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En samling QSL-kort på veggen i radiorommet hos en senderamatør.

Våre morsenøkler

To meget spesielle norske QSL-kort

Her har vi noe som kan være en paddle-key laget av LA2PL, Erling Johannes Knutsen.
Hans Sæthre har tidligere (HH125, side 18) skrevet om ham og hans nøkler. Denne sto
montert på en tung jernplate. Noen som vet noe om den?

Hans Bruu Clifton, LA7D, var radioagent under 2VK for SIS og XU. Han
var kjent som en meget dyktig radiokonstruktør og operatør. Han ble aldri
tatt og levde til 2003. Se: https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Clifton

Denne minner litt om noe som kommer fra ex-tysk utstyr. Jeg er ikke kjent med om
de i det hele tatt brukte paddler. Noen som vet noe?
(Foto: T.M.Namsos)

Arne Eikrem, LA7A, var radioagent som ble skutt og drept av tyskerne i
Nordmarka 18. mars 1945 i forbindelse med den illegale stasjonen Johanna.
Se: http://fykse.dnsalias.com/radio/nrhf/
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Auksjonene
Neste auksjon blir dessverre avlyst. Det blir ingen høstauksjon i 2017. Dette ble bestemt
av styret etter at årets vårauksjon var over. Til denne ble det bare påmeldt 203
gjenstander fra medlemmer, pluss 60 fra klubbens eget lager. Det er unormalt lite når vi
er vant med at det vanligvis kommer det dobbelte. Dette kan skyldes flere ting;
minsteprisen på 200 kr, markedet er mettet for mange kategorier, interessen er generelt
dalende for temaer utenom det helt spesielle.
Fortsetter trenden slik er det ikke grunnlag for å ha to auksjoner i året, så til neste år blir
det bare en auksjon.
Det er et stort apparat for de få ildsjelene i styret og noen få andre, å arrangere en
auksjon som vår. Bare det å transportere 60 gjenstander forsvarlig fra klubblokalet til
ausjonslokalet krever mye. Mange ble spurt om å hjelpe til, og de fleste sa ja, men når
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dagen kom var det ikke mange som dukket opp. Dette er i og for seg forståelig, flertallet
av oss begynner å bli «opp i årene», og vi har ikke den samme energien lenger.
Derfor er det ikke rart at styret nå har vedtatt det de har gjort, de har min fulle sympati.
Når dette er sagt, så var vårauksjonen den 22.04 i og for seg en hyggelig begivenhet
med anledning til å prate med folk man kanskje ikke hadde sett på en stund. Det er
mange som kommer for det sosiale og som kanskje også kjøper et og annet. Men denne
gangen ble det 27 usolgte objekter. Et litt illevarslende tegn.
Årsmøtet
Vi har heldigvis fortsatt en god økonomi. Det må vi passe på at vi fortsetter å ha. Noen
mener at en forening som vår ikke skal legge seg opp noen penger i banken, men bare
ha så det balanserer. Men uforutsette ting kan skje, for eksempel at vår husleiekontrakt
blir oppsagt. En flytting vil bli en kostbar affære særlig hvis vi må leie folk og transport.
Og som vi har sett kan vi ikke regne med at alt kan gjøres på dugnad. Ildsjelene i styret
kan ikke belastes helt inn til margen hvis noe skjer.
Av uheldige grunner greide ikke valgkomiteen å legge fram noe nytt forslag denne
gang. Resultatet ble da at det sittende styret tok gjenvalg og blir sittende et år til.
(Se referatet på s. 6 og 7.)
Dette nummer av bladet
Det ble en ny vri på omslaget denne gang. Jeg hadde to kartonger med QSL-kort fra
LA7Y Christian Amundsen + noen til, som jeg laget en montasje av. Det kan forestille
veggen i shacken hos en gammel senderamatør. Det ligger mye historie og glede i en
slik samling QSL-kort.
Det var bra tilgang på stoff også denne gang, og her er det mange ting å glede seg til.
Kåre Kristiansen gjør som vanlig en god gjennomgang av den tidligste norske
radiohistorien, Marek Wlosek er en fryd å lese, Fredrik Hildisch har en meget god og
rørende historie om Radionettes første ansatte, Stein-Olav Lund, Halvard Grindlia og
Finn E. Næss har gode og underholdene artikler. Så er det Tor van der Lende da
selvfølgelig, som følger opp med sin sedvanlige og interessante serie, og til slutt en
kjempeartikkel fra Fredrik Dybdal om AR-1 høyttaleren. Det er virkelig historien om en
milepel! Takk til alle!
God lesing og god sommer!
TMN
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REFERAT FRA NRHF’s ÅRSMØTE 25.04.2017
Tor van der Lende åpnet årsmøte og ønsket alle velkommen.
14 medlemmer møtte på årsmøtet.
Styret var representert med 4 styremedlemmer og et varamedlem.
Årsberetning
Årsberetning ble lest opp av Tor van der Lende og godkjent av forsamlingen.
Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2016 er 800.
Vår Facebookgruppe har over 1000 medlemmer, og høy aktivitet.
Styret for 2016 har bestått av:
Formann, Tor van der Lende
Kasserer/medlemsansvarlig, Jan Helge Øystad
Styremedlem/sekretær, Roar Veum
Styremedlem, Rolf Otterbech
Varamann, Just Qvigstad
Regnskap
Jan Helge Øystad leste opp og gikk gjennom regnskapet.
Regnskapet viser et bra resultat for 2016.
Regnskap er revidert og godkjent av revisor.
Regnskap ble godkjent av forsamlingen.
Budsjett
Jan Helge Øystad leste opp og gikk gjennom budsjettet.
Vi har fått varsel om husleieøkning, den vil øke med 30.000 for 2017. Dette er tatt
inn i budsjett.
Budsjettet ble godkjent av forsamlingen.
Kontingent
Foreningen har god inntjening.
Medlemskontingent økes ikke i 2017 og vil fortsatt være 400 kr.
Innkommet forslag
Styret har i styremøte fremmet forslag om endring av paragraf 2.1 i våre lover, hvor
det står: NRHF er åpen for alle som har betalt kontingent for inneværende periode.
Dette foreslås endret til: Alle kan søke medlemskap i NRHF. Styret godkjenner eller
avslår søknad om medlemskap.
Forslag stemt over, 13 stemte for 1 stemte imot, forslaget godkjent.
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Valg
På grunn av sykdom var valgkomiteen dessverre ikke i stand til å komme med
forslag.
Sittende styre er blitt forespurt om gjenvalg og takket ja til dette.
På valg i år for 2 år er følgende:
Formann: Tor v. d. Lende
Kasserer: Jan Helge Øystad
Sekretær/ Styremedlem: Roar Veum
Varamann: Jan Steen
Styret ble gjenvalgt med akklamasjon
Bjørn Lunde forspurt om gjenvalg til revisor for 1år.
Gjenvalgt med akklamasjon.
Til ny valgkomite ble følgende personer foreslått:
Frank Lewis
Lasse Hovde
Valgt med akklamasjon.
Kommende aktiviteter
Tor van der Lende informerte om kommende aktiviteter i 2017.
Følgende aktiviteter er fastsatt:
Garasjesalg lørdag 13/5.
Følgende aktivitet er planlagt men ikke fastsatt:
Multimeter foredrag av Roar Veum
Besøk hos Jens Haftorn
Båndopptager foredrag til høsten (Rolf)
Radiodoktor
Styret informerte om at det ikke blir noen høst-auksjon i 2017, dette på grunn
av at det var lavt antall påmeldte objekter på vårauksjonen, og styret jobber
ennå med å finne passende nye auksjons-lokaler.
Styret informerte om at fra 2018 blir det kun avhold en sommerauksjon.
Referent Roar Veum
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En liten skipsradiostasjon fra ca. 1910.
Av Kåre Kristiansen (739)
Når det gjelder første installasjon av radiostasjon på sivilt skip i norsk innenriksfart,
vet vi at det var hurtigruteskipet Kong Harald som i 1909 fikk en radiostasjon på 0,2
kW og at den var levert av Telefunken. Mer detaljer har jeg ikke klart å finne fram til,
men bildet fra dampfergen Deutschland viser en 0,5 kW stasjon fra den tiden,
produsert av Telefunken. Denne var litt større, men mye lik senderen på 0,2 kW som
trolig ble installert på Kong Harald. Denne er vist til høyre.

Bildet til venstre, er fra radiorommet på dampfergen D/S Deutschland med senderen
0,5 TK på 0,5 kW i bakgrunnen og mottakeren E4 midt på bordet og antenneavstemmingsspoler under taket. (Kilde: Telefunken Zeitschrift nr 4, 1912.) Bildet til
høyre viser senderen 0,2 TK på 0,2 kW. På skiltet til høyre på veggen i radiorommet
kan en lese at det ikke er lov å røyke i radiorommet, men uisolerte høyspenntforbindelser var trolig en større akutt risiko for telgrafisten.
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Viserinstrumentet til venstre på senderen, er et trådampermeter for å måle antennestrøm for å oppnå optimal avstemming. På toppen av sendere står et slukkegnistgap
med 10 skiver med tappinger for å regulere sendereffekt. Senderen kunne innstilles
på tre faste bølgelengder fra 300 til 600m. Til stasjonen hører en 0,5 kW motorgeneratorkombinasjon. Med antenne spent ut mellom to 15 til 30m høye master som
stod 30 til 40m fra hverandre, oppgir Telefunken rekkevidden over åpent vann til 150
km i dagslys og 300 km i mørke.
Telefunken mottaker E4 for
frekvensområdet 100 til 1500 kHz.
(Kilde:
http://www.seefunknetz.de/e4.htm)

Koplingsskjema for mottaker E4 fra
Telefunken.
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Hovlands elektrokjemiske detektor
Av Kåre Kristiansen (739)
I Hallo Hallo nr. 121 mars 2013, skrev Tore Moe om Hovlands forsøk med en
selvkonstruert krypteringsmaskin i 1910. Hans patent ble solgt til Telefunken, men
den ble ikke satt i produksjon. Hans arbeid ble referert til i flere utenlandske tidsskrift
og i bok «Wireless Telegraphy with special reference to the quenched-spark system»
fra 1921. (I denne boka står det forøvrig mye om forholdet Telefunken-Marconi i det
første årtiet av forrige århundre. Boka kan lastes ned fra https://Archive.org der det
forøvrig er mange interessante gamle radiobøker å finne.) Hovland hadde mange
ideer og fikk innvilget flere patenter på forskjellige områder, fjernstyring av torpedo
eller mine, fallskjerm eller lokk til tobakkspipe, for å nevne noen. Blandt de tingene
han utrettet som premierløytnant ved marinens minevesen i Horten, var i 1907 å
utvikle en betydelig billigere framstillingsmetode for elektrokjemiske detektorer for
de mottakerne de brukte.. Kohereren var forlatt til fordel for krystalldetektor eller
elektrokjemisk detektor i mottakere som f.eks. E4 og etterkommeren E5 som var i
bruk i marinen tidlig i begynnelse av forige århundre. En mottaker av typen E5 med
doble avstemmingskretser, er vist på omslagssidene til Hallo Hallo nr. 137. De to
messingboksene bak avstemmingskondensatorene inneholdt krystalldetektorer eller
elektrokjemiske detektorer.
I minedirektørens følgeskriv til Hovlands søknad om godtgjørelse for at han overga
alle rettigheter til marinen, står det bl.a. at Hovlands detektor kostet 1/8 av en tysk
koherer og 1/44 av en tysk elektrolytisk celle. Videre står det at `det skyldes for en
stor del hans arbeid at vi nå i stor utstrekning kan fabrikere våre gnisttelegrafstasjoner
selv, i stedet for å kjøpe dem fra utlandet ́ og at det fører til en halvering av utgiftene.
For arbeidet med detektoren fikk han en påskjønnelse på kr 1000. Dette beløpets
størrelse bør sees i forhold til at i Stortingsproposisjon nr.1 1904-1905, er det foreslått
å bevilge kr 13.800 til en komplett radiostasjon på et av panserskipene, Norge eller
Harald Haarfagre.
En mottaker type E5 med enkel avstemmingskrets kan sees på Marinemuseet i
Horten der den er utstilt sammen med en liten gnistsender fra u-båten A3.
Elektrokjemisk detektor
Den elektrokjemiske detektoren er ikke så godt kjent hos oss i dag. Både Marconi og
Telefunken brukte koherer og krystalldetektor i sine mottakere, men Marconi var
alene med magnetdetektor, og Telefunken var alene med eltrokjemisk detektor, også
kalt Schömilch-detektor, men i engelskspråklig litteratur, blir den gjerne referert til
som Fessendens. Fram til første verdenskrig var Marconi og Telefunken omtrent like
store både når det gjelder antall landbaserte stasjoner og installasjoner på skip. I
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Norge hadde Telefunken godt fotfeste, så det er nok bakgrunnen for at Hovland
arbeidet med å forbedre den.

I et lite beger med syre, stikker to elektroder der anoden gjerne er av platina og er
innsmeltet i et glassrør slik at bare spissen stikker ut. Detektoren måtte polariseres
med en liten forspenning. Virkemeåten ble lenge diskutert: var den elektrokjemisk
eller termisk og spilte gassutvikling ved anodespissen en rolle?
Allerede i 1910 annonserte Marconi for mottagere med vakuum diode, så den
elektrokjemiske detektoren ble ikke så lenge i bruk.
Litt om forfatteren Kåre Kristiansen
Han er siv.ing fra NTH i Teknisk Fysikk
og dr.ing også fra NTH.
Kåre har arbeidet med utvikling innen
materialteknologi fra mikroelektronikk
og høyspentkabler til strukturell liming
av bildeler. Altså en meget allsidig
mann. Det var han som sendte meg
underlagene fra Teknisk Ukeblad om
Kaptein Hovland og hans krypteringsmaskin. Det ble til en artikkel i HH121
mars 2013. (Denne har vi for øvrig
særtrykk av, med alle underlagene.)
Som vi forstår er det radiohistoriens
tidligste tider som interesserer Kåre
mest. (red)
(Foto: Tore Moe Namsos)
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Av Marek Wlosek, (2324)
Del 5
Denne gangen vil jeg presentere en liten spolebåndopptaker laget i Sveits: modell
Fi- Cord 101. Denne ble produsert i 1958 og som det sies ble den laget med ordentlig
Sveitsisk presisjon, nesten hele konstruksjonen er metall utenom dekselet som er
laget av en tykk plastikk. I settet finner vi en mikrofon, små notisblokker som man
kan bruke til å skrive hva som ble spilt inn akkurat nå, tre ekstra spoler med bånd,
hoderenser og en bruksanvisning.

Opptakeren er drevet av to 1,5V batterier, det er en motor som er ansvarlig for
mekanikken og denne bruker en reim til å overføre drivning for å få i gang diverse
funksjoner.
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Fi-Cord har tre knapper, den første er til å spole fram og tilbake, den svarte knappen
er til innspilling og den siste er for avspilling. På hovedpanelet er det to spoler, i
høyre nedre hjørnet er det en mikrofon og høyttaler som tillater oss både avspilling
og innspilling.
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Ved broen med hodet er det en liten driv roll med en liten spake, dette er til spoling.
Om vi drar i den litt går spolene til venstre, om vi drar enda hardere går den til høyre.

Denne opptakeren ble brukt av spioner, på 60-tallet var den brukt av etterretningsorganisasjoner og på grunn av opptakerens størrelse fungerte den helt perfekt til dette.
Model Fi-Cord 101 som
dere kan se ved siden av
var for en liten stund siden
brukt som et rekvisitt til
filmen Kings Bay, regissert
av Stig Svendsen. I hovedrollene kunne vi se Kari
Bremnes og André Sørum.
For alle entusiaster av
analog vil jeg anbefale
filmen som ikke bare viser
hva som skjedde i Kings
Bay gruvene på Svalbard
men vi kan også se mange
av våre likte opptakere.
I neste artikkel vil jeg fokusere på kassettspilleren som er basert på løsningen fra
Philips EL 3300 så det er bare å glede seg!
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RadiOnette – 90 år
En fortelling om den første ansatte i Radionette som var en ung gutt.
Av Fredrik C. Hildisch
Leserne i Hallo Hallo kjenner godt til merket RadiOnette og har i tidligere utgaver av
bladet lest om Jan Wessel, en selvlært og selvhjulpen person uten teknisk skolegang.
Jeg gir likevel en kort
oppsummering. I ungdomsårene
fikk Jan Wessel (1903-1980)
interesse for radio. Han leste alt
han kom over om radio i
utenlandske blader, mest tyske.
Hans far var opprinnelig fra
Trondheim, ingeniørutdannet.
Hjemmet i Oslo var tospråklig,
siden hans mor var født og
oppvokst i Tyskland med tysk
far og norsk mor. De fikk syv
barn, seks gutter og en jente.
Alle guttene ble pionérer innen
sine fagfelt: fly, motorsykkel og
bil, radio og vannkraft. Jenta ble
lektor.
I 1925 dro Jan Wessel plutselig
til Bergen, hvor han hadde fått
arbeid i nyetablerte Bergen
Radio, ble der en kort tid til han
ble ansatt i en bilforretning som
Jan Wessel 30. september 1969.
også solgte radioer. Der begynte
han å konstruere en liten og nett radio med 2 rør. Han var opptatt av at hans
fremtidige firma og radiomodeller skulle hete Radionette. Dette navnet var han fast
bestemt på. Da han var ferdig med konstruksjonen av radioen, dro han hjem til Oslo
og bodde i sine foreldres store leilighet i Bygdøy allé 67. Der ble 2-rørs radioen – R2
- produsert i 1926 og kostet kroner 135,- pluss stempelavgift. I leiligheten var det
pikeværelse mot bakgården. Familien hadde ikke råd til hushjelp, så Jan Wessel
brukte pikeværelse til fabrikasjonslokale, hvor hans seng sto i et hjørne og et bord
langs langveggen.
Året 1927 ble for den 24-årige Jan Wessel et hektisk år, etter å ha lest i et tysk blad
om et spesielt radiorør, Sinus Ultra fra Ultra-fabrikken i Berlin. Nå kunne
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radioapparater få strøm direkte fra lysnettet. Han kontaktet fabrikken i Berlin og fikk
eneagenturet for Norge for Ultra-røret. Samtidig fikk han kjøpt de første 100 rør fra
fabrikkens prøveserie av det nye radiorøret. Nå kunne Wessel få samlet alt i en enhet
med strøm direkte fra stikkontakt i veggen. Hans konstruksjoner var enkle, en av flere
forenklinger var at han unngikk en utgangstransformator til høyttaleren eller
hodetelefonen. En kjeksboks ble radioens kabinett, kjøpt fra Tyskland for kroner 1,20
pr. stk. De var i blankt metall og ble sortlakkert. Lokket til boksen ble bunnen på
kabinettet, påsydd og limt tøystoff i grønn farge, festet med to skruer til boksen. Med
3 rør, lang- og mellombølge, hadde Wessel på kort tid konstruert en radio som hadde
betydelige fordeler til en gunstig pris. Igjen ble produksjonslokalet pikeværelse i
Bygdøy allé 67.
Den 27. september i år er
det 90 år siden Jan Wessel
registrerte firmaet
Radionette, og samtidig
lanserte han
radiomottakeren
Radionette R3.
R3 var Europas første
radio med drift direkte på
lysnettet.
Jan Wessels nye
radiomottaker hadde 3
radiorør – Radionette R3 –
og kostet kroner 150,pluss stempelavgift på
kroner 15,-. Da apparatet
kom på markedet, var det
en sensasjon, og det var
vanskelig for produsenter
av akkumulator- og
batteridrevne radioer å
konkurrere med Wessels
radio, for kjøperne fant ut
at Radionette R3 hadde
betydelige fordeler til en attraktiv pris. Da den tyske Telefunken noen måneder senere
kom med sin variant med direkte drift på lysnettet, var den seksti prosent dyrere. Nå
hadde virkelig den dynamiske Jan Wessel fått et overtak i markedet.
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Jan Wessel hadde bemerkelsesverdige, personlige egenskaper til å finne frem til
produksjon av tekniske nyheter før sine konkurrenter. Han la tydelig vekt på at
Radionette skulle komme tidlig, helst først, med nye teknologier. Det viste alle hans
senere bragder med nyheter innen radio og TV. Han hadde det som kan kalles «teft»,
både teknisk og forretningsmessig.
«Radiofabrikken» til Jan Wessel får sin første ansatte – en ung gutt.
Jan Wessel innså at han ikke kunne klare alt selv, han måtte ha en til å hjelpe seg med
å produsere de to radiomodellene R2 og R3. Han ansatte den syv år yngre, 17-årige
mannen Sven Marshall Thollefsen (1910-1981). Det skulle vise seg for begge to å
være et riktig valg. I dagligtale ble Sven ikke brukt – kun Marshall.

Marshall var født svensk og var fosterbarn i Sverige. Han hadde vært på besøk hos
Thollefsen i Nittedal som bodde en kort tid i Stockholm, hvor de ble godt kjent med
den svenske fosterfamilien til Marshall. Familien Thollefsen syntes at Marshall ikke
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ble tatt godt vare på hos den svenske fosterfamilien, adopterte ham og tok ham med
til Nittedal. Adopsjonen ble foretatt på en ordentlig og offentlig måte.
Produksjonslokalet i pikeværelset i Bygdøy allé 67 var lite og kummerlig. Wessels
seng i et hjørne og et bord på langsiden. Marshall måtte ofte sitte på Wessels seng for
å koble radioene. Det kunne bli lange dager for Wessel, og det hendte ikke sjelden at
Wessel lå og sov da Marshall kom på arbeid. Arbeidsfordelingen ble for det meste at
Marshall produserte og Wessel var ute og solgte.
Marshall Thollefsen ble i en tyveårs-periode en sentral person i Radionette. Han var
fornøyd med sitt arbeidssted, hvor han fikk ansvar og dessuten utløp for sine
forskjellige tekniske interesser. I Radionette ble han av kolleger regnet for å være en
Petter Smart. Jentene i fabrikken syntes han var litt bondsk siden han gikk med
hjemmestrikkede strømper og da så noe traus ut.
Marshall var en grei, pratsom, spøkefull og hyggelig kar og alle likte ham og han ble
personlig venn med flere. Passe streng. Rolig og besindig. Lojal mot Wessel. Flink
med fingrene når noe skulle fikses, for eksempel en viklemaskin som hadde slått seg
vrang. Marshalls sterke side var hans dyktighet, forteller mange i ettertid.
Marshall ble snart verksmester for delefabrikken og fikk frem flere gode løsninger for
en rasjonell og pålitelig produksjon av delene til apparatene. Det kan nevnes at han
laget en liten vekt som kunne veie én skrue. Viseren på vekten viste stort utslag når
en skrue skulle veies. Da ville det være enkelt med multiplikasjon for å finne vekten
på hundre skruer. Da det kom offentlig kontroll i Radionette for å se at vektene veide
riktig, ble vekten til Marshall vist frem. Den offentlige kontrolløren uttalte etter å sett
vekten, at dette var noe av det flotteste han hadde sett. Men siden vekten ikke var
offentlig godkjent, måtte den ødelegges. Og det ble gjort.
Marshall var musikalsk og han hadde en god sangstemme. Under arbeidet nynnet og
sang han hele dagen. Han hadde vunnet flere amatørkonkurranser, blant annet fikk
han 1. premie i en konkurranse som revykongen Jens Book-Jensen arrangerte. Som
tidligere fortalt var Marshall en teknisk Petter Smart type. Engelske BBC hadde hver
dag ønskekonserter på radio som var populære også for lyttere i Norge. Dette var noe
Marshall ønsket å prøve ut i fabrikken og Wessel aksepterte forslaget. I 1937 ble
ønskekonsertopplegget en realitet i produksjonslokalet i Møllergaten 12. Høyttalere
ble montert ved hver plass, så vedkommende selv kunne slå høyttaleren av eller på.
De ansatte kunne ønske seg de mest populære musikkstykker, skrevet på en lapp til
Marshall, uken i forveien. Hvis Marshall kunne skaffe grammofonplaten, ble den
spilt av på en grammofon i etasjen under. Jussi Björling, litt klassisk musikk og
slagere ble spilt. Det var mange år før NRK begynte (1950) med sine populære
ønskekonserter i eteren.
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Et par år ut i krigen støttet Marshall tyskerne og ble medlem av Nasjonal Samling.
Det var ikke bra i en radiofabrikk, hvor enkelte benyttet sjansen til å lytte på London.
Marshall sladret aldri, selv om han var klar over at det ble lyttet på London. Men
Londonlyttingen foregikk mest på laboratoriet hos Harald Nybø, og det var i etasjen
over. Dit hadde ikke Marshall nøkler. Flere av de ansatte møttes privat og da ble det
hårde diskusjoner med Marshall om krigen og tyskernes rolle. At Marshall var
tyskvennlig, ga han uttrykk for i diskusjonene. Det straffet seg for ham i maidagene
1945.
Marshall måtte slutte i mai 1945, det forlangte flere overfor Jan Wessel. Det ble ikke
sett på med blide øyne at han var med i NS, uansett om han i mange år hadde vært
godt likt i Radionette. Wessel var naturligvis i et dilemma, men han forsto at når
ønsket var slik, så måtte Marshall slutte straks. Etter krigen var det to sorter
mennesker i Norge.
Den dagen Marshall sluttet, ble han innkalt til Wessel som ga ham en gullklokke som
takk for hans gode innsats helt fra 1927. Samtidig sa Wessel at hvis han ikke ville
klare seg fremover, kunne han kontakte ham. Dette møtet var ukjent for de ansatte,
men er siden blitt fortalt meg.
Marshall ble arrestert og han fikk et barskt møte, fortalte han senere til kjente i
Radionette. Han ble tvangssendt til et sykehus og fikk elektrisk sjokkbehandling og
pleierne satte seg på ham. Det medisinske fagpersonellet trodde at det var noe galt
med ham, derfor fikk han denne dramatiske behandlingen.
I slutten av 1946 begynte Radionette å importere høyttalere fra danske Peerless.
Høyttalerne ble levert i deler, nærmest i løs vekt, og måtte først settes sammen før de
ble montert i radioene. Hvem skulle gjøre den jobben? Innkjøpssjef Niels Halding
foreslo for Wessel at mannen som kunne klare den krevende oppgaven ville være
Marshall Thollefsen. Så Marshall som hadde fått sparken var nå god å ha, og han
kom tilbake til Radionette, satte sammen høyttalerne, men var der ikke lenger enn et
års tid.
Marshall begynte hjemme i Nittedal å produsere adresseplater i metall til
Misjonssambandet. Det ble en god forretning for ham, og flere kunder kom til, også
Radionette. Marshall var i mange år ungkar. 44 år gammel giftet han seg med sin
Ingeborg. I de neste ti-årene besøkte han ofte sine kolleger i Radionette. De som ikke
kjente ham, spurte hvem som nå var kommet som var så lattermild i korridoren.
Svaret ble: «Det er Marshall, det».
Jeg husker godt disse ord, og det har vært interessant å lete frem noe om Sven
Marshall Thollefsen som var den første personen Jan Wessel ansatte.
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En Radionette «Elite 3» våkner til liv
Av Stein-Olav Lund (248)
Som tenåring var jeg med på å «slakte» en «Elite 3», disse var ikke så påaktet den
gang.. Jeg har fortsatt typeskiltet og sluttrøret fra den liggende. Derfor var det
interessant å få tak i en slik igjen. Ved NRHFs sommerauksjon i 2014 vant jeg en..
Den var komplett, og var listet som defekt. Problemet var brudd i talespolen til
høyttaleren. Den er en «Freischwinger» på tysk, og membranen er av og til kalt
«kineserhatt» på norsk. Den har hesteskomagnet, anker av bløtt jern og spole med flere
tusen tørn med 0.07millimeter tråd. Spolen er koplet rett inn i anodeledningen til
sluttrøret. «Elektromagnetisk høyttaler» er vel en riktig betegnelse på disse, som
forsvant mer og mindre da de dynamiske høyttalerne vi kjenner i dag tok over et år eller
to seinere.
Radionette bygde disse radioene inn i høyttalerkasser fra Grawor i Tyskland. «Sjassis»
er ei finerplate som står vertikalt inni kassen. Å skaffe denne tynne tråden til
magnetspolen og vikle alle tørnene hadde jeg ikke lyst til. Gjorde en prøve med 0.4mm
vikletråd, målte impedans ved 1 kHz, sammensatt magnetsystem. Ho, 6 ohm var ikke
dumt! Fant fram en passe utgangstrafo og monterte den bak festeplata for driv-systemet.
Dette har en fordel til: Ingen likestrøm i magnetspolen lenger, derfor ikke så nødvendig
å kompensere for dette med skruen bak!

Her er den nye spolen i driveren. Midt i blinken for å bruke en ganske vanlig
utgangstrafo. Stangen som stikker ut overfører svingningene fra jernankeret til
membranen.
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Prosjektet ble påbegynt høsten 2014, men har hatt en del pauser underveis. Denne
radioen er bygd litt ulogisk opp i kassen fra Grawor, må jeg si.. Ved den store spolen til
venstre er nettbryteren plassert. I andre kortside av kassen er «bølgevenderen» plassert,
som er identiske 1-polt brytere (merket 250V 6Amp, 1000W på innsida). På
Foreningens ark er den tegnet som to-polt bryter, det stemmer ikke med min radio. Bare
en ledning fra spolen, den andre går til jord. Ikke lett å finne ut hvordan det er koplet
inni spolen uten å ødelegge den.
Jeg vil mene at det hadde vært en god ide å bytte om på disse to bryterne! Det går
lange ledninger fra spolen i venstre side over bunnen i kassen og til bryteren i motsatt
side. Dette er ikke særlig gunstig signalmessig, selv om dette er nokså lave frekvenser..
Ledningene går i flex-strømper, og disse er festa med korte strømper på tvers, stifta fast
med små messingstifter. Interessant.. Nettbryteren hadde også ville hatt en mer naturlig
plass til høyre ved trafoen.

Spolen til venstre, nettbryteren stikker ut i venstre kortside. Over denne en differensialkondensator i antenneinngangen. Til høyre for membranen er reaksjons-kondensatoren.
I høyre kortside er den omtalte venderen mellom «kort» og «lang» bølge.
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Her er undersiden av finerplata med komponentene. Undersida av den store blokkkondensatoren vises i midten, den rommer 5 stk papirkonds på 1 mikrofarad hver. Jeg
var lenge skeptisk til disse, men den viser seg å være i fin stand etter nesten 90 år! Den
første kondensatoren holdt spenningen fra omtrent 400V i flere minutter uten
belastning, som må være tegn på kvaliteten i disse voks-fylte papirblokkene! Den jeg
hadde fingrene i som tenåring var ikke såpass, riktignok, likeretter-røret viste rød anode
da vi slo den på, husker jeg.. Motstandene er også innenfor toleranse, byttet ingen. Det
som ser ut som en spole loddrett til høyre er ei trådviklet motstand. Over ser man
hvordan ledningene er festa med stifter og strømpe på tvers.. To koplingskondensatorer
på 3000cm (3300pF i våre enheter) var lekk og ble skifta. Et par av rørene var nesten
«døde», jeg hadde et nytt REN914 som fikk plass som detektor. Fant omsider er
likeretter-rør som fikk plass i kassen (RGN 504). På bildet nederst ses detektor-røret
øverst (REN 914), så 1. LF (W 4080), så sluttrøret (B 409) Nederst RGN 504.
Kassen og stoffet foran høyttaleren viser en patina som er radioen verdig.. den er ikke
noe praktstykke og viser at den ikke alltid har vært på stas….
Radioen gir lyder fra seg, men man må ha stor god antenne og jord, og ei sein
kveldsstund med stor tålmodighet..
Jeg la ut en liten video på Facebook-sida der man kan høre fra denne «Elite 3» fra
1931..
Trondheim, april 2017
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Og så kom turen til den gamle SWEETHEART, nr. 11969.

Jeg fikk den for mange år siden av en arbeidskollega ved Skien Telefonforening.
Så ble den liggende i mange år, men til slutt begynte jeg på den. Det ble satt spenning
på den (forsiktig) og den var helt død. Det er jo ikke så mange komponenter, så jeg
målte med ohmmeter. Det viste seg å være brudd i spolen, og den ble demontert, (ta
det med ro, gamle telefonteknikere kan lodde.) -Under spolen var det et grønt punkt,
jeg viklet tråden av dit, og der var den av. Så ble den pent skjøtet, og satt på plass
igjen. Så var det batteriboksen.
4,5V var grei, men 30 volt var det dårlig plass til. Løsningen ble 5 små 6V batterier
fra Biltema.
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Kontakten til telefonene var
verre, jeg måtte bruke en
tynn fiberbit. Og lime på to
messinngblikk. Det ble ikke
så verst. Strekkantennen
min på 30 m, ble litt for
lang, så jeg korter den inn
med en liten dreiekondensator.

Så nå er det bare
å kople alt i hop,
jeg bruker en
vanlig 2000 Ohm
høretelefon, og
det fungerer
utmerket uten
noen endringer i
radioen.

Ja, det var historien om den gamle Sweetheart, fortalt av det gamle medlem
nr. 590, Hallvard Grindlia.
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BROWN & VICTOR
Av Finn E. Næss (medl.nr. 782)
TOR hadde en interessant artikkel om Brown hornhøyttaler i HH 135 oktober 2016.
Min far, som var organist og aktiv i musikklivet i hjembygda i Østfold, kjøpte en
Victor radio med Brown hornhøyttaler (4000 ohm) i 1925/26.

Radioen ble drevet med en oppladbar blyakkumulator(ca.2V) og et tørrbatteri for
anodespenningen(ca.100V). Videre var radioen tilkoblet en ca.15-20 meter lang
utendørs strekkantenne og egen jordledning.
Fra min oppvekst husker jeg at radioen ble klargjort til jul, og etter julemiddag og
gange rundt juletreet og utdeling av pakker skulle vi høre på radio. Det var en stor
opplevelse for oss barna den gang midt på 1930-tallet.
Etter 1-2 måneder var batteriene tomme, selv med forsiktig bruk. Så var det bare å
vente til neste jul før vi igjen kunne lytte på radio. Anode-batteriet var dyrt den gang.
Husker min far fortalte at i den mørke årstid fikk han inn flere europeiske
radiostasjoner. Han lyttet mye på PRAHA som sendte mye fin musikk.
Høsten 1941 kom påbudet fra okkupasjonsmakten om innlevering av alle radioapparater. Far beholdt radioen, men fjernet de 3 radiorørene i tilfelle det skulle bli
razzia. For uten rør var jo radioen ubrukelig!
Dessverre er radiorørene gått tapt, men radioen med hornhøyttaleren er likevel et
verdifullt barndomsminne.
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Bilder fra auksjonen 22.04.2017
(Foto: T.M. Namsos og Michael Andersen)

Sølvsuper 3, usedvanlig pen.

Fransk Digny morseskriver
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Bæregutta tar tak i en tung-metallsradio

Liten phonograph, noe mangelfull
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Tandberg System 12

Tom Valle puster ut etter at alt er ferdig
30
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4-rotors Enigma solgt for $365000 i USA
Av Tore Moe Namsos

Enigma lyspærer.
Spesielle flattrykkte
lommelyktpærer.
For ca. et år siden ble U-båt versjonen av tyskernes
Enigma kodemaskin solgt på en auksjon for et hittil
rekordbeløp: US$ 365000 = NOK 3.166.740,-.

Enigma rotorskrin merket
RNW 1937 WaA323.
(Skrinet har nok vært brukt
til noe annet etter krigen)

Noe å tenke på, for de som har en slik. En mer
vanlig type, med bare 3 rotorer, ligger på ca.
1.000.000 kr har jeg hørt, så helt billige er ikke de
heller.
Smådeler og tilbehør har nok også sin verdi. Det var
ikke så sjelden at både hele maskiner og tilbehør
dukket opp på våre auksjoner for en del år siden, vi
skulle bare ha visst …
Hallo Hallo nr 138
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HALLO HALLO 1985/86
Særtrykk av NRHFs medlemsblad
HALLO HALLO 1985-1986
NRHF har nå fått laget nytrykk og bundet inn de to første årgangene av medlemsbladet. Dette
er blitt til en bok på nesten 270 sider i A4-format, i softcover.
Selv om det typografiske og fotokvaliteten den gang ikke kan måle seg med dagens blader er det
utrolig mye bra stoff der, noe er ganske unike historiske artikkler som helt sikkert har interesse
også i dag. Den gir et godt bilde av hva vi holdt på med på den tiden.
Boka kan bestilles hos NRHF, og koster kr. 100,- + porto.

April 2017
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Når dette skrives, er det tirsdag, og til lørdag er det vår-auksjonen som står for døra.
Denne gang var det dårlig med påmeldte gjenstander, dessverre, og jeg lurer på om
noe av årsaken kan ligge i det at vi har forhøyet minsteprisen til kr. 200.- Dette har vi
gjort for rett og slett bli kvitt endel påmeldte uinteressante gjenstander som vi alltid
har slitt med for å bli kvitt for en hundrings. En annen årsak kan også være at det har
blitt mere kjøp og salg av ting på facebook og andre elektroniske medier. Hvis denne
trenden fortsetter, er vi kanskje nødt til å bare ha EN auksjon i året. Slik det var nå,
ble vi nødt til å melde på 60 gjenstander fra foreningen for å nærme oss 300
påmeldinger. Det er jo tross alt et stort apparat som vi setter i gang for å holde en
auksjon. Det er mange involverte som alle jobber gratis og det eneste de får er fri
servering i bua.
Salgslistene vi gir ut sammen med bladet, har heller ikke fått den store responsen på
som vi forventer. Vi lager lister med ting vi har en del av, og ting vi tror dere kan
være interesserte i. Prisene tror jeg heller ikke er avskrekkende i så måte. Det spørs
om ikke det er manglende interesse der ute på dette med å bygge ting og reparere
radiosaker. Som et eksempel kan jeg nevne fra siste liste, hvor vi hadde fått donert en
ny, uåpnet eske med 10 Maxell 1800 ft. Spolebånd av god kvalitet, og på denne
artikkelen kom det INGEN bestillinger. Jeg ville vel tro at det fortsatt er en del av
dere som har og bruker en båndopptager, og kunne trenge et nytt bånd engang i
blant?
Vi har inngått en bytteavtale med KIWI-butikken som ligger i samme bygg som oss
i Mekanikerveien. Den går ut på at KIWI overtar «kaldtlagret» som ligger i samme
del som garasjen og at vi får et tilsvarende areal i «maskinrommet» innenfor
«Tandberglagret». KIWI trenger dette rommet til sine kjølemaskiner, og de vil lage
egen inngang inn dit utenfra. Det er greit for oss, men det innebærer at vi må tømme
både dette kaldtlagret og garasjen. Derfor ble det planlagt et garasjeloppemarkedsalg
til 13. mai. I skrivende stund har ikke dette ennå blitt gjennomført, men når bladet
kommer i posten i begynnelsen av juni, får vi tro dette har gått bra.
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Rare vakre mikrofoner
Av Tor van der Lende (95)
Nå skal jeg vise dere et par raringer, miniatyrmikrofoner.
Den ene er en AIWA One Point Stereo mikrofon, og den andre er en
knapphullsmikrofon.
Aiwa mikrofonen er festet på en stereo minijack plugg, så hele «sukkerbiten» plugges
rett inn i det apparatet den er beregnet for, enten det er et video kamera eller diktafon
eller en kassettspiller. Knapphullsmikrofonen er beregnet til å kamuflere i et
knapphull i en skjorte eller jakke, typisk James Bond opplegg.

Størrelsen kan vi se sammenlignet med en ti-krone.

Som vi ser er kabelen til knapphullsmikrofonen til å plugge inn. Denne er av fabrikat
STUZZI, som er et Østerisk firma. Den andre er jo «made in Japan».
Det har ikke vært mulig å finne noen tekniske opplysninger om disse.
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Radioer jeg har møtt
Av Tor van der Lende (95)
For en måned eller to siden svarte jeg på en annonse på Finn hvor en kvinne i
Elverum skulle selge sin fars gamle radio som hun lyttet mye på i ungdommen, på
radio Luxemburg. Jeg ga henne et bud på vegne av foreningen, og vi fikk tilslaget.
Den ble tatt med til Oslo av en bekjent av henne, og jeg hentet den.
Dette var en Siera Super Six, produsert i Belgia i 1933. importert og solgt av Artik
A/S i Oslo.

Vakker radio dette her. Litt krakelert i lakken, men gode bruksmerker etter et langt
liv i lyttingens tjeneste. Se på skalaramma, dette er Philips.
Hallo Hallo nr 138
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Som vi ser på
baksiden, er det godt
med «frimerker» her,
og det er inngang for
grammofon og to
forskjellige antenne
tilkoplinger, i tillegg
er det en bassdiskant bryter nede
til høyre merket L.

Patentrettighetsmerke måtte også på.

Tabellen over viser alle omkoplingsmulighetene for nettspenning. Har aldri
sett maken til muligheter på noen annen
radio før.
Fra 103Volt til 253Volt.
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Et titt inn i det aller helligste. Som vi ser er nett-tilkoplingen øverst via en tilsvarende
plugg som er festet i bakplata. Det er første gang jeg ser en høyttaler fra denne tiden
hvor hullene i høyttalerramma er dekket til med et sort stoff. Ellers er det veldig
mange komponenter som er typisk Philips. Alle rør er Philips, med unntak av det som
står ytterst til høyre, som er et tyskt rør hvor den skjermende malingen har løsnet.
Dette er ikke originalt, så det har vært byttet engang underveis. Rørene i denne er
ifølge merkelappen bak: E446-E409-E462-E443H og 1805 som likeretterrør.
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Undersiden er et flott skue, oversiktlig og pent bevart. Den store innkapslede
kondensatorblokken var like pen og ikke hadde noen utbulinger som ofte hender på
slike blokker. Jeg målte for sikkerhets skyld alle motstander og kondensatorer, og
alle var innen toleransegrensene. Tyder på gode komponenter. Bølgelengdene på
denne er Lang og mellombølge. Mellomfrekvensen var pussig nok på 115 kHz.
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En annen spesiell komponent her var MF trafoene, En spole var fast, mens den andre
var eksentrisk svingbar mot den faste. Den svingbare er festet til en brakett som kan
stilles utenfra boksen, se den utvendige mekanismen på høyre side.
En annen flott
detalj her er
gitterkappene
på 2 av rørene.
De har faktisk
en liten hvit
trykknapp på
siden for å
løsne den fra
toppskruen på
røret.
Her var det
virkelig solide
komponenter.
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Innvendig er det limt fast en ring
av filt som hviler på røret.
Jeg vil ikke tro at det finnes så
mange rør fra denne tiden med
løse toppskruer når disse
gitterkappene har vært brukt.
Under ser vi begge MF boksene
med trimmeskruer på utsiden

Det litt rare med denne radioen er at på Google, på radiomuseum.org. finnes to
produksjonssteder, den ene i Belgia 1933, og denne har andre rør, og den andre
produsenten finner vi i Frankrike, 1934/35, fra firma; Tenor-CCR/Compagnie
Comerciale de Radio-Electricite, Paris, med samme rørbestykning som denne har, og
bortsett fra det, er de like. Uansett, er dette en flott radio som nå står i vårt museum
på Oppsal.
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En «hemmelig» Kodak radio
Av Tor van der Lende (95)
En gammel tidligere kollega av meg fra tiden jeg jobbet hos David-Andersen Radio,
var radioreparatør Helge Pedersen, som også var en tidligere nabo av meg da jeg
bodde på Sørbråten i Maridalen. Han var en hyggelig og kunnskapsrik person, som
jeg lærte en del av, og han drev alltid og puslet med noe radioteknisk. På jobben var
han enerådende med å reparere D-A’s koffertradioer. Han satt i en skjermet krok i
verkstedet og vi hørte lang vei når han trimmet MFer på disse radioene. Det ulte og
peip fra kroken, og når en pasient var ferdig, hørte vi det, da ble det stille. Men
tilbake til puslinga, han fortalte at han under krigen hadde en Huldra 1B som han
hadde plukket ut alle røra i, og levert de inn til tyskera, som da samla inn folks
radioapparater. Han slapp unna med det, faktisk, for han hadde sagt at radioen var
ødelagt og kastet. Etter krigen var det ikke lett å finne originalrør til denne radioen, så
han fant noen, men de som manglet, ble erstattet av miniatyr-rør og nye sokler, så
Huldra’n ble noe ombygd, og på sine gamle dager etter han ble pensjonist begynte
han å rydde opp i uthuset sitt, og det var mange fine/artige ting jeg fikk av han. Blant
annet Huldra’n. Den hadde jeg stående på soveværelset vårt den gang, og den var så
stor og tung at det var vanskelig å finne en bedre egnet plass til den. Så da jeg flyttet
på meg ned til Majorstua, ble denne et lite problem for meg å oppbevare på en
tilfredstillende måte, så den havna på auksjon i foreningen en gang, så forhåpentligvis
har den nå et bedre hjem.
Men så var det puslinga igjen da. En av de tingene jeg fikk, var et gammelt Kodak
foldekamera, trodde jeg…
Det viste seg at han hadde bygd inn en liten transistorradio i denne kamerakassa. Han
hadde fortsatt krigen i tankene og ville ha en radio å lytte på med fast innstilling på
Kløfta-senderen. Det var litt så som så med transistorkunnskapene, men han fikk det
til med litt plunder underveis. Det eneste han ikke helt var klar over, var at ferrittantenna ble liggende i en skjermet boks av metall….
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Dette er en reaksjonskoplet radio med 3 transistorer som er avstemt til Kløfta
senderen. Drivspenning er 2 store 1,5 V batterier som får plass under radioen.

Her er selve film-ramma tatt ut av kamerahuset og vi ser to hjemmelagde batteri
kontakter. Den negative kontakten er faktisk en rørsokkel hvor pinnene er klippet av
og forbundet med hverandre. Enkelt og genialt.
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Her ser vi baksiden av Vero-boardet av den gamle typen uten kobberbaner.
Jeg regner med at han under utprøving av denne oppdaget at ferrittantenna ikke
virket som ønsket, og derfor satte inn en bøssing for tilkopling av utvendig antenne.
Jeg har satt spenning, antenne og hodetelefon på dette «kameraet», men jeg hørte
bare sus, så da ville jeg ikke tukle mere med denne, kunne jo prøve å kople til en
annen spole og en variabel kondensator, men jeg lar den være som den er.
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Elektrisk Apparat Industri
Av Tor van der Lende (95)
Svein Brovold hadde i forrige nummer et innlegg om radioproduksjon hos Elektrisk
Apparat Industri, som hadde adresse i Rådhusgt. 30, og hvor han etterlyste mere info
om disse. Jeg er også en heldig eier av en flott 3 lampers radio fra denne produsenten.
Denne har jeg hatt i så mange år at jeg ikke husker lenger hvor den kom fra. Her
kommer i hvert fall noen bilder.

Logo for
dette firma
var EAI.
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Når jeg kom over denne var det skåret ut et firkantet hull bak, kan være at en tidligere
eier hadde tenkt å putte batterier eller en strømforsyning inni. Den utskårede plata lå
inni.

Dette er rørene som sitter her, husker ikke nå om de satt der eller om det er jeg som
har plassert de der.
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Hør; jeg tror vi må snakke sammen, kamerat…

Annonse fra bladet Teknikk og Fysikk. Nr. 1, 1953.
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En audioklassiker:

AR- 1:
HØYTTALEREN SOM FORANDRET
Artikkel ved Fredrik Dybdal (dybdal@live.no)
ALT
«Høyttaleren som forandret alt». Store
ord, spesielt om man studerer bildet av
den til høyre. Her er det lite som skiller
seg ut, den ser jo ut som alle andre høyttalere! Men det er nettopp det den ikke
gjør. For i virkeligheten er det helt motsatt, det er alle andre høyttalere som ser
ut som denne, og det utgjør jo unektelig
en viss forskjell.
Edgar Villchur og US Patent no.
2,775,309
Hovedpersonen i denne historien hadde
mange baller i luften på begynnelsen av 50tallet, blant annet holdt han et kveldskurs i
elektroakustikk ved universitetet i New
York. Her tok han opp et problem han hadde
filosofert mye over; høyttaleres store forvrengning i bassområdet. Mens utviklingen
av gode forsterkere hadde gått lynraskt etter
krigen, og hadde kommet ned i en forvrengning på promillenivå, hadde selv de beste
høyttalere en forvrengning på 5- 10 % i de
laveste oktavene. Årsaken til dette var allment kjent, nemlig membranets oppheng.
Foruten å holde svingspolen sentrert skulle
det også fungere som en fjær som gjorde at
membranet gikk tilbake til utgangspunktet
når signalet opphørte. Det var i denne fjærfunksjonen problemet lå. Ved store
membranbevegelser var ikke lenger denne

fjærvirkningen lineær, noe som medførte
forvrengning av lyden. Villchur funderte på
om avfjæringen av membranet kunne gjøres
på en annen måte, og fikk etter hvert en idé
som gikk ut på montere høyttalerenheten i
en avpasset lufttett boks, slik at den innestengte luften kunne fungere som en perfekt
returfjær. Han begynte nå å eksperimentere
hjemme ved kjøkkenbordet. Han tok for seg
en vanlig høyttaler, og ved hjelp av en skalpell skar han vekk det meste av senteropphenget, slik at det som ble igjen bare var nok
til å holde membranet sentrert. Det ytre
kantopphenget skar han så helt bort, og fikk
kona til å sy et nytt av et mykt, denim- lignende stoff fra et madrassovertrekk. Villchur hadde foretatt teoretiske beregninger
angående den ideelle størrelsen på kassen,
og snekret så sammen denne. Da han testet
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høyttaleren var resultatet ikke som forventet. Til tross for de nøyaktige teoretiske beregningene var det åpenbart at
volumet i høyttalerkassen var for lite, og
et nytt kabinett ble laget, denne gangen
ble størrelsen tatt på skjønn, og
på dette andre forsøket ble det full klaff.
Høyttaleren hadde nå en ren og dyp bassgjengivelse, det lille kabinettet til tross.
For å sammenligne hadde Villchur en
umodifisert høyttaler av samme type som
han monterte i et hull i en lettvegg, og
med det fikk hele rommet ved siden av
som høyttalerkasse. Forskjellen var helt
tydelig- forvrengningen var mye høyere,
og den gikk heller ikke så dypt ned i bassregisteret som den samme høyttaleren
montert i en liten, lufttett kasse.

Her ser vi prototypen som Villchur lagde
hjemme.
Villchur forsto umiddelbart at han hadde
gjort en svært betydningsfull oppdagelse,
og bestemte seg for å søke om patent for
sin konstruksjon, noe han straks gjorde.
Da han fortalte om sitt vellykkede eksperiment til klassen på universitetet var det
spesielt én elev som fattet interesse for
det nye høyttalerprinsippet, en ung student ved navn Henry Kloss (ja, han med
Tivoli- radioene). Villchur inviterte ham
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hjem for en demonstrasjon, og Kloss ble
nærmest målløs av det han hørte. Han
mente at Villchur måtte starte produksjon
av den nye høyttalertypen, som hadde fått
betegnelsen «acoustic suspension speaker». Men dette var han ikke lysten på,
og mente at en eventuell produksjon
måtte overlates til en profesjonell produsent. Han bestemte seg derfor for å selge
patentet for 10 000 dollar, eventuelt var
han villig til å gå ned til halvparten dersom interessen var lunken.
- Mannen må jo være gal
Villchur oppsøkte like godt den største
og mest anerkjente produsenten i bransjen, Altec Lansing. Da han la frem sitt
ærend fikk han høre at de hadde en rekke
dyktige ingeniører ansatt som hele tiden
arbeidet for å utvikle bedre høyttalere, så
dersom ideen hadde hatt noe for seg ville
de ha forsøkt det samme selv.
En av Villchurs venner, som hadde hørt
høyttaleren og blitt overbevist om dens
fortreffelighet, oppsøkte en av de andre
ansette produsentene, Bozak. Her var tilbakemeldingen enda tydeligere, i det de
umiddelbart sa at de ikke var interessert.
På spørsmål om hvorfor var det klar tale:
- Fordi det du forteller oss ganske enkelt
ikke er mulig!
Acoustic Research Inc.
Villchur måtte revurdere sin innstilling
til egen produksjon. Kloss, som hadde
spedd på økonomien ved å bygge høyttalere hjemme i garasjen og selge dem på
postordre, tilbød seg å bli med på å lage
en kommersiell versjon for salg. Og slik
ble det. Kort tid etter ble selskapet Audio
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Research Inc. registrert. Kloss konstruerte nå en ny basshøyttaler (det var jo
ingen som produserte denne typen høyttalere!), mens diskanthøyttaleren var en
Western Electric 755A, egentlig en fulltonehøyttaler. Nettopp valget av diskanthøyttaler gjorde at AR- 1, som høyttaleren ble hetende, i dag er svært sjelden. De
fleste AR- 1 har blitt «slaktet» for å få fatt
i diskanthøyttaleren. I likhet med mye
annet fra amerikansk audios «oldemor»
Western Electric var den av fremragende
kvalitet, og mange regner den som en av
de beste fulltonehøyttalere som er blitt
produsert, til tross for at den ikke har mye
å bidra med over 12 000 Hz.

Den åttetommers WE755A- høyttaleren
som AR brukte som diskantenhet i AR- 1
er i dag et ettertraktet samleobjekt som
omsettes for høye priser på eBay.
Den ferdige AR- 1 høyttaleren fikk målene 63,5 x 35, 5 x 30 cm, altså ikke noen
spesielt liten høyttaler etter våre begreper, men vi må huske på at en høyttaler
med god bass på denne tiden var på størrelse med et lite kjøleskap.
Villchur visste at den største utfordringen
nå ville bli å overbevise verden om at
hans nye «acoustic suspension» prinsipp

Til hygge og nytte: Omtrent slik kunne en
hi- fi høyttaler se ut på 50- tallet. Plasskrevende saker, men det store møbelet
kan også ha sine fordeler. Den salige katten «Pondus» syntes for eksempel at dette
var et fortreffelig sted å innta middagsluren – vel og merke dersom høyttaleren
ikke var i bruk!
virkelig hadde noe for seg. Han satte seg
derfor ned og forfattet en rekke artikler
om emnet, som han sendte til fagtidsskrifter over hele USA. Han sørget også
for at kjente hi- fi blader som «Audio» og
«High Fidelity» fikk tilsendt den nye
høyttaleren til testing. Disse bladene ble
nøye studert fra perm til perm av forbrukerne, og en god omtale her kunne gjøre
store utslag i salgsvolumet. Ikke uventet
fikk høyttaleren overveldende kritikker,
og med dette begynte endelig snøballen
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Dette er en av de tidligste annonsene for AR- 1, som sto på trykk i oktoberutgaven av
«Audio» i 1954
så smått å rulle. Nå gjaldt det å markedsføre produktet på en effektiv måte.
Markedsføringen
Før vi omtaler dette temaet kan det være
på sin plass å komme inn på hvordan reklame på trykk var i USA på 50- tallet.
For å oppsummere kort: Helt ute av kontroll! Det var fritt frem for å komme med
hva som helst av udokumenterte påstander, en mulighet reklamebyråene visste å
benytte seg av. Dette førte til stor forvirring blant forbrukerne, i det alle produsentene hevdet at de var bedre enn de
andre! Også på dette feltet gjorde Edgar
Villchur noe helt annet enn konkurrentene. Så lenge han var tilknyttet AR (til
1967) lagde han alle selskapets annonser
selv. I starten besto annonsene av en kortfattet beskrivelse av acoustic suspensionprinsippet, mens den resterende, største
delen besto av sitater fra navngitte tidsskrifter som hadde testet eller på annen
måte beskrevet den nye høyttaler- typen.
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Siden høyttaleren utelukkende fikk svært
positiv omtale var dette en meget effektiv
måte å annonsere på. Lyden var så nøytral at en del profesjonelle lydstudioer tok
i bruk AR- 1 som monitorhøyttaler, og
dette ble selvsagt også nevnt i reklamen.
Villchur hadde også andre unike knep
som han benyttet i markedsføringen,
blant annet engasjerte han et kammerorkester som reiste rundt og holdt konserter
der de en del av tiden bare «mimet» mens
lyden ble spilt i opptak via AR-1 høyttalere. Det var svært få som klarte å høre
forskjell på live- opptredenen og opptaket, en overbevisende demonstrasjon.
Fabrikken opprettet også demo- rom i
nærheten av sterkt trafikkerte jernbanestasjoner, flyplasser o. l. Her kunne folk i
ro og mak høre på AR- høyttalerne mens
de ventet på å komme seg videre. Det var
ingen ting å få kjøpt, og det var heller
ingen pågående selgere til stede, men veldig mange fikk seg en aha- opplevelse
som kunne komme AR til nytte senere.
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Acoustic suspension, - en unik idé?
I et intervju mange år senere ble Edgar
Villchur spurt om han hadde noen teori
om hvorfor ingen andre hadde kommet
på den samme ideen som han. Han mente
det var minst to årsaker til dette. For det
første var bransjen preget av det han kalte
NIH- syndromet, der forkortelsen NIH
sto for «Not Invented Here». Slik han
selv bittert hadde fått erfare satt produsentene på hver sin tue uten å bry seg om
hva konkurrentene holdt på med, og det
ble derfor liten eller ingen utveksling av
ideer. Det er denne holdningen Øystein
Sunde så treffende beskriver med munnhellet «Du må’kke komme her og komme
her!».
Et annet viktig moment var måten nye
høyttalere ble utviklet på. I de aller fleste
tilfelle ble dette gjort ved at man plukket
ut et velegnet høyttalerelement fra katalogen til en anerkjent produsent. Så besto
oppgaven i å konstruere et kabinett som
på best mulig vis kunne yte høyttalerelementet rettferdighet. På denne måten ble
konstruktøren «låst» i inngrodde tankebaner. Det er slik at enhver høyttaler har
en egenresonans, på en høyttaler som
skulle gjengi bassområdet lå gjerne
denne egenfrekvensen på 40- 50Hz, under denne frekvensen faller lydstyrken
bratt. Dessverre er det slik at om en
stenger en høyttaler inne i en kasse blir
denne frekvensen høyere jo mindre volumet av kassen er, dvs. at bassgjengivelsen svekkes. For å kunne gjengi lyd ned
mot høyttalerelementets egenfrekvens
måtte man opp i «kaminstørrelse», selv
om man prøvde å begrense volumet ved
hjelp av bassreflekssystemer, fiffig
«sammenbrettede» horn og andre finurlige akustiske løsninger.

In your dreams: Vi ser her et høyttalerbyggesett fra Electro- Voice datert 1955,
dette er for øvrig en av deres minste modeller! Som vi ser snekrer en stolt far
mens mor står i stum beundring og ser
på. Dessverre eksisterte denne idyllen
bare i reklamemakernes fantasi. For vi
vet jo at i virkeligheten satt mor potte sur
på kjøkkenet og gremmet seg over den
stygge kassa som snart skulle okkupere et
hjørne i finstua. Heldigvis for husfreden
hadde Edgar Villchur en god idé…
Det var altså her Villchur kom på en
tanke som ingen annen før hadde vært
inne på. Som alle andre var selvsagt også
han underlagt akustikkens lover, men han
greide å utnytte disse prinsippene på en
ny enkel, men genial måte. Ved å gjøre
opphenget til membranet ekstremt
«slapt» havnet resonansfrekvensen under
det hørbare området, omkring 10 Hz. Når
han så puttet høyttaleren inn i en liten,
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lufttett kasse steg naturligvis resonansfrekvensen også her, i dette tilfellet til
omkring 45 Hz, men nå satt høyttaleren
fiks ferdig montert, i stand til å gjengi dyp
bass ned til 45 Hz til tross for at kabinettet bare var på noen få liters volum!
Dersom en tar inn over seg rekkevidden
av dette blir det fort klart at utsagnet
«Høyttaleren som forandret alt» slett
ikke er noen overdrivelse.
Og dessuten, hensikten med høyttaleren
var jo egentlig å redusere forvrengningen
i bassregionen, det lille kabinettet var
egentlig bare en bonus som fulgte med på
kjøpet!
Selvsagt hadde også denne medaljen sin
bakside. Som de sier i USA: «There is no
such thing as a free meal». Alt har sin
pris. I dette tilfellet var det høyttalerens
virkningsgrad som fikk unngjelde. Mens
man med en av de vanlige hornhøyttalerne kunne spille så gardinene flagret
med bare et par- tre watt krevde den nye
typen ti ganger så stor effekt for å spille
like høyt. AR anbefalte en forsterker på
30 watt eller mer til sin AR- 1. Slike forsterkere fantes på markedet midt på 50tallet, men de var dyre. Det var først på
slutten av 60- tallet, da transistorforsterkerne gjorde sitt inntog, at det ble mulig
å lage kraftige forsterkere for en relativt
billig penge.
Veien videre
En skulle nå tro at Villchur bare kunne
lene seg tilbake og leve av lisensinntekter
fra alle som ville produsere tilsvarende
høyttalere. Men slik gikk det ikke. Riktignok var det noen lisenstakere, men så
skulle elektronikkgiganten RCA stikke
kjepper i hjulene. Dette kjempekonsernet, som i alle år hadde eksperimentert
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med nær sagt alt mellom himmel og jord,
satt på et utall av patenter som de dro
frem fra skuffen så fort anledningen bød
seg. Med skarpskodde advokater vant de
ofte frem, selv om grunnlaget var aldri så
syltynt. Villchur hadde ikke lyst til å tilbringe sin tid i rettsalen, og ga derfor avkall på patentet sitt. Han hadde nok også
i friskt minne den beryktede saken som
RCA hadde anlagt mot Edwin Armstrong, og som hadde gjort ham så frustrert at han til sist hoppet ut av et vindu i
13. etasje. Han hadde egentlig fortjent en
adskillig bedre skjebne, han var jo tross
alt mannen som hadde funnet opp superheterodyne- prinsippet, FM- radio og
multiplex- stereo, for å nevne noe. At han
så vant saken tre måneder etter sin død
fikk han jo heller ikke mye glede av.
Men Acoustic Research klarte seg helt
utmerket uten patentet. En rimeligere og
mindre høyttaler, AR 2, gjorde at kundegrunnlaget ble utvidet, og salget var stadig økende.
I 1959 skjedde det så noe som skulle få
avgjørende betydning. Da hadde omsider
plateselskapene klart å enes om en felles
standard for stereoinnspilling av grammofonplater, Westrex 45/ 45- systemet
(der var «oldemor» Western Electric
igjen!). Det var startskuddet for stereofeberen, og samtidig spikeren i kista for de
store, gammeldagse høyttalerne. Nå forlot høyttalerne sin plass på gulvet, og forsvant inn i bokhyllene hjemme hos folk
flest. Kanskje ikke den beste plasseringen lydmessig, men helt perfekt for
husfreden sin del.
Samme år skjedde det noe annet som
skulle få stor betydning for fremtidens
høyttalere. Da gjorde Villchur igjen en
banebrytende oppfinnelse, denne gangen
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Da AR- 3- høyttaleren kom i 1959 hadde
Villchur utrolig nok igjen funnet opp en
helt ny type høyttalerelement, som vi den
dag i dag finner i nesten alle høyttalere
til hjemmebruk. AR- 3 ble de neste ti år
regnet som en referanse i USA.
var det diskanthøyttaleren han tok for
seg. Han mente at for å få god spredning
av de høye tonene måtte en god diskanthøyttaler være fysisk svært liten, ellers
ville lyden bli diffus ved at det meste av
lyden som nådde øret var reflektert fra
vegger, gulv og tak selv om lytteren var
plassert rett foran høyttaleren. Problemet
med å lage en diskanthøyttaler som var
liten nok var at svingspolen da ble alt for
liten til å tåle effekten den ble utsatt for.
Igjen klarte Villchur å tenke i helt nye baner. Han kasserte både høyttalerchassiet
og membranet, og sto igjen med bare
magneten og svingspolen. I enden av
sistnevnte monterte han så et buet lokk
som fungerte som membran, og hadde
med det fått en diskant der spolen hadde
like stor diameter som membranet.
Denne høyttalertypen er i dag kjent som
dome-høyttaler etter den halvkuleformede utformingen. Selv om lyden var
bedre enn det meste skulle det merkelig
nok gå nesten ti år før andre høyttalerprodusenter fulgte etter og benyttet domediskanter i sine konkurrerende produkter.

Edgar Villchur 1917 - 2011
«Acoustic suspension» kommer omsider til Norge
Det skulle også gå mange år før høyttalere med «acoustic suspension»-prinsippet ble vanlige her hjemme. Da Tandberg
i 1965 kom med sin Huldra 8 lanserte de
samtidig en serie med høyttalere etter
Villchurs ideer. Her hos oss ble betegnelsen «trykkammer-høyttaler» benyttet.
Borte i USA var Acoustic Research nå
blitt den i særklasse største høyttalerprodusenten, med en markedsandel på over
30 prosent, nesten dobbelt så mye som
nummer to på salgsstatistikken.
Villchur starter en ny karriere
I 1967 valgte Villchur å selge AR til konsernet Teledyne Inc. Årsaken til dette var
at han ville bruke tiden til det han likte
best: Å være oppfinner! Han opprettet nå
den ideelle stiftelsen Foundation for Hearing Aid Research, og utviklet her hjelpemidler for tunghørte etter helt nye ideer.
I dag er hans prinsipper dominerende i
forbindelse med høreapparater over hele
kloden. Nok en fjær i hatten for en av audiohistoriens mest bemerkelsesverdige
personligheter.
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Var det ikke Edison som oppfant lydinnspilling først?
Édouard-Léon Scott de Martinville,
25.04.1817-26.04.1879
Fransk boktrykker fra Paris.
Ifølge Wikipedia var det han som
oppfant den første kjente lydopptakerinnretning, Phonautographen, som ble
patentert 25. mars 1857.
(Edisons Phonograph ble patentert i
1877, altså 20 år senere.)

Det finnes en innspilling fra 1860 som ble gjenfremkallt i 2008 av The New York Times.
Her kan man høre oppfinneren selv synge Au claire de la lune.
Hvor stor vekt vi skal legge på dette, og hvorfor det ikke har vært kjent før er uklart,
men på Wikipedia finnes hele denne historien.
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89douard-L%C3%A9on_Scott_de_Martinville
____________________________________________________________________

Annonser
Ønskes kjøpt
En liten AM bilradio, til en klassisk bil. f.eks Blaupunk Göttingen eller lignende.
Bjørn Gunnar Smestad
Storveien 9
2420 Trysil
mail: tomas-ro@online.no
tlf: 478 40 578
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Våre morsenøkler

To meget spesielle norske QSL-kort

Her har vi noe som kan være en paddle-key laget av LA2PL, Erling Johannes Knutsen.
Hans Sæthre har tidligere (HH125, side 18) skrevet om ham og hans nøkler. Denne sto
montert på en tung jernplate. Noen som vet noe om den?

Hans Bruu Clifton, LA7D, var radioagent under 2VK for SIS og XU. Han
var kjent som en meget dyktig radiokonstruktør og operatør. Han ble aldri
tatt og levde til 2003. Se: https://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Clifton

Denne minner litt om noe som kommer fra ex-tysk utstyr. Jeg er ikke kjent med om
de i det hele tatt brukte paddler. Noen som vet noe?
(Foto: T.M.Namsos)

Arne Eikrem, LA7A, var radioagent som ble skutt og drept av tyskerne i
Nordmarka 18. mars 1945 i forbindelse med den illegale stasjonen Johanna.
Se: http://fykse.dnsalias.com/radio/nrhf/
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En samling QSL-kort på veggen i radiorommet hos en senderamatør.

