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Våre morsenøkler

Dansk Statstelegraf nøkkel: (Foto: Tore Moe Namsos)
Dette var den danske statstelegrafs standardnøkkel, en god og solid morsenøkkel. 
Basen er 122x50 mm. Både base og knapp er av ebonitt, noe som tyder på at den 
er fra 30-40 årene.

Koblingsskjema over det danske agentsettet “Telefonbogen”. 
(Gjengitt med tillatelse fra Louis Meulstee)

På bildet nederst ser vi en meget pen miniatyr-kopi av samme modell, i halv 
størrelse i forhold til standardnøkkelen. Den ble brukt sammen med det danske 
agentsettet “Telefonbogen” fra 2.VK og er profesjonelt laget. 
(Foto: Kay Nielsen OZ9AC)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stiftet 15. November 1979 
 
NRHFs adresse: Norsk Radiohistorisk 
 Forening 
 Mekanikerveien 32 
 0683 Oslo 
 
Telefon: 22 75 62 11 
Hjemmeside: http://www.nrhf.no 
Epost : nrhf@nrhf.no 
 
Organisasjonsnr.: 889 909 072 
Bankgiro:  7877.08.68970 
NB! Egen bankgiro for medlems- 
kontingent: 7114.05.48108 
 
Åpent hus hver tirsdag kl. 14.30 - 19.30 
 
TILLITSVALGTE: 
 

Styret: 
Formann: Tor van der Lende 
Kasserer: Jan-Helge Øystad 
Sekretær/styremedlem: Roar Veum 
Styremedlem: Jan Sten 
Styremedlem Leif Marsteen 
Varamann: Rolf Otterbech 
 
Redaktør Hallo-Hallo: 
Tore Moe Namsos, Vestgardsvegen 122, 2340 
Løten.  
radio.la5cl@gmail.com  
 
 Katalogkomiteen: 
Jens Haftorn, Bjørn Lunde. 
 
Field-Day komite: 
Hans Sæthre, Erik Andersen 

Kontaktperson for Radiohistorisk Nett: 
Hans Sæthre 
Epost: radionett@nrhf.no 
Frekvenser: 
 3.965 MHz 
 6.775 MHz 
 30.700 MHz 
 31.300 MHz 
 31.400 MHz 
 38.800 MHz 
  
 

Amatørradiokoordinator: 
Arnfinn M. Manders LA2ID 
Tlf. 98 46 37 70, e-post: arnfman@online.no 

Treffes også på antikknettet. 
Antikknett for radioamatører: 
 3.510 MHz, CW, fredag kl. 0845  
 145.550 MHz, FM, mandag kl. 2100 
 51.600 MHz, AM, mandag kl. 2100 
 

Salg komponenter: 
 Epost: bestilling@nrhf.no 
 

Salg rør: 
Epost: ror@nrhf.no 
 

Salg katalogark og skjemaer: 
Epost: skjema@nrhf.no 
 

Medlemskap: 
 Epost: medlemskap@nrhf.no 
 

Auksjonssaker: 
Epost: auksjon@nrhf.no 
 

Annonser på NRHFs hjemmesider: 
Epost: salg@nrhf.no 
 

 

Deadline for stoff til neste nr. er 25. august                  Neste nr. beregnes utkommet 22.  september
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Siden Sist 
Denne våren ble ganske spesiell, hvor de fleste må holde seg hjemme. Da er det en stor 
fordel å ha en hobby, som f.eks radio: samling, restaurering, bygging, lytting, 
eksperimentering. Og fordype seg i gamle lærebøker og magasiner. 
Så lenge man holder seg frisk kan det faktisk være ganske hyggelig.  
Personlig har jeg fått fullført flere prosjekter som har stått alt for lenge. Har fått reparert 
en AR88 og en PCR, og nå er det bygging av Paraset MKVII replika som er i gang. Det 
prosjektet er kommet så langt at jeg får inn stasjoner på mottakerdelen. Det er like 
morsomt som det var i guttedagene hvor jeg holdt på med 1- og 2-rørs mottakere. En 
blir aldri helt voksen. 
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Klubben har gått på sparebluss i vår 
NRHF har vært offisielt stengt, men har åpnet dørene på anmodning hvis noen hadde 
behov for å hente noe e.l. 
Garasjesalget og vårauksjonen er utsatt. Det vil bli til høsten. Nærmere beskjed vil bli 
gitt. (se referat fra årsmøtet på s.7.) 

Hornhøyttaler foredraget 
Thomas Dunker kom som planlagt den 25. februar. Heldigvis hadde ikke coronaviruset 
kommet til Norge ennå. Møtet ble meget vellykket! 
 Se s. 29-31. 

A.S. Wessel-Berg  
I forrige nummer etterlyste jeg opplysninger om A. S. Wessel Bergs fulle navn. Flere 
hadde funnet det i folketellingen for 1910. Hans fulle navn er August Sven Wessel 
Berg. Han ble født i Kristiania 3. mars 1898 i Kirkeveien 41. Da vet vi det. (Det er like 
ved der vår formann bor. Og 3. mars er redaktørens fødselsdag. Tilfeldig? Neppe.) 

For øvrig er Wessel Berg utenfor enhver mistanke om å ha bidratt til at tyskerne fikk 
opplysninger om det militære radioverkstedet på Hvalsmoen, og at de bombet dette den 
11. april 1940. De fikk nok sine opplysninger fra helt annet hold.

Wessel Berg 
Årsmøte 14. april 
Nå kan vi ikke basere slikt på personlig frammøte og vi gjennomførte et telefon/nett-
møte. Syv stykker meldte seg på. Det gikk veldig greit. 

Kommende aktiviteter etter sommeren 
25. august Deadline HH151 
8. september Påmelding til auksjonen 
12. september Garasjesalg i klubben (usikkert)
22. september Pakkedag HH151 og auksjonsliste
17. oktober Auksjon 
18. oktober Auksjon (usikkert) 
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27. oktober  Deadline HH152 
1. desember  Pakkedag HH152 
8. desember  Julemøte 
 

En kommentar fra Fredrik Hildisch: 
En tid etter at Vebjørn Tandberg hadde begått selvmord, snakket jeg med Wessel. Det 
første han sa etter at han hadde tapt sine Tandberg-aksjer, sin formue, var: «Jeg 
kommer ikke til å begå selvmord Hildisch» 
  

(Radionette/Tandberg-fusjonen skjedde i mai 1972. Som betaling for Radionette fikk 
Jan Wessel 9 millioner kroner i form av Tandberg-aksjer. I mars 1978 var de skrevet 
ned til null. 
Tandberg var konkurs julen 1978, Jan Wessel døde i august 1980) 
 

God sommer! 
Husk at bladet trenger radio-stoff og er avhengig av at medlemmene skriver innlegg. 
Kanskje mange får god tid utover til å skrive om temaer som interesserer en. Deadline 
for stoff til neste nummer er 25. august. 
 

Da kan jeg ikke gjøre noe annet enn å ønske alle sammen en god sommer, ta godt vare 
på hverandre og følg myndighetenes råd. 

 

TMN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Stor radiostasjon» 200-400W, 1931. Fotografi fra Ulvensøens arkiv. 
For samband mellom landsdelene trengte man en stor stasjon, og i 1931 ble en stasjon 
av denne typen (også etter Wessel Berg, Hvalsmoen) prøvet under sommerøvelsene. 
Resultatet var ikke helt tilfredsstillende, men problemene ble stort sett løst den første 
halvdel av 30-tallet. 
(Vi ser vårt tidligere medlem i NRHF, Kåre Tønnesen, stående i bakgrunnen. De andre 
personene på bildet er ukjente.) 
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REFERAT FRA ÅRSMØTET I NRHF 14.04.2020 
 

Telefon/nett-møte hvor alle satt hjemme. Deltagere: Roar Veum, Tore Moe Namsos, 
Andreas Klenner, Jan Warberg, Tor van der Lende, Jan Sten, Jan Helge Øystad 
Møte ble åpnet kl. 18.07. Tor van der Lende var møteleder. Innkalling med 
årsberetning, regnskap, budsjett, kontingent, innkommende forslag, valg, kommende 
aktiviteter, var på forhånd utsendt. 
 

Årsberetning 
FormannenTor gikk gjennom denne, og den ble godkjent. 
 

Regnskap 
Kassereren Jan Helge Øystad gjorde rede for tallene. Regnskapet var på forhånd 
revisorgodkjent, og forsamlingen godkjente denne. 
 

Budsjett 
Jan Helge gikk gjennom budsjettet for 2020. Det ble godkjent. 
 

Kontingent 
Styret hadde på forhånd foreslått en økning fra 430 til 450 kr. Dette ble godkjent. 
 

Innkommende forslag innen fristens utløp 
Her var det ikke kommet inn noen andre forslag enn styrets forslag om kontingent 
økning. 
 

Valg 
Valgkomiteens innstilling for 2020 ble fulgt med akklamasjon. 
Det nye styret ser da slik ut:  
Formann Tor van der Lende, et år til. 
Kasserer Jan Helge Øystad, 2 år. 
Sekretær/Styremedlem Roar Veum, et år til. 
Styremedlem Jan Sten, 2 år. 
Styremedlem Leif Marsteen 2 år. 
Varamann Rolf Otterbech, for 1 år. 
Revisorene Thor Holtet og Just Qvigstad for 1 år. 
Valgkommite: Lasse Hovde og Frank Lewis for 1 år. 
 

Kommende aktiviteter 
Vi kan ikke ha vårauksjon den 23. mai som planlagt på grunn av virussituasjonen. 
Derfor foreslår vi at vi flytter alt til høsten, fortrinnsvis til 17. og 18. oktober. Altså 
en helg. Dette kommer an på virussituasjonen da. Det er også mulig at vi klarer alt på 
en dag, altså 17. oktober som planlagt. Melding med nærmere detaljer vil bli sendt ut 
når vi vet mer. Et ev. garasjesalg i klubben kan bli lagt til 12. september. 
 
Møtet ble hevet kl. 19.00 
 
Referent 
Tore Moe Namsos  
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Minneord.   
 

  Brynjar Kvanlid, tidligere NRHF medlem nr 85, døde den 22. mars i år etter 
langvarig sykdom, 77 år gammel.  
Jeg jobbet sammen med ham tidlig på 1970-tallet hos Nycotron i Lier/Drammen, han 
som teknisk tegner og jeg som kontrollingeniør.  
Brynjar samlet fra tidlig på 1970-tallet på gamle måleinstrumenter, radioer og særlig 
radiodeler. Han reiste land og strand rundt til radioverksteder og kjøpte billig, eller 
fikk radiorør gratis og han hadde vel på det meste 3-400.000 rør bl.a. etter noen store 
oppkjøp i utlandet. 
  Vår veier skiltes midletidig da han dro til England for å fullføre siv. ing. studier, 
mens jeg forsatte hos Nycotron til de la ned virksomheten i 1982.  
Vå veier krysset hverandre igjen, da jeg etter hans anbefaling meldte meg inn i NRHF 
på slutten av 1980-tallet. 
  Dessverre ble Brynjar med åra ganske overvektig og pådro seg da en rekke relaterte 
problemer. De siste 10-15 åra gikk han med krykker og satt på slutten i rullestol, hvor 
han inntil i fjor (med svært god hjelp av kona) drev sitt private firma Motron, med 
salg av brukte måleinstrumenter og radiorør. 
 

Erik Steen 561 
 

 
 

 

Georg Martin Heiberg 
 
Vi har fått meldingen om at vårt  
medlem Georg Martin Heiberg fra  
Dokka gikk bort den 16. mars i år,  
89 år gammel. Han hadde medlems- 
nummer 596 og amatørkallesignal  
LA8XC.  
Georg var spesielt kjent blant oss  
som brukte foreningsfrekvensen  
3,965 MHz med gammelt militært  
sambandsutstyr. Han var en meget  
kunnskapsrik og hyggelig kar som  
drev med selvbygging av blant annet  
superregenerativt VHF utstyr. 
Personlig traff jeg han og hans kone  
på Jørstadmoen i 2009 under en  
NRHF field-day utenfor  
Modellkammeret.  

 
 

                Tore Moe Namsos 
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Leserinnlegg fra Erik Steen (561) 
 

Hallo Hallo.  
 
Hyggelig å lese medlemsbladet. Fortsatt mye interessant stoff. 
 
I Hallo-Hallo nr. 149 (1-20) gir Tore Moe oss et gjensyn med Elektrisk Bureau (EB) 
med bilder av bygninger m.m. og av radio og krystallapparater.  
Dessverre så er det ikke riktig at det var Jan Erik Steen som skrev artiklene i nr 1/92 
og 2/92, da det var meg som gjorde den jobben.  
Artiklene ble avsluttet i nr 3/92 på sidene 15 til 17, med en konklusjon og opp-
summering av produksjonen deres fra 1922 til ca 1955. 
 
Grunnet til at jeg kunne skrive artikkelserien, var at jeg jobbet i deler av EB systemet 
fra 1984 til de ble fusjonert med ABB, på slutten av 1980-tallet.  
Da var radioproduksjon for lengst historie og etter hvert ble all annen serieproduksjon 
nedlagt på Billingstad. 
Men, ABB fortsatte å drive sin utviklingsavdeling på Billingstad i mange år etterpå. 
Som representant i bedriftsforsamlingen og konsernutvalget for ABB, hadde jeg  på 
1990-tallet fortsatt  adgang til  deres bibliotek på Billingstad og kunne således "koke 
sammen" en rimelig  nøyaktig oversikt av radioproduksjonen, o.l. 
Opplysningene hentet jeg fra EB's avis "Elektroposten" som ble utgitt temmelig 
regelmessig i tidsrommet 1927-1966 og med sammendrag av tidligere års produksjon 
(1922-1926). 
Om biblioteket eller avisene finnes i dag, vet jeg ikke.  
 
Jeg forsøkte også på begynnelsen av 1990-tallet å gjøre samme jobben med radio-
produksjonen til Jacobsen Elektriske, som da holdt til i Hokksund bare 5 km fra der 
jeg bodde.  
Men, som jeg forklarer i et leserbrev til Hallo Hallo nr 4/92. så ga jeg opp prosjektet 
fordi bedriften ikke lenger hadde skriftlig materiale, som kunne brukes med rimelig 
nøyaktighet.  
 
mvh  
Erik Steen  
medlem 561 
 
 
(Redaktøren kom dessverre i skade for å ha tatt feil av navnene på vårt medlem i 
NRHF, Erik Steen og museumsdirektør og grunnlegger av Norsk Radio- og TV 
museum i Selbu, Jan Erik Steen. Jeg vet selvfølgelig forskjellen på disse to herrer, 
men allikevel oppsto denne feilen. Beklager, beklager. 
Tore Moe Namsos) 
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Norskbygd skipsradiostasjon, 1918.
Av Kåre Kristiansen 

 
I 1918 konstruerte Karl Holmvang og Hermod Petersen i Telegrafvesenet en 
skipsradiostasjon på 1,5 kW. Den kunne sende på tre bølgelengder: 600, 450 og 300 
m. Generatorfrekvensen var 400 Hz, så tonen som kunne høres hos mottakeren var 
800 Hz. Kretsteknisk var den ganske konvensjonell med slukkegnistgap, men 
utleggingen av stasjonen var kompakt og oversiktlig med vekt på gode arbeidsforhold 
for telegrafisten og lett tilgang til viktige komponenter for ettersyn og reparasjoner. 

 
 

Figur 1. Stasjonen klar til bruk. 
 
Til høyre på bordplata er telegrafnøkkelen og håndtaket for å betjene variometeret for 
å avstemme antenna. Rett foran telegrafisten er en liten marmortavle med 3 
måleinstrumenter for å kontrollere generatoren. Med de tre rattene foran tavla kan 
senderen koples om mellom forskjellige bølgelengder. Lengst til venstre er armen for 
betjening av antenneomkopleren. Bak mottakeren sitter en liten glødepære som er 
induktivt koplet til jordledningen. Den er til hjelp for avstemming av antennen. Helt 
bakerst til venstre sitter antennegjennomføringen. Med apparattavla til venstre 
kontrolleres generatorens igangsetttingsmotstand og feltregulator for å regulere 
generatorens turtall og nederst finner en et sikringspanel. Legg merke til den lille 
døra i frontpanelet til høyre for å kunne se gnistgapet i funksjon. 
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Figur 2. Stasjonen med oppslått bordplate. 
 
På figur 2 er bordplate slått opp. Til høyre under bordplata kan en se variometret. På 
gulvet nederst til høyre sitter hovedkondensatoren på ca 20 nF. Til venstre for den 
sitter gnistbanen og bak den høyspenningstransformatoren som transformerer de 110 
V fra generatoren til ca 12 kV. Forøvrig vises til koplingsskjemaet vist i figur 3. 
 
Det spesielle med denne stasjonen er at sender og mottager er montert i et skrivebord 
slik at alle betjeningsorganer kan nåes av telegrafisten når han sitter foran 
skrivebordet. 
 
Stasjonen ble produsert en kort periode fra 1919 av Nasjonal Industri. Det ble 
produsert 20 stasjoner og i følge en stasjonsfortegnelse fra 1928, ble 14 norske skip 
utstyrt med denne stasjonen. 
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I figur 3 vises koplingsskjemaet til stasjonen. 
 

 
 
Figur 3. Koplingsskjema for senderen, der 1 er hovedsikringer, 2 likestrømbryter, 3 
vekselstrømbryter, 4 startmotstand, 5 hastighetsregulator, 6 regulator for generator-
spenningen, 7 voltmeteromkopler, 8 nøkkel, 9 drosselspole for å hindre høyfrekvent 
strøm i å nå generatoren, 10 høyspenttransformator, 11 kontakt for blokkering av 
senderen når mottakeren er koplet til antennen, 12 kondensator, 13 gnistgap, 14 
bølgevender, 15 avstemmingsspole, 16 vender for antennekretsen,  17 variometer for 
å tilpasse antenna, 18-19 forkortingskondensator med kortslutningsomkopler, 20 
avstemmingslampe, 21 lynavleder. 
 
Bildene og opplysninger om stasjonen er i hovedsak hentet fra Elektroteknisk 
Tidsskrift, 1919   s. 131-134. Skjemmaet er hentet fra “Teknisk håndbok for 
readiotelegrafister. Apparaturbeskrivelse for skibsradiokursene”, L. Albretsen 1932. 
Takk til Tore Moe Namsos for å ha framskaffet koplingsskjema med beskrivelse. 
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Rørstasjon inkjøpt av Feltartilleriet 1922. 
Av Kåre Kristiansen 

Som tidligere beskrevet i Hallo Hallo, var hæren avventende til å ta i bruk radio i sine 
forskjellige våpengrener. Det varte også etter avslutningen av første verdenskrig, men 
Feltartilleriet kjøpte i 1922, for kr.15.000, to svenskproduserte Telefunken-stasjoner. 
Sammen med antennemateriell og reservedler var det pakket i syv kasser, hver på opp 
til 25 kg. I tillegg ble det anskaffet en ensylindret bensinmotor med generator. 

Mottaker, ES-266: 

Figur 1. Mottaker ES-266 med koplingsskjema til høyre, utstyrt med røret RE-11. 
Avstemming skjedde med kalibrert dreiekondensator på fronten. Mottakeren var på 
toppen forsynt med utbyttbare spoler for å dekke stort bølgelengdeområde, 200-
18.000m. Til venstre står spoler for antenne- og inngangskrets med variabel kopling, 
og til høyre variable tilbakekoplingsspoler. 

Forsterker EV-285: 

Figur 2. Forsterker EV-285 med skjema til høyre. Også den er utstyrt med rørene RE-11. 
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Sender, AR-125: 

Figur 3. Sender AR-125 til venstre sett forfra med nedfelt skriveklaff og innvendig 
uten kasse til høyre.  

Figur 4. Skjema for sender AR-125. Antennetilkopling øverst til høyre og omkopling 
av antennen mellom sender og mottaker nederst til høyre og variometer for 
avstemming av antennen midt på til høyre. Individuell innstilling av glødestrøm til 
rørene nederst til venstre. 
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Senderen dekket 300-18000m i flere trinn og kunne gi atenneeffekt opp mot 20W. 
Den kunne sende både telegrafi (A1) og telefoni (A3) ved hjelp av gittermodulator i 
separat tilstas. Se figur 5. Senderen hadde selvsvingende oscillator med to rør, type 
RS-5 koplet i parallell. Rørene med 9V glødespenning trakk 3A og var montert bak et 
vindu med gitter foran for å få tilstrekkelig kjøling. Rørene satt i en spesiell sokkel. 
Avstemming skjedde med kalibret dreiekondensator og antennespole med tappinger 
og variometer som kan sees øverst midt på i figur 3 til høyre. 

Figur 5. Skjema for gittermodulator for telefoni. Mikrofonstrømmen styrer, via en 
transformator, rørets anodestrøm som igjen styrer senderrøret. 

Motor med generator og ladetavle: 
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Figur 6. Ensylindret, luftavkjølt bensinmotor på 1 h.k. vises forrige side. Den var direkte 
koplet til en likestrømsgenerator som ga 50V til glødestrøm og 500V til anodespenning til 
senderen. Mottaker og forsterker ble forsynt fra akumulatorer på henholdsvis 6V og 48V 
som ble ladet via en ladetavle fra generatorens 50V-vikling. Ladetavla med amperemetre 
for å måle ladestrøm og voltmeter for å måle akkumulatorspenning, er vist over sammen 
med variable motstander for regulere ladestrømmen. 

Antenne: 
Stasjonen brukte en T-formet antenne med 60m lange tråder hengt opp en meter fra 
hverandre mellom to 12 m høye master.  

Sammen med Tore Moe, har jeg høsten 2019 bladd gjennom en rekke esker med 
dokumenter etter Jon Ulvensøen som er oppbevart av Forsvarsmuseet. Når en gjør slikt, 
finner en ofte ikke så mye om det en leter etter, men interessant stoff om noe en ikke en 
gang visste eksisterte. Et eksempel på det, er underlaget for å kunne skrive denne 
artikkelen. Vi fant detaljert pakningsplan og betegnelse på hovedkomponentene. Det har 
gjort det mulig å finne koplingsskjema og bilder av dem på Internett. Vi har ingen bilder 
av sender eller mottager og heller ingen informasjon som tyder på at stasjonen er bevart. 
Fotografiene av generator og koplingstavle i figur 6 er funnet i Forsvarsmuseets bibliotek. 

Takk til Mette Guderud og Trude Westby ved Forsvarsmuseets bibliotek som fikk 
hentet et stort antall esker med dokumenter fra fjernlager og skaffet kopier av 
kretsskjemaene. 

Kilder: 
- Norskprodusert militært radioutstyr 1900-1980. Erling Langemyr ogTore Moe. s7-8. 
- Beskrivelse og Pakningsplan for Stasjon 10, U, F, J, I. Forsvarsmuseets bibliotek. 
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Lysnettradio – tre personer Rogers, Nickel 
og Wessel 

Av tidligere eksportsjef i Radionette, Fredrik C. Hildisch 
 

 
 

Jan Wessel var heldig da han tidlig kom i kontakt med radiorørfabrikanten i Berlin, 
dr. Gerhard Nickel (1897-1975) og fikk ham til å sende til Wessel de første hundre 
rør fra prøveserien av Sinus-røret. Dr. Nickel hadde grunnlagt sin bedrift Radio-
Röhren-Laboratorium Dr. Nickel GmbH i Charlottenburg i Berlin i 1923. Året før 
hadde han tatt sin doktorgrad ved det anerkjente Humbolt Universitet i Berlin, etter 
sin fysikkutdannelse. G. Nickel utviklet sine radiorør og produserte disse i egne 
lokaler og hadde etter kort tid seksti ansatte. På den store radioutstillingen i Berlin 
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den 2.–11. september 1927 hadde Ultra-fabrikken en egen stand hvor også Sinus-
røret ble presentert på en plakat: ”Neuheit! Ultra Netz”. Wessel fikk hovedagenturet i 
Norge for Ultra-rørene frem til 1931. I det året solgte dr. Nickel sin Ultra-fabrikk 
med utstyr og sine mange patenter til Telefunken i Berlin hvor han samtidig ble 
ansatt som patentingeniør.     
      

Philips var sent ute 
Ifølge Jan Wessel kom Telefunken i Tyskland med en radio for lysnettdrift en eller to 
måneder etter at Wessel hadde lansert sin Radionette R3. Philips i Holland lanserte en 
vekselstrømdrevet radio - modelltype 2501 - året etter i 1928. Denne Philips-radioen 
hadde separat anodespenningsapparat. Det var en radio med to enheter og var derfor 
ikke sammenlignbar med Wessels. Først i 1929 kom Philips med den første fullt 
vekselstrømdrevne radio på markedet i Norge - type 2514. Da hadde Jan Wessel 
nesten to års forsprang. Wessels tre første radioer, modellene R2, R3 og R4, hadde 
rør fra Ultrafabrikken. 
 

Først i verden. På et frimerke 
Hvem laget den første radio i verden 
med strøm fra lysnettet? Det som 
skjedde i Europa og spesielt i Norge 
er nok mest interessant for oss å 
kjenne til. Et aktuelt spørsmål kan da 
bli: hvem laget den første radio i 
verden med strøm fra lysnettet? I 
USA, kanskje? Det var kanadieren 
Edward S. ”Ted” Rogers sr. (1900-
1939). Den unge Rogers hadde på sin 
reise til USA i 1924 kjøpt 
patentrettigheter for et radiorør for 
vekselstrøm som var under utvikling 
av amerikaneren F. S. McCullogh. 
Rogers forbedret radiorøret og kunne 
allerede året etter introdusere sin 
radio med det nye røret for 
lysnettdrift. Samtidig produserte 
Rogers en batterieliminator for 
lysnettet. Den kunne brukes til andre 
fabrikanters batteriradioer. I år 2000 
kom et 46 cents frimerke ut i Canada 

som hedret oppfinneren: ”Rogers batteriless A/C Ted Rogers Sr.: Plugging in the 
Radio” og innfelt på frimerket et bilde av en 1920-talls kvinne som setter nettpluggen 
for en radio i stikkontakten i taklampen.  
 

Felles for de tre 
De felles kjennetegn for disse tre unge menn, Nickel, Rogers og Wessel, fra hvert sitt 
land, var at de var rundt femogtyve år. Radioens barndom fascinerte ofte 
ungdommen.  
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Wessels særpregede ledermønster          
Jan Wessel hadde bemerkelsesverdige, personlige egenskaper til å finne frem til 
produksjon av tekniske nyheter før sine konkurrenter. Han la betydelig vekt på at 
Radionette skulle komme tidlig, helst først, med nye teknologier. Det viste alle hans 
senere bragder med nyheter både innen radio og TV.  Han hadde det som kan kalles  
”teft”, både teknisk og forretningsmessig. Han hadde evnen til å kunne se fremover ut 
fra hva som rørte seg i tiden. I reklamen for produktene klarte han å få med den tid 
man levde i. Det var hans særpregede ledermønster gjennom femti år. Konstruktøren 
Jan Wessel var også forretningsmann. Han var den type person som uansett hvilken 
bransje han ville ha havnet i, ville han ha gjort det godt.       

Å gjøre R3 radioen kjent 
Det var nå viktig for Wessel å gjøre sin radiooppfinnelse kjent, uten at det kostet ham 
noe særlig. Det var at noen prøvde radioen og skrev om den i en offentlig 
publikasjon. En av dem som prøvde R3 var distriktslegen H. Prydz, Legens 
anbefaling ble presentert i bladet Norsk Radio i februar 1928: ”Unnertegnede har fra 
1/1-28 hatt den av Jan Wessel konstruerte 3 lampers lysnetmottager ”Radionette 3”. 
Det er et billig, meget godt apparat, som gir en klar, ren gjengivelse og som jeg i 
enhver henseende er meget godt fornøiet med. Nittedal 5/2 1928. 
Distriktslege H. Prydz’ omtale av   ”Radionette 3” bekrefter igjen at Jan Wessels 
radio kom i 1927, og ikke i 1928 som noen personer senere feilaktig har påstått i 
radioblader og i andre media.  
Aftenposten skrev 25. januar 1928:   ”Et lettvint og billig norsk 
radiomottagerapparat”. Radioen R3 med ledning til stikkontakten sto avbildet.      
En annen var en instrumentmaker i Drammen som hadde hørt om Wessels nye radio. 
Instrumentmakeren prøvde den ut, og fant den så interessant at han kontaktet 
redaksjonen i Drammens Tidende. Den 8. februar 1928 skrev Drammens Tidende: ” 
Instrumentmaker Henriksen på Strømsø viste oss i går et radioapparat som ganske 
sikkert har fremtiden foran seg. Det kan drives nemlig med strøm fra lysledninger, 
uten akkumulator eller batterier. Apparatet heter ”Radionette 3” og er fabrikkert av 
Jan Wessel, Oslo. Der er helt innebygget i en ganske liten kasse som bindes med 
antenne og jordledning, hvorpå man setter en stikkontakt bort i lysledningen, og om 
et halvt minutt er apparatet i virksomhet. Det er beundringsverdig hvordan 
oppfinneren har klart å få alt nødvendig inn i den lille kasse. Denne er gjenlukket så 
den unndrar seg et nærmere studium. Den inneholder 3 lamper, hvorav den ene 
visstnok kun likeretter vekselstrømmen. De to andre lampene må være av de mest 
moderne med høi virkningsgrad, da apparatet er i besittelse av en meget stor styrke i 
forhold til lampetallet. Ved en inngående prøve viste det seg at  ”Radionette 3” har en 
ganske usedvanlig ren klang. Det virker glimrende for Oslo og opptar med letthet de 
større utenlandske stasjoner med full høyttalerstyrker. Det er også ganske selektivt – 
således fikk man uten vanskelighet Langenberg (tysk radiostasjon i nærheten av 
Düsseldorf) uforstyrret av Oslo og omvendt. Apparatet er norsk arbeide og 
konstruksjonene er patentert. Enhver som har befattet seg med radio forstår hvilket 
uhyre forhold det er å slippe batterier og akkumulatorer. Det nye apparatet betegner 
således et veldig fremskritt. Mest forbausende er prisen som er meget lav. Den selges 
komplett for 165 kroner, stempelavgift innbefattet”. 
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Noen dager senere, den 13. februar 1928 setter en radioforhandler inn denne 
annonsen i Drammens Tidende:  ”Radio! Apparat for vekselstrøm ” Radionette 3” 
med 3 lamper. Pris kr. 150 + stempel kr. 15. Telefunken for 4 lamper, pris 250 kroner 
+ stempel og lamper ventes fra fabrikk. NB! Den ene lampe ved 
vekselstrømapparater benyttes til likeretning. Øverby og Larsen”. 
Telefondirektør M. L. Kristiansen skrev dette brev:   ”Herr Jan Wessel, Oslo. Det 
radioapparat for direkte tilknytning til lysnettet, som jeg nu i nogen tid har hatt til 
prøve, er jeg meget fornøiet med. Jeg tar inn flere engelske og andre europeiske 
stasjoner med høittalerstyrke og klar, ren gjengivelse. Det er en velsignelse å være 
kvitt alt søl og alle utgifter med akkumulator og høispenningsbatteri! ”. 
Jan Wessel kunne nå slå på stortromma. Jan Wessel Radiofabrikk annonserte radioen 
sammen med utdrag av noen uttalelser: D e n   s t o r e   n y h e t! ”Radionette 3” 
Ingen batterier! Kun at tilkoble stikk-kontakten. Massefabrikasjon muliggjør prisen 
kr. 150,00 komplett med lamper + stempel. 
 

Amerikanske patentrettigheter 
Et uventet problem oppsto for Wessel. Etter å ha kommet godt i gang med sin lille 
bedrift fikk han besøk av en danske som representerte amerikanske patentrettigheter. 
Dansken opplyste at Wessel brukte amerikanske patentrettigheter og truet med 
søksmål, hvis han ikke stoppet produksjonen av lysnettmottakeren R3. Det ble 
rettssaker som endte både med tap og vinning i prosessene som gikk over flere år. 
Wessel var heldig, for den viktigste saken om gitterpatentet ble vunnet.     
 

Omtale av kringkastingspremieren i 1924. 
Innsendt av Fredrik C. Hildisch 

«Den norske kringkasting fikk en udmerket start igaaraftes. Der hersket uten tvil 
stor fryd i radiotenes leir. Telegrafdirektør Nickelsen aapnet med en tale, hvori han 
gav et utsyn over de forskjellige maater, hvorpaa menneskene hadde meddelt sig til 
hverandre nedgjennem tidene. Det mest demonkratiske middel var kringkasting. 
Telegrafdirektøren uttalte det haab, at kringkastingen vilde bli en sukces. Norsk 
Radioforbunds formand, ingeniør Bødtker, holdt en kort tale, hvorefter Arvesens 
trio, bestaaende av Arve Arvesen, Yrjo Selin og Waldemar Alme, spilte Arenskys 
trio i d-moll aldeles henrivende – den lød fortrinlig paa vort apparat. Saa blev man 
severt en del nyheter fra aftenavisene, spesielt beregnet på radioter utenbys. 
Ingeniør Bødtker holdt en ny tale, hvori han ønsket radioklubbens medlemmer til 
lykke med den begivenhetsrike dag og anbefalte det nye kringkastingsselskap paa 
det beste. Saa fulgte en række jazzer og trotter spillet av Bristol jazzband. 
Det hele var en helt gjennem vellykket aften – særlig naar man tar i betraktning, at 
man hadde hat knap tid til at forberede programmet.» 

Dette skjedde for 96 år siden. Om 4 år blir det 100 års jubileum. Arve Arvesen 
(1869-1951) var en fiolinist fra Hamar. I sin tid en av landets ypperste, opplyser 
nettet. 
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Nytt radionette produkt, STUDIO 3D STEREO 

Av Bjørn Gunnar Smestad (2474) 

Vi hadde hjemme fra jeg var 10-11 år med båndopptaker B-5 og plateskifter som var en 
av barndommens, ungdommens store gleder. Spesielt mellombølge og båndopptakeren, 
dette i tillegg til Høvding bølgesuperen som jeg skrev litt om i HH tidligere.  
Litt senere fikk jeg kjøpt en brukt Radionette Auditorium gulvradio som ble min 
neste entusiast-radio. Denne hadde jo EL12 som sluttrør, og separat bass/diskant-
kontroll, 8W utgangseffekt. Interessen var vel flyttet til platespilling og mye volum. 
Klarte å sprenge originalhøyttaleren, så en Seas 25TV10 ble satt inn.  

Så ble det stereoanlegg med 90 liter selvbygde høyttalere basert på Seas og Infinity 
høyttalerelementer Ortofon pick-up-CD og mye annet. 
Etter at jeg ble pensjonist begynte tankene å gå tilbake til Studio 3D’n som sto i 
kjelleren (sammen med Citroen veteranbildeler), så fikk jeg en ide om å få stereo i 
den. Første tanke var å bruke lavfrekvensdelen til en Symfoni 3D som jeg hadde, som 
radiodelen var helt ødelagt i. Men dette var jo innviklet og upraktisk å betjene. Så 
kom løsningen på problemet. Da Finn Amundsen og jeg var på møte i NRHF fikk jeg 
se det jeg drømte om, et chassis Radionette Hi-Fi Stereo. Dette var jo samme 
eksellente radiodel som Studio 3D, men en mye, mye bedre stereo-lavfrekvensdel. 
Den passer rett inn i kassa, tusen takk NRHF! 
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Det måtte lages en åpning til tonekontroll-tastaturet. Dette ordnet NRHF-medlem 
Tomas Rønningen, som også har en fantastisk samling gamle radioer.  
Etter en omfattende kondensatorskifting og trimming av oscillator og forkretser var 
Hi-Fi Stereo’n i topp form. 
Det ble også montert en RIAA forsterker for magnetisk pick-up. Hadde jeg hatt en 
egnet dekoder skulle den også fått FM-stereo! 
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Så var det høyttalerne, det er lov og la seg undre over at 
Radionette, som grunnla SEAS høyttalerfabrikk, med 
produkter som audiophiler kastet seg over (og slik er det 
fortsatt), monterte høyttalerne i en hullete sveitserost av 
en kasse. Her måtte noe gjøres. Alle hullene ble dekket, 
unntatt ett, som er bass-port på baksiden.  
 
Dempematerialer er lagt inn på siden i 
høyttalerrommene. Det ble boret huller i platene under 
de originale SEAS-høyttalerne og satt inn to kvalitets 
diskant-høyttalere og delefiltre. Det er montert et 
tastatur for inngangen over platespilleren, som har fått 
magnetisk pick-up!! 
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På grunn av bare en stereo-
inngang på radioen, og 
velger for mono er opptatt 
fra første radio, og nå skulle 
jeg ha både CD og 
platespiller og opptaks-
mulighet for stereo, var det 
ikke enkelt å finne produkter 
som passet inn i de originale 
glidehyllene. 
Kassa ble polert med poler-
maskin og Auto Glym 
bilpolish!! 
Kassett og CD-spiller ble 
lakkert elfenbenshvit. 
 

 

 
 

Noen tanker tilslutt: 
Lydkvaliteten ble førsteklasses. Man må litt opp i pris for å få et stereoanlegg som 
spiller like bra i dag. 
Når en ser denne (og Huldra-Sølvsuper mm) som Ola Normanns radio i 1960-68 
sammenlignet med dagens små radioer er det vel ikke så rart at radiolytting har DAB-
bett av. Det er jo grenser for hvor BAD lyd folk godtar.  
Så har vi jo den fantastiske utviklingen på billedsiden, You-Tube mm.  
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Bygg din egen FM-antenne. 
 

Bjørn Gunnar Smestad har sendt oss en byggebeskrivelse fra det danske bladet 
«Populær Radio og TV» fra ca. 1955, som vi gjengir her. Han har selv laget en slik 
som han er meget fornøyd med. 
 
Etter at nrk slukket sine fm-sendere åpnet det seg en mulighet til å drive dx-ing på det 
gamle fm-båndet. I varme perioder om sommeren kan forbausende mange utenlandske 
stasjoner komme inn. Så sett i gang å bygg, slik at du er forberedt før sommeren 
kommer for alvor.  
(red) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bjørn Gunnars selvbygde antenne rettet mot Sverige. (Foto: Bjørn Gunnar Smestad)
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Hornhøyttaleren, foredrag av  
Thomas Dunker 25.02.2020. 

Av Tore Moe Namsos 
 
I forrige nummer fikk vi så vidt gitt informasjon om boken «High Quality HORN 
loudspeaker systems» som nå er utgitt av Bjørn Kolbrek og Thomas Dunker og at 
Thomas Dunker skulle holde foredrag i vår forening om temaet den 25.02.2020.  
Det ble en interessant kveld. 
Heldigvis rakk vi dette før alle 
Corona-tiltakene ble satt i verk. 
Det kom ca. 25 medlemmer, noe som 
er det samme antall som pleier å møte 
på årsmøtene våre. Det vitner om stor 
interesse for temaet. 
Thomas viste oss en presentasjon på 
storskjerm, og hadde også tatt med 
diverse gjenstander relatert til dette 
emne.  
Han fortalte at han og Bjørn Kolbrek 
hadde holdt på med dette bokpro-
sjektet i en 15-20 års tid. Mer eller 
mindre. 
Litt om forfatterne av og fra boka: 
          Thomas Dunker 
                    
Bjørn Kolbrek fikk 
interessen for elektronikk 
meget tidlig. Han samlet 
på og bygde radioer og 
fikk amatørlisensen når 
han var 16. Senere 
studerte han til B.Sc. i 
Electronics Engineering, 
arbeidet i elektronikk-
industrien hvor han 
designet kontrollsystemer 
for skip. Etter hvert fikk 
han interessen for audio 
og akustikk, spesielt 
hornhøyttalere. Som 
resultat av dette 
gjennopptok han studiene 
og fikk en M.Sc. i 2013 og en Ph.D. i 2016, begge i temaet horn simulering. For tiden 
jobber han i firmaet Celestion i England. 
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Hornhøyttalerelement for kino 

 
Thomas Dunker var 
fascinert av tekniske 
innretninger siden tidlig 
barndom. Senere har han 
spesialisert seg på 
høyeffektive horn-
høyttalere og distortion i 
høyttalere siden 1990-
tallet. Han kombinerte 
selvstudier av 
elektroakustikk og 
elektronikk med 
hjemmebygde audio-
prosjekter. 
1994 opprettet han sin 
egen hjemmeside om 
hornhøyttalere. Her fikk 
han overveldende 
respons fra andre 
entusiaster, deriblant 
Bjørn Kolbrek. De 
dannet et team i 2003. 
Denne boka var det som 
manglet i hans bibliotek. 
 
Boka er på 1039 (!) sider 
og veier 4-5 kg. Litt tung 
for å lese på senga, men 
du verden for et verk 
over et interessant tema.  
Den behandler det 
historiske helt fra 1800-
tallet til vår tid. Veldig  
mye skjedde på 20-30 tallet.  
Vi husker alle de gamle traktehøyttalerne og megafoner. De selskapene som er nevnt 
er bl. annet Bell Labs, RCA, Magnavox, Western Electric og Vitaphone. 
 
Den kanskje største fordelen med hornhøyttaleren kontra andre høyttalere er den høye 
virkningsgraden. Man får ikke mer energi ut av et horn enn man tilfører det.  
Men en hornhøyttaler har 10-100 ganger større virkningsgrad enn alle de andre. Det 
betyr at forsterkeren kan bygges mye mer energisvak, hvilket igjen er en fordel for 
lineariteten og lydgjengivelsen. 
 
 
 

Et par små hornhøyttalere 

Hallo Hallo nr 15030



Boka tar for seg begreper som akustisk impedans og hornlading. 
En kjent person som Oliver Heaviside (1850-1925) som var kanskje den viktigste 
person innen kabeltransmisjon og annen transmisjon som har betydning i høyttaler-
teknologi. Det var han som innførte begrepene permeability, conductance, elastance, 
inductance, impedance, susceptance, permittance og reluctance.  (Før kjente de bare 
til strøm, spenning, motstand og capacitance.) 

Boka har kapitler om det historiske som: Origins of Electroacustics, Loudspeaker 
Technology 1915-1925, The Birth of Sound Pictures, Developments of AT&T, 
Loudspeaker Work at RCA, Other Horn Loudspeaker Developments 1925-1940, 
Post-War developments. 

Del 1: History, Del II: Theory, Del III: Design  

Dette er med andre ord noe for enhver som er opptatt av horn-høyttalere. 
Boka koster ca. NOK 1200,- og kan bestilles på Amazon eller ved direkte kontakt 
med forfatterne. 
(Thomas Dunker var så vennlig at han overrakte et eksemplar av boka til NRHF. 
Interesserte kan komme til foreningslokalene og bla gjennom det eksemplaret før de 
ev. bestiller selv.) 

En stor takk til Thomas Dunker for et interessant og givende foredrag! 
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      Galvanometer fra GEC Manchester                Krystallapparat med keramisk plate. 

Bilder fra klubben 
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Velkommen til årets andre hjørne med stoff for forskjellige interesser blant dere. 
Vi har vært og er fortsatt inne i en vanskelig tid med lite personlig kontakt med 
hverandre, så vi får heller prøve å treffe så mange som mulig av dere gjennom bladet. 

Det har vært gode tider for innearbeid og vår flotte hobby, og det har vært gode 
tider for å pusse litt ekstra på det som står i hylla og samler støv.  

 

Trenger nok litt puss og opprydning blant alle «skattene» mine, har lett for å stappe 
inn nye småting der det er en ledig åpning. Jeg nå si at mitt hjerte går til gamle 
katedral radioer framfor 60-70 talls i teak og blanke lister og masse trykknapper. 
Dette er radioer med sjel og de er dekorative å se på. Ellers har jeg jo en samling med 
over 60 krystallapparater ute i hallen.  

Når det gjelder vårauksjonen er denne usikker i skrivende stund. Garasjesalget 9. mai 
er også sløyfet grunnet smittefaren, så vi er inne i et merkelig år. 
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Vakre mikrofoner 
Av Tor van der Lende (95) 

Denne gang skal vi til England og BBC. Dette er en mikrofon som BBC brukte til 
reportasjer og tale, og er produsert av STC, Standard Telephones and Cables LTD. 

Denne ble også mye 
brukt av NRK, og 
pluggen bak er en 3 pins 
NRK kontakt som har 
vært en standard kontakt 
i mange år, både til 
mikrofoner og linje-
forsterkere og en del 
annet utstyr. 

Modellnummeret er 
4017A, og denne har 
serienummer 673. Dette 
er en dynamisk mikro-
fon, moving coil, som 
det heter på engelsk. 
Disse ble laget fra 
1930/31 og videre et 
stykke oppover i tid, er 
ikke sikker på hvor 
lenge. Originalen disse 
er bygget på er en 
Western Electric model 
618A. Frekvenskurven 
er ganske flat opp til 
6kHz etter et drop på 
5kHz.  

Denne har stått på 
Rjukan Radio i sin tid, 
og dere har sikkert sett 
tidligere NRK reportere 
med en slik mikrofon. 
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Radioer jeg har møtt - foreningen har nå 
fått CORONA. Tandbergs, altså…… 

Av Tor van der Lende   (95). 

I fjor fikk vi tilbud om å kjøpe en Corona av et medlem, og vi slo til selv om den ble 
noe dyr. Vi hadde jo ikke denne i vår samling av gamle Tandberg apparater, så nå har 
vi Tommeliten, Corona, Huldra 1B og Sølvsuper 1. Mangler bare Huldra 1A. Men 
Corona’n var ganske lurvete, så jeg bestemte meg for å ta den med hjem og restaurere 
den. 

 

Som dere ser er den ikke særlig presentabel som en museumsgjenstand. Lurvete 
høyttalerstoff og mange flekker på kassa, og i tillegg manglet en aksel med knapp. 

Denne radioen kom i 2 utgaver, og denne her er første utgave som kom i 1933, og 
fikk modellnavnet 3V. Den som kom noe senere, i 1934, hadde en annen skala med 
stasjonsnavn. 3V kostet da kr. 216.-. Hvorav stempelavgift var kr. 20.-. 

Radioen hadde 2 frekvensbånd, langbølge fra 150 kc/s til 500 kc/s, og mellombølge 
fra ca.500 kc/s til 1500 kc/s. Det var også inntak for tilkopling av grammofon. Kassa 
er i polert bjørk og er en reaksjonsmottager. På baksiden sitter en kippbryter som 
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virker som tonekontroll. Det sitter også en knapp på bakplata, som er festet til en 
variabel kondensator som sitter som bølgefelle sammen med en spole. 

 
     

Her ser vi tilstanden på nettkabelen, sprø som lakris. Den ble raskt byttet. 
 

 

Her ser vi høyttaleren og bølgefella på bakplata. Stanga i midten er for å støtte opp 
for høyttaleren som er ganske tung og festeskruene for denne er korte siden 
frontplata er av ganske tynn finer. Dette kan vel sies å være den første 
trykkammerhøyttaler, selv uten papir fyllstoff.  
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Om dette er en 
Tandberg høyttaler 
er usikkert, men i 
så fall er dette en 
av de første han 
lagde. 

Som kjent tok 
Vebjørn Tandberg 
sin diplomoppgave 
på høyttalere. 

 

 

 

 

 

 
 

Jeg er usikker på 
om det tidligere er 
byttet utgangstrafo 
på denne, men som 
dere ser er den litt i 
største laget og 
hadde litt ukjente 
gule ledninger og 
fikk bare plass til å 
bli satt fast med 
bare en skrue. 
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Chassiet før 
støvtørking og 
rengjøring. Legg 
merke til den 
store skjermen 
over HF røret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt sørgelig i ansiktet. 

Hallo Hallo nr 15038



 

Rulleblokk kondensatorene vi ser under er av en god kvalitet, har målt de og de 
ligger ikke langt unna den påtrykte verdien. Så derfor ingen grunn til å bytte de. Den 
store blokk-kondensatoren holdt også mål. Spolen er godt forseggjort med ned-dreide 
spor til viklingene, slik holder de seg godt på plass. 
 

 

Her ser vi rotoren til bølgevenderen som lå løs inni kassa siden akslingen manglet. 
En ny ble tatt fra et potmeter som hadde samme diameter og ble kappet til rett 
lengde. Rotoren ble skrudd fast på den nye akselen med en settskrue. 

Hallo Hallo nr 150 39



 

Her er rotoren på plass, og jeg måtte lodde på en skive utvendig på akselen slik at 
den ikke skulle gå inn og la rotoren løsne. 

 

Disse to lyttene er de originale fra 1933, og jeg formaterte disse over lang tid, rundt 
8 timer med langsomt stigende nettspenning i flere trinn, og de er nå i full drift. Så 
bare man tar seg tid til dette kan mange lytter reddes. 

Hallo Hallo nr 15040



Høyttalerstoffet ble 
forsiktig løsnet og 
lagt i en balje med 
mildt lunkent 
såpevann et par 
timer. Gammelt lim 
ble borte og stoffet 
ble forsiktig tatt 
opp og lagt plant ut 
på et tørt håndkle 
til det var tørt, og 
ble glattet ut. Turte 
ikke å bruke 
strykejern, så det 
ble glattet ut får 
hånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istedenfor å feste stoffet med lim, brukte jeg silikon tetningsmasse for lettere å kunne 
glatte ut stoffet når det kom på plass. 

Hallo Hallo nr 150 41



Siden denne radioen var en reaksjonsmottager er det alltid spennende å få disse til å 
spille, siden du med reaksjonskontrollen, en variabel kondensator, kan regulere 
følsomheten til det optimale. Akselen på denne kondensatoren er forlenget bak og 
står i forbindelse med nettbryteren. I og med at denne radioen er tiltenkt som 
utstillingsapparat i foreningen, tok jeg ikke bryet med å måle rørene, men den ga lyd 
fra seg og jeg fikk inn flere stasjoner, bla. BBC, Wales som kom inn med bra styrke. 
Men det var ikke den store pågangen av stasjoner på mellombølgen som vi får inn på 
en nyere radio. 

 

Her er Radiodoktoren ferdig med jobben på Coronaen og den framstår nå som virusfri. 

 

Hallo Hallo nr 15042



Vakre Krystalldetektorer 
Av Tor van der Lende (95) 

På en av mine ferieturer til England på 80/90-tallet var jeg på besøk hos Pat Leggatt 
som da var formann i den engelske radiohistoriske foreningen, BVWS, British 
Vintage Wireless Society. Vi besøkte ham flere ganger og han hadde en flott samling 
av gammelt Engelsk radioutstyr, og jeg var så heldig å få noen gaver fra ham i bytte 
med noe Norsk.  

En av gavene jeg fikk var to gamle Engelske krystalldetektorer som jeg viser her. 
Produsenter er ikke kjent, men flotte er de. 

Hallo Hallo nr 150 43



Småen, igjen…. 
Av Tor van der Lende (95) 

I forrige nummer hadde jeg en artikkel om N.Jacobsen’s Småen radio. Jeg etterlyste 
flere som har denne, og i går kom det inn en melding fra vårt medlem på Voss, 
Gunnar Midtun, nr. 71. Han hadde en , men med et annet utseende enn min, og 
innvendig var den lik min, og hadde serienummer 720. Min hadde nr. 125, så 
Gunnars radio er da nyere enn min. 

Denne Småen er mye 
penere å se på enn 
min, så jeg kan godt 
forstå at de har 
modifisert utseendet.  

Er det flere av dere 
som har en 
Småenradio? 

I så fall send meg 
bilde og serienummer. 

 

 

 

 

 

Som dere ser er 
baksiden lik min bare 
mindre oppskrapet . 

Hallo Hallo nr 15044



Et kort møte med N. Jacobsens Folkemottager. 
Av Tor van der Lende (95) 

Tidligere i år fikk vi besøk av et av våre medlemmer som ville vise oss en radio, og 
denne var allerede solgt til et annet medlem, og jeg fikk anledning til å ta noen bilder. 
Dette var N. Jacobsen Folkemottager som jeg ikke hadde sett før, og det var jo litt artig. 
For dette er jo også et viktig ledd i vår radiohistorie. 

 

Dette er Den Norske Folkemottager, første utgave fra 1934. 

Det er laget flere varianter av denne radioen, vi har laget et katalogark på denne, men  
noe forskjell på kassa enn det er på denne, vårt ark viser en bred midtlist vertikal foran 
høyttalergrillen. 
Neste utgave av den Norske Folkemottager kom året etter, 1934-35, og denne hadde et 
lite skalavindu med stasjonsnavn. Denne her hadde ikke stasjonsnavn, bare to runde 
plastskiver som var graderte som satt under hver av de to store knappene. 

Hallo Hallo nr 150 45



 

 

Her ser vi det mangler et rør, og skjema på vårt katalogark sier ikke noe om rørbe-
stykningen, bare at det er 2 vekselstrøms pentoder, og selenlikeretter. 

 

                                             Nærbilde av typeskiltet. 

Hallo Hallo nr 15046



 

         Høyre knapp med gradeskala, dette er avstemningen. 

 

          Venstre knapp med skala og dette er reaksjonsknappen. Denne radioen var laget  
          for lang og mellombølge.  

Den neste utgaven fra -35 med navneskala hadde likeretterrør og ikke selen-             
likeretter. Denne har vi også katalogark på. 

Hallo Hallo nr 150 47



 

Hallo Hallo nr 15048



I alle dager, hvor ble det av 
musikken, den står jo høyt nok 
på….Nipper begynner nå bli 
gammel og tunghørt. 

Dette er antagelig den siste 
Nipper tegningen i boka om 
Nipper, da skulle jeg ha vist 
dere alle tegningene i boka: 
«His Masters Noise», tegnet av 
Morten M. som var fast tegner 
i VG på baksiden av avisen. 
Alle tegningene er vist her i 
bladet vårt med tillatelse fra 
Morten M. Boka inneholder 
103 tegninger som nå alle er 
vist i bladet vårt. Grunnen til at 
Morten M. gjorde denne boka 
var at det da var 100 år siden 
Nipper ble lansert som 
varemerke for HMV. Og det 
inspirerte ham til alle disse 
tegningene.   Boka har nr. 
ISBN 82-05-16919-5 og kom 
ut på Gyldendal Norsk Forlag. 

 

 

Meningsfyllt innearbeide i disse koronabefengte tider, en Huldra 8 på benken. 

Hallo Hallo nr 150 49



TELEFONBOGEN, det danske illegale 
radiosettet fra 2VK.  

Av Tore Moe Namsos 
 

 
I Hallo Hallo 82 (2/03) hadde Kaj Nielsen, OZ9AC, en 10-siders artikkel om 
Telefonbogen.  
Det er også omtalt i bøkene «Hemmelig Dansk Radiotjeneste under 2. verdenskrig» 
av Hans Bonnesen, 1992, og «Radiogrupperne Moses og Cain» av Lars Peter 
Sørensen også 1992 samt i «Napkin og Telefonbogen» 1997, også av Lars Peter 
Sørensen. 
Det er således godt dokumentert, men nylig fikk redaksjonen noen bilder fra Louis 
Meulstee som jeg ikke hadde sett før.  
Det ene er et fargebilde av selve settet, med påmontert morsenøkkel. Dette pryder nå 
dette blads bakside. Videre fikk jeg to bilder av to miniatyr morsenøkkler som også 
har vært brukt på Telefonbogen. (Se s. 2 og denne side) 
 

 
 

(Foto: OZ9AC, Kaj Nielsen) 
 
På slutten av 50-tallet utga «Populær Mekanikk» boken «Populær RADIO 
mekanikk». Denne inneholder en masse artikler over interessante elektronikk-
konstruksjoner. En av disse heter «Kompakt 20-meter-sender og mottaker». Dette er 
en meget nær kopi av «Telefonbogen», og jeg gjengir den her. 

Hallo Hallo nr 15050
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Hallo Hallo nr 15054



Våre morsenøkler

Dansk Statstelegraf nøkkel: (Foto: Tore Moe Namsos)
Dette var den danske statstelegrafs standardnøkkel, en god og solid morsenøkkel. 
Basen er 122x50 mm. Både base og knapp er av ebonitt, noe som tyder på at den 
er fra 30-40 årene.

Koblingsskjema over det danske agentsettet “Telefonbogen”. 
(Gjengitt med tillatelse fra Louis Meulstee)

På bildet nederst ser vi en meget pen miniatyr-kopi av samme modell, i halv 
størrelse i forhold til standardnøkkelen. Den ble brukt sammen med det danske 
agentsettet “Telefonbogen” fra 2.VK og er profesjonelt laget. 
(Foto: Kay Nielsen OZ9AC)
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Radionette Studio 3D Stereo (Foto: Bjørn Gunnar Smestad)
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