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Denne gangen Prøver vi oss nred et

nytt format og trYkkirg av bladet

vårt. På litt sikt hadde det nok

blitt for mye koPieringsarbeid

for de frivillige. Det er bedre at

de engasjeres i anrrct arbeid for
bladet enn det. Denne gang er det

Grenlånd Reklare i Skien sorn trykker

for oss. Om det blir vellYkket ned

dette nye formatet får vi se- Ellers

går det ann å forandre det siden.

Vi har hatt i alt tre møter siden

sist: AlexandersorgeneraEoren den 25'9

, høyttalerens utvikl irg 29 -L0 og et

minilcurs i radiotrfurming den 20.11.

Den ikke ukjendte siv. ing. KaYe

l,leedon holdt foredrag både qn Alexander-

songeneraEoren og høyttaleren. I et
n:ndskriv kcm jeg i skade for å' si at

han var 80 åT. Han protestert'e pa dette

og sier aE det skulle \ære 80 kg. (Han

er 79 L/2 år). Men han har altså \ærE

aktiv med radio siden 1920 og har pre-

stert utallige artikler og foredrag

siden den tid, både innenlands og

utenlands. Det er teknologihistorie i
alminnelighet og radiohistorie i
ssdeleshet som interesserer KaYe

l,Ieedon. På ba\gn-rnn av alt dette be-

sluttet sEyret at, han slqJlle utnerrnes

sorn livsvarig uesnredlem av NRIIF. Og

den 29 .I0 etter høyttalerforedraget
ble diplanet overlevert. Måtte han

leve i mange år til.

Både Alexandersorgeneratoren og høyt-

talerforedraget kcmner vi tilbake til
senere i dette nr.
På siste mØte (den 20.11) på Forsvars-

nnrseet demonstrerte Tor van der Lende

med stor sikkerhet hvordan en ganrnel

kringkasEirgsnrottager gies nytt liv.
Han brukte forholdsvis erkle midler og

forbedret yteerrnen kolossalt. Rens

alle rørsokler og venderkontakter

o. 1 . og sett dem inn nred syrefri
vaselin. Og når utslitte rør er

byttet og MF-kretsene har fått en

qqgang nred trinnenøkkelen blir
mottageren som ny. Og adskillig bedre

på larg-, mel1an- og kortbøIge enn

moderne plastikkradioer. 
,

I dette nr. kqnner siste del av

Huldra-serien. Takk til Jens Haftorn

scm har sørget for den. Serien cm

EB's radioer er også slutt nå.

Den neste store serie blir crn et
terna som interesserer mange: Krigens

radioutstyr sqn brukt av hjennrefronten.

På Hjennrefrontnn:seeE har vi fått låne

en br:nke rneget spennende fotos sotr

viser radioutstyr i bruk. Sant fra den

hennrelige produksjonen av Olga- og

Lisbeth-settene hos Salve Staubo.

Like over årsskiftet vil vi sende ut
en ny og revidert medlemsliste. Hvis

noen av en eller annen grunn it&e

ønsker sitE navn offentliggjordt så

meld fra.



På Ruseløkka skole i Oslo har det siden
krigen stått lagret en kolossal mengde

tysk l,rlehrmachcutstyr og telegrafutstyr
i messirg. Teknisk Museum og Forsvars-
nn:seet fikk av skolen det de ønsket og

vi i NRHF hadde en str:nd hnp øn å få
kjøpe resten. Scm bl . aruret var 11

morsemaskiner maken ti1 den scm ble
solgt på auksjonen; den ned slcuff r:nder
ti1 papirnrl len. Samt mengder av galvano

-rnetre i nressing + mye annet snadder.
Men så korn Jernbanennrseet på Hamar inn
i bildet og bestemte seg for å overta
nesten alt sctn var igjen. Jeg skjønner
j o ikke hel t hva de skal nred 11 1 ike
morsemaskiner av en type sorn sannsynl ig-

vis ikke ble brukt ved jernbanen

i det hele tatt, men dem qn det.
Det er nn:lig at vi kan få kjøpt litt
av restene; det sorn ikke har noe

med telegrafi å gjøre. Vi får se.

I så fal1 blir det solgt vidre til
medlenrnene.

Neste møte.

Torsdag 18. desember k1 . 1900 på

Teknisk lnfuseurn holder vi julenøte.
Det blir helt uformellt og er bare

ment søn hygge (det er jo egentlig
de andre mØtene også). Vinner(ne)
av bygg-et-krystal 1 apparat-

konlcuransen kåres og premier ut-
deles. Husk at det er ennå tid ti1
å levere arbeider. Kontakt noen i
styret cm det praktiske.

Så gjenstår bare å ønske alle sarTrrrcn

en riktig god jul og er gdr radio-
nyttår !

Til neste år sees vi i januar på

. general forsaml irgen.

Alexandersondagen

Den 25. september var dagen

svenskene slrulle sende nred verdens
siste gjenværende Alexanderson-
generator. Fra f-ia ti1 annen bl ir
den testkjØrt, og denne gangen stcurlle

den bnrlces til å sende et hilsnings-
telegram ti1 AWA (Antique Wireless
Association i USA) i anledning deres
årsmØte. Bengt Svensson fra Sverige
var der for å holde foredrag crn denne

maskin scrn i sin tid ble konstruert
av svensk-amerikaneren Ernst Alexander-
son. (Svensson er medlem hos oss også)

Datoen fallt beleil ig sarTrTren med ett
av våre møter. Vi bestemte oss for
å tilegne det mottagelsen av tele-
granmet sarnt et foredrag av siv. i.g.
Kaye Inleedon crn Alexandersongeneratoren.

Stedet var Teknisk M:setrn. Dette krevde
en god del forberedelser. Ikke mange

mottagere dekker \Il-F-båndet og 17 ,2
L<Hz, men de vi kcm fram til var en
Siemens E566 (regnbtremottageren) fr a

50-åra og en HRO-500 m/konverrer.
Dessuten koblet vi opp en avstemt
forsterker som egentlig var beregnet
sorn omega-mottager i nreteorologiske
radiosonder. Denne slcul le brukes
sorn antenneforsterker. Scm antenne

hengte vi opp en 50-60 m l"ng ledning
bort til rærmeste tre. Vi hadde også



en ferdigviklet ferittantenne. Det

viste seg imidlertid vanskel ig å

avstenme denne til en så 1av frekvens
uten å ha en enonn spole. Arnfinn
Manders lånte oss sin Ccrnnodore 64

scrn hadde morseprogram. Dessuten hadde

vi en båndopptager k1ar. Med derte
utstyret rigget opp dagen i forveien
satte vi oss godt tilrette og ventet
på at sendingen sku11e starre (kl.1400).
Noen av de mest ivrige av oss hadde tatt
Gro-dagen denne dagen og var på nn:seet

fra formiddagen av. På WF-båndet var
det en god de1 mer e11er mindre obskure

signaler. De lignet RTTY og var sann-

synl igvis mi1 itær ubår- rraf ikk.
0g ca. kl. 1400 hørte vi morsesignaler
på I7 ,2 I<Hz. Noen av oss har litt
problemer med morsen, men Ccnrnodoren

var her til stor hje1p. Den var Øm-

Lå1ig for stØ! så det b1e i fØrsre cm-

gang bare bruddstykker av setninger scm

kcm på skjermen. Men så dukket Erling
Langemyr ( l/r3BI ) opp. Han er rutinert
morsemann og hadde ingen problemer

med å skrive telegranrnet med etter
Øret. Det b1e gjentatt gang på gang

og snart hadde vi hele teksten klar:

vrnz de saq

this is a special transmission from
swedish te leccrn radio to celebrate
the opening of the national historical
radio conference, usa. you are listening
to så9, a 200 kw alexanderson high-
frequency alternator in grimeton
near varberg, sweden. key down input
power 400 kr,v motor speed 7II ,4 rpm

gear box ratio 2,973 generator speed

2II5 rpm. this speed and rhe 976 poles

give the frequency of 17 ,2 I<hz.president
wodrow wilson sent in 1918 a 14 point
for surrender to the gennan emp(:ror

wilhe lm ii frcm a s imil ar al terna lor
in new brunswick, usa. around 1920 a
network of 200 k\^/ alternators was used

for worldwide ccnnnrnications with the
centre on long island, new york. many

stations were stil1 in use during world
war ii. this transmitter and its
nn:1tip1e tuned antenna started dec

1924. it is the last one the 20 alexand-
erson alternators. david sarnoff, famous

wireless operator frc'm the time of the
titanic disaster, later president of
rca said about the swedishborn ernst
alexanderson and his alternator for
without hfun there would be no rca today.
this rTESSage has been put into a pc

which transforms it to morse code and

is keying the o1d alternator. regards
swdish telecorn radio

Mottagerutstyret scrn b1e

Siemens 8566 og HRO-500

Conrnodore 64

brukt:
samt



Siemensmottageren og strekkantenna
var det eneste som var brukbart av

det vi hadde på nn:seet. HRO-500

sviktet helt og cnrega-forsterkererr
forbedret slett ikke signalene når
vi koblet denne inn i antenne-

kretsen. Ferittantenna ga heller
ikke hØrbare signaler. Men fra
Sienrensmottageren og strekkantenna
hadde vi altså brukbar leselighet
2/3 av tiden.
To mann hadde rigget seg til på

andre steder. Den ene var Alf Bjerk
Danielsen scm hjenme på As hadde

koblet opp en Teleftrken langbølge-
mot[ager fra 1937 (rettmottager,
frekvensområde 15-150 I<Hd. Den

ga nydelige signaler med bare en

kort strekkantenne. Disse hadde han

via forskjel 1 ige finurl ige forsterker
og rele-koblinger knyrtet til en

antikk morsemaskin sonn skrev hele
telegranmet ned på en papirstrin-nrel.
Den andre var l€if Tronrud. på sitr
kontor hadde han en Pegelmesser

stående. Denne koblet han til vindus-
ramnen av ah-uninitrn. Med dette enkle
system krrnne han lese hele telegrannet.
Pegelmesseren slo ut ti1 0,1 mV fra
vindusrarnnen. Ikke dår1ig !

I USA gikk det ikke så bra. på rnører

fikk de ikke inn noen signaler, men

visstnok hadde en arnatØr klart å motta
noe et annet sted.
I England ble det på min og Kaye

Inleedons oppfordring forsøkt uten sær1ig
hel1. Men en telegrafist på en rigg i
Nordsjøen greide det. Jeg har ikke
hørt cxn andre scrn har prøvd.

En annen morscm ting scm skjedde var at

NRK, P-2 kom og gjorde opptak og inter-
vju med oss.

Det ble sendt på riksnettet dagen

etter.
Når sendingen var slutt ca. k1. 1600

spiste vi middag og b1e påspandert

kaf fe av Kaye Inleedon. Og sonn en

avslutning på dagen holdt han lysbilde-
foredraget sitt. Og selvfølgelig syntes

vi at dagen hadde rært forferdelig
morscm.

Kaye In/eedon intervjr:es av NRK p_2
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Haakon Haug, Tore lt'loe

og Erling LangemYr

r:nder mottaking av

telegranrnet.

Dataskjettnen med deler

av teksten.

Haakon Haug og

Bjerk Danielsen

s tr inrne l en fr a

maskinen.

A1f

studerer

morse-

Foto : J@rgen Fastner
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Begynnelsen av telegrannel
Nedenfor viser vi bilde av

kom fra.

skrevet på Aif Bjerk Danielsens morsemaskin.

stasjonsbygningen i Grimeton hvor signalene

I
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Fig.37. Snorlrekk.

Fig. 50. AM-oscillator (trykt krefs nr. 4), setl fra komponentsiden.
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Fi9. 48. FM-plate (trykt krets nr. l), setl fra foliesiden).
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Fig. 49. Detektorplale, sett fra foliesiden.



DE TRYKTE KRETSENE

Fig. 51. AM-forkrets (trykt krcts nr. 3), sett fra komponentsiden.

Fig. 45. Tonekontrollplare (trykr krers nr. 6),

setl fra foliesiden.



HøYTTALERENS UTVIKLING GJENNOM
TIDENE:

Onsdag den 29 / IO b I e det. På Norsk
Teknisk Museum holdt et foredrag
med ovenstående tittel, efterfulgt
av en prakt,i sk demonstras j on -

Kveldens evenement var en sam-
produksjon mellom NTM og NRHF-
Kvelden ble åpnet av Tore Moe'
som Ønsket velkommen og ga PubIi-
kum en presentasjon av foreningen
oq kveldens foredragsholder' som
var den ikke helt ukjente siv-ing
Kaye Weedon fra NRHF.
Denne radioteknikkens grand old
man var meget underholdende, og
holdt som vanl iq et meqet interes-
-sent foredraq med supplerende
lysbi lder. Vi får kanskie førsE
nevne litt om Herr Weedons bak-
grunn. Han studerte i trondhiem
ved NTH på slutten av 20 tallet-
I 1927 fikk han og en annen med-
student, Olav Færøvik i oppdrag
å bygge en elektrodYnamisk h'øYL-
taIer. Denne er forøvrig bevart
i dag, oq vi fikk den demonstrerL
etter f or-edraqet.
Denne høyttaleren bIe ferdig den
I4 november 1927, iI'øIge påskrift
på membranet.
Siv.ing. Kaye Weedon begynnte
f'oredraget med Hr.Volta, og gikk
raskt gjennornhistorien fram tit
20 EaI leL og sine sLudiedager På
NTH, I edsaget av I ysb i I der og
informative og artige kommentarer
t{an fortalte om Ing.Kristensen og
hans hØy E,ta l erkons t ruks j on som
kom i ca . 1925 , og som ve I var en
i nsp i ras j on t, i I forsØket På NTH -

Denne høyttaler var bYgget På
grunnlag av Rice Kel loggs konsLr-
uksjon fra 1925. Vi hørte også om
eksponenbialhornet som er et stort
horn på f I ere me ter som er f o l- det
sammen. Dette horn ble brukt i
store salong-grammofoner for å
forbedre lyden. Vi fikk også se
endel frekvenskurver og Legninqer
av forskjellige høyLbalere.
Efber at foredraget var over qikk
vi over bi I et I i tef mel lomsPi I I
ved Tore Moe som takket Siv-Ing-
Kaye Weedon for foredr aqeL, og
overrakte blomster og diPlom som
utnevnte Herr. Weedon ti I livsvarig
æreesmedlem av NRHF.

Siv.Ing. Kaye Weedon i samtale med
Ing. Brotkorb fra Tandberg.

Under ser vi Weedons NTH høytt.

tga

2109

En av demo høytt. Phi I ips 1928.



Så qikk vi over ti I kvel dens de-
mons tras j on . ^Som I ydk i I de hadde
vi fått låne et hypermoderne Cf)
anl egg fra EL. KJøP. Vi hadde satt
f ram ende I f orsk j e.L l i ge rad i oer
og høyttalere som efLer tur ble
matet medlyd fra samme CD plate.
Siv. Ing. Kaye Weedons NTH .ttØyttaler
varr Som vi kan se på bildet satt
opp på en st,or baffleplate på
flere kvadratmeter.Lyden var for-
bLØffende qod, men Hr. Weedons lako-
niske kommentar var at forsterker-
en de brukte i 1927 var megret bed-
re. Vi hadde demonstrasjonen i
rnuseets auditorium, og lyden fyll-
te sa I en megre t bra .

Av andre ting vi demon#erte var:
En trakt h,Øyttaler fra 1923, for
nettop å vise hvorfor man ville
prøve å forbedre hØyttalerens
g j enngri ve I se,
Vi hadde Ing.Kr'istensens høytt.
fra 1925-6, utlånt fra NRK, videre
en Ph i I i ps hrøy tt . fra L928, Veb j ørn
Tandbergs førsLe hrøytt. fra 1932-3,
Huldra 2 og 4,Radionette Jubileum
s super fra 50 tallet,Tandberg
trykkammer høytt. fra 6o taIIet,
SEAS høytt. i byggresett, utlånt
fra ELTEK a/s,samt fra samme firm-
a en ny Dansk pyramidehøytt.også
i byggresett. El lers hadde vi ut-
sbi1t en PhiI ips "Mestersangreren"
fra 1929,samt en FIX radio fra
1933 med Tandbergs førsbefødte.
Vi fikk også høre en Victor sveiv-
e grammofon i gulvkabinett med
innebygget. eksponentialhorn. Denne
var uLlånt fra NTM.
Det var veldig godt fremmøte i
salen og det hadde dukket opp
flere eksperter fra SEAS ogr Tandb-
erg, som så ut til å more seg.
Praten gikk Iivtig rundt de utsti-
I te gjenstander, og det var art,ig
ogr interessant, å høre ekspert-
koment,arene.
Kvelden ble avsluttet i hyggeliq
samvær med kaffe og kaker og mye
høyttaler prat.Vi fikk ogrså 4 nye
medlemmer i løpet av kvelden.

Tor van der Lende.

tqzg

21 21

2 andre Phi I ips hØyLL. I92B-29.

tqE
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21 13

Phi I ips "Mestersanqeren"
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"Uehførn dro på tl I 17 watt

C. W. RICE ET AL 1 ,894,197

sinus r da snrakk talemolen!"
Av Kaye Weedon -

deltaker f ra ,,u rtiden ,,

Kravet var: Sterkere lyd!
Den kraftigsLe lyd jeg horte qlengl[t

under NTH-tiden rinntil hosten 1931t

var den som ble denronstrert av Erik

Julsrud dengang assistent, pa Fy'sisk
Institut,t. Han brukte to s[ore sender-
ror r push-pull; savidt .;eg husker med
800 voit anodespenning og med post-

trvt git,ter. Altsa en .,klasse C kobltttg,
og driver-t,rinnet maLte lel'ere noen
wat[ til grlter-krefsene.

Hoyltalere ble det, bygget llere av pa

F1;sisk Instrtutt. Den levende interesse
hos professor Holtsmark var drlvkraf-
ten bak.

Disse aktivttetene ledet til Veblorrt
Tondbergs fabnkasJon av hoyt[alere i

1a'lt_??

I vare dager er del intet problent a

skaffe lil I'eie nok etfekt i utgangen.
Kan bare høyf taler-.s1'stemet sl den

ønskede gjengtveise, kan gerne vtrk-
nrngsgraden være meget, lav.

Jeg var engang med pa a kiore en
.,555-W' inntii falespoien sprakk. Ve-

bjørn Tandberg hadde da ttifort den en

sinuseffekt på hele 17 watt. [,y'den ma
ha tilsvart ca 5 wa[t akustrsk.

Det merkelige er forreslen at t dtsse
60 ar har alle de hø-l'ttalere og grammo-
foner som har eksrstert hatt ..perfekt.

naturfro glengivelse.,. og allikevel er
det sktedd forbedringer irele lidett. o

Et intermezzo:
Fra Bell Telephone i Antwerpen kom del
ttlbud pa en forsterker som 'rred letthet

skulle kunne drive 2 hoyttalere, og fylle

en sal ned 600 personer.,,

Den ble bestilt. men da den kom vtste det
seg at den hadde 3 miniatyr-ror av ,,p€å'

nul,,-typen, og selvsagt var ubrukelig til

formålet.

Den ble returnert ,Jten protester - glen
var Bordewick vår gode hlelper.

Jan: 10, 1933.

il-'ilti
i 
"'.l"

J
lnventors:

SOUND REPRODUCING APP,qEATUS

Filed Aug. 21, 1931

Fra Rice og Kelloggs US-patent 1,89.1.197, forst sokt 9. januar 1925. Utgttt 10. lanuar
1933. Oppfinnelsen har konrsk paprrmembran, frrtt svevende talespole iet sterxt, rtngformet

magnetf elt.

Membranet er toyelig opphengt, og har meget lav egenfrekvens.

Millioner av hoyttalere verden over er f remdeles, i 1980, byggel efter dette prtnsippet,

bortsett fra at elektromagneten er erstattet av en permanentmagnet.

(( Ur-høyttalefen )) :

Rice & Kellogg, 1925

Å

f
å

Forsterkerkomiteen er stlftet og en ny æra er
begynt. Lars Hvinden Haug, m.fl. bygget i

1930 denne nettdrevne forsterkeren til bruk
sammen med Studentersamfundets to nve
hornhovttalere.

En venn i Trondh;em var Hroor Pte-
ne.Han var en eness[aende dykltg mo-
belsnekker, men arberdef som bank-
mann. Han bygget raskL to foldete
horn efter min oppskrift, og disse. kaldt,

"Elsa', og ,Mala',, bie forsynt med 555-

W driv-enheter. De ble brukf i årene
efter apnlngen av det nye Studenter-
samfund 1. oktober 1929.

Den første offisielle bruk var overfo-
ringen av Odd Nansens laie fra New
York under denne apningen.

Hornene ble senere avløst av ,,van-

lige " elektromagnetiske høyttalere.
bygget av Halfdon Sogn og andre.

Jeg husker ikke lenger nar overgan-
gen fant s[ed til vekselstrøm-glødete
rør og full nett-drift av forsterkeren,
men det må vel ha vært omkring 1929-

30.

I)



Kantstilt aluminiumsbånd i

talespolen - allerede a 2$-årene

z" olA

Bestanddelene av Western Electrics driv-enhet ,.555-W,, for horn-høyttalere.
Det tynne membranet av aluminiumlegering er gjort stivt ved å gi det to kuleskall-

profiler. Talespolen består av et kant-stilt aluminiumsbånd, viklet oq lakket. Det svever
fritt i elektromagnetens ringformede felt.

To slike enheter ble brukt idet nye Studentersamfundet fra oktober 1929. Samtidig
ble de utbredt over hele jorden sammen med Western Electrics lydfilmutstyr.

1928. Dette ble min introduksjon til se-
riØs teknisk litteratur. Den handlet om
Western Electric's nye .555-W" driv-en-
het for horn-hØyttalere, og virknings-
graden var hele 25 prosent. Med slike
enheter ville problemet med liten ut-
gangseffekt bli meget bedre lØst.

Det viste seg mulig, gjennom vennen
Olau Bordewick i Western Electric i
Oslo, å få kjøpe slike driv-enheter 

-fra

USA,. Professor Holtsmark kjøpte en
eller to, og Studentersamfundet to
enheter.
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Verkstedets regning på utdreining av
elektromagneten, fra en massiv stålsy-
linder, kom på hele 40 kroner. Værelse
med frokost og aftens kostet dengang
omkring 35 kroner pr måned!

Høyttaleren fra november, 1927, fotografert
i det Store Fysiske Auditorium.

Baffelet til venstre målte 150x150 cm. En 4

volts akkumulator ga strom til magnetfeltet.
Drosselspolen er med, og kondensatoren er
på 12 mikrofarad.

I bakgrunnen skimtes en Fhilips hoyttaler.

Debut for høyttaler-kabinetter
under UKA-1927

Som teorien forutsatte ble høyttale-
ren montert i et baffle; en tykk møbei-
piate på 1,5x1,5 m.

Den første store prøven fant sted en
søndag under Studenteruka 192?. Til-
hørere var publikum, som på slike da-
ger kom til åpent hus, forberedt på
knallforelesninger. Det store auditori-
um, i det dengang nye Fysiske Insti-
tutt, ble fylt med vellyd: George Olsen
ond his Orchestra spilte og sang "Rac-
coon" og "Hallelujah,,. Grammofon-
pickuper var faktisk allerede å få.

En tilsvarende prøve ble arrangert
efter UKA, i det gamle, nu forsvundne
studentersamfund. (Det var som be-
kjendt en ombygget lokomotivstall;
den gamle Elgsæter bro var opprinde-
lig en tØmret jernbanebro.)

Dermed var gmnnlaget lagt for et
høyttalersystem i det nye Samfundet .

som snart skulle bygges.

Horn-høyttalere med høy
virkningsgrad

Thor Holaker henleder en dag opp-
merksomheten på en artikkel i Bell
System Technicai Journal. Januar

Fra "Elektro" nr L7, I9B0
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Høyttaleren anno 1980 var i prinsip-
pet oppfunnet allerede a lgåO-årene

Itiden 1915-1920 oppfant og bygget dansken JENSEN iCalifornia en etektrodyna-
mtsk hoyttaler med horn eller trakt. Den fikk det beromte DåVf'l ,,MAGNAVOX,,. Hans

j selvbrografi har da også undertiilelen ,,Holttalerens Opfrnder,,.
Først og lremst ble hornhoyttalere dengang benyttet til store tilstelninger hvor taler

skulle overfores til folkemasser.
lmtdlertrd kom snart krrngkasting med radiomottakere i hlemmene. og litt senere

dukket det opp et alternativ til den akustiske grammofonen: Pickup + forsterker + hoyt-
taler. Men trakter og horn var ikke,rslss;g6s,,; rlgf kompakte enheter var et stert(t
o nsKe.

Inqeniørene Riceog Kellogg hos Goneral Electric fikk omkring 1923 ioppdrag å lage
en vtrkelig god hoyttaler, uten hensyn trl utviklrngsomkostnrngene. De undersokte og
forkastet et stort antall eksrsterende systemer, og fant selv frem til en konstrukslon som
de fikk patent på - nemilg den elektrodynamiske hoyttaler. Den hadde en frittsvevende
talespole r et rtngformet magnetfelt. Spolen var festet til et konrsk papirmenbran, som
var meget bevegehg opphengt.

Med andre ord, den hoytt,tler-type vr alle klenner og som idag frnnes verden over i

millioner eksemplarer. Forsklellen var bare at magnetfeltet ble frembragt ved elektrrsk
strøm - senere kom permanenl-magneler av legert stå1.

Konstrukslonens grunnideer har altså holdl seg uendret i over 55 år, idet U.S. patent
No. 1894 197 av 10. lanuar 1933 er sokt forste gang 1z pnuar 1g25.

En ((virkelig,, grammofon

Den akustiske grammofon ble perfek-
slonert av Bell Laboratory, samtidrg som
den helt elektroakustiske gjengivelse
vanl mer og mer terreng. Det ble gram-
mofonens svanesang.

Et stort horn ble foldet, som figuren
viser. Helt tilsvarende, tilsvarende, kom-
pakte horn ble brukt i Studentersam-
fundet.

Kurven viser lydgjengivelsen for den
srsle akustiske grammofon, sammenlig-
net med det beste som tidligere grammo-
foner kunne prestere.

tgLS
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Nors ke høytta ler-entusiaster
i 1925

E. Kristensen var dengang ingeniør
hos NEBB i Osio. Som hobby bygget
han elektrodynamiske høyttalere, uten
tvil med RiceKellogg som forbilde.
Lars Huinden-Haug og jeg var i 1925-26

"aspiranter" hos NEBB, og fikk se og
høre Kristensens høyttaler. Dette var
enten i 1926. eller ved senere ferieopp-
hold sydpå. Vi begynte begge på NTH
høsten 1926.

Høsten 1927 lot professor Johon
Holtsmark to studenter, Olott Færøttik
og Kaye Weedon, gå igang og bygge en
elektrodynamisk høyttaler. Denne var
ferdig 14. november IgZ7, ifØlge på-
skrift på membranet. Den eksisterer
den dag i dag.

Kjemikeren Thor Holoker bygget en
battendrevet, transformat,orkoblet for-
sterker. En stor drossel i utgangsrørets
anode (i form av en kassert spennings-
deler fra Trondh.yem E-verkt med en 12
mikrofarad kondensator, ga kobling til
talespolen som var på 800 ohm. Jeg
viklet den selr': senere her jeg aldri vik-
let med så tynn tråd.

Det var ikke bare i USA det ble s1'slet
med høyttaler-byggrng: Det ble senere
kjent aL von Siemens allerede før 1880
bygget og pafenterte en høyttaler helt
tilsvarende Rice og Kellogg sin opp-
finnelse. Denne hadde i tillegg et dob-
belt-krummet, ikke konisk papirmem-
bran. Dette raffinement ble Kenopp-
funnet lenge efterpå.

Litt senere bygget også Olizrer Lodge
en lignende elektrodynamisk
høyttaier.

Det grkk imidlertid ennu en eller to
menneskealdre før det fantes forsterke-
re, så disse tidlige oppfinnelser gikk i
glemmeboken.

Rice-Kellogg høyttalerne, som vi
dengang kalte dem, ble presentert ved
foredrag og en stor artikkel i J.A.I.E.E.
september 1925.

Div. Phil ips hØybtalere.
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Litteratur for fonograf oq qramm-
ofon interesserte-

Hvis man er frelst På gamle fonog-
rafer oet grammofoner, f innes det
i handelen, (ihvertfall i England)
en meget lærerik bok ful ltPekket
med flotte fargebilder og beskriv-
elser av de fleste kjente merker
som har blitt Produsert'
Denne bok som heter "An Illustra-
ted History of Phonographs and
Gramophones", av DanieI Marty,
er absolutt verd å annskaffe'
Alt billedmatriale i boka er tatt
fra hans egen samlinq- Prisen er
i England ca lA{-, og er så absolu-
-tt verd Prisen -

Den begYnner med en historisk
beskrivelse av div- teorier om

kunsten å kunne ta oPP og repro-
dusere lYd. Den gir oss et bilde
av flere kjenbe oppfinnere som
Thomas Yong, Scott de Martinvi I Ie
Charles Cros' EmiI Berliner og
Thomas AIva Edison- Disse unge
ambisiØse menn hadde massevis av
ideer om lagring og reProduksjon
av lyd, men felles for de fleste
manglet de midlene og teknikken
til å få omsatt ideene i Praksis'
Det skjedde jo som vi vet med
Edison og Berliner som etterhvert
fikk midlene og de Praktiske muli-
gheter. Videre tar boka for
i.g den begynnende f onogrraf i ndus-
tri i USA, med Graphophone og
Columbia. Derefter et langt avsni-
tt, om Emil Berliner og hans Gram-
mofon. Så kan vi lese om Edison
oq Bettini. Og så fortsetter hist'
-orien om utvikl ingen i Europa
med blant andre Henry Lioret,
Pathe Bros . Zonophone og diverse
andre F'ranske, Tyske, Engelske
og andre Europeiske maskiner'
Vi får også lese om artistene og
innspillings forholdene som rådet
når voksrul lene skul 1e sPi I les
inn , og det kunne qå temmel ig
primitivt for seg- Videre leser
vi om markedsføring og salq, oet

om forskjellige automater med
voksrul ler og Plater , og hvordan
fonograf systemet ble utviklet
ti t forskjet t ig bruk som leketØY'
09 tiI kontorbruk som diktafon'

Boka avsluLtes med et avsnitt om
tilbehør, så som stifter, esker,
voksruller og plater.
HeIe veien er boka forsynt med
masse flotLe bilder i sort-hvitt
og farger. Riktiq en lekker bok
Som nesten er uunværl ig i bokhyl I'

or[ hos en sammler av fonografer og
grammofoner.
Boka kan sikkert bestitles her i
Norqe hos en større bokhandler,
eller hos Narvesen, men prisen
vil nok da bli noe høyere enn om
man skul le kjøpe den selv på en
Englandstur. Bokas nr. er: ISBN-
0-B 67 t0-0 rr-7 .

Good Luck. Tor v. d. L.
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Besøk vetl det lyske Kringkastnlngsuuseum 1 Vest-Berlirt

Av hling Langeuyr

Da jeg var deltager i den norske kul,turuken soro ble holtlt i Vest-Ber1in i; sor
ner, benyttet jeg setvsagt anledningen ti1 å besøke alet ryske Krilgkastnings-
lruseu!tr. Det b1e grururlagt i 1929, men først gjenåpnet etter krigen i 1961.
lfuseet holder til i ro@ene til ltitzleben-senderen, son ennå blir brukt son
reservesender for Sender l*reles Berl-j-n. Bygningen ligger derved ilirekte vetl
siden a:rrF&rkturr, dvs senderoasten. trfirseet er ikke vsnskelig å finnerda tlet
er avnerket på a1le kartr og nasten er 15O m }:.øy. Det er åpent a1le dager fra
k] 1000 t1I kI 17OO' umtatt tirsalag. AaiSangen er gretis.
Jeg ble nottatt av guiden WiJ.1y Schnltltr sottr ogEå kjenclte llorge fra sine tid-
ligere besøk. For å begmne nederstr så var hele kjelleren vj.et utvil(lingen av
fjemsJmet, fra cta Paul Nipkow i 1881 aIler€aie tok ut sin patent for fjernsynt
fren til 1955 da den første senalingen b1e foretatt i ryskLand. Utstillingen er
ildre annet enn fantastisk. Her ser nan'be1e utviklingen med nange apparater
son funksjonerer frendeles i dag. I tlen samne srleahingen ble det utgitt en
bok, Fernsehen-Von aler Vision zum hogra.ro, dvs en bok son hantiler on utvikLingen.
Den har nsnge bilder av studioer, opptalrsutstyrrfaksenilerr og ilrke ninst'. av
de forskjellige apparatene.
Så opp ti1 1. etasje. Det første nån nøtte der var et krj-ngkastningstudio
fra 1923, og stuer fra 1920 og 1950 ned ti.Lsvarende radioapparater og utrtyr.
Det va.r også et verksted samt en radioforretning fra sa.@e tidsepoke. Rtmcit
alt dette va! det et uta1l av radioapparaterr flere hr:ndre. Det var overhodet
1]dre noe nilitært utsfyr der. Det eneste son minnet oD! krigen var et tilflu-
ktsron ned radj-o for å høre neldingene son ble gitt, samt nottagere son hver
stor bedrift nåtte ha for å vidrebefordre propaganda gjennon stor€ høytalere
tll ale ansatte. E1 amatørstasjon Eed kallesignal DKøDR som kunne benyttes av
lisensierte a-matører fantes også.
I 1975 ga museet ut sin første katalogr og 1981 -utgaven hax ca 8OO sider ned
ca 4OO apparater svbildetr sant 27O skjexnaerr eI1e fra 5en1i.rrgs11. hisen for
denne er DM lOOr- ilvs ca JTO'- norske kroner. inkl porto. Den er bygget på
løsbladsysten i A4-fornatr og de bildene son er vist i artiklelen er tatt fla
uet slste tillegget, son konmer ut neal jevne nellonron. De som nåtte ønske
å bestille denne, kar henvende seg til neutsches Runalfunl@useumr llamarskjøid-
platz 1, 10OO BmLIN 19, eller t1l artlklcelforfatteren.
Museet er absolutt vertlt et besøk, og det er ingen problener å leise di.t ned
bil gjennon Øst-$sklantl sllk jeg gjorcle. Husk holal fartsgrensener tla har du
nerre penger t11 hobbyen når du komer hJen. For å reise gjennon øst-lysklantl
trenger nan kun pass og et transj.tt-visum som er det gr€ieste at nan ortiner
l den Øst-$ske a.mbassatlea i Oslo. his DM 1Or- Det er i-ngen kø veal grense-
overgangene son er gorlt beyoktet, og det eneste spørsnål nan får er on Ean
har necl seg våpen e1le! rediosender. I€ clerfor nobiltelefon og 2 n bli hjeloe.
E1lers er det nange enalre severallåeter i både Vegt og Øst-3erLin. I Vest-Berlll
fimes det b1a et tebxisk Euseun også, hvor nange av fyslkkens lover ileuostreres.
Visun til øst-BeuJr er alet lkke vånEkelig å få, selvon rn:ren tlessvelre står
<ler ennå.

De neste to sidene viser eksempler på hvordan den overnevnte katalog ser ut.
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Schaltung:
Kreise:
Rohren:
Wellenbereiche:
Lautsprecher:
Betriebsspannung:
Gehåuse:
Skala/Abstimmung:
Gewicht:
Abmessung:

(Schaltbild nicht vorhanden)

3033
1928 ' ca. RM 40,-

Geradeaus
1

1 (Dreifachrohre VT 139)

MW/LW (auswechselbare Steckspulen)
AnschluB fUr Kopfhorer oder Trichterlautsprecher
Anschliisse ftir Anoden- und Heizbatterie
Holzgehåuse mit lsolierplatte
direkte Drehknopf-Senderwahl, ungeeicht
0,7 kg
Breite 12,5 cm Hohe 19 cm mit Rdhre
Tiefe 16 cm

Radio-Arilato

20
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Pawerphon
Fah rradem pfånger 110 Faras

1954/55 ' DM 126,50 ohne Batterien

Schaltung:
Rohren:

Kreise:

Wellenbereiche:
Lautsprecher:
Betriebsspannung:
Gehåuse:
Skala:

Abstimmung:

Gewicht:
Abmessung:

(Schaltbild vorhanden)

Superhet
5 (DK 96,2 x DF 96, DL 96, DM 70)
6
MW 520-1620 kHz
eingebauter 1 -Watt-Lautsprecher
externe Anoden- (75 Volt) und Heizbatterie (1,5 Volt Monozelle)
Metallgehåuse, Vorderfro nt PreBstoff
ungeeichte Skala mit Zahlenangabe von 0 bis 100
Abstimmknopf mit Reibradiibersetzung, Rohre DM 70
(magischer Strich) als Abstimmhilfe
1,2 kg
Durchmesser 10 cm Tiefe 16 cm

2I

54PW01 H



EI,EKIRISK BI]REAU' S

Jeg vi1 starte denne 6. og siste
artikkel crn F.R' s radioproduksjon
nred en annonse fra Aftenposten for
31. mai 1945:

USKADT AV KRIGEN
med hele Produkstoruapparetet I
drlttsmesgg stand - står Norges
stdrsto og-.eldstg elektroteknlskesty'rsto og .eldst'o eleEtroteEn$Ee
neann nir tU å t6ss lreder-s opp-
gaver for laudet, btemqet og
arbeldsllv 't.

SELEKTR|SK BURERU

Helt sannt var ikke dette. Det hadde
skjedd sabotasje med sprengning av
en rekke ferdigproduserte radio-
sendere scm skulle leveres til tyskerne.
Bedriften ble tvunget ti1 denne produk-
sjonen og man så altså ikke noen annen
utvei enn direkte sabotasje, sannsynlig-
vis nred direktørens vitende og velsign-
else.

Men stort sett var EB uskadci. De

gjennopptok sine avcaler nred Philips
og på håscen 1946 lanserte de tre
nye Aristona-model ler , sorn slcul le
bli de siste i denne serien:
type 185U, 189U og 191X. Det var som
vanlig en økonomimodell, en mel1cm-
klassemodell og et luksusapparat.

RADIOPRODT]KSJON ETTFRKRIGSTIDEN.

Del 6

av Tore Moe

Rex-Aristona 185U:

var en tre-rørs trniversalmottager i
bakel ittkabinett.
Apparatryggen var av metall og la:nne
bnrlces scm- antenne. Det var dessuten
vanl ig antennetilkobl irlg.

Rex-Aristona 189U:

var også en r:niversalmottager. Den.
hadde-6 avstemte kretser og negativ
tilbakekobling. Kabinettet var av
polert nØttetre.

Rex-Aristona 191X:

DeLte var luksusmottageren med bånd-
spredning og stor skala. Den hadde
våriabel selektivitet, tro1løye og

stor høyttaler. Kabinettet var av
polert nøttetre.@

Rcr'-.{ri.s/ utttt | 1' pe 1 9l
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Eeenprodusert Rex-radio.UT

Perioden 1946-49.

Sanme år sorn den siste Aristona-serien
køn på markedet kcm også modellen Rex-
54-3.
ilar en super med 4 rør + l ikeretter
og var bygget etter NRK's spesifikasjoner'
Kåssen var av polert bjerk. Apparatet
hadde 3 bølgebånd : l angbø1ge 150- 370 I<Hz ,

nrellcnrbøIge 500-f 600 l<Hz og kortbø1ge-
5,8-18 Mt. Følscnrlreten vai ca. 20 uV på

alle bånd (mer enn man normalt kan ut-
nytte , søn de sa ) .
Apparatet hadde bølgefe11e for å hindre
fåisryrrelser fra skipstrafikken på

ne1 lcmfrekvensen. Utgangseffekten var
ca. 2,5 \l og høyttaleren hadde en dia-
npter på 2I ,6 GITI.

Rex 54-5A (1949).

Her 1ar jeg Eilif Bjørnstad (senere
direktør på EB uttale seg:
(sakset fra "Elektroposten" nr.3 , 1949)

I)en n!'e radiottrottlrke r Rex
ir4-54 er en vekselstrprndrevet
super ttted i rrlt 6 r91r og 4 b/lge-
båird. App:rrrrtet er en videre ttt-
vikling ii' r'år tidligere tt'pe Rex

5{-:}. 
'De 

tttest ipvnefallentle for-
luntlringer er et nltt klbinett,
trollrlve of{ fiskeriltrtlge'

lllustrltsjotten viser tlet nve

lupparats tttseende. Kabint'ttet er

rrtt'flrt i stripet ttrrthttgn\' og tlr:'l-
kttre of.{ er h11r'gl:rnsllolert. Fron-
ten heller lllk()\'er ftlr at skltlitetr
skul r':r're lettere å lese, slrrrrtidig
sonl tonefortlelingen blir bedre
når apllitrltet står lavt.

Skrilien er trvkt i -1 farger På
klart glas,s oi{ har 85 stasjons-
n:lvn sotll er lett lesbare trlt>t

den lvse ttret:lllbakgrunn. Det er

"ttt'endt 
en dreieviser av vibra-

sjonsfri t)'Pe, men da alle sta-
*j,rtttn""tt står vannrett er det
it<Xe nØdvendig å skakke På ho-

det under innstillingen' Kort-
bglgeskalaens tengde er hele 32

cnr- InnstillingsknaPpene er store
rtted riflete kanter og sitter for-
holclvis hø]'t slik at innstillingen
er llehagelig. 'I'rollflyet er ltlon-
tert bak skrtl:ten og sitter derfor
innenf r>r det naturlige svnsfelt
ved innstilling :rv tlrottetkeren'

FØlsorrrhetetr er st<lr oSSå

I)å kortbPlge.
Ilen store forsterkningsresen'e

giØr itt npparatet tåler ganske
rrreget rØrslitasje ftlr det virker
svukt. Selektiviteten er så gtxl
sonl det er nrulig å ijjØre den
når lllan sulrrtid,ig skal ha en

i{od gjengivelse Av de høYe to-
ner.

I)et er anvendt en fØrsteklas-
ses h/1'ttaler ttred 21,6 cnr. dia-
nreter, sotll i forbiltdelse nted
det store kabinett tri{ sPesielle
korreksjonsledd i apllaratet gir
en godt lvbllanst'tt og forvreng-
ningsfri gjengivelse. En effektiv
tonekontroll giØr det mulig å

denrpe de hflyere toner når mot-
tagningsforholdene gjØr dette
npdvendig. LydstYrken er mer
enn tilstrekkelig for normale
f ornrå1. Flkstra høvttaler kan
tilkobtes, 5rtelsen er tilstrekkelig
til å drive 3 ekstra hPlttalere
rtred godt <stuevolulll>- Appara-
tet har tilkoblingsbØssinger for
grantnrofont>pptager (pick-up).

Fabrikasjonen foregår under
streng kontroll, og både mate-
riellet og den ferdii;e tnottaker
kontrrrllnråles nreget onr,trvgge-
litj. I)a det har vist seg at en

del rtruterirtlfeil - s:trlig rØrfeil

- 
ofte oppstår i ltllp:lrltets før-

ste brukstitttt'r hitr vi såle<les
gått til å utsette hvert eneste
nllparat f t>r noen tirtters drif t
rrred forhovet nettsllenning frtr
sluttkontrollen foretlts. Hl'is
ft"il ollllstår i denne tid rrrå apl):r-
ratet gjennonrgå fullstendig nv
kontroll etter at feilen er rettet.

Hele chassisets underside er
tilgjengelig når trlan fjerner
bunnplnten og de tttest alrrrin-
nelige rep:rrnsjoner knn derfttr
frlretns'uten tt det er nddvenclig
å t:r ch:.tssiset ut av kttssetr. Da
hØvtt:rlerledninS{en er forholds-
vis lang og alle Pvri;4e deler er
festet til eh:rssiset er det f tlr
Pvrig lett å tl dette ut.

Mottakerens data er fplgende:

R6rbestykning: .

BlanderØr ...... IiCH 35
IttellornfrekvensrPr ERF 32
Lartfrekvensrdr EF 30
SluttrØr EL 33
TrollØve Ell 3{
Likeretter AZ 3l



1-rørs suPer.

bierk.

- Kabinetl i lys og mørk

Pris kr. 347,-.

TYPER

PRISER

R EX - radio f innes nå i tre

forskiellige prisklasser. Alle

er Preget av den samme

høye kvalitet og giennom-

kontrollerte, solide utførelse.

sELEKTffi;UREAU

3

3

1-rørs

bol9e.

super med lrolløye og fiskeri-

Mahogny kabinett. ,

Pris kr. 406,-.

1-rors super med trolløye 09 fiskeribzlge'

Nytl moderne kabinett i høyglanspolerl slripet

mahogny og makore.

Pris kr. 43O,-.

Typ" 54-3.

Typ" 54-5.

Type 54-5 A.

Fra "ElektroPosten nr 3l49
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86lgeonrråder:

Langbflge I5G-370 kP/s
2000-810 tn.
MellonrbPlge 500--1600 kP/s
600-187 In.
Fiskeribølge l{30-2530 kp/s
210-l l8 rn.

KortbØlge 5,8- -l ti l\Ipls 5l,ir

-16,7 
In.

Lrtgangseffekt:

2,5 u'att verl I ';b klirr.

Strtirrrf ors.r'ning:

50 p/s vekselslrenttitrg, 120,
150 eller 2:f0 r-olt, effektfor-
hruk ii r,r.rrtt.

Vi hur tidligere levert etr rek-
ke Rex apparuter til spesielle
fornrå1. Sorrr eksernllel k:tn ne\'-
nes :lppårrater til svkehus. Disse
applrater er utfrlrt ttted et en-
kelt tilleggsutstvr og gir rikelig
effekt til over ll){) hodetelefrr
ner. Appar:.ttet k:rn også utfØres
rtred ekstra stor utglngsvtelse
oi{ gir da rikelig effekt til 5
hrtl'ttalere og et stort antall tele-
foner.

Rex apparatet kan også utfØ-
res nred en tilleggsanordning sir
det ktn benlttes sonr høvtta-
lende hustelefon. En n:erligi;en-
de anvendelse i private hjem er
å plassere en ekstra hdvttaler i
barneværelset. \'ed å r'ri på en
vender får mun d:r den ek,stra
hdtt:rler innlioblet sorn rnikrt>
fon 14; kan h/re onr alt er stille.
Fln annen venderstilling innkob-
ler apparatets h61'ttaler sonr nri-
krofon slik at nliln kan snakke
til ekstrlhgvttalerr.n.

E. Bj|rnstud.

Og-dermed er ignrrrnen EB's produksjon
av kringkastingsmottagere slutt.
I 1951 lanserte de riktignok Rex radio-
gramnofon type 55-1. Men her var det
bare kabinettet sorn var nytt. Selve
radiodelen var identisk med mode11
54-5A fra 1949. Plateskifteren var av
type "Unih:rn" med magnetisk pick-up.
Så går det fire år og reiseradioen
Darling konrner. Vi kan nesten se av
bildet hvem sorn egentlig hadde laget den:
Østfold Radio. Men den ble altså markeds-
ført av EB. Jeg må nesten ta nred hva
de sier i reklamen i 1955:

Husnroren tren-
ger ikke lenger sitte uvirksom i
stuen hvis hun vil høre en for-
nriddagskonsert, og barna kan
oppholde seg på barneværelset
for å få h6re de spesielle barne-
programmer nlens far hviler
rniddag.

54-3 1946
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Darling
reiseradio.

1955

23" 1961
1960

Det siste vi hører crn Rex-navneE er
Rex-Aristona fjernsyn. I årene 1960

og 1961 kcmner det modeller med hen-
hSldsvis 2I" og 23" billed'ør' Inmnaten
ble levert av PhiliPs. Og da er det
definitivt slutt ned lcjlgkastirgs-
mottagere fra EB- t'Ien a1t dette har
bare rært en nreget licen de1 av EB's
totale produksjon. Det var j-o -egentlig
på det professjonelle marked de satset'
bg da *åa telefonsentraler, telefon-
apparater, skipsradio, t ringbastirgs-
såndere , radiol inje , alarmanlegg
for e nevne noe. Men det er en annen
historie.



ECKCO, arrerikansk mottaker , (stippradio )

modell 23L, Ønskes kjØpt ev. byttet,
(Sweet-Heart, WT-2, noe tysk, Rx-omfor-
mer-l*lorsze ichengeber ) .

Erling Langemyr. Vestlivn 7B,L4L5
oPPEGÅRD. 02 992L9LP/A2 25929OK

Reisegrammofon, sort, p€D og i orden
selges, kr. 600, -. Kan tas med til OsIo.
Leif Aasen, Boks 255 , 320L SANDEFJORD

034 63 990P

Nytrykk av div. instruksjonsbØker til
gammelt tysk militærradiomateriell til-
salgs. Er interessert i kjØpr €V. bytte
av tysk sambandsmateriell og tilbehØr
fra fØr 1945.
Niels Juel , 2O9O HURDAL 06 98 94 26P

Ønsker klØpe/bytt.e t.il meg ! El . pickup,
beregnet for bruk på sveivegrammofon.
Også i ustand sådan (betaler bra).
J. Hugo Osgraf, Vogtsgt. 70, O47l OSLO

02 15 69 94 Best sen kveld.

FØlgende fabrikknye rØr i stØrre an_
tall og i originalemballasje selges
for kr. 10,- pr. stk. I tillegg
kommer porto. portofritt ved kjøp
for over kr. IOO, - .

AZL ECI,B 3
AZ2L ECLB4
AZ3L EFg
AZ50 EF22
DF2l EF37-1,

DF33 EF4O
DK2I EFB3
DK32 EFIB3
DKgI EH9O
DL?L EL5
DL62O EL5O
EAF42 ELB3
EAFBOI ELgI
EBF32 EL5O4
ECBO ELBO4
ECBS EI4I
ECBS E}I4
EC92 EM34
ECC 35 EI471
ECCB4 EI4BO

ECCgI EMBT

ECCIBg EN92
ECH42 EY5I

Diverse fabrikknye rør i varierende
antall selges rimelig.

Div. mott/forst.rør Div eldre TV-rør
6AC7 10, - PLIO 5, -
6sA7cr 10, - PL36 r0, -
6Q7GT 10,- PL95 5,-
5SN7GT 10, - PCCB5, 5stk IO 

' -5AU5GA 10, - PCCB6, 5stk I0 
' 
-

6AK5W 5, - PCCB9 ' 5stk 10, -
6AS5W 5, -
12SKTGT I0, - SenderrØr
L2HG7 / aQZj4-L,/QQC/4-L5
I2cN7 5, - Dobb. tetrode
6DZ4/6AF4A 5 , - ca l00w eff 25 , -
oA4c 5 ,- NL5560/FG95 50, -
cctoB 10,- B32A 50,-
l48t62 5, - rrE3/CV73 10, -
MB0B0/ 2c43 10, -
cv4058 5,- 2824 25,-
5953 5, -
5126 5,- Fotomotstander/
62OL 5, - transist/rØr.
6203 5,- IP39 FotorØr I0, -
6O2L/cv39B6 5, - ORP12 Mots.
BL36 5,- 3 stk l0,-
Bf56 I0, - oRP50 Motst.
B4L7 10, - i rør 5, -
9OO2 5, - ORP50 Foto-
2. DIC 5 ,- transistor 5, -
ZALOOA 5,- ORP6I Foto-
AZL l5'- transistor 5,-
ABLI 25,-

Porto kommer i tillegg.

Trenger du hjelp til restaurerLng/
reparasjon av veteranradioer ta kontakt'
Veteranpriser.

Jeg sØker info. om Telefunken ELa ALOT/L
Lakkplate innspillingsmaskin. Spes.
motoren,

Tor van der Lende, Stårputtvn . 42.
0B9f oSLo B. o2 42 39 89 p.

Restaurerer HAI4MARLUND HQ L29.
Kan noen låne meg en manual/skjema
for kopiering?
LAgLE
Tommy Antonsen
Kryssveien 2

0583 oSLO 5
026406BrP

EYBI 6SV7
EZAL 6SQ7

QQvo2-6 7A7
OA4G 7C6
IN5GT 7H7WL4B
6A84 7N7
6AS7c 7R7
6AV5GA L2A6
6AVI1 12ABGT
688 12AH7GT
5BK4C 12AL5
SBLTGrA l2DQ5B
6BW4 L2cW6
6DQ5B L2J7GT
6EL4A I2K7GT
6GTI I2KBGT
5GJ5A L2567
6GW5 I2SJTGT
5JG5A I2SNTGT
5JM5A l2SQTcr
6L7 l2w6cr
6LD6GA 25A6G
6Q7 25SN7cr
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