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Det har vært en travel høst, med flere 
aktiviteter enn vanlig: 
 
Den 13.09 holdt Just Qvigstad foredrag 
og demonstrasjon av DRM (Digital Radio 
Mondiale) Han gjennomgikk prinsippet 
og fortalte en del om utbredelsen av 
denne modulasjonsform, som er AM-
kringkasting med overlagrete digitale 
signaler på samme bærebølge, og som 
gjengir programmet med høyere kvalitet, 
til og med i stereo. Han spilte av et 
eksempel med AM og DRM. (Vel, som 
gammel DX-er synes jeg den gode gamle 
AM-lyden med fading og forstyrrelser, gir 
like mye glede som en mer ”perfekt” lyd. 
Dette er helt subjektivt, og en avleggs 
tankegang selvfølgelig, en vanlig lytter vil 
jo ha feilfri gjengivelse.) 

Høstauksjonen 1.10 hadde god kvalitet 
over objektene, og mye fint var å få kjøpt. 
En del ting var oppsatt med alt for høy 
minstepris, og ble ikke solgt.  
Det største problemet ble dataopplegget 
vårt, som dessverre sviktet. Inn- og 
utbetalinger kunne ikke gjøres på stedet, 
men alle har nå fått sine penger og 
regninger ettersendt. 
 
8.11. NRHFs aktivitetsdag på lufta. 
Et meget vellykket arrangement. Se ra-
pport s.9.  
Foreningen har for øvrig sendt inn søknad 
om fornyelse på bruk av de samme 
frekvenser som før, og bedt om å få en 
ekstra frekvens i området 31-32 Mhz 
fordi mange har skaffet seg settet VHF-
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6AM som bare er oppsatt med dette 
området. 
 
11.10. Kjell Vidar Olsen holdt en meget 
flott presentasjon av flere typer 
grammofoner og pick-uper, spilte av lyd 
fra forskjellige tidsepoker og fortalte om 
utviklingen. Dette hadde han forberedt 
godt, og klokka ble mange før han måtte 
avslutte. Det kom ca. 30 personer. 
 
Brann på Norsk Radiomuseum i Selbu 
Lørdag 8. oktober brant en av bygningene 
på Norsk Radiomuseum ned. Det var 
heldigvis ikke låven med hovedsam-
lingen, men et nybygd verkstedslokale 
med arkiv og lager av flere hundre 
radioapparater. Meget trist. Kjenner vi 
Jan Erik Steen rett bygger han nok opp 
dette igjen, men det spørs om han klarer å 
erstatte alt fra arkivet og radiolagret. 
 
Våre morsenøkler. 
Denne gangen er det de to tyske (ex-
tyske) nøklene T1 og T2 som presenteres. 
Dette var Luftwaffes nøkler, som ble 
brukt både i fly og på bakkestasjoner. 
Begge nøklene har bakelittdeksel uten 
den vanlige tilsetningen av oppmalte 
klær. 
T1 er ganske vanlig, og kalles gjerne ”den 
tyske nøkkelen”, mens T2 er atskillig 
vanskeligere å få tak i. Begge nøklene er 
gode i bruk og har et fjærende anslag. 
(Bildet av T2 fikk vi fra Terje Roghell , 
mnr.716 , som nylig har fått tak i denne 
sjeldne nøkkel. Redaksjonen etterlyser 
flere gode bilder av morsenøkler) 
 
For- og bakside 
Fra Jahn Simensen, mnr. 1326, fikk 
redaksjonen en sann historie: Jahn var på 
en av våre auksjoner, og ble fortapt i en 
Kurer Combi som skulle under ham-
meren. Da var det et annet medlem 

bemerket at ”sånne radioer vokser ikke på 
trær”. 
Nå har det seg sånn at hjemme i hagen 
har Jahn nettopp to trær som det vokser 
Kurer Combier i. Og noen litt mer vanlige 
Kurer Transier også.  Som bevis sendte 
han oss et bilde av fenomenet, og re-
daktøren syntes det passet godt på om-
slaget til julenummeret.  
 
Innstrukser for NRHF fra styret 
Stabiliteten i ledelsen av foreningen har 
ført til at de forskjellige gjøremål har 
funnet sin form og fungerer noenlunde 
greit. Ansvarsfordelingen mellom styre-
medlemmene, andre tillitsvalgte og flere 
medlemmer er definert, og har stort sett 
vært den samme gjennom mange år. 
Imidlertid er det ikke gitt at dette vil 
fortsette i all tid, og for ikke å få et større 
avbrekk når noen av de sentrale oppgave-
ansvarlige gir seg ble det besluttet å 
beskrive de forskjellige gjøremål, slik at 
eventuelle nye kan ta fatt på jobben uten 
alt for store vanskeligheter. 
En forenklet kvalitetssikring er derfor 
påbegynt. Den tar utgangspunkt i NRHFs 
statutter, og fordelingen av arbeidsopp-
gavene, der hver enkelt oppgaveansvarlig 
er bedt om å beskrive hvordan den utføres 
i dag. 
Så langt har vi utarbeidet rutiner, hvorav 
auksjonsrutinene er de mest omfattende. 
Arbeidet vil pågå kontinuerlig, ettersom 
det fortsatt er viktige gjøremål som ikke 
er beskrevet, samt at noen av oppgavene 
forhåpentligvis vil finne andre og bedre 
løsninger etter hvert. 
Papirkopier av rutinene er innsatt i en 
perm som oppbevares på foreningens 
kontor. 
 
Gitterbatteriet i AN/GRC-9. 
Mange medlemmer har (og bruker) dette 
militære settet fra 50-årene. I mottakeren  
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sitter et lite spesialbatteri som gir 
gitterforspenning til utgangsrøret. Etter 
som årene går svinner spenningen til 
0,0V. Da vil strømmen i røret øke 
faretruende, og ganske raskt ødelegge det. 
Men mottakeren virker tilsynelatende som 
før, inntil den plutselig blir stum. For å 
unngå dette må man tilføre en spenning 
på mellom 4 og 6 volt til der batteriet står, 
enten ved et utvendig arrangement 
(anbefales ikke) eller ved å lage seg et 
nytt batteri f. eks med knappeceller.  
 
Etterlysning av ”Jederlabben” 
På møtet den 11.10 Grammofonaftenen, 
ble det levert inn en CD til foreningen 
med påskriften ”Jederlabben” gitar-
forsterker, artikkel til NRHF. Denne CD 
viste seg dessverre å være helt tom, og 
ikke vet vi navnet på han som leverte den 
heller. Men formannen tror han er fra 
Moss. Vi ber vedkommende ta kontakt 
igjen, slik at vi får med hans artikkel 
neste gang.  
 

Vigramasten ble sprengt torsdag 
8.09.11 kl. 12.30 melder Bengt Morken. 
Se 
 www.smp.no/nyheter/article374896.ece 
 
Kommende aktiviteter 
13.12.11 Julemøte i foreningslokalene kl. 
19.00 
17.01.12 Verdensmottaker på PC 
I foreningslokalene kl. 19.00. Se s. 8. 
14.02.12 Erling Nebys Hi Fi museum 
Sandakerveien 24C, Oslo. (gamle Myhr-
ens verksted) kl. 19.00. 
24.03.12 Vårauksjon 
 På Gran skole kl. 10.00. Påmelding av 
gjenstander senest 21. februar.  
 24.04.12 Årsmøte 
I foreningslokalene kl. 19.00. Deadline 
for forslag er 7. februar. 
6.10.12 Høstauksjon 
 
Dermed vil redaktøren ønske alle leserne 
en riktig god jul og et godt nyttår! 
TM 

  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjell Vidar Olsen i full sving med grammofonforedraget. 
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Jon Ulvensøen (mnr.68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jon Ulvensøen gikk bort den 27. oktober i år, 83 år gammel. Jon var æresmedlem av 
foreningen og virkelig en av de som gjorde mye for norsk radiohistorie og vår forening. I 
hele sin karriere var han sambandsoffiser i militæret, vi kjente han fra den tiden han var på 
forsvarsmuseet, på 1980-90 tallet. Der hadde han ansvaret for sambandskammeret. Vi 
hadde ekskursjon dit flere ganger og fikk se veldig mye av det museet hadde i sine 
magasiner. Et par ganger fikk vi avholde field-day ute på museumsområdet.  
Jon sørget også for å kanalisere utfaset sambandsutstyr til vår forening, f. eks AN/GRC-9 
og AN/GRC-165.  
Det var han som foreslo at vi skulle invitere John Brown fra England, til å snakke om alle 
de agentsettene han hadde konstruert for SOE under krigen. John Brown og kona skulle få 
bo gratis i museets gjesterom, og auditoriet ble fritt stilt til vår disposisjon. Slikt var viktig 
for en fattig forening, så undertegnede ringte til England og fikk umiddelbart et ja fra John 
Brown. Resultatet ble et helgeseminar på Akershus Festning med foredrag av Brown samt 
en rekke norske personer som hadde vært hemmelige agenter. Dette seminaret må sies å 
være den største enkeltbegivenhet i NRHFs historie. Det har betydd mye for mange av oss. 
 
De siste 10-15 årene slet Jon med sykdom, og vi så nesten ikke noe til han, men vi glem-
mer aldri alt han gjorde for oss, og lyser fred over hans minne. 
                                                                                                                           Tore Moe  
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Fra NRHFs første Field-Day. Vi prøver å få kontakt med John Brown i England via radio. 
Stedet er Maridalen ved Oslo, året er 1987. Jon Ulvensøen kan skimtes blandt tilskuerne til 

venstre i blå jakke. NRK er også til stede. (foto: Erling Langemyr) 

-------------------------------------------------------------- 
 

PCén som verdensmottaker 
Arnfinn M Manders, 003 

 
Min presentasjon 17. januar vil handle om 
hvordan du kan få PCén din og et par 
gamle radioer til å fungere som en radio 
som kan ta inn alle verdens radio-
stasjoner, støyfritt og i stereo. I stedet for 
radioer kan du naturligvis bruke hode-
telefoner hvis dette er mer praktisk. 
Du kan lage en radio som har ”trykknapp-
innstilling” (ikoner) for ønskede radio-
stasjoner. I mange tilfeller kan du også ha 
”trykknapper” for programmer som du 
liker å lytte på når du ønsker å høre dem. 
Det er klart at for radioentusiasten er ikke 
dette like spennende som å streve for å få 
inn en fjern stasjon med en god og 
selektiv mottaker. Men når det kommer til 

lyttertilfredsstillelse er dette vesentlig 
bedre. Det er også bedre for ikke radio-
interesserte ektefeller eller samboere. 
Et slikt opplegg kan sammenlignes med å 
sørge for dagens middag enten ved å 
fange fisken med stang og flue eller å gå i 
fiskebutikken og kjøpe middagsmaten. 
Hva vil du velge å gjøre til daglig? 
Det du trenger er en PC, med noenlunde 
rask internettforbindelse. Du trenger ikke 
nødvendigvis bredbånd, en god oppringt 
linje holder i de fleste tilfeller. Det trengs 
ikke noe spesialutstyr eller programvare. 
Kom til Mekanikerveien den 17´nde og 
finn ut hvordan du kan gjøre dette selv.  
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Aktivitetsdagen 8. oktober 2011 
 
 
Rapport fra Asbjørn Ursin 899/LA5MT, QTH Kirkenær: 
Nytt av året var aktivitetsdag på lufta, primært for å ”lufte” kallesignalet LA1D, 
men også for å gi en anledning for radioamatører til å koste støvet av gammelt 
klassisk radioutstyr og treffe likesinnede med tilsvarende gammelt utstyr. Videre 
ville man aktivisere foreningsfrekvensene på Radiohistorisk Nett.  
Med tre radiooperatører på geografisk forskjellige QTH så kunne frekvensene 
brukes samtidig uten forstyrrelse for hverandre.  Min oppgave ble å kjøre CW på 
frekvensene 3510 og 7020 kHz.  I forkant spekulerte jeg en del på hvilken radio 
jeg skulle bruke under denne seansen (luksusproblem).  Valget falt på Type 3 
mkII (Berit) siden jeg antok at det ville være mest ”stas” for mine motstasjoner 
når jeg brukte en slik radio.  Antenne ble en strekkantenne på ca. 17 meter 
(kunne med fordel ha vært litt lengre) siden den allerede hang oppe. 
Morsenøkkelen jeg brukte var en gammel EB-type som passet bra i denne 
oppstillingen. Berit settet kunne ha godt av litt ”massasje” for det var nesten et 
år siden jeg brukte denne radioen sist.  Det er alltid litt spennende når en kopler 
opp radioen etter så lang tid og slår på strømmen. Ville ”damen” våkne til liv, 
eller ville hun forholde seg taus.  Heldigvis våknet hun til liv og herlige lyder fra 
eteren strømmet ut av hodetelefonene.   
Kl. 0900 (NT) startet jeg å kalle CQ på 80 meter (3510 kHz) LA9QV, Stein fra 
Trondheim var første mann i loggen. Spesielt sterk var han ikke så forholdene på 
80 meter var ikke de aller beste (sånt sier man hver gang ☺). Vi fikk oss lang 
”rag-chew”. Det interessante var at Stein etter hvert fyrte opp en GRC-109. 
Riktignok brukte han El-bug som nøkkel, noe som fikk meg til å bemerke at 
konstruktøren av radioen helt sikkert ville snu seg i graven hvis han fikk greie på 
det. Krystallet Stein bruket lå noe høyere i frekvens enn 3510 så jeg måtte 
etterjustere mottakeren min for å høre ham. Dette var intet problem og 
sambandet gikk veldig bra. 
Det ble flere QSOer etter hvert. Hyggelige QSOer, men bortsett fra LA9QV så 
var det ingen som kjørte ”klassisk”. 
Kl. 1000 (NT) ble det QSY til 40 meter (7020 kHz). Jeg merket at det var 
betydelig bedre forhold her enn på 80. Mye sterkere signaler.  Jeg merket også at 
det krystallet jeg brukte ikke låt så bra. Ble en noe ”chirpy” tone. Dette var et 
”moderne” krystall. Prøvde også et gammelt FT-243 krystall jeg hadde liggende, 
men frekvensen på dette var 7021 kHz. Dette låt bra, men frekvensen min var 
7020 så det ble å leve med ”låten”. LA2PH, Knut ga meg rapporten 568 så det 
indikerte jo at det låt ”gammelt” ☺ Her ble det også flere QSOer og signalene 
var til dels så sterke at jeg måtte ta av meg hodetelefonene for å unngå 
hørselskade.  
Ellers merket jeg at det å sitte å banke morse med håndpumpe ble slitsomt etter 
hvert. Jeg vurderte om jeg skulle kople til Vibroplex nøkkelen min (BUG) til 
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Berit settet, men lot det være. Jeg antar at konstruktøren også av denne radioen 
ville snu seg i graven hvis jeg gjorde det ☺.  Etter 3,5 timer avsluttet jeg. 10 
QSOer i loggen, og en hyggelig erfaring rikere. 
Neste gang skal jeg i alle fall gjøre noe på antennesiden. 
 
Kommentarer til opplegget. 
Aktivitetsdagen bør absolutt gjentas hvert år. Ikke som erstatning for fieldday, 
men som et supplement til denne. Derfor må den legges på en tid av året hvor 
det er radioforhold (høst, vinter, vår) Det er mye mer gøy å være radiooperatør 
når det er respons på anropene. 
Om mulig bør det være flere operatører i gang samtidig.  Vi bør aktivisere både 
60 og 30 meter båndene (jeg vet at dette kan bli utfordrende).. 
Aktivitetsdagen må annonseres behørig på forhånd i relvante fora (QST-LA, 
diverse internettsider f. eks Surplus Radio Society i Holland, VMARS i England 
etc). 
73 de Asbjørn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Asbjørn ved Berit-settet i stålkasser og med en eldre EB-nøkkel. 
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Rapport fra Hans Sæthre 88/LA9LT, QTH Rena: 
Så var dagen der, det skulle bli spennende å se om noen ville ha kontakt med 
oss. Vi hadde reist på hytta nær Rena i Østerdalen fordi det er der jeg har de 
beste mulighetene for HF kjøring. Det ble min trofaste NO/VRC 735 som måtte 
gjøre jobben da restaureringen av en Drake TR-4 ikke ble ferdig i tide. Masten 
ble sveivet opp og diverse trådantenner i forskjellige retninger hang fint i 
høstværet. 
Nøyaktig på avtalt tid satte jeg i gang og fikk svar fra med en gang fra LA8HN 
Kjell i Horten. Han var sterk og fin så det tydet på at forholdene var brukbare. 
Deretter ble jeg sittende i 6,5 timer og langt utover det vi hadde lovet. Det var 
tydelig at forholdene på 40m var meget gode og veldig mange ville ha kontakt 
med oss. Til slutt talte jeg opp 56 kontakter. 
Det gir et snitt på 7 minutter pr. kontakt og det var slik jeg ville ha det. Dette 
skulle ikkevære noen contest. Håper ikke det var mange som gikk lei i køen. Det 
ble mange og hyggelige QSOèr med kjente og ukjente, mange som ikke var 
medlem av foreningen og noen som hadde vært det tidligere. Det var mye fint 
klassisk utstyr i bruk. 
Jeg tror faktisk at Gunnar Hammerik LA1D ville vært meget fornøyd med at vi 
holder hans gamle kallesignal i aktivitet på amatørbåndene. Hans historie og 
betydning for NRRL er heller ikke glemt. Det er flott at vi er så heldige i NRHF 
å ha ”arvet” hans kallesignal. 
 
På 3965kHz og 6775kHz var Erik Andersen (978 og LA5WKA) i gang fra 
Skreia og rapporterer om fine forhold og 8 kontakter. Det var flere som brukte 
gamle militære radiostasjoner. Erik brukte sin RF-301A AN/GRC-165. 
Spesielt på 6775kHz var det fine forhold og det ble flere fine AM kontakter. 
Merkelig nok var det ingen fra nord å høre, det er ingen tvil om at 
radioforholdene var gode nok da Hans hadde flere QSOèr med Nord Norge. 
Hvis noen av medlemmene ønsker å ha kontakt på disse frekvensene er det bare 
å ta kontakt så kan vi sikkert få til en sked. Har du ikke operatørbevis så ordnes 
dette enkelt. Aktivitetsdagen frister til gjentagelse, vi bør absolutt gjenta dette og 
gjerne på en årstid da radioforholdene er like gode som denne gang. 
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Hans betjener SSB sambandet på amatørbåndene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Riggen til Hans: NO/VRC 735 
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Rapport fra Stein-OlavLund 248/LA9QV, QTH Trondheim: 
Her er et bilde av min AN/GRC-109 fra årets Aktivitetsdag. 
Jeg hadde gjort klar settet med krystaller, ekstern mottaker (Icom 751) og 
ekstern nøklingsdriver. 
Den innebygde nøkkelen er ikke god å sende med i lengden, derfor foretrekker 
jeg som regel paddle. 
Asbjørn -5MT mente gamlekara ville snu seg i grava da han fikk høre dette! 
Jeg var klar i nitida, og hørte svake signaler fra "Berit"-settet. Fikk QSO som 
førstemann med han, og vi hadde en skikkelig "ragchew" på 80 m. 
Forsøkte også 109'erens mottaker, leste faktisk Asbjørn, i allefall til å begynne 
med. Seinere fikk jeg nok ty til Icom'en da conds ble svakere. 
Kjørte seinere på 40m litt etter 11-tida, forholdene var bedre her. 
Asbjørn sendte trutt og jevnt med "håndpumpe", flott CW hele tida selv etter 
mange kontakter! 
Pratet også ei god stund med Hans på 7136kHz SSB. 
Dette var skikkelig moro! Håper dere gjentar dette hvert år! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Riggen til Stein-Olav: AN/GRC-109 
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DAGENS SUPERRADIO 
Arnfinn M. Manders, 003 

 
Den nye tendensen når det gjelder radiomottakere og sendere er at så mye som mulig 
av utstyret nå blir laget i programvare istedenfor i isenkram. Dette er tilfelle hvis 
man kjøper en radio i boks slik som ICOM, Yeasu eller Kenwood. Men selv om 
mange fortsatt kjøper utstyr som ser ut som amatørutstyr av godt gammelt merke så 
er det er også et stadig økende marked for radioutstyr hvor mesteparten av radioen, 
slik som mellomfrekvensfiltre, demodulator og støyfjerning ligger som programmer 
på en PC. Det finnes en rekke firmaer som lager slike konverterbokser som 
omformer signalet fra antennen til signaler som PC’en kan forstå.  
 
Det er viktig å forstå at denne type radio ikke har noe med Internettradio å gjøre. 
Dette er en skikkelig radiomottaker som i prinsippet ikke er noe forskjellig fra en 
radio på midten av 30’tallet og som kommuniserer via radiobølger 
 
Jeg vil her gi en kort beskrivelse av en slik radio. Den er laget av firmaet 
WINRADIO og den heter G31DDC EXCLIBUR. Den representerer det ypperste av 
tidens mottakere, men den krever også at du har en kraftig PC (minst tokjerners 
prosessor) for å kunne kjøre den medfølgende programvaren. Med en USA pris på  
$ 850,00 så er den ikke avskrekkende dyr. Den dekker området fra 9kHz til 50MHz i 
trinn på 2MHz.  På skjermen har man et bilde av en vanlig kommunikasjonsmottaker 
samt et bilde av en 2MHz del av frekvensområdet man hører på. Ved hjelp av musa 
kan man stille funksjonene på mottakeren, justere båndbredden på 
mellomfrekvensfilteret, legge inn notch for å fjerne sjenerende pipelyder, og velge 
ønsket modulasjonsform inklusive det digitale systemet DRM som har meget god 
lydkvalitet og stereo til tross for at signalet har samme båndbredde som et vanlig 
AM signal. 
 
Her er en kort omtale av radioen sakset fra hjemmesiden til WIN RADIO: 
 

The award-winning WiNRADiO WR-G31DDC 'EXCALIBUR' is a high-
performance, low-cost, direct-sampling, software-defined, shortwave 
receiver with a frequency range from 9 kHz to 50 MHz. It includes a real-
time 50 MHz-wide spectrum analyzer and 2 MHz-wide instantaneous 
bandwidth available for recording, demodulation and further digital 
processing.  
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For å si det på en annen måte: 

Isenkrammet i radioen er en liten boks som forbinder antennen med 
PC’en. I denne boksen finnes en forsterker som forsterker opp 
antennesignalet, et filter som begrenser båndbredden til 2MHz og en 
analogomformer som omdanner antennesignalet til tall som PC’en kan 
arbeide videre med. 

Her er spesifikasjonene for radioen: 

 9 kHz to 49.995 MHz continuous frequency range 
 Direct sampling 
 Digital down-conversion 
 16-bit 100 MSPS A/D conversion 
 50 MHz-wide, real-time spectrum analyzer 
 2 MHz recording and processing bandwidth 
 Three parallel demodulator channels 
 Waterfall display functions 
 Audio spectrum analyzer 
 Audio and IF recording and playback 
 Recording with pre-buffering 
 EIBI, HFCC and user frequency databases support 
 Very high IP3 (+31 dBm) 
 Excellent sensitivity (0.35 µV SSB, 0.16 µV CW) 
 Excellent dynamic range (107 dB typ.) 
 Selectable medium-wave filter 
 USB 2.0 interface 

The receiver's superior performance results from its innovative, direct-
sampling, digital down-converter architecture along with the use of 
leading-edge components and design concepts. These all result in a very 
high IP3, wide dynamic range, excellent sensitivity, selectivity and tuning 
accuracy. These key features create a receiver in a class of its own, with 
wide application potential, at a very affordable price.  

De som ønsker å undersøke videre kan gjøre det på: 

http://www.winradio.com/home/g31ddc.htm 

Denne radioen har utmerket ytelse og, etter min mening, noe av det 
beste som finnes på markedet til en noenlunde overkommelig pris. 
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De som ønsker å se hvordan en radio bygget i programvare virker, kan 
komme innom rommet mitt i Mekanikerveien for en demonstrasjon. Der 
har jeg  en eldre versjon av en slik mottaker. Jeg er der som regel fra ca. 
klokken 14.00 til 20.00 annenhver tirsdag så ring på forhånd, 98463770, 
og avtal tid. 

 
 
Mottakerens isenkramm som går mellom antennen og PC’en. Den er ikke så stor 
som den kaskje ser ut og den veier under 2kg. 
 

 
 

Dette er et bilde av mottakeren slik den ser ut på PC’skjermen. 
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En mann og hans radio 
Av Tore Moe (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frank Otterbech med de gamle hodetelefonene 
 

En dag i høst besøkte jeg et av våre eldre 
medlemmer på Hønefoss; Frank Otter-
bech. Foranledningen var at hans sønn, 
Rolf, som er styremedlem i foreningen, en 
kveld viste meg en knøtt liten radio hans 
far illegalt hadde bygget under krigen. 
Det var en kryssfinerboks som målte 
6x8x5 cm, hadde én kontrollknapp og 7 
bananbøssinger påmontert. Da vi åpnet 
den kunne vi se at det var en 1-rørs reak-
sjonsmottaker med dreiekondensator og 
noen få komponenter. Røret manglet, men 
sokkelen var en 7-pins miniatyrholder 
B7G. Interessant nok lå koblingsskjemaet 
inne i boksen, håndtegnet på en liten 
papirlapp. Selv om rørbetegnelsen ikke 
var notert på skjemaet kunne det ikke 
være noe annet rør enn 1T4. Det var et 
miniatyr batterirør som kom fra USA like 
før krigen. Jeg fikk låne med meg radioen 
hjem for å granske den nærmere, og fikk 
også med et stk 1T4 fra foreningens 
rikholdige rørlager.  
Vel hjemme var det lett å finne ut hvor 
antenne, hodetelefon, anode- og gløde-
spenning skulle tilkobles. Spenningene 
var notert på skjemaet: 90 og 1,5 volt.  
Dreiekondensatoren var reaksjonsregu-
leringen. Selve svingekretsen var fast 

innstilt, med en liten justeringsmulighet 
gjennom et hull i boksen. Tidlig på for-
middagen koblet jeg den opp med spe-
nninger og antenne, og lyttet i hodetele-
fonen. Reaksjonen virket, og et tydelig 
sus hørtes. Ellers ingen stasjoner bortsett 
fra støy og en kneppende lyd som jeg 
kjente igjen: elektriske gjerder fra nær-
liggende bønders innhegninger. (Jeg bor 
på landet). Ved å koble på en signal-
generator fant jeg fort ut at radioen var 
fast innstilt på 200 kHz. Altså BBC Droit-
wich. 
Dette var interessant. Jeg var faktisk ikke 
klar over at de norske sendingene fra 
London også ble sendt på langbølge. Det 
fikk jeg ytterligere bekreftet når jeg på 
dagens NRK P2 nylig hørte et gammelt 
opptak med Hartvig Kiran hvor han leser 
opp noen særmeldinger og også annons-
erer hvilke bølgelengder BBC sender på: 
49- og 31-meterbåndene og langbølge (!). 
Det forklarer hvordan enkelte kunne lytte 
på BBC med krystallapparat. Kortbølge-
lytting med krystallapparat er knapt mu-
lig. Jeg hørte ikke BBC eller Radio 4, 
som nå ligger på 198 kHz, men med 
bedre lytteforhold, bedre antenne og en 
annen tid på døgnet/året vil det være fullt 
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mulig. Her jeg bor ligger det dessuten en 
intens støy akkurat rundt 200kHz, så selv 
med supermottaker er det så vidt Droit-
wich er hørbar. 
 
Vel, så gikk altså turen til Hønefoss og 
hjem til Frank Otterbech. Han og kona 
lever som pensjonister i en romslig villa 
med stor hage. Til tross for alderen (87 
år) er han i utmerket form. Frank er 
realfag-mann, med stor interesse for 
fysikk og matematikk, er tidligere lektor 
og også rektor ved Ringerike gymnas 
hvor han gikk av med pensjon i 1991.  
Han er født i Askim og oppvokst i Borre i 
Vestfold, og det var her han lyttet på 
London med den hemmelige radioen sin. 
Han forteller at han startet sin radio-
interesse ved å bygge krystallapparater 
som ung gutt. I 1944 tok han artium og 
fikk samme år jobb på Marinens Hoved-
verfts Radioverksted på Horten. Dette var 
selvfølgelig under tysk kontroll på den 
tiden, men allikevel klarte Frank å få tak i 
delene til å bygge denne radioen fra 
verkstedets lager. Det var overraskende at 
røret 1T4 fantes der, det må ha blitt 
innkjøpt like før krigen når det kom på 
markedet. At det ikke kunne ha vært noe 
tysk rør han brukte ser vi av sokkelen 

B7G. Ingen tyske rør brukte denne 
sokkel. Det må nevnes at det var denne 
rørtypen Willy Simonsen brukte til 
Sweetheart. Verken Sweetheart eller ra-
dioen til Frank Otterbech kunne ha blitt 
bygget så små uten dette røret. 
 
I 1944 var det en landsomfattende 
matematikkonkurranse for gymnasiaster 
som Frank vant. Etter artium søkte han 
både realfag på Blindern og fordi han var 
interessert i radio og radioteknikk også på 
den tekniske høgskole i Sveits. 
På bakgrunn av at han vant matematikk-
konkurransen kom han inn på friplass på 
den tekniske høgskolen i Zürich, men 
valgte realfag på Blindern. 
Han sier at hadde han valgt Zürich ville 
han utvilsomt etter hvert havnet i norsk 
radioindustri.  
Etter Blindern ble hans første jobb 
atomreaktoren på Kjeller med Gunnar 
Randers som sjef. Her jobbet han som 
matematiker og beregnet bl. annet uran-
stavenes tykkelse. Frank forteller at hans 
første lønning gikk med til å kjøpe en 
Sølvsuper 5, som han fortsatt har og som 
fortsatt virker. Jeg ble sittende i flere 
timer og hørte på alt det interessante han 
hadde å fortelle. 

 

 
 

Frank Otterbech med den hemmelige radioen i hånda 
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Koblingsskjemaet tegnet i 1944 
 

 
 

Innmaten sett fra venstre, røret 1T4 
 

 
 

Innmaten sett fra høyre, langbølgespolen 
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HVA KAN JEG BRUKE ET GAMMELT RADIOVRAK TIL? 
Av Helge Fykse, medlem 252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sølvsuper 75 
 

Det er etter hvert blitt et overskudd av 
brune radioer i forhold til antall radio-
samlere. Jeg fant en muggen stygg Tand-
berg Sølvsuper 75. Dette er en av de før-
ste stereoforsterkerne som kom ut til 
vanlige kunder. Den var i produksjon fra 
1959 til 1961. Jeg bestemte meg for å 
bygge en stereoforsterker av deler fra 
denne.  
Jeg tok ut nettrafo, utgangstrafoer og rør. 
Rørene i utgangen til denne radioen er 
EL84 med ECC83 som driver. Med 
dette får jeg ca. 2x5 Watt. Jeg bestemte 
meg for å designe et skjema etter egne 
ideer og ikke kikke på det originale.  
Jeg begynner med å bygge mekanikken. 
Bruker som vanlig en skuff fra en liten 
IKEA kommodeskuff som boks. Så 
sager jeg til en frontplate i 2 mm alu-
minium. Denne festes til boksen med to 
aluminiumsvinkler. Borer så huller til 
rørene, pot-meter, lampe og kontakter. 
Lakkerer frontplaten med min standard-
farge. Etter 15 minutter tørking monterer 
jeg alt på frontplaten. 

Husk å lage luftehuller i kassen. Jeg glemte 
det og smeltesikringen ble utløst. 
Har en ”egen måte” å lage rørforsterkere 
på. Hvert trinn skal ha sin egen 
tilbakekobling. Jeg benytter en form for 
tilbakekobling som ikke er så vanlig i eldre 
rørdesign. Har en tilbakekobling via en 
motstand fra anoden til gitter. Har også en 
seriemotstand inn til gitteret. Verdien på 
disse to motstandene bestemmer for-
sterkningen i trinnet. Jeg gjør dette for å få 
frem god lyd. Har lyttet på mye, og jeg 
liker dette best.  
Skal forklare skjemaet til forsterkeren: 
V1=ECC83, V2=EL84. 
V1 er koblet slik at det har en forsterkning 
på 10 ganger. Det bestemmes av R4/R3. 
Jeg kan gjøre dette fordi jeg vet at 
kildeimpedansen er lavohmig. R1 som er 
på 1K ohm bestemmer strømmen i røret og 
dermed DC spenningen over R2. 
Spenningen over R2 må være såpas stor at 
lyden skal ”få god plass”.  C3 lager maks-
imal forsterkning i røret slik at det er 
R4/R3 som bestemmer forsterkningen.  
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V2 er utgangsrøret. Dette driver 
Tandberg- trafoen. Her er det R6/R7 
som bestemmer forstektningen. 
33K/33K blir 1. Vi må også ta med 
utgangsimpedansen på inngangstrinnet, 
så resultatet blir noe mindre. Trafoen er 
med i denne reguleringssløyfen, så 
forsterkningen i røret er stor nok til å gi 
ut 5 Watt fra en MP3 spiller. R5 
begrenser strømmen i røret. C4 gjør at vi 
får max forsterkning i røret. Siden 
trafoen er med i reguleringsløyfen får vi 
fasedreining i de høye frekvenser med 
det resultat at vi får oscillasjon. C5 på 
3pF begrenser forsterkningen når fasen 
nærmer seg 180 grader. Dermed stopper 
oscillasjonen.  

Poweret benytter den gamle Tandberg 
trafoen. Benytter nye dioder. Pass på at de 
tåler spenningen. HV er anodespenningen 
til utgangsrøret. Den er på ca. 260 Volt. 
HV2 er spenningen til inngangstrinnet. 
Den er filtrert gjennom en 4K7 motstand 
og C7 og er på ca. 200 Volt. Hele pro-
sjektet tok bare et par timer å lage. Jeg 
testet på to store Paradigm høyttalere med 
bra resultat. Den låter fint. Slike bygge-
prosjekter kan alle gjøre. Enten man bruker 
originalt skjema eller finner på egne ting. 
Det er bare å prøve seg frem. Husk bare å 
ikke overbelaste rørene. Katodemotstand-
enstandene beskytter dem.                        
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjema forsterker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skjema power 
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Inni forsterker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferdig forsterker 
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Bilder fra auksjonen 1.10.2011 

Auksjonen er i gang.

(14) LS-10S mil høyttaler m/forsterker. (kr.200)

(foto: Ingemar Brokka Rika og Tore Moe)
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(46) NO/PRC-111 norsk mil rx/tx (kr.5500)

(47) “Den grønne kassa” NRS-100 (kr.3200)
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(48) VHF-6AM (kr.1200)

(55) Robertson mottaker, preget av sjøsprøyt. (usolgt)
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(59) RT-70 (kr.1300)

 (81) To Quad elektrostathøyttalere (kr.500)
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(136) Hell-Schreiber, før-krigs (kr.100)

(180) Nagra E, reportasjeopptaker (kr.1000)
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(216) Reisegrammofon i Unica-koffert (kr.350)

(224) Lo6K39 (kr.1200)
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 (226) 15WsEb, auksjonens dyreste gjenstand (kr.7000)

(248) Kurer reiseradio, knallrød (kr.750) 
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(309) Siemens fjernskriver (kr.100)

(319) Tandberg 9100X båndopptaker (kr.600)
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(337) Nera plateskifter (kr.1000)

 (394) Kraftforsyning til Hagenuk Ha5 (kr.1800)
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(396) Collins 51J4 (kr.900)

(435) Olga replika, uferdig, m/org nøkkel. (kr.3500)
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(466) Traktehøyttaler (kr.800)

Tre blide herrer: Tommy Anthonsen 98/LA9LE, Asbjørn Ursin 899/LA5MT og Hans Sæthre 88/LA9LT
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Ukjendt objekt, hva i all verden er dette?

Nesten alle har gått hjem. klokka er 16.30.
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Så har årets siste hjørne kommet i 
dine hender. Det har vært et 
begivenhetsrikt år i mange henseender. 
Vi har fått tømt en del av vårt 
rikholdige kaldtlager, men nå er det fylt 
opp igjen til smertegrensen. En del 
donasjoner og en kjeller full som vi har 
tømt, har vært medvirkende til dette. Så 
nå håper jeg vi kan arrangere flere 
lagersalg, men ellers er det fullt mulig å 
be om en titt i vårt skattkammer på 
tirsdagene og finne skatter som frister 
til en rimelig penge. På den neste siden 
får dere en titt inn på lageret vårt. 
 
Ellers er det med sorg jeg må opplyse 
dere om at vi har en tyv og uærlig 
medlem blant oss. I hylla inne på 
kontoret/delelageret mitt, har det et 
halvt års tid stått en rød cobra telefon vi 
fikk som gave av et tidligere medlem, 
og denne telefonen hadde jeg ført opp 
på auksjonslista over foreningens 
gjenstander til høstauksjonen. Da jeg 
en ukes tid før auksjonen skulle finne 
fram og merke foreningens 
gjenstander, var telefonen borte. Den 
hadde stått hele tiden på samme sted, 
og var også observert av andre 
medlemmer. Men borte var den. Trist, 
er bare fornavnet, over at slikt skjer, og  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
trist, var det for flere som hadde lest 
auksjonslista og ville by på den. Som 
jeg sa på auksjonen, kvalifiserer slikt til 
utvisning av vår forening. Dette er å 
stjele fra fellesskapet, og slike uærlige 
medlemmer ønsker vi IKKE å ha i vår 
forening. Heretter blir kontoret avlåst 
så lenge jeg ikke er tilstede. Vi har 
tross alt en del verdifulle gjenstander 
der som har kommet i form av 
donasjoner til foreningen., og som er 
beregnet for salg til medlemmene for å 
opprettholde driften. 
 
På tirsdagene i høst har vi hatt flere 
vellykkede møtekvelder, med blant 
annet grammofonaften med Kjell Vidar 
Olsen, som hadde med seg et par gamle 
grammofoner og forsterkere, og spilte 
gamle 78 plater med ledsagende 
interessante kommentarer om artistene 
og innspillingsteknikken. Vi har også 
hatt et interessant foredrag om DAB 
radio av Sverre Holm, og vi har hatt 
besøk av en del radioamatører fra 
Oslogruppa av NRRL. Når dette leses 
har vi også vært på besøk i Flyhistorisk 
gruppe på Kjeller hvor de restaurerer 
gamle fly. Reportasje derfra vil komme 
i første nummer i 2012. Så har dere 
forslag til flere aktiviteter, si ifra.                           
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Dette viser litt av den store mengden med radioer og instrumenter vi har. Bla om til 
neste side. 
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Våre Vakre Mikrofoner 
Av Tor van der Lende 
 

 
Her har vi en raring som 
jeg også har kjøpt på en av 
mine mange englandsturer 
på 80- og 90-tallet. Rar ja, 
det så jeg etter at jeg 
hadde åpnet den, Jeg bare 
MÅ skru opp ting som jeg 
ser er skrudd sammen. 
Dette kan være veldig 
lærerikt. Det som 
åpenbarte seg, var en 
mikrofon kapsel som så ut 
som en liten høyttaler, 
med en liten papp konus 
som membran. Kapselen 
var godt isolert i huset 
med vatt. Membranet var 
løst fra selve huset den lå 

på toppen av, og da jeg lirket forsiktig på det med en pinsett så jeg at dette hadde vært 
en krystallmikrofon. Når jeg sier; så, så oppdaget jeg at bunnen i kapselen var full av 
rester etter et krystallelement. 
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Bunnen er dekket med rester av krystallelementet som har gått i oppløsning. Jeg har 
ikke sett så mye oppsmuldret krystall før, men noe liknende på grammofon pick up 

elementer. Jeg har en 
teori om at denne 
mikrofonen er en 
prototype eller rett 
og slett et 
eksperiment på en ny 
mikrofon type. Alle 
mikrofonmembraner 
jeg tidligere har sett 
har vært ganske 
plane og av et mye 
mykere materiale 
som plast eller 
celluloid. 
 

 

Her ser vi restene av krystallelementet 
festet til spissen av pappkonusen. 
Krystall mikrofoner er alltid høy -Ohmige 
med en impedans på ca. 50 kOhm. I 
mikrofonhuset er det også plassert et 
potmeter som volumkontroll på baksiden, 
og dette er jo også noe uvanlig. Det som er 
enda mer synd, er at mikrofonen fullstendig 
mangler merking om type eller fabrikat, 
ikke noe som kan identifiseres. 
 
 
 

To isolerte tilkoplingsskruer og en 
knapp til et potmeter som er koplet 
som en volumkontroll. 
Diameteren på huset er ca. 70mm, 
og diameteren på pappmembranet 
er ca. 40mm. Man kunne nesten tro 
at membranet var tatt fra en 
diskanthøyttaler, men den er 
antagelig for konisk til det, og jeg 
vil anta at denne mikrofonen er fra 
50-tallet, og da var det vel ikke 
kommet diskanthøyttalere enda.  Så 
her har vi et lite mysterium. 

39Hallo Hallo nr 116



Radioer jeg har møtt 
Av Tor van der Lende 
 
Edison Bell. 
Jeg traff Edison på vårmarkedet på Ekeberg i år, og jeg måtte punge ut med 800.- kr. 
for at han skulle bli med meg hjem, og det syntes jeg han var verdt. Jeg har alltid hatt 
en svakhet for katedral radioer, og denne var intet unntak. Denne er fra ca. 1932, og 
så litt bedrøvet og støvet ut. 
 

       
 

Bildet er tatt før restaureringen er påbegynt, mangler bla. en knapp. Litt sprut av hvit-
maling her og der må man også regne med. 
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Sett bakfra var det ikke den verste innmaten jeg har sett. 
Denne radioen, som så mange andre fra denne tiden er en såkalt TRF konstruksjon, 
oversatt til ”godt norsk” Tuned Radio Frequensy. 
Prinsippet er rett og slett 3 trinn med hvert sitt rør og hver sin avstemning som tunes 
samtidig på samme frekvens og da med litt forsterkning av signalet for hvert trinn. Så 
radioen har ingen oscillator eller mellomfrekvens. Alle 3 trinn er like med hensyn til 
spoler og kondensatorer. 
I denne radioen sitter rørene som følger; første rør, 24 A, andre og tredje, 58, deretter 
2 stykk 47 i push-pull og 80 som likeretterrør. 
Denne Mr. Edison, har vært importert til Norge og solgt her, nettrafoen er nemlig 
norsk viklet og byttet ut med en 110v utgave. Jeg er ikke helt sikker på hvilket firma 
som importerte disse på 30 tallet, men om noen vet noe mer, så gi lyd. 

41Hallo Hallo nr 116



 
 

 
 

Her ser vi chassiset demontert rør fjernet og avstemningsmekanismen tatt av da jeg 
måtte fikse litt på den, den dro nemlig ikke skalaviseren. Gammel olje og en slapp 
fjær. Her ser vi også 3 gangs kondensatoren med hver sin spoleboks bak hver 
seksjon. 
 

Nærbilde av 
avstemningen, 
pila fikk litt rød 
neglelakk på 
tuppen.  
Denne typen 
avstemning var 
veldig vanlig på 
amerikanske 
radioer fra 
denne tiden. 
 
 
 
 
 

Jeg har faktisk flere slike mekanismer liggende i ”skuffen”, og de er aldri helt like, 
det er alltid litt forskjell i målene på feste og kondensatoraksel. 
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Undersiden, som dere ser er det ikke mange komponenter, bare noen blokk 
kondensatorer, som alle ble byttet ut. Det samme ble lyttene, de lakk som bare 
rakker`n. Nye små ble loddet inn  på undersiden, slik at den kosmetiske ”utsjånaden” 
ble uforandret. Motstandene er et kapittel for seg selv. Jeg har aldri sett en slik holder 
for motstander før med fargekoder for antagelig å hjelpe en senere reparatør? 
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Nærbilde av motstandene med holder. Pussig sak? 
 

 
 

Her ligger røren på ”lit de parade”, og som vi ser har det ene utgangsrøret engang 
vært byttet ut med et fra Radionette.  Vel, det var den lille radiohistorien, og etter 
restaureringen spiller`n også. Både lang og mellombølge. Og pen er`n på hylla også. 
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Er Kurer`n din slapp og uten futt? 
Av Radiodoktor`n,  Tor van der Lende 
 

 
 

Fortvil ikke, her kommer noen gode råd som ikke er dyre. Det kan være mange 
årsaker til en dårlig tilstand, og det første som jeg alltid sjekker om radioen er stum, 
er at jeg tar ut alle rørene og måler glødetråden, filamentet, med et ohm meter. Er 
dette i orden, går vi et skritt videre, og skrur om multimeteret til volt DC. 200 v. 
Deretter måler jeg høyspenningen som kommer ut fra likeretteren, og den bør ikke 
ligge under 90 v. Denne høyspenningen går også gjennom en droppmotstand som gir 
rørene den nødvendige glødespenningen på 1,5v. 

 
Her ser vi likeretteren midt på bildet. 
Den øverste blå ledningen er AV 
som kommer fra trafoen, og den 
nederste røde er plussledningen vi 
skal måle på og med jord eller 
chassis på den andre måleledningen. 
Disse likeretterene er en ganske 
vanlig feil på våre Kurèrer i dag. 
Men, fortvil ikke, vi setter inn en 
diode isteden for denne likeretteren. 

En hvilken som helst silisium diode som tåler et par hundre volt og noen få 
milliampere. Lodd fra den øverste blå ledningen og lodd inn plusspolen på dioden på 
den nederste røde, og lodd på den løse blå ledningen på diodens andre ende.  
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Her ser vi spenningen på denne Kurer`n før dioden ble loddet inn.  Denne radioen var 
da ganske slapp med så lav høyspenning og med tilsvarende lavere glødespenning.  
 

 
 

Som dere ser, er det stor forskjell i spenningen før og etter dioden. Og da kom 
virkelig ungdommen tilbake til vår gamle slitte Kurèr.  Men det er også andre feller  

46 Hallo Hallo nr 116



 
og sykdommer som kan feile en syk og slapp radio. Hvis vi hører en god 50 perioders 
brum når vi slår på radioen, er det bare å bytte ut lyttene, både i høyspennten og for 
glødningen. Husk, elektrolytter regnes som ferskvare! 
 

 
 
Den store spolen under chassiset er oscillatorspolene, og disse kan det også være 
brudd i. Da vil vi ikke høre noen stasjoner på båndene. Den store spolen til venstre er 
for langbølge og neste er mellombølge/  fiskeribølge og kortbølge til slutt. Men, inni 
spolerøret, ved loddetaggene, sitter det en koplingsspole med noen viklinger med 
motstandstråd, og her har jeg oppdaget brudd i et par tilfeller. Ellers kan de gamle 
Hunts kondensatorene med hell byttes ut.  Rens av bølgevender med kontaktrens er 
også obligatorisk.  Denne Kurèr`n jeg har vist her, er en Kurèr Auto, med tilkopling 
fra bilantenne, og med to ekstra bølgebånd for denne antenna, lang og mellombølge.  
Hvis dere tenker på å måle glødespenningen over hvert rør, så vær forsiktig for 
kortsluttninger, og bruk bare et elektronisk multimeter.  
 
Til slutt går vi over radiokassa med litt såpevann og en bløt klut, og tørker raskt av 
vannet, så ikke trekket, ofte papir, blir for vått og løsner i limingen.  Håndtaket kan 
også med hell byttes hvis det er sprukket. Vi har erstatningshåndtak på lager, men da 
må skruehullene bores opp på nytt med litt større avstand.  Lykke til med din gamle 
Kurèr. 
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Jeg vet ikke om det er så mange av dere som har fått med dere at det var en stor brann 
på Norsk Radiomuseum i Selbu nå i høst. Den store nybygde garasjen brant ned til 
grunnen med masse uerstattelig materiale som gikk tapt. Jan Erik fikk reddet ut bilen, 
en Ford Mustang fra 50 tallet og den store campingbussen samt en annen bil, men alt 
av radioverksted og NRK`s lydarkiv gikk tapt. Det var også et snekkerverksted der. 
 

 
 

 
 
Øverst, den store garasjen, bygd i 2009, som inneholdt lager, radioverksted og 
snekkerverksted. Nederst ser vi lydbåndarkivet med NRK`s alle lagrede lyder arkivert 
med innholdsfortegnelse i mange permer. Uerstattelig. Trist. 

48 Hallo Hallo nr 116



Neida, det ER ikke Nipper, 
men en fjern slektning som 
syntes at Nipper hadde en tøff 
grammofon, og gjerne ville ha 
en maken. Vi har vel alle fra 
tid til annen ønsket oss det 
samme som våre andre 
samlerkollegaer har, men det 
blir jo litt kjedelig hvis alle 
hadde de samme tingene, da 
hadde vi jo ikke noe 
spennende å vise fram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tor Modalen og Rolf Otterbech i ferd med å pakke gjenstander fra siste auksjon som 
ble solgt på forhåndsbud. Her var det 3 stk. Huldra 10 som skulle få plass i denne 
kassa. Som dere sikkert har hørt før, gjentatt til det kjedsomlige, vi sliter med å få 
pakket og sendt alle forhåndsbudene. Og det er ikke lett å få hjelp til dette av våre 
medlemmer. Det er stort sett de samme som sliter med dette hver gang.  
Uansett, Tor og hans hjørne ønsker dere alle en God Jul og et Nytt og bedre År i 
2012. 
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Skru på – uten tråd 
 
Det var navnet på en artikkel i Fædrelandsvennen vi fikk fra Trygve Jørgensen 
(563) i Mandal. I høst ble det holdt en radiohistorisk utstilling i det nye flotte 
museet på Vigeland i Lindesnes kommune ca. 13 km vest for Mandal. Trygve 
ble kontaktet av museumsbestyreren, og bedt om å låne ut noen radioer, da de 
kjente til at han har en stor radiosamling. Det var ikke noe problem, og sammen 
med radiotekniker Einar Mydland laget de en fin utstilling som ble omtalt i 
Fædrelandsvennen 31.08.11.  
I distriktet fantes det mange amerikanske radioer brakt hjem til Norge av 
utvandrere som kom tilbake. Disse, og radioer brukt under krigen ble vist på 
utstillingen. Den ble avsluttet 1.11, og her bringer vi noen bilder fra denne. 
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Trygve Jørgensen ved noen av sine radioer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glimt fra radioutstillingen. 
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Radioer brukt under krigen. Den til venstre er bygget inn i en margarinkasse. 
 

 
 

Flott kabinett med sterkt forstørret bilde av interiør fra 40-50 tallet. 
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ANNONSER 

Gratis annonser for medlemmene. De må være radio/elektronikk/grammofon/- 
telefon relaterte. 

 
 

                      
 Neutrofon Type 89  (dk)          Philips   753 A                     Telefunken 343WL 

 
RADIO-samling til salgs i Oslo 

(god pris ved samlet salg) 
Norske radioer 
Philips 2531 -204U-215U-330A-435U-461A-500A-521A -525A-582A -612U -638U -
656A -680A-753A -815A -834A -940A -942A-BDK221U- BX29U-BDK390-B1X67U-
B3S81A-B3X80U- Type 372Anodespænding    Radionette Folkemottaker 1937-Junior 
1953- Kurer Transi-Soundmaster 7- Radionette Soundmaster 75-    Tandberg 
Huldra4-Huldra8-Sølvsuper 2- SS 3-SS 4-SS 5-SS 6-SS7-SS12 -Kurer 
LMFK(rød)TB1(opptaker)TDC310(casetteopt)    N.Jacobsens Elektriske   “Den norske 
Folkemottaker” 1934/35      Klaveness  Vega Clipper  575A 
 
Danske radioer 
Always  3-rørs jævnstrøm (1928)- Cyklop 335V (1935)-V6 6V Kutterradio   B&O   
Beomaster 39K-Beomaster 1000-Beolit 41A-Beolit 500-Beolit 510K-Minette 512-
Beocord 506U Trådoptager (1951)Eleminator type 1 (1928)   Bravour Safir 48  
Champion batteriradio (1933)   Dynafon  type 3    Herofon 452U   L&K 322J-   211  
(?)Højtaler60J   Magnavox/ELTRA  Stentor 36U- Skymaster 905-Comet 989-Air 
Empress- Lancaster 925 (u/kabinet)L-L   559 Capella- 572 Minerva -573 Monarch -
584 Monarch   Neutrofon    Guldsegl 89- Guldsegl 57 - Radiofon 864 P&B/Sonofon 
P&B (1932)- 73U -435  -kortbølgefangertype1   Superphone    type 4  - type 334   TIK   
Regina 5215QM   Telavox   2u38 - 4U43           TO-R  Merkur 243 (konsolradio)  -Mars 
140 (hvid)  Mars 140 (sort) -Standard U36Jupiter 442   SP-Radio  Harmoni “E”   
Unica  Zephyr   Lübcke  No799 anodespænding -  Krystalapparater  3 stk 
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Diverse Radioer 
Blaupunkt Palma-    Eumig GW 110 (Hitlerradio) -    Grundig Satellit -80U- VEF 
Super MD39-   Hornyphone Ultra Super-    Nora GW26 Rheingold -   Saba Mersburg 
7-   Scaub Lorenz  WS 42-          Telefunken  Arcolette 31- 332WLK-343WL (1932/33)-
654W-Opal-Mentor-Tenor-  Telefunken/Huth Berliner Standard (1934) 
Tungsram Herold -    Cossor 284 (1930)-    AWA Radiola R65(australsk) 
Pye 3017 -    RCA R1 -    Airmec  AE 535 -   Clarion AC45-   Atwater Kent 
E 145X (1934)-    Marconi 740 AC -   S71 -   Zenith   Transocean H500- 
Syncratone  (konsolradio  1940-45) 
 
Svenske Radioer 
Kungs  226 V- 319 V- 345 W- 452V     Conserton  55  m/Stern højtaler  -   Conserton  
U12     Stern & Stern   V30  dasslocket   -    Radiola  30 – 40 
 
Revox Tuner A76 -   Quad 33/333 - En del hjemmebyggede radioer fra 30-årene 
Højtalere - grammofoner masser af Radiorør!!! 
Radioblade indbundet eller løsblade 
Populær Radio -Radiomagasinet-Radio Ekko- Radiolytteren- 
Radio Uge Revye - Populär Radio - Funkgeschichte - The Bulletin 
 
Manualer Philips-Telefunken-TO-R og mange flere!!! 
 
Flere hundrede 78-plater- LP - EP klassisk-underholdning-jazz mm 
Ex-tysk Telefunken  A 00144 “Wir faren gegen Engelland” 
(blå etikket)                A 10136 “Gegen Briten und Franzosen”                  
         -                            A 10288 “Stuka vor”/“Marsch der Seeflieger” 
         -                             A 10257 “Wir ziehen nach Engeland”             
(sort etiket)                A 1364     “Die Fahne hoch” 
 

                     
Magnavox Skymaster 905 (dk) L & K Type 322 og 811?  (dk) hjemmebyggede ca 1930 
   
  +   Radiorør-Manualer -Radiobøker-Grammofoner -      Plater-Platekataloger-
Trafoer-komponenter-med mer 
             

Kom med et bud 
 

Sven Dyppel (509), Pb 5407 Majorstuen, 0305 Oslo, Tlf. (+47)91820006, (+45) 266 
69 236, sdyppel@hotmail.com 
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