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Hendt siden sist
Det har vært mange aktiviteter siden forrige nummer: Radiodoktoren kommer, Networking
for Radioheads, Høstauksjon og Besøk hos NRK på Alnabru.
Til Radiodoktoren kom folk med problemradioene sine, og det ble reparert en transistorradio og tre rør-radioer. Det er jo begrenset hva man rekker på et par timer.
På kurset i networking kom styret og et par stykker til. Dette er tema som er nyttig for
også radiofolk å kunne noe om. Data-alderen er kommet for å bli, de som ikke følger med
går glipp av veldig mye. Det er aldri for sent å lære, stå på!
Høstauksjonen gikk strålende, se nærmere referat i Tors Hjørne og bildene på s. 27-30.
En veldig morsom ting var at Helge Fykse gjorde et video-opptak i kjempegod kvalitet fra
auksjonen. Dette finnes nå på NRHFs og på Helges egne hjemmesider.
Dette tenner en idé:
Hva med å ta med et web-kamera til neste auksjon og overføre hele auksjonen direkte på
nettet? Det hadde vært topp underholdning for de av oss som ikke alltid har anledning til
personlig fremmøte. Noen bør undersøke muligheten for dette, teknisk og kostnadsmessig.
Selv bare overføring av lyden kunne vært fint hvis full video blir for vanskelig.
Besøket hos NRKs historiske samlinger på Alnabru var også meget vellykket. Stort
fremmøte og masse flotte jukeboxer å se og høre. Jens Haftorn var som vanlig vert.
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Alt i alt har høsten vært flott, styret har virkelig fått satt i gang stor aktivitet, noe som
kommer til å fortsette også til neste år.
Omslaget
For- og baksiden har et litt spesielt motiv: En hjemmelaget transistor lf-forsterker montert
i såpeboks. (Man tager hva man haver…). Produktet er fra 1955, som må regnes som
transistorens barndom i Europa. Dette dukket opp i en rotekasse i foreningen og kostet
nesten ingen ting. De tre transistorene var to stk OC70 og en OC71. Sannsynligvis
produsert av Philips. OC70 ble veldig fort avleggs og ble erstattet av OC71, som er ganske
vanlig å finne også i dag. OC70 derimot er sjelden. Personlig foretrekker jeg å la gamle
transistorer sitte der de sitter, fremfor å lodde dem ut. Hvis man kan ta vare på hele enheter da.
På side 2 kommer Våre Morsenøkler, med en nydelig nøkkel Terje Roghell har fått tak i:
Ericsson Twin Contakt Key. Samme modell ble også produsert av SRA. Hvorfor det er to
kontakter er nok for at den ene aktiverer senderen og den andre samtidig de-aktiverer
mottakeren. Dette for å unngå å overbelaste mottakeren når senderen sender ut effekt.
Alder er vanskelig å si, men siden knappen ser ut til å være ebonitt som er blitt brun vil jeg
tippe 30-40 tallet.
På s. 55 ser vi et bilde av radiofyret HAA på Hamar flyplass. Er det noen som har bilder
av radiofyr fra sin lokale flyplass?
Radiofabrikkene
Denne gangen har vi to fyldige artikler om radio/TV-fabrikkene ASRI (AS Radio Industri)
og Norman Radio i Haugesund. Og så en liten oppklaring om Mascot. Se s. 54.
Bergen kringkaster
Har drevet en del prøvesendinger på 1314 kHz og 5895 kHz. Mellombølgefrekvensen har
vært vanskelig for ikke å si umulig å oppfange fra mitt QTH (Løten), men på kortbølgen
har signalene vært meget gode, med signalstyrke over 9. Se QSL-kort side 6 og 7.
Årsmøtet 8. april
Vi håper så mange som mulig og som har anledning til å komme, kommer. Det er her
foreningens videre kurs bestemmes. Forslag må sendes skriftlig til styret innen 18. februar.
Innkalling med årsberetning og regnskap/budsjett vil komme sammen med marsnummeret.
Sommerauksjonen 14. juni
På siste årsmøte ble det bestemt at vårauksjonen vi pleier å ha i april flyttes til mai/juni.
Det ble lørdag 14. juni. Påmeldingsskjema kommer med neste nr.
Så et stort sukk fra arrangementskomiteen som gjør en formidabel jobb før og under
auksjonen: Når alt er over og sistemann har ordnet oppgjøret med kassereren er det nesten
bare kassereren som ikke har gått hjem. Og så skal salen ryddes, bord og stoler skal settes
på plass, avfall fjernes og en haug apparater som står igjen må transporteres til
foreningslokalene. Vær så snill å hjelp til med noe av dette, bæremannskapet er som regel
helt utslitt etter dagens arbeid og kan ikke plages også med oppryddingen. Husk dette er en
frivillig forening.
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Rettelse
Radionettemottakerne på s. 30 i forrige nummer er Elite 3, øverst og Europamottakeren,
nederst (ikke Kompass, som jeg kom i skade for å skrive om den ene.)
Dett var dett for denne gang, ha en riktig god jul og et godt nyttår alle sammen!
TM
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Årsprogram og andre viktige datoer i 2014.
(Det vil nok komme noen tilføyelser i neste nr.)
15.01 Kurs i feilsøkningsteknikk/måleteknikk, grunnleggende
11.02 Deadline for artikler til HH125
12.02 Oppfølgerkurs med praktisk feilsøkning/trimming
18.02 Frist for innlevering av forslag til årsmøtet
11.03 Pakkedag for HH125
15.03 Loppemarked i foreningen fra vårt rikholdige lager
08.04 Årsmøte
29.04 Deadline for artikler til HH126
06.05 Påmelding til sommerauksjonen
27.05 Pakkedag for HH126 og auksjonsliste
14.06 Sommerauksjon på Gran skole
15.06 Loppemarked på Teknisk Museum
12.08 Deadline for artikler til HH127
19.08 Påmelding til høstauksjonen
09.09 Pakkedag for HH127 og auksjonsliste
27.09 Høstauksjon på Gran Skole
04.11 Deadline for artikler til HH128
02.12 Pakkedag for HH128
09.12 Julemøte
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Kjell Carlsen mnr. 476, LA8AF
Kjell Carlsen gikk bort den 6. september i år, 72 år gammel. Kjell har vært et kjært
medlem av foreningen siden tidlig på 80-tallet, han var audio-mannen framfor alle, som
startet firmaet Siv. Ing. Kjell Carlsen AS, og som prosjekterte lydutstyr og PA-anlegg
blandt annet til oljeplattformene.
Kjell ble utdannet som elektronikkingeniør fra Nottingham University i England tidlig
på 60-tallet. Etter det vendte han tilbake til Norge og ble involvert i det meste som
hadde med audio å gjøre. For å nevne noen han samarbeidet med: Roger Arnhoff, Tore
Seem, ETA studio, ABC-film og Arne Nordheim (!).
Kjell var ekspert på studio kondensatormikrofoner som han reparerte, og han var god på
trick-innspillinger. Det sies at det var han som sto for ekkolyden til Kari Diesens ”Det
hender så mangt på Hovedøen”.
Det siste prosjektet han var involvert i, var å hjelpe Espen Lind med å bygge opp et nytt
studio i Tomter.
For foreningen gjorde han en stor innsats, og kom av og til med gaver som vi kunne
selge videre til medlemmene. En periode var han vår kasserer.
Kjell var en usedvanlig hyggelig og positiv mann. Han vil bli dypt savnet.
Vi lyser fred over hans minne.
Tore Moe

Alf Leines mnr. 589
Jeg har en trist melding. Vårt medlem Nr 589, Alf Leines, er gått bort. Jeg brakte ham
inn i klubben for en del år siden. Han hadde drevet med radioer hele sitt liv og han
begynte som lærling på Radionette på fabrikken i Møllergata, og var der da Radionette
ble absorbert av Tandberg.
Da det led mot slutten, inviterte han meg over for å beskue samlingen av alle radioapparatene Radionette hadde produsert fra begynnelsen til enden. Det var et herlig syn.
Senere ble samlingen demontert og muligens lagret. Vi kom sammen igjennom 40-Oslo
Speidertropp som like etter krigen holdt til på Damstredet i kjelleren i gården hvor
Henrik Wergeland hadde leiet en leilighet i sin tid. Han kjente alle radiomodellene
Radionette hadde produsert, og vi kunne prate detaljer i timevis. Han og Randi fikk
ingen barn og han bodde med kona på Kolsås på Toppåsjordet inntil sin død. Jeg tror
han ble om lag 83 år gammel. Jeg savner hans vennskap og hyggelige vesen.
Hilsen fra Cato og Gerda, USA
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Mitt liv med ASRI og Philips
Av Finn Amundsen 2276
Det er sikkert bare de godt voksne av oss som har hørt om A/S Radioindustri, tidligere
best kjent som ASRI, storprodusent av Philips radio og TV i Oslo. Fabrikken ble etablert i
Sandakerveien i Oslo i 1936, mens Philips fabrikker A/S startet opp i Brenneriveien. Jeg
har ikke klart å bringe på det rene om ASRI produserte radioer for Philips helt fra
begynnelsen av, men det er nokså sannsynlig, ettersom ASRI var eid av Philips. Heleid
eller majoritetseid, det vet andre sikkert mer om enn meg. Bladet Radiohandleren for
februar 1942 inneholdt i hvert fall en stor og velvillig artikkel om den "avanserte
radioproduksjonen" som fant sted i de nye og moderne lokalene i Sandakerveien 16, hvor
såvel produksjonsvertøy, metoder, komponenter og radiokonstruksjoner var både anskaffet
og inspirert av moderkonsernet Philips i Holland. Se referansen nedenfor. Philipsradioene,
og den tallrike produksjonen av TV modeller, tør være velkjent for Hallo Hallos lesere og
skal forbigås her.

Forfatterens første jobb som radio- og TV reparatør hos en forhandler på Kjelsås i Oslo.
For anledningen et håndkoplet Radionette chassis på benken. Det tok litt tid før
Radionette tok i bruk trykte kretser i TV produksjonen.
Rimelig skolelei, men med arbeidslyst til tusen, vaklet jeg i tenårene mellom foto og radio
som framtidig arbeidsvei. Foto hadde jeg god peiling på, for i likhet med mange andre
hadde jeg drevet med fremkalling og kopiering av bilder siden jeg var 9 år, forresten
samme år som jeg fikk min første båndopptaker, en Radionette modell 2. Etter et par
12
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kortvarige jobber som bud, kom jeg over en av ASRI's annonser i Aftenposten i september
1960. Jeg hadde verken erfaring som sluttkontrollør eller reparatør, men tok freidig
kontakt med ASRI likevel. Jeg ble henvist til TV fabrikken i fall de hadde bruk for noen i
produksjonen, og tok dagen etter toget fra Lillestrøm til Bryn stasjon. Småløp opp til
ASRI's TV fabrikk i Malerhaugveien 25 på Etterstad, hvor jeg traff persjonalsjef Ulltveit,
som ansatte meg på flekken som montør. TV-produksjonen var kommet godt i gang i
Norge, ikke bare hos ASRI, og etterspørselen etter yngre, villige arbeidshender var stor.
Det var ikke med liten stolthet jeg meldte meg til tjeneste i Malerhaugveien noen få dager
etter. Her ble TV apparatene med Philips logo skrudd sammen, i flere godt organiserte
produksjonslinjer. En nyvinning som de kalte trykte kretser, hadde erstattet den møysommelige jobben med å lodde sammen enkeltkomponenter og ledninger i åpne chassiser.
Som et apropos til Aftenpostens stillingsannonser, i dag kan en smile over mange av
annonsene fra den gangen: "Et par netthendte unge gutter søkes", "Ekspressbud til
motorsykkel søkes", "Vaskemann søkes", "Kjeleskrubber søkes", "Ung pike får lett post",
"Kvikk ung gutt søkes". Ref. Aftenpostens nettarkiv. Verden forandrer seg.
I fabrikklokalet på Etterstad var det én produksjonslinje for de ulike trykte kretskortene, én
linje for produksjon av chassiser, hvor rammer, kretskort, og bokser med linjetrinn og
strømforsyning ble satt sammen i store jigger, og det var to kassemonteringslinjer. En for
bordapparater og en for gulvmodeller. Innimellom disse var det kontroll- og
trimmestasjoner og plasser for sluttkontroll og reparasjon. Øynene til en mer enn
alminnelig interessert 16 åring ble ikke mett av alle inntrykkene, for her åpnet det seg en
fullstendig ny verden. Den første jobben min var ikke så fryktelig interessant, å skru på
bakplater og pakke ferdig monterte kabinetter, men et sted måtte man begynne, og jeg var
en del av teamet! Samholdet blant de ansatte var veldig bra, flertallet var ungdommer i
min egen aldersgruppe, og vi ble ledet av hyggelige og greie mennesker som tok seg tid til
å forklare og veilede.
ASRIs TV produksjon hadde startet noe tidligere i Sandakerveien. Kanskje noen av
leserne husker de første 17- og 21-tommerne til Philips i norsk design. Chassisene til disse
ble håndkoplet av nette damehender, og en kan bare bli imponert av den store mengden
enkeltkomponenter og ledninger som ble loddet sammen for hånd. Produksjonskapasiteten i Sandakerveien ble fort sprengt, og utvidelsesmulighetene var ikke til stede.
Da det gikk mot offisiell åpning av TV i Norge, og alle salgsprognoser pekte opp, opp,
opp, ble de store lokalene til Sønnico i Malerhaugveien innleid og innredet for moderne
TV produksjon etter inspirasjon fra Philipsfabrikkene i Holland. I Sverige hadde en
lignende utvikling funnet sted. Fra 1940 og framover ble Philips radioapparater og senere
TV apparater produsert ved Philips fabrikk i Norrköping. Fra 1962-63 var ASRIs
produksjonskapasitet på chassislinjene sprengt, og "svenskechassisene" gjorde sitt inntog.
Chassisene ble mindre og nettere. Og fremfor alt, 17- og 19-tommerne var for lengst
erstattet med 19- og 23-tommere, og etter hvert forsvant glassplatene foran bilderørene
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også. Bilderørene måtte da forsterkes og ble noe tyngre, implosjonsfaren ble tatt meget
alvorlig. De aller første bilderørene som ikke trengte glassplate foran, var kledd med et
nettverk i noe som lignet glassfiber på baksiden.

Sandakerveien 16 tatt i 2010, ikke mye er forandret siden sekstitallet. Nå er bygningen
revet og dermed er nok et kapittel i norsk radiohistore borte.
Arbeidet med bilderørene hadde sine sider. En gammel spanjol som etter sigende hadde
hjulpet Philips' generaldirektør Riise under krigen, hadde fått jobb som kontrollør av
bilderør. Kontrollen besto blant annet i at det ble satt høyspenning på bilderøret, og røret
ble visuelt inspisert for feil. Deretter skulle høyspenningen utlades mot grafittbelegget på
røret. Kontrolløren skulle vær så god bruke arbeidshansker, vernefrakk og vernebriller.
Men gamle José likte best å jobbe uten produksjonshindrende utstyr, og det hendte han
fikk seg en karamell fordi han glemte å lade ut høyspenningen. Da slapp han bilderøret i
betonggulvet med en ed så glassbitene føk himmelhøyt. José ble aldri skadet etter det jeg
vet, men han fikk en annen jobb og bilderørskontrollen ble flyttet inn i et lukket bur etter
hvert.
En annen forlystelse, hvis vi kan være så grusomme og kalle det for det, kunne inntreffe
under "innbrenningen" av apparatene etter ferdigmontering. Innbrenningen besto i at
apparatene ble plassert på et transportbånd av traller tilkoplet strøm. Så sto gulvmodellene
på båndet en times tid, på sine vaklende, lange, tynne ben av teak - etter datidens mote, og
beveget seg i retning av en bryter som skulle stoppe båndet når enden var nådd.
14
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Selvfølgelig hendte det noen ganger at bryteren sviktet, og dermed fôr apparatet på trallen
utfor for full fart og ble knust til pinneved mot veggen noen meter borte. Noen ganger med
implosjon av bilderøret til følge. Den røslige og ellers sindige fabrikksjef Bergerud kom
noen ganger løpende da dette hendte, la hendene på ryggen, ristet på hodet og forbannet de
som hadde ansvar for konstruksjonen.
Etter noen måneder ble det for kjedelig å skru bakplater, og jeg ble overført til
produksjonslinjen for gulvmodeller. Vi var fem ungdommer på omtrent samme alder som
skrudde og loddet sammen bilderør, chassiser, høyttalere og annet. Samholdet og humøret
var på topp, og jeg har fremdeles en god venn fra den tiden som jeg treffer en gang
imellom.
Den arbeidsgruppen vi hadde et litt mer anstrengt forhold til, var tidsstudieingeniørene. Vi
mente at vi nok skulle "lure dem", jobbet ekstra omstendelig og langsomt slik at vi skulle
få en så god akkord som mulig. Men vi ble nok gjennomskuet. Likevel sprengte vi
akkordene rett som det var, til glede for lønningsposen en stakket stund. Ris til egen bak,
de neste akkordene ble tøffere.
Jeg bestemte meg for at TV ville jeg lære mer om, og tok en lang prat med fabrikksjef
Bergerud. Og etter hvert ble jeg flyttet rundt til mer krevende jobber, og hadde status som
reparatør da jeg valgte å slutte etter fire år hos ASRI for å begynne som radio- og TV
reparatør for en forhandler. Teorien hadde jeg fått inn gjennom selvstudium og treårig
kveldskole.
Jeg, min tulling, burde ha sluttet et par år tidligere og kommet meg inn på teknisk skole,
det var jo ingeniør jeg ville bli. I stedet ble det giftemål og flytting til andre steder i landet.
Jeg holdt det gående som TV reparatør til 1975, jobbet for Carl Bredo Olsen i Oslo blant
annet, men kom meg da endelig i gang med studiene. Jeg så ikke for meg å fortsatt sitte
med hodet inne i støvete TV apparater som femtiåring. Siden ble det jobb for både
Tandbergs radiofabrikk, Norsk Data osv. Men et er en annen historie.
Tiden på ASRI glemmes ikke. Heldigvis har jeg tatt vare på en del bilder fra fabrikken i
Malerhaugveien, og noen av dem følger denne artikkelen. Det er dessverre ikke mye å
finne om ASRI på Internett, og heller ikke i Aftenpostens nettarkiver. Der står det mest om
ASRIs bedriftsidrettslag. Produksjonstallene vet jeg lite om, logistikk lå ikke så høyt i en
arbeidsglad 16-årings bevissthet. Men at fabrikken kunne produsere 150 TV apparater på
en god dag er i hvert fall sikkert.
Referanser:
http://www.mypaper.se/show/radiohandleren/
Hallo, hallo, september 2011 side 53
http://no.wikipedia.org/wiki/Philips
http://sv.wikipedia.org/wiki/Philips
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Bilder fra produksjonen hos ASRI

Loddestasjon for kretskort.

Og så må rørene på plass på kretskortet.
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Her var det noe feil med kretskortet, mer erfaren hjelp måtte tilkalles.

Her blir de første komponentene til chassiset satt på plass i jiggen. Hver operasjon to 5-6
minutter, så ble jiggen med chassiset skjøvet til nestemann på linjen.
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Komponentene i strømforsyningen blir koplet sammen med den forhåndssydde
ledningsmatten.

Til slutt foretas "motstandsmåling" på chassiset, hvor strategiske punkter ohmes, bl.a. for
å sikre seg mot feilkoplinger og kortslutninger før det settes strøm på chassiset for første
gang. I bakgrunnen skimtes forkontrollen etter fullført produksjon av chassiset.
18
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Produksjonslinjen for bordapparater.

Noen feil avsløres i sluttkontrollen, slik at apparatet må innom en reparatør.
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Forfatteren jobber her med "svenskechassisene" produsert i Norrköping. Kanalvelgeren
kople til, og mellomfrekvenskurven kontrolleres.

Her i Malerhaugveien 25 lå ASRI sin TV fabrikk. Bygningen har fått ny fasade og det er
vanskelig å kjenne seg igjen.
20
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HJEMME HOS HELGE FYKSE I LARVIK.
Av Geir Arild Høiland/medl 127
Helge er lidenskapelig opptatt av elektronikk, både ny og gammel. Han er utdannet innen
mekanikk, men har konvertert til elektronikkens verden. Han er også radioamatør.
Tysk radioutstyr fra annen verdenskrig har vært en stor inspirasjonskilde. Tyske radioingeniører var svært dyktige på design og mekanisk oppbygging basert på moduler for å
oppnå enklere feltvedlikehold. Helge har lært mye av studier av dette utstyret som har vært
til stor nytte i hans profesjonelle arbeid som produktdesigner.
Helge Fykse utvikler og designer lyd- og bildematriser som brukes i mange av verdens
land innen radio og TV produksjon. Noen av hans produkter er også i bruk i Det Hvite
hus. Helge snakker ikke mye om dette, men æres bør den som klarer å skape noe så utrolig
bra.
Helge samler på tysk radioutstyr. Han er opptatt av at alt skal virke, og at det skal stilles ut
på en måte som dokumenterer hvordan komponenter og kabler hører sammen. Dette er
meget nyttig for oss andre.
På hans hjemmside kan du se bilder med fantastisk kvalitet av utstyret. Han har vært
medlem i NRHF i svært mange år, og er alltid synlig på auksjoner og andre arrangementer
i foreningens regi.
Helge er alltid positiv, og det en bør kalle en ekte idealist. Han stiller opp på
arrangementer i nærområdet, og hjelper alle som trenger en håndsrekning.
Har du lyst til å lære mer om tysk samband, bør du avtale et besøk hos Helge.

BC610, AN/GRC-9, AN/VRC- 12 og andre radioer fra forsvaret.
I bakgrunnen er det tyske radioer.
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Radio Shack no.2

Telefon samling. Alle telefoner er koblet opp via vekslerne på toppen.
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Radio Shack no.1 Bare gamle ting her.

Tysk WW2 Marine radio samling
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Blaupunkt, Ideal høyttaler.
Av Bjarne J. M. Selnes, mnr. 215.

Jeg lytter til høyttaleren. (Foto: Johan.)
For mange år siden (7. okt. 1995) kjøpte jeg en høyttaler på auksjon i NRHF. Det viste
seg å være en høyttaler fra fabrikken Blaupunkt, Ideal, type 49ZM og er fra 1928.
Noen hadde i sin tid bygget inn en radio for likestrøm med 2 rør i kassen. Dette var så
fint gjort, at jeg mente det måtte være gjort av en fabrikk. Men enkelte ting røpet at det måtte
være hjemmelaget allikevel. Mulig at dette var et byggesett i sin tid. Tøyet foran på kassen
var borte og membranen på høyttaleren var ødelagt. Membranen erstattet jeg med en tynn sort
papp, og gjengivelsen ble meget bra, synes jeg.
For å få de rette spenningene i radioen, var det viklet motstandstråd på en asbestplate
med 4 uttak. To andre motstander (60 og 80 Ohm), var viklet på en asbesttrå. Det var tatt ut et
uttak fra nettet via en kondensator, som kunne brukes til antenne. Søker- og reaksjonsknapp
var plassert på hver sin side av kassen.
I stedet for å trekke et nytt tøystykke foran høyttaleren, som det opprinnelig hadde
vært, fant jeg på å lage en front, baffel, med en harpe, som jeg sagde ut i kryssfiner med
løvsag. Selve kassen pusset jeg opp og beiset i mahogny-farve og lakkerte.
Høyttaleren er høyohmig, 2000 Ohm, så den kunne ikke brukes i forbindelse med en
radio med høyttalerutgang på 5 Ohm. Men jeg satte inn en trafo 5/2000 Ohm med vender, slik
at den nå kan brukes både på 2000 og 5 Ohm. På baksiden av kassen er det en knapp som
justerer avstanden mellom ankeret og magneten, for å få best mulig lyd.
Begge rørene skal ha en glødespenning på 4 V. Rør B405 trekker en strøm på 0,15
Amp. For at rør A415 skal få riktig spenning er det skjøntet med en motstand på 60 Ohm, da
dette røret bare trekker 0,085 Amp. Når en i tillegg tar hensyn til de andre motstandene, har
jeg regnet ut at det passer med en nettspenning (likestrøm) på 220 V, og radioen vil trekke 33
Watt.
Jeg har bare sett en likedan høyttaler, og det var på radiomuseet i Gøteborg. Før jeg
demonterte selve radioen i kassen, prøvde jeg å tegne ned koblingsskjemaet.
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Høyttaleren med ny
membran og trafo.

Kondensator fra radioen.
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Skjema med vender for 5 eller 2000 Ohm.

Skjema for den innebygde radioen.
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Bilder fra høstauksjonen
(Foto: Michael Andersen og Erling Langemyr)

Ferdig pyntet sal, før folket rykker inn. (Michael Andersen)

Auksjonen er i gang. (Michael Andersen)
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Tommy Anthonsen med sin B2 (338) i stålkasser. Den ble dessverre ikke solgt.
(Erling Langemyr)

Tore Nilsen fra Hamar studerer objekt 171, Vega Clipper Super. Kr. 500,-.
(Erling Langemyr)
28
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Objekt 93, ”The Instructograph”, morsegenerator for opplæring. Kr. 900,-.
(Erling Langemyr)

Objekt 427 VAR en PCR-mottaker, for rack-montasje. Den ble ikke solgt.
(Erling Langemyr)
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Stian Kristensen med objekt 196, Fug10-SK. Solgt for kr. 900,-. (Michael Andersen)

Protona trådopptaker for spionbruk.
Dette var en gave til foreningen, men hvem er giveren? (Michael Andersen)
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Vel møtt igjen alle sammen til årets siste blad og hjørne. Vi får vel m ed hånden på
hjertet si at det har vært et meget travelt år for oss som er med i styre og stell, m ed
masse henting av både dødsbo og donasjoner. Møteaktiviteten har begynt å ta seg opp
igjen, heldigvis. Jeg får si som de sier i Byggmakker reklamen; «Det skjer ikke noe
før du begynner, bombompi bom.»
Auksjonen gikk strålende inn i hist orien som en god auksjon, og denne gangen får
jeg berømme de som hadde påmeldt bra objekter. Men, dessverre, som alltid, er det
noen som ikke ser skogen for bare trær. Dere må huske på at minste utropspris er 100
kr. Og hvis dere ikke tror en gjenstand ka n bli solgt for den su mmen, så IKKE meld
den på. Et eksem pel: Det ble påmeldt en lærebok i Radioteknikk, og de nne boka har
vi i foreningen i et bra opplag som vi selger og har solgt i m ange år for 30 kr. Vi var
så heldige for m ange år siden og få rest opplaget fra forfatteren fra Bergen. Så tenk
over sånne ting når dere skal melde på noe. Noen ganger kan det virke som om det
som blir påmeldt er resultatet av en kjelleropprydding.
Apropos Auksjon, så var foreningen så heldig å få en gave på auksjonen, nem lig en
Protona trådopptager, maken til den som er a vbildet til venstre på forsiden av forrige
H.H. Han som overrakte gaven syntes han hadde hatt den «sl engende» hjemme i alt
for mange år, så nå kunne vi overta den. Stempelmerket på undersiden var stem plet
med: Gustav A. Rin g. Dessverre glemte jeg i forfjamselsen å få navnet på han som
kom med den, beklager det, men uansett, takk for gaven.
Jeg vil nevne i samme slengen at da jeg gikk i læ re på NERA og på Oslo Lærlingeskole på 60 tallet, gikk jeg i klasse med en annen kar som var læregutt hos Gustav A.
Ring. Av ham fikk j eg mange rare diktaf oner som var byttet ut med mer m oderne.
Det vanket en del amerikanske og tyske m askiner med mag netplater og plastplater
som ble gravert, og sist m en ikke minst, en miniatyr trådopptager, maken til den vi
fikk. Jeg husker jeg gikk til Br omid på Karl Johans gt. og kjøpte 30 v anodebatterier
og 1,5v glødebatterier som denne skulle ha . Den virket også, og den pa sset akkurat i
innerlomma på en jakke jeg hadde. Når vi gutta skulle ut på byen for å ta noen øl,
hadde vi m ye moro med den, tok opp stemmen til kelneren og spilte det av igjen
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under masse støy og uskyldig moro. Mener å huske det var en kombinert mikrofon og
høyttaler som ble plassert diskret under jakkeslaget. Så moro med elektronikk har jeg
alltid hatt. Dessverre så fors vant denne ut i den evige et er-tåke en eller annen gang
etter en del trådsalat, og borte vekk ble den.

Jeg må vise dere en
nydelig liten jukeboks
som Jan Erik Steen har
fått i museet sitt i Selbu,
bildet under viser
høyttaleren, som skulle
henge i taket som en
discokule.
Han har anskaffet mye
mere spennende og flotte
saker siden jeg var der for
2 år siden, og jeg skulle
gjerne ha vist flere bilder
derifra, men det vil ta for
stor plass i bladet, så
derfor er det bedre at DERE tar en tur dit neste sommer isteden. Planlegg neste års
ferie allerede NÅ.
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Våre vakre mikrofoner
Av Tor van der Lende
«Mystery mike»
Dette er hva jeg vil kalle denne her. Den ga meg en del hodebry da jeg hentet den ned fra
loftet etter mange år, og skulle lete etter informasjon om den på nettet. Det eneste som var
av merke på denne var et skilt på foten som viste en høyttaler med en stor B over, og på
selve kapselhodet sto det W. Germany. Dermed gikk jeg ut i fra i min enfoldighet at dette
kunne være en Beyer.
Jeg Googlet alt om
Beyer og så på hundrevis
av bilder, men ingen
passet. Så gjorde jeg det
jeg burde ha gjort
tidligere, jeg så på
undersiden av foten, som
var noe ruglete og
lakkert med
hammerslaglakk. Fram
med en lupe og litt skrå
lys, da fikk jeg se noen
utydelige bokstaver, og
etter en del gransking
kom rekkefølgen fram:
BOUYER. Aldri hørt
om dette merket. Fram
med Google igjen, og da
fikk jeg treff. Den var av
Fransk fabrikat og han
som sto bak denne produksjonen het Poul Bouyer, «Harmonic Radio», Montauban, Paris.
Den ble antagelig produsert rundt 1970, og har modell nummer 709, og har benevnelsen;
709 Schwanenhals mikrofon. Dette er en dynamisk mikrofon med 600 Ohms impedans.
Nederst på svanehalsen er det en on-off bryter merket med M for on og A for off. Foten er
av støpegods og skikkelig tung. Denne mikrofonen finnes også som håndmikrofon.
Det som jeg synes merkelig er at selve mikrofon kapselen er produsert i Vest Tyskland
som det het på 70 tallet, og satt sammen med en svanehals og fotplate i Frankrike.
Antagelig hadde ikke franskmennene noen særlig egen mikrofon produksjon?
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Nærbilde av kapselen, og hvis
dere kan se det lille hullet
nederst til høyre, har det sittet et
klistremerke der en gang, og på
bildene jeg fant på nettet er dette
merket tydelig med navnet
BOUYER. I bunnen på kapselen
er det 3 kontaktpinner som går
inn i en 5 pins sokkel på
svanehalsen, så det kan tyde på
at svanehalsen har vært benyttet
til andre typer mikrofonkapsler
også.

Her ser vi et nærbilde av sokkelen med det lille merket som viser riss av en høyttaler trakt
med en B oppå i bakkant, kommer kanskje ikke godt nok fram på bildet. I grunnen er dette
en dekorativ bordmikrofon og den har vel antagelig blitt brukt til PA eller radioamatør
virksomhet.
Er det noen av dere medlemmer som vet noe mer om BOUYER, kom fram med det, da
dette er et ganske blankt kapittel i mikrofon sammenheng for meg.

34

Hallo Hallo nr 124

Radioer jeg har møtt
Av Tor van der Lende
Det er ganske pussig, 3 ganger har jeg hatt en Huldra 1A til reparasjon, og det har stort sett
vært de samme feilene som har plaget den gamle radioen.

En ganske vakker gammel radio som vi ikke ser så ofte. Det som plager disse gamle
radioene er faktisk lekke og dårlige kondensatorer. Alt fra elektrolyttene i
strømforsyningen til koplingskondensatorer.
Her ser vi en tydelig
lekkasje fra en av lyttene,
som for øvrig er av fabrikat
Philips. Jeg har alltid vært
av den oppfatning at en
gammel radio skal vise
preg av tidligere
reparasjoner, derfor lar jeg
den originale lytten stå der
den er og lodder inn en ny
under chassiset istedenfor å
åpne den gamle og lodde
inn en ny i den gamle
hylsa.
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Dette vet jeg det er mange delte meninger om, men det er i hvert fall min filosofi. Når det
gjelder koplingskondensatorer lodder jeg disse enkelt og greit ut og lodder inn nye, slik
enhver tidligere radioreparatør ville ha gjort.

Her ser vi to nye kondensatorer som erstatter 2 litt gravide blokk-kondensatorer rett under
den gule runde.
Et vakkert syn med nypolerte kobberbokser og
nyvaskede utgangsrør.
Til høyre på bildet ser vi
utgangs-trafoen som
sitter på høyttaler platen.
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Ja sånn ser damen ut forfra uten påkledningen. Det artige med denne 1A er at de ble
opprinnelig laget for lang og mellombølge i ett sveip over skalaen, såkalt single span
kopling. Senere ble disse bygget om til å ta kortbølge, samme som Huldra 1 B, men de ble
værende i den samme skrå kassa. Her ser vi en påbygget bølgevender i midten under
avstemmingsknappene.
Her ser vi den påbygde
bølgevenderen med
kortbølgespolen.
Huldra 1A er en
dobbeltsuper, med 2
mellomfrekvenser, den
første på 2000 kHz og
den andre på 140 kHz.
Dette gjør at vi får et
frekvensområde fra 150
til 1500 kHz fra den
ene enden av skalaen til
den andre.

Chassisene er like på 1A og 1B. Høyttaleren er en elektromagnetisk 8 tomms med bløtt
hanskeskinn fra kalv som er limt på membranet og festet med maljer til den runde ramma.
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Her er høyttaleren med utgangstrafoen til venstre, og vi kan lett se den litt ujevne kanten
på kalveskinnet som er klippet til.
Til venstre ser vi den
enkle kondensatoren
med lyspæren som sitter
på skalaviseren Dette
kalles en skyggeviser.
Som vi ser er det stor
plateavstand på
kondensatoren som ikke
har mere enn 80 pF. I
bakkant på
kondensatoren sitter en
fininstillingsmekanisme som går på
den minste
avstemmingsknappen.
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Her ser vi hele undersiden etter utskiftning av diverse kondensatorer. De runde spolene til
høyre på bildet er bølgefelle spoler.
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Rare Radioer
Av Tor van der Lende
Rare radioer er det laget mange av
gjennom årene. Her kommer en til.
Dette er en reklameradio utgitt av et
firma som heter Diamedic. Den fikk
jeg av et av våre medlemmer, Roger,
som kom innom på Oppsal en kveld.
Dette er en FM skanner, og
volumkontrollen har en bryter for å slå
på radioen. Denne sitter på toppen, og
på hvert øre som er formet som en
hodetelefon er det to trykknapper, og
på det ene øret står det SCAN og på
det andre RESET.
Det artige er at på baksiden sitter det
en stor sugekopp, slik at den kan festes
på et speil eller vindu eller en annen
glatt flate. Jeg har selv hatt den på
speilet i entreen et års tid, men nå har
han fått en plass på ¨rare radioer¨hylla isteden.
Drivkraften til denne raringen er 2 stk
AAA batterier som sitter bak på
ryggen.
Jeg har mine tvil for fremtiden om vi
kommer til å se så mange DAB radioer
som reklameartikler som vi har sett
med FM radioer.
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Omtrent slik var det jeg følte meg da jeg kom hjem etter auksjonen og hadde fått litt mat
og annet godteri i magen.
Nå ser dere på bildet under, ser dere et lite under, som jeg skulle ønske en av dere vet litt
om. «Soloton», laget av Norman Radio. Dette er et hjemmeorgel, hele bildet ser dere på
neste side.
Dette var også et nytt eksemplar av radiohistorisk utstyr som Jan Erik Steen hadde
kommet over til museet. Har noen info eller skjema angående dette, ta kontakt. Ønsker
Ønsker tilslutt alle sammen en God Jul og et Godt Nytt År.
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SOLOTON orgel laget av Norman Radio.
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Miniatyr sveivegrammofoner - Thorens Excelda
Av Svein Brovold, medlem nr. 141

Hermann Thorens begynte å lage bærbare sveivegrammofoner på midten av 30-tallet i
Sainte-Croix i Sveits. De fleste Excelda grammofonene ble laget mellom 1940-47, men det
ble laget en tidligere modell kun i sort farge med internt horn i tre. Denne hadde mica
membran i lyd-dåsen. De senere modellene har internt metall horn, lyddåse med
metallmembran og finnes i sort, grå, grønn, blå, brun og rød. Alle disse er lakkert med
«krakelert» mønster.
Når grammofonen er sammenslått har den form som et gammelt foldekamera, den måler
27,5x12x5 cm. Excelda navnet står skrevet på bærehåndtaket som er av lær. Når man tar
av lokket ligger noen av delene på hver sin plass nede i kassa. Lyddåsen må settes sammen
med armen og settes på plass. Sveiva må settes i et lite hull på siden. Grammofonen må
sveives opp før plata legges på plass og den må stå på bordkanten eller holdes i hånda når
den sveives opp, plata skrues fast med pyntemutteren som holder lokket. Start/stoppknappen sitter innvendig med stillingsvisning utvendig på siden av kassa. Drivverket har
kun ei lita fjær og spiller ei side på ei vanlig 78-plate.
Grammofonen kostet 22$ i 1947 og i følge reklamen var den verdens minste bærbare (men
jeg har andre modeller som er mye mindre). Denne grammofonen er forholdsvis lett å
finne på markeder for en rimelig penge. Det finnes også russiske kopier av Excelda, men
de er merket med russiske navn og er av en helt annen kvalitet.
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Leserbrev
Kommentar til Tor van der Lendes artikkel «Radioer jeg har møtt» i HH 123
Det var med interesse jeg leste artikkelen om DAs produksjon av Petita for den svenske
fabrikken AGA.
Mitt forhold til en reiseradio med navn Petita skriver seg tilbake til 1979, lenge før jeg
visste at jeg skulle bli radiosamler. Det året begynte jeg som student ved Horten
Ingeniørhøgskole, og fikk der en hovedlærer ved navn Per G. Waitz, LA4RF.
Han ble en markert skikkelse for alle oss som satt under hans kateter. Som nydimitert
sambandssoldat med telegrafi ennå godt i hode og hender, sørget han bl.a. for å gi meg
teoretiske kunnskaper innen elektronikk raskt nok til at jeg besto prøven for A-lisens og
fikk kallesignal LA8NY (som jeg dog aldri har benyttet meg av i ettertid).
Vi hadde Per i analog teknikk, og han kom, som den eminente historieforteller han var,
ganske raskt innom en radio han hadde konstruert for David Andersen Radiofabrikk i
Oslo. Dette var Norges første heltransistoriserte reisradio, og den fikk navnet PETITA.
I løpet av to år i Horten fikk vi stadig nye innblikk i dette vidunder av en radio. I ettertid
kan jeg si at jeg burde notert ned alle disse historiene, men hvem tenkte vel på det den
gang? Da var det kjærkomne avbrekk i all den teoretiske materien vi skulle tilegne oss i
løpet av noen uker. Men jeg husker spesielt han snakket om en del av elektronikken som
måtte bygges inn i en boks. Dette må ha vært en del av HF-delen som ellers ble forstyrret
av andre signaler enn de som skulle frembringe ren lyd.
En annen del av historien her var hans egenskap på tegnebrettet (og for oss, på tavla). Han
var suveren til å tegne (men som han selv sa; jeg har jo ikke pedagogisk seminar heller…),
og han tegnet alle bokstavene når han skrev. Han benyttet alltid teknisk skrift med
nøyaktig 15o helning på bokstavene.
Han hadde også en klar beskjed til oss når det gjaldt det han kalte «firpol». Vi fikk feil og
trekk i karakteren dersom han tok oss i å krysse to linjer med markert prikk. Dette skulle
tegnes som en vannrett sterk med en loddrett strekk opp mot denne og neste loddrett strek
videre opp, men noen mm lenger mot høyre eller venstre. Dermed unngikk man at dårlige
kopier la igjen en prikk der to linjer skulle krysse hverandre uten elektrisk forbindelse.
Dette hadde han også store problemer med på tegnekontoret hos DA radio. De ville ikke
rette seg etter hans forordninger når de tegnet ut det endelige skjemaet. Men til sist kunne
han triumfere. Da hadde de tegnet firpolen feil, og glemt å markere med en prikk.
Dermed ble tegningen ubrukelig. Damene måtte innse at hans teorier var riktige, og måtte
derfor legge om sin tegnepraksis. Jeg mener å huske at dette gjaldt PETITA.
Under et møte i Hortensgruppen av NRRL, ble det arrangert auksjon. Under hammeren
gikk også hans egen prototype av DA modell 563, som han også var konstruktør av. Jeg
fikk tilslaget for 50 kroner, og har radioen fremdeles. Den ble dermed objekt 1 i
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samlingen min. Jeg drømte lenge om også å få overta prototypen av Petita, men det ble
med drømmen. Jeg skulle ikke få fatt i denne modellen før i 2007-2008 (Pcen min krasjet,
så jeg har ikke lenger eksakt dato for dette). Den er nå ferdig «renset», og fremstår som
det smykke Per G. Waitz konstruerte.
Dette er, som sagt, noen assosiasjoner til modellen Petita.
Geir Søndenå, medlem 494
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahlert Horn, en glemt kjendis? Ikke helt.
Erik Steen hadde et interessant stykke om Ahlert Horn i forrige nummer.
Som gammel frimerkesamler kjøper jeg av og til lotter med gamle brev (konvolutter). Og
blant disse dukket det opp en artig konvolutt fra Drammen Filatelist Klub frankert med 30
øre kong Haakon 1951. Adressert til Ah. Horn! Han var altså frimerkesamler også!
Tore Moe
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Leserbrev
Her er et beroligende svar til Torfinn Haugland og alle andre (ref HH 123).
Jeg har vært i kontakt med Marketing manager Dag Pedersen hos Mascot. Han
kunne fortelle at demonteringen skyldes lekkasje i taket, delvis forårsaket av skiltet
som, når det blåste, beveget seg og laget hull i duken. Arbeidet med å tette taket tok
lengre tid enn først antatt, men taket er nå tett og nytt skilt er på plass igjen.
Bedriften lever altså i beste velgående og er i ferd med å nå sine mål rent økonomisk
også i år.
Mvh
Geir Søndenå (Medlem 494)
________________________________________________________________________________________________________________________

Annonse
Til salgs.
- Quad FM3 tuner. OK og pen. Kr 250.
- Grundig SATELLIT 1000 reiseradio med LB, MB. 5 kortbølgebånd med
båndspredning samt FM. OK og pen.
Walther Selmer Knutsen . Medl 1299, tlf. 33311546, E mail : wselmerk@online.no.

Apropos Protona spionopptaker i HH 123

Den velkjente Proton Magnetofon fra siste ½-del av 50-tallet.
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