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Våre morsenøkler

En meget pen Nera-nøkkel Produsert på 1960-tallet? (Foto: Hans Sæthre)

Redaktørens første nøkkel. Det må være Nera det også, forskjellene er at 
stolpene bak er 6-kantede, og skruene litt mer alderdommelige og at den er 
preget av tidens tann. Antagelig tidlig 1950-tallet. (Foto: T. M. Namsos)

Tettpakket sal, 120 fremmøtte. (Foto: Michael Andersen) 

7 timer senere - da var det bare restene igjen. (Foto: Michael Andersen) 
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Interesseretninger i NRHF 
Selv om NRHF er en radiohistorisk forening er det ikke bare radio som interesserer 
sånne som oss. Det er alt fra phonographer, grammofoner, telegrafi, telefoni, tidlig 
trådløs teknologi, rør- og transistorhistorie, båndopptakere og kassettspillere, 
restaurering av kabinetter med lakkarbeider, konstruksjon og bygging av finurlige 
elektroniske innretninger osv.  Et par stykker er til og med interessert i kryptologi. Og 
noen er entusiaster på triodeforsterkere og hornhøyttalere, nei det er ingen grenser for 
muligheter. De fleste av oss er samlere. Jeg tror ikke vi er en utdøende forening.  

NRHF på facebook 
Foreningens inntreden på facebook for et år siden har vært usedvanlig vellykket. Her 
dukker alle temaer opp, spørsmål stilles og blir besvart, medlemmer viser frem sine siste 
anskaffelser og kommentarene kommer. Mange nye medlemmer har vi fått på den 
måten. 

Båndopptaker workshop 
En ny aktivitet i foreningen er at det har blitt holdt kurs i båndopptakerteknikk to 
kvelder i vinter, den 9. og 16. februar. Frank Leslie Lewis og Rolf Otterbech har 
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arrangert dette. De gikk gjennom TB2, TB62X og TD20A. De tok for seg mekanikken, 
elektronikken og lyddelen. Kjempefint initiativ, og godt forberedt. Hans Sæthre gjorde 
videoopptak av dette den 16. februar, og presenterte det på face book. Da fikk både 
medlemmer og andre rundt omkring i landet glede av det. Det kom over 20 
båndopptakerinteresserte begge kveldene. 
 
Video-opptak fra våre møter 
Foranledningen til videovisning kom i gang når Hans på face book viste et opptak fra 
2011 når Peter Jensen fra Australia besøkte oss og holdt foredrag om agentradioteknikk 
fra 2VK. Jeg gjorde Peter oppmerksom på innslaget, og det gjorde stor lykke der «down 
under». Kanskje vi kan vise videoer på den måten fra møteaktivitetene våre flere 
ganger. Men det forutsetter at noen gjør det og administrerer det. 
 
Vårauksjon 23. april på Gran skole 
Da nærmer det seg ny auksjon. Lista følger vedlagt dette nr. Da er det bare å møte opp 
på Gran skole. Ha en trivelig auksjon! 
 
Årsmøtet 26. april i foreningslokalene 
26. april avholder vi årsmøte i foreningslokalene. Innkalling, årsberetning, revidert 
regnskap og budsjett for 2017 kommer sammen med dette bladet. Vi håper mange ser 
seg i stand til å komme. 
 
Loppemarkeder 
På søndagene etter både vårauksjonen og høstauksjonen arrangerer vi i år loppemarked 
for både foreningen og medlemmer, i det samme lokalet som auksjonene foregikk, 
nemlig på Gran skole i Oslo. Vi disponerer både ute og inne arealet, men de fleste vil 
vel foretrekke å stå inne. Døra åpnes kl. 10.30, salget skal foregå i tiden 11.00-15.00. I 
den siste timen vil det bli arrangert en mini-auksjon over 20 gjenstander, 10 fra 
foreningens lager og 10 fra medlemmer. 
De som vil kan ta med egne sammenleggbare bord, men det er også mulig å låne bord 
der. Det blir salg av kaffe, pølser, vafler og mineralvann.  
 
LoranC legges ned 
Dette er en trist nyhet fordi en rekke tjenester blir nå uten back-up i tilfelle GPS faller ut 
eller blir jammet. Det er ikke bare posisjonsbestemmelsen det er snakk om, men vel så 
viktig er nøyaktige klokkesignaler for en del sårbare tjenester, for eksempel nødnettet. 
Med en oppgradering til eLoran hadde vi hatt en ypperlig og sikker reserve. Billig 
hadde det vært også. 
 
Vi ønsker nye medlemmer velkommen i foreningen 
2691 Tore Bloch, Kristiansund 
2692 Joakim Midthun, Skulestadmo 
2693 Jan – Alexander Ozga, Billingstad 
2694 Tom Kildal Halvorsen, Oslo 
2695 Martin Grimstad, Gran 
2696 Johannes Østbye, Oslo 
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Dette er nye medlemmer fra i år. Vi kommer til å fortsette med å presentere navnene på 
nye medlemmer fremover. Om ikke lenge vil det bli laget en ny medlemsliste lignende 
med den som kom i 2012. For ordens skyld ber vi de som ikke vil ha sitt navn på en slik 
liste melder fra om dette innen 1. april.  

Dett var dett.  
TMN 
___________________________________________________________ 

Ernst Granly er død  

Vårt medlem 397 Ernst Granly døde 
den 15. desember 2015 etter et kort 
sykeleie. Han var født den den 21. 
mai 1944 og vokste opp på Råholt 
ikke langt fra Eidsvoll. Ernst var 
innom forskjellige yrker, men endte 
opp i reklamebransjen. Han var 
ansatt i Termoplast AS. Da firmaet 
skulle legges ned i 1982, fikk han 
tilbud om å overta hele bedriften. 
Han så gjorde og flyttet den hjem til 
Råholt, hvor han var på jobb hver 
dag helt til sykdommen tok ham.  
Bedriftens navn i dag er reklame-
huset.no. Daglig leder er sønnen 
Olav. 
Ernst ble tidlig radiointeressert. 
Som 14-15 åring besøkte han ofte 
Oddbjørn Nordlund (medlem nr. 
2076) som var lisensiert radio-
amatør LA5UH. Hos han ble Ernst 
virkelig bitt av radiobasillen, men 
han fikk ikke sin radiolisens 
LA7ROA før i voksen alder.  
Allikevel drev han mye med radio.  
Han var 34 år i HV i sambandet ved 
avsnittet og endte opp som HV-
løytnant. Han var med i vår kontaktgruppe for Radiohistorisk Nett fra 2005 til 2010.   
Enst var engasjert i kommunalpolitikken og ikke minst også i Sons of Norway, hvor han 
nedla et enormt arbeid.  Det samme gjorde han innen Motorførernes Avholdsforbund.  

Erling Langemyr, 124, LA3BI 
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NERA morsenøkkelen. 
Av Hans Sæthre (88)  LA9LT 

 
Mange produsenter av morsenøkler merker ikke sitt produkt med tydelig 
dokumentasjon av produsent. Allikevel er mange nøkler lette å kjenne igjen som ett 
typisk norsk produkt. 
NERA nøkkelen testet jeg første gang i 1975, lånt av en radioamatør som jobbet på 
NERA’s avdeling for skipsradioutstyr i Oslo. Jeg fikk låne den noen måneder og det 
tok mange år før jeg igjen så og kunne bruke en NERA nøkkel. Denne nøkkelen er 
sjelden, men det hender den dukker opp på våre auksjoner. NERA nøkkelen er en 
solid og stabil nøkkel med ett fast og fint anslag. 
Morsenøkkelen antas å være konstruert på 1930-tallet. Jeg har noen helt identiske 
nøkler som tydeligvis har brukt de samme tegningene som NERA nøkkelen. Disse er 
merket med Lehmkuhl, en annen relativt stor skipsradioprodusent. Er det da riktig å 
konkludere med at konstruktøren faktisk var Lehmkuhl? 
Hvis vi tar en titt på NERA`s historie finner vi at firmaet ble stiftet i 1947. 
Grunnlaget kom ved ett oppkjøp fra direktoratet for fiendtlig eiendom. NERA kjøpte 
opp det som var igjen av Norsk Telefunken AS, ett selskap som ble tyskeid under 
krigen. Norsk Telefunken AS stiftet i 1924 (1919) var en forholdsvis stor skipsradio-
produsent. Det er plausibelt å tenke seg at NERA fikk morsenøkkeltegningene fra 
Telefunken boet. Noen som vet mer om dette?   
 

 
 

Neranøkkel N21P, samme nøkkel som vist på s.2. Her er plastdekslet på plass. 
 

Jeg har hittil sett 3 forskjellige merkinger på NERA nøklene. Disse er N20P, N20PF 
og N21P. Se bildene. N21P er jeg 100% sikker på har vært brukt i Forsvaret blant 
annet.  Min N21P ligger i original eske med reservedeler og er fremdeles ubrukt. 
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N20PF er på toppen av dekselet merket «key for MKS510A. Dette var en av NERA`s 
skipsradiostasjoner fra 1960-tallet. 
 

 
 

Neranøkkel N20PF m/metalldeksel. Påskrift: "Key for MKS510A" 

 

Lehmkuhl-nøkkel med tydelig firmanavn. Samme design som de senere Neranøkler. 
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Av Marek Wlosek, medlem nr. 2324 

Det blir flere og flere entusiaster av spolebåndopptakere og kasettspillere, noe som 
bare viser at den typen format ikke har dødd ut enda. I vår tid med masse ny 
teknologi, har antall interesserte av analog teknikk ikke minsket, men heller motsatt, 
den har hatt en økning. Det finnes en type magi når du slår på en spolebåndopptaker 
eller en kassettspiller og ut av høyttalerne kommer det musikk med en spesifikk type 
støy i bakgrunnen...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Uher 4200 Report Monitor 

Hva er det som er så magisk i den analoge teknikken for innspilling og avspilling som 
får oss til å tenke sånn?  

 Det som vi alle kan være enige om er at vi får en fantastisk nostalgisk følelse når vi 
tar på spolen eller åpner en kassett.  
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Ampex 351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kassetter, Spolebånd 

Vi kan starte med kassetten, selv om spolebåndene er mye eldre. Kassetten har 
muligens vert en gjenstand i nesten alle hjem over hele verden. Siden Philips oppfant 
"Compact Cassette" har de frigitt patenten slik alle firmaer i verden kan bruke den 
gratis.  
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Philips "Compact Cassette" har blitt en stor suksess og ble en standard over hele 
verden. CC erstattet mobile båndopptakere. I 1963 ble det introdusert den første 
mindre kassettspilleren, først vist 30. August på "Funkausstellung" i Berlin og 13. 
September på "The Firato" i Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er det et bilde av verdens første kassett, laget av firmaet Philips i 1963. 

For mange er selve den fysiske følelsen av å eie kassetter og bånd veldig viktig, og 
som jeg nevnte før, veldig nostalgisk og nesten litt magisk. Man får ikke samme 
følelsen av å spille av musikk på Spotify eller et annet multimedium. Derfor er flere 
og flere av oss, entusiaster av analoge medium. Vi møtes på forskjellige forum, eller 
på Facebook på nettet. Dette er ikke lenger bare en hobby, men også viktig del av 
historien.     

Mange vet ikke at båndet har hatt sin del av utviklingen innen nesten alle felt i 
verden, det startet med radio og TV og gikk videre til studio-innspilling, den første 
månelandingen, og kassetten var også med å dra på toppturer til de største toppene og 
har vært på bunnen av de dypeste hav. 
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Her ser vi noen små spolebånd der man spilte inn stemmen sin, dette var en måte 
å sende "muntlig brev" på. 

Jeg håper at temaet om kassetter og spolebånd er interesant, og kommer til å bli møtt 
med interesse og spenning. Dessuten vil jeg takke redaktøren i NRHF for muligheten 
til å få skrive her.    ___________ 

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

Også Fantomet har eget radio-
rom. Apparatene må være av 
lokal Bengalsk produksjon. 
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Miniatyr sveivegrammofoner – Maestrophone 
 

Av Svein Brovold, medlem nr. 141. 
 

svein.brovold@gmail.com 
 

 
Denne gangen skal jeg ta for meg en sveitsisk grammofon som ikke er av de minste 
typene.  
 

 
 

Den heter Maestrophone og er laget av det kjente firmaet E. Paillard i St. Croix som 
var stor produsent av mange typer grammofoner og fonografer. 
Kassa måler 22,5x15,5x11,5 cm. Inne i lokket er det skrevet Maestrophone med gull-
skrift. Dessuten er det et lite rundt metallskilt med Paillards fabrikkmerke plassert 
ved siden av platetallerkenen. Kassa er laget i mahogni med hengslet lokk og bære-
håndtak av lær er festet på den ene kortsiden. Låsmekanisme for lokket er lik de som 
er på vanlige reisegrammofoner.  Det sitter et metallklips inne i lokket for feste av 
stifteske. Når grammofonen ikke er satt sammen ligger platetallerken og sveiv inne i 
kassa. Platetallerkenen er 10 cm i diameter. 
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Når grammofonen skal settes sammen tas først platetallerkenen, som er festet med ei 
forniklet mutter, ut og legges på spindelen til drivverket. Platetallerkenen er filtkledd 
på den siden som skal ligge opp. Sveiva tas ut og settes inn i fronten. 
  

 
 

Denne grammofonen er så stor at den har plass til at lyddåsen sitter fast på armen. 
Enden av armen ender i et internt trehorn med rund åpning der lyden kommer ut. 
Kombinert start/stopp knapp og regulering av hastighet sitter på den samme siden 
som sveiva, i fronten. Alle metalldeler er forniklet. Lyddåsen er av den åpne typen 
med følgende tekst skrevet bak membranen: «Maestrophone reproducer Maestoso 
No.2 Made in Switzerland».Denne grammofonen er antagelig fra slutten av 1920-
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tallet. Det ble laget en mengde små grammofoner i trekasser både med og uten navn 
eller merke på den tiden som ligner på denne.  
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Da min interesse for gamle radioer våknet. 
Av Trygve Meltzer (705) 

 
Det skjedde på en fin juni lørdag i Zürich, rundt siste århundreskiftet. Der var jeg på 
et stort loppemarked hvor jeg fikk se en gammel bekjent, en Radione R2. En slik 
hadde jeg hatt på 50-tallet så jeg kjente typen godt. Den hadde kommet til Norge 
under 2VK, antagelig som velferdsradio. Denne her så ut til å være i utmerket stand 
så jeg måtte ha den selv om prisen var stiv. 
 

 
 
 

Det største problemet var at neste dag skulle vi reise videre med tog til Milano- 
området for senere å returnere til Zürich og fly hjem. Radione R2 er meget kompakt, i 
stål kasse og temmelig tung, ca. 10kg. Med diverse knep fikk jeg den med meg hjem 
uten å betale overvekt. Tilbake i Trondheim fant jeg fort ut at det eneste som feilte 
den var at det manglet 2 kuler i bølgevenderen. En gammel sykkelpedal ble satt i 
skruestikka og jeg hadde rikelig med kuler. 

Firma Radione holdt til i Wien og R2 kom på markedet i 1938, beregnet på bruk i bil 
og på reise etc. Den var helt skjermet i stålkasse og kunne drives fra bilbatteri eller 
nett. Med avstemt hf-trinn blir følsomheten og selektiviteten god, utgangstrinn med 
dobbel triode i push pull. Mellomfrekvens-forsterkeren hadde en finesse som gjorde 
pass-båndet symetrisk. Alle rørene er i E11 serien. Batterispenningen kunne ikke 
endres så den kom i 6,12,eller 24 v versjoner. Men nettspenningen (ac) kunne lett 

Radione R2 
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endres med den såkalte «wurfel stecker», en firkantet plugg som kan settes inn på 4 
forskjellige måter og dermed kunne 4 forskjellige spenninger velges. Så vidt jeg kan 
bedømme av diverse klisterlapper, har min blitt kjøpt i Sveits ca. 1944, 12v versjon 
og med tydelige spor av å ha vært brukt i bil.  
 

 
 

Radione R3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radione R9 
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Etter denne anskaffelsen begynte jeg å tenke på en annen radio fra samme årgang 
som jeg også hadde hatt, DKE38. Dvs. Deutsche Klein Empfänger 1938. Det er en 
enklest mulig lokal mottager med høyttaler, i Tyskland kalt Goebbelskjeften. Radioen 
har et dobbelt rør, triode + utgangs pentode, VCL11 og et likeretterrør VY2. 
Filamentene i serie trenger 110 v, for høyere spenninger kom en serie motstand inn. 
Den kan drives med ac/dc. Trioden fungerer som tilbakekoplet detektor(reaksjon).  
 
En DKE 38 ble kjøpt på 
E-bay, da den kom, viste 
det seg at den var 
modifisert til å bruke 
UCL11. Dermed måtte 
jeg melde meg inn i 
NRHF for å få tak i et 
VCL11. Radione 
motakerne interesserte 
meg fortsatt og første 
skritt var å få tak i den 
mere moderne versjonen 
av R2 som har beteg-
nelsen R9 og kom i 50-
årene. Kassen er av 
aluminium, men noe 
mindre og lettere  enn 
R2, batteri spenningen er 
6/12v, «wurfel stecker» 
er forlatt, rørene er av 
40-serien. 
 
Og så til slutt fikk jeg tak 
i en R3 til en over-
kommelig pris. En slik 
hadde jeg også hatt på 
50-60-tallet. Dette er en 
ren kortbølgemottaker, 
2.5 -25 Mhz i 3 bånd med beat- 
oscilator, bygd over samme lest som R2. 
 
En kveld i høst var jeg på hytta på Trøndelagskysten, TV-programmet så ikke særlig 
inspirerende ut, så jeg rigget meg til for å prøve gammeldags mellombølge. En 
Radione R9 har fast tilhold der, så fant jeg frem en rammeantenne med avstemning, 
og slo av alle potensielle støykilder. En god bok og et glass vin var også innen 
rekkevidde. Jeg ble belønnet med gammeldans fra Skottland, ildfull musikk fra 
Romania og til slutt et interessant program om Svalbard fra Tyskland. 
 

Deutsche Kleinempfänger 
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Preselektoren LF 10 fra National Radio 
Company, samt et eget prosjekt. 

 

Av Tore Moe Namsos 
 

 
 

Preselektoren LF 10 som egentlig hører til HRO-500. 
 

For noen år siden var jeg så heldig å få tilslaget på en LF 10 på en av våre auksjoner. 
Det er en ekstraenhet som er beregnet brukt sammen med HRO-500, som preselektor 
og følsomhetsbooster på de lavere frekvenser. HRO-500 går jo helt ned til 0 Hz i 
prinsippet, men i praksis ikke lenger ned enn til 5kHz. Men uten LF 10 er mottakeren 
ubrukbar for frekvenser under 500 kHz da følsomheten blir alt for dårlig. Så med LF 
10 kan man altså lytte på selv de laveste VLF-frekvenser.  
 
Enheten har 5 funksjoner: Som antennetilpassningsdel, et variabelt båndpassfilter, en 
signalforsterker og en høyttaler med egen audioforsterker. De to sistnevnte er helt 
adskilte fra resten, de bare står i samme kasse. Det er også mulig å plugge inn et 
audiofilter for å innsnevre høyttalerlyden når man lytter til cw. LF 10 kobles til HRO-
500 via en 18-pins Jones-plugg, samt noen coax- og RCA-kontakter. Driftspenninger 
og AVC-styring får den fra HRO-500. 
 
For tiden bruker ikke jeg LF 10 sammen med HRO-500, men med andre mottakere. 
Driftsspenning på 12V må da tilføres eksternt.  Signalforsterkeren trekker 6mA og 
audioforsterkeren 40 mA. 
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LF 10 er kjempefin for lytting på SAQ (Grimeton) 17,2 kHz, Anthorn (UK) 60 kHz, 
Meinflingen (Tyskland) 77,5 kHz, Amatørbåndet på 137 kHz, vanlig langbølge 
kringkasting, NDB-radiofyr og 500 kHz amatørbånd. Selvfølgelig sammen med en 
mottaker som dekker disse frekvensene. 
 

 
 
 

Innvortes bilde av enheten. Litt av et kråkereir til å være laget av et professjonellt, 
ordentlig firma. 
 

Men for frekvenser høyere enn 500 kHz duger den ikke. 
Løsningen på dette ble å bygge en egen konstruksjon delvis basert på samme prinsipp. 
Dog noe forenklet. Min konstruksjon har kun et variabelt båndpassfilter og signal-
forsterkeren. Og foreløpig bare for området 500-1600 kHz. Altså mellombølgen. 
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Båndpassfiltret 
Dette består av to like, avstemte kretser: 2 like spoler med hver sin «antennevikling» 
eller «utgangsvikling», en 3-gangs dreiekondensator på 50-550 pF (2-gangs hadde 
vært vel så bra, men det var 3-gangs jeg hadde for hånden).  Spolene står 6 cm fra 
hverandre, og har helt sikkert en viss induktiv kobling mellom seg, men 
hovedkoblingen er kapasitiv. Her bruker jeg en liten dreiekondensator på 3-30 pF. 
Ifølge teorien bør koblingskondensatoren være 1/10 av hovedkondensatorene. Så helt 
optimalt er det ikke. Det hadde kanskje vært bedre å satset på induktiv kobling.  
Spolene er pluggbare i hver sin oktalsokkel. 
 
Signalforsterkeren 
I LF 10 består signalforsterkeren av i alt 4 transistorer; to av dem er selve 
forsterkeren, og de to andre regulerer forsterkningsfaktoren i inngangstransistoren. 
Dette brukes som en AVC-regulering, med en AVC-spenning fra HRO-500. 
De to forsterkertransistorene er 2N3391A.  
 

 
 

Egen konstruksjon av preselektor for mellombølge. 
 

Jeg bestemte meg i første omgang for å kopiere LF 10 forsterkeren, men med andre 
transistorer og å sløyfe AVC-funksjonen. Transistorene jeg valgte ble 2N2222A. 
Dette fordi disse hadde jeg mange av, 2N3391A hadde jeg ikke, og jeg tror de blir 
vanskelig å få tak i. Begge typene er NPN silisium med noenlunde samme data. Som 
emittermotstand i inngangstransistoren valgte jeg en på 210 ohm for å få en høy 
forsterkning og forholdsvis høy inngangsimpedans. Ellers er komponentverdiene like 
med de i LF 10.  
Hele greia loddet jeg opp på et lite stykke vero-board. 
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Preselektoren sett forfra. 
 

Første gang jeg testet mitt byggverk sammen med Sølvsuper 5, på mellombølge, fikk 
jeg hakeslepp. Det var på dagtid før jul, og nesten ingen stasjoner var å høre bortsett 
fra de aller sterkeste. Preselektoren ble koblet inn mellom antenna og radioen, 
spenning satt på, og plutselig var det stasjoner «overalt». Det var bare å stille inn på 
preselektoren til maks styrke.   
Båndpassfilteret begrenser støyen som slipper igjennom, og signalforsterkeren øker 
mottaksfølsomheten. En meget gunstig situasjon. 
Med en aktiv preselektor kan selv en «slapp» mottaker bli brukbar. 
 
Jeg har planer om videre eksperimentering med andre transistortyper og andre 
koblinger. Her kommer jeg til å prøve med en dual-gate MOSFET inngang. Noen 
aktuelle transistorkandidater er 40673 og 40841 fra RCA. 40673 var arbeidshesten i 
en rekke av ARRL-håndbøkene fra 70-tallet og oppover. Let her for ideer. 
En annen særdeles interessant type er 3SK121 fra Toshiba. Det er en dual-gate GaAs 
MesFET som har et godt ord på seg for lav støy.  
Det finnes også ferdige signalforsterkere/antenneforsterkere som kun trenger tilført 
12V driftspenning og som har 50 ohms inngang og utgang. En veldig bra type er 
PGA-103+ fra Mini-Circuits. Disse finner man på nettet og de koster nesten ingen 
ting. 
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Komplett koblingsskjema over LF 10. 
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Alexanderson og hans generatorer 
Av Tore Moe Namsos 

 
 

Den svensk/amerikanske ingeniøren Ernst Alexanderson var en allsidig mann som 
satte et sterkt preg på elektroteknikken i første halvdel av det 20. århundret.  
 
Dette er ikke ment som noen slags biografi over han eller hans arbeid, men arven fra 
han lever fortsatt og er fortsatt aktuell. Jeg tenker da på «Alexandersongeneratoren» i 
Grimeton ved Varberg sør for Gøteborg, en roterende maskin som genererer 
høyfrekvent vekselstrøm på 17,2 kHz. Den kom i drift i 1924. 
Men hva skulle man med høyfrekvent vekselstrøm i begynnelsen av forrige århundre, 
når Alexanderson satte i gang sine eksperimenter? Jo, det var da Marconi for alvor 
kom i gang med sin trådløse telegrafi og sine gnistsendere. Gnistsenderne hadde 
mange ulemper, de egnet seg kun for telegrafi på grunn av de dempede svingningene 
en gnist kunne produsere. Noen bærebølge og modulasjon var det ikke snakk om, kun 
en uryddig samling radiobølger som la seg over et stort frekvensområde. Slike 
stasjoner forstyrret hverandre hvis de kom nær hverandre, og det meste av effekten 
forsvant dessuten til ingen nytte. 
Da var det at Alexandersons generator ble en foreløpig løsning. Den kunne levere en 
kontinuerlig vekselstrøm på opptil 100 kHz med bra stabilitet.  
100 kHz var en meget høy frekvens på den tiden. Hvis man ledet denne hurtig 
varierende strømmen opp i en antenne «så formådde ikke antennen å holde på 
strømmen» og den den spredde seg ut i atmosfæren. Slik lød forklaringen i et 
gammelt hefte fra ca. 1906. Alexandersongeneratoren kunne altså brukes som 
radiosender. 
Hvordan skulle nøklingen av slik stor maskin foregå? Det var jo ikke praktisk å bare 
sette en morsenøkkel i antennekretsen. 
 
En roterende vekselstrømsgenerator må ha et magnetfelt rundt ankeret for å levere 
strøm. Den mest effektive måten å få til det på er å ha en feltvikling i statordelen av 
maskinen. Man kunne tenke seg at en likestrøm i feltviklingen ville gjøre jobben. 
Men vekselstrøm kan også brukes. Da er det greieste å la feltviklingen få indusert sin 
strøm fra rotoren mens rotoren roterer. Og feltviklingen må være en del av en lukket 
strømsløyfe. Det vil si at de to ledningene som kommer fra feltviklingen må 
sammenkobles. Enten direkte eller gjennom en impedans eller motstand.  
Her lå løsningen i hvordan man kunne bruke en Alexandersongenerator til 
kommunikasjonsformål.  
Man må rett og slett styre strømmen gjennom feltviklingen enten med en 
morsenøkkel eller en kullkornsmikrofon.  Med morsenøkkel kunne man slå 
generatoren av og på i stor hastighet. 
Og med en kullkornsmikrofon kunne man MODULERE utgangsstrømmen. Det var 
på den måten det første gang ble kringkastet AM trådløst. Det skjedde fra en 
forsøksstasjon drevet av Reginald Fessenden fra Brant Rock på USAs østkyst. Han 
hadde anskaffet en av Alexandersons tidlige generatorer som leverte 1 kW på 100 
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kHz, og på juleaften 1906 foretok han den første test med utsendelse av menneskelig 
tale og sang. For de telegrafister som hørte dette må det nærmest ha vært en religiøs 
opplevelse.  

Dette er verdens første AM-sender, fra 1906 

På 20-tallet hadde Alexanderson utviklet generatorer som kunne levere 200kW. Det 
var to slike han solgte til det svenske Telegrafstyrelsen for stasjonen SAQ i 
Grimeton. Disse kunne kjøres i parallell og utstrålte da 400kW. Stasjonen lå ved den 
svenske vestkysten og hadde fri sikt utover havet. Det var faktisk nesten bare hav i 
rett linje derfra og til USAs østkyst. Åpent hav ga best radioforhold. Stasjonen skulle 
fungere som kommunikasjonsledd mellom Sverige og USA. Det gjorde den helt til 
1945, men etter det ble det meste av trafikken overtatt av kortbølgestasjoner. Utstyret 
ble imidlertid bevart frem til 1960 da den ene generatoren ble skrapet. Men den andre 
ble heldigvis bevart, og er i dag del av en operativ museumsstasjon som er erklært 
som et verdensarv-sted. Alexandersongeneratoren i Grimeton er den siste 
eksisterende av sitt slag. Den fyres opp noen få ganger i året, sist nå på juleaften. 

Litt mer om nøklingen av feltspolestrømmen.  Magnetisk forsterker.  
Som tidligere nevn var det om feltspolestrømmen var av eller på som bestemte om 
generatoren leverte høyfrekvensstrøm til antenna. Med en så betydelig effekt som 
200kW ut var også feltstrømmen ikke helt liten. Mye mer enn en morsenøkkel kunne 
tåle. Man måtte derfor finne en annen metode som styrte strømmen. Da ble den 
magnetiske forsterker løsningen.  
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Feltspolestrømmen er en vekselstrøm av samme frekvens som selve 
generatorstrømmen. Ved å la denne passere gjennom en ekstern reaktor (spole), samt 
å kunne mette denne reaktor ved hjelp av en magnetiseringsvikling hvor det gikk en 
likestrøm. Når reaktoren er mettet fikk ingen ac passere. Så ved å slå av og på 
likestrømmen kunne man starte og stoppe feltstrømmen, og dermed også selve 
hovedstrømmen fra generatoren. Dette kalles en magnetisk forsterker, hvor en liten 
likestrøm kontrollerer en meget stor vekselstrøm. Det hadde faktisk også vært mulig å 
amplitudemodulere hele SAQ! Kanskje vi skulle foreslå det?  (Se også  QSL-kort fra 
SAQ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prinsippskjema av den magnetiske forsterker (til venstre) og den komplette 
radiostasjon (til høyre)  

 

 
 

En litt nyere versjon av Alexandersongeneratoren. 100 kHz, 2kW. 
 
Thyratronen 
Det var ikke bare hf-generatorer Alexanderson drev med. Han hadde en rekke 
prosjekter i gang, og fattet interesse for noe Langmuir hadde funnet opp i 1911. Dette 
var et elektronrør for likeretting og for kontroll av store strømmer. Dette elektronrør 
kunne ved hjelp av en kontrollelektrode slippe gjennom store elektriske ladninger på 
meget korte øyeblikk. Alexanderson brukte det bl. annet i forbindelse med styring av 
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skipskanoner (kanskje avfyring) under 2VK. Siden dette elektronrør ikke hadde noe 
navn døpte han det Thyratron, noe som nok må tilskrives hans kone Thyra.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thyratroner i et eksperimentstativ. 
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Ernst Alexanderson med sin kone Thyra 

 

Kilde: Ernst Fredrik Werner Alexanderson, av Bengt V. Nilsson. 
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QSL-hefte fra SAQ i Grimeton/Varberg 
ved Gøteborg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For en del år siden hadde de trykte QSL-kort 
med to fotografier av Alexandersongeneratoren 
og stasjonsbygningen med antenna. Nå får vi 
bare en bekreftelse pr. mail. 
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Bilder fra julemøtet i foreningslokalet. 
(foto: T.M. Namsos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Før gjestene kommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne gangen var det bare undertegnede som hadde med et par selvbyggede konstruksjoner: 
Krystallapparat og preselektor. 
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Carl Johnsen leter etter komponenter på delelagret. Det er kanskje litt overfyllt der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatørbygget sender fra 40-50 tallet. Fra Eivind Olssøns dødsbo. 
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Samme amatørsender m/power supply som foregående side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formann Tor van der Lende viser frem den sjeldne Proton magnetofonen foreningen 
har skaffet seg. 
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Så er vi i gang igjen etter en lang juleferie, og et nytt år står foran oss med nye 
utfordringer og spennende radioopplevelser. Det ser ut til at vi skal klare å få til litt 
flere aktiviteter på tirsdagskveldene framover. Men for at vi skal få til noe 
«matnyttig» for våre medlemmer er vi avhengige av innspill og opplegg fra dere. 

Så sitter du med en god ide’ for en klubbaktivitet som flere kan være interesserte i, så 
gi oss en melding.  

Skulle du ha bygd et eller annet som du er litt stolt av, og gjerne vil vise fram til oss 
andre likesinnede, kan du gjerne gjøre dette på en tirsdagskveld også, med en 
demonstrasjon.  

I skrivende stund, ser det ut til at vi skal få en avløser for Just Qvigstad og som kan 
overta bestyrelsen av rørlageret vårt. 

Men fortsatt etterlyser jeg en som kan overta skjemaarkivet vårt etter Bjørn Lunde, 
og en til å overta bestyrelsen av biblioteket etter Frode Galtung. Beskjedenhet er ofte 
en dyd, men ikke i disse tilfellene. Skjemajobben krever faktisk frammøte hver 
tirsdag kveld, og bibliotekar jobben, holder med en gang i måneden. Så ønsker du å 
bli en av den «harde» kjerne i foreningen, så ikke nøl med å melde deg. 

Et av våre medlemmer, Marek Mariusz Wlosek på Gol, er meget interessert i 
båndopptagere og kasettspillere, og etterlyste en fast båndopptagerspalte i bladet, og 
jeg svarte at siden interessen er så stor, hadde det vært naturlig at han tok den jobben 
med å redigere en slik spalte, så etter avtale med vår redaktør, får vi bare se fram til 
en slik fast spalte, og vi ønsker ham velkommen på laget. Er det flere av dere der ute i 
radioland som har spesielle ønsker som ikke omtales så ofte i bladet, er det bare å 
komme med forslag. 

Vi har nå gått til innkjøp av en «label» skriver for pakkeforsendelser, da posten har 
«modernisert» seg og forlanger spesielle etiketter med strekkoder på alle pakker vi 
sender. I den forbindelse får vi også en tilbakemelding på E-post når pakka er levert 
på postkontoret med sporingsnummer, så det blir nå enklere å spore opp 
bortkommende pakker.  

Da gjenstår det bare å ønske dere alle en fin årstid og kommende auksjon. 
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Vakre Mikrofoner 
Av Tor van der Lende 

 

Vi fortsetter denne spalten så lenge det finnes 
mikrofoner å vise fram. 

Denne gang skal vi til England og til et firma 
som het: LUSTRAPHONE LTD, og som 
holdt til i Regents Park Street i London. 

 Denne mikrofonen er en dynamisk mikrofon 
med modell nummer C48. Som det står i 
omtalen på brosjyren til denne mikrofonen, er 
dette en mikrofon som kombinerer høy 
følsomhet med en behagelig frekvensgang. 
Som på grunn av membranens oppheng 
reduseres resonansene til et minimum, og 
sikrer en tro gjengivelse av både tale og 
musikk.  

Det litt spesielle med denne mikrofonen er 
stativet, som dere ser på bildet er det en 
fingerskrue rett nedenfor mikrofonhuset, og 
løsner man på denne, viser det seg at dette er 
et teleskopstativ. Så lengden blir dobbelt så 
høy som når den er nedslått som bildet viser. 
De tekniske spesifikasjonene er: 

Impedans: ca. 20 Ohm. Frekvensområde: 50- 
8000c.s.  Som dere skjønner er denne 
mikrofonen laget på 40-50tallet, og da var 
ikke begrepet HI-FI kommet på banen enda, 
og frekvensområdene på radio og forsterkere 
og grammofonplater holdt seg innen dette 
området. 

Ledningen er plugget inn på baksiden med en 
3 pins standard miniatyrplugg.  Sokkelen er 
støpt i jern og lakkert i sort krympelakk.                         
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Radioer jeg har møtt 
Av Tor van der Lende 

Atter en gang skal vi innom Philips Bi-Ampli, som har vært beskrevet tidligere, men 
denne gangen et flott kabinett med modellbetegnelse F7 N62 A, fra 1957. 

 

Jeg ble kontaktet av en kar som gjerne skulle ha liv i dette kabinettet igjen, og etter litt 
mailing fram og tilbake kom han på døra med innmaten i en stor bag.  

Den besto av flere deler, selve radiochassiset, løs strømforsyning og 2 høyttalere 
montert på hver sin baffelplate. For nye lesere som ikke har fått med seg hva begrepet 
Bi-Ampli står for, kan det enkelt forklares med at det er to separate utgangs-
forsterkere som driver hver sin høyttaler, en stor som tar bassen og de lavere tonene 
og en mindre som tar mellomtonene og diskanten. Når disse to høyttalerne står i hver 
sin ende av kabinettet, får vi en tilnærmet stereofonisk gjengivelse. Så monosignalet 
som går gjennom radioen blir splittet opp med hver sin filterkrets som igjen går til 
hvert sitt utgangsrør med tilhørende høyttaler. 

Dere som har vært under en Philips radio før, vet sikkert hva slags virvar som møter 
deg, det er nesten umulig å finne fram til de rette komponenter og koplinger uten et 
skjema, og jeg var så heldig at jeg hadde i min Philips perm, skjema og alle underlag 
på dette kabinettet. Sist eieren spilte på denne, kom det plutselig en lyd og røyk-
signaler ut av den, deretter, ingen ting. Den store tystnaden.  
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Et skikkelig rakleverk av en innmat, montert på treplater med separat trafo. 

 
Som vi ser, er det 2 likeretter rør montert på trafoen, og lyttene sitter i radioen. 
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Etter å ha konsultert skjema og målt litt spøk og spenning, fant jeg ut at utgangsrøra, 
EL 84, manglet skjermgitterspenning, og årsaken var to avbrente skjermgitter-
motstandere. Nye ble satt inn, og årsaken var ganske grei, defekte lytter i like-
retterdelen. Disse ble erstattet av nye, aksiale med 450v spenning, og loddet fast på 
undersiden, samt litt hjelp fra en limpistol for mekanisk feste. Jeg fant også to 
avbrente motstander her som satt koplet mellom lyttene, og nye ble satt inn her også. 

 
                                              Nye lytter og motstander.  

 

Som vi ser, er dette den vanlige Philips utsikten under et chassis, og til venstre i 
bildet, de to nye skjermgittermotstandene. Ellers var alle de sorte kondensatorene ok. 
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En titt ned på chassiset, og til høyre i bildet ses to ferritt antenner som er dreibare 
med et snortrekk. 

 

Her ser vi høyttalerne på hver sin baffel. Bassen til venstre og diskanten med en 
spredermembran. 

En hyggelig tilbakemelding fra eieren etter at han hentet sakene og monterte de 
tilbake i kabinettet igjen, var at nå var lyden så god som den aldri hadde vært før. 
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                               En pryd for ethvert møblert hjem, og for øret. 

 

Tok med et utsnitt av koplingstegningen som er et skikkelig kråkerede….. 
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En sjeldenhet 
Av Tor van der Lende 

Vi har vært så heldige å få byttet til oss en virkelig sjelden båndopptager til museet 
vårt. Dette er en båndopptager utviklet og laget av PROTON, til OL i 1952. Roger 
Arnhoff var med på å utvikle denne. NRK hadde ikke noen båndopptager til 
reportasjebruk, programopptak og avvikling. De forespurte PROTON, (senere 
Siemens Norge), om de kunne utvikle en slik opptager med solid mekanikk og data 
som var de beste på den tiden. Prototypen ble godkjent og det ble produsert kun 40 
eller 50 eksemplarer, dette er litt usikkert. Dette er en maskin med 3 hoder og 2 
hastigheter, og fullspor. Etter at OL var over, ble disse fordelt rundt til NRKs 
distriktskontorer, som på den tiden ikke hadde noe opptaksutstyr som var brukbart. 

 
Legg merke til kapstanakselen som ligger inn mot pressvalsen, den ser stor ut, og den 
er avtagbar og når denne er fjernet er det en meget tynnere aksel som stikker opp, og 
dette er hastighetsskifte-anordningen. 

Etter at de hadde laget denne modellen, ble det produsert en «folkemodell» som dere 
sikkert har sett, den har 2 hoder og en pressvalse som er fjærbelastet og håndoperert, 
og et trolløye i stedet for viserinstrumentet, samt etpar knapper mindre. Denne her er 
en tung «jævel», og trenger to mann for å bære den. 

Nysgjerrigheten var stor for hvordan den så ut innvendig, så da var det bare å finne 
fram en skrutrekker og åpne den. Ikke noe rart at denne var tung, tre motorer og etpar 
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digre trafoer, samt en støpt topplate og et solid rammeverk og chassis i «heavy 
metall». 

 
Som vi kan se er det 2 spolemotorer og egen kapstanmotor med en stor startkondensator. 
Elektronikken inneholder 11 rør. 
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Denne maskinen hadde serienummer 14, så den var en tidlig produksjon. 

Disse lappene var klistret opp på alle motorer og chassis. 
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Her har vi nærbilde av hastighetsvelger mekanismen. Jeg vil anta at hastighetene var 
7 ½ og 15. 

 

                                           Betjeningspanelet. Nærbilde. 
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    Mange knapper og funksjoner, flere enn vi ser på en vanlig båndopptager. 

 

               Nærbilde av innspillingsinstrumentet med funksjonsvender. 
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Tilkoplingsfeltet, Linje inn, linje ut, telefon 4000 Ohm og høyttaler 50 Ohm. Vi ser 
også veldig tydelig at kassa har vært oppmalt en gang, men i samme farge. 

 

Her ser vi bildet av «folkeProton opptageren», model 5K, som tydeligvis har hatt 
NRK maskinen som forbilde. Eller omvendt. Støpt topplate, med trolløye som 
innspillings-indikator og bare 2 lydhoder, slettehode og kombinert inn/av-
spillingshode. Denne kom antagelig i 1951. Det kan også være at disse to hadde en 
parallell utvikling.  
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Her er det noe som stinker, Nipper er borte… 

 
En gammel svensk reklame for krystall til krystallapparater,fra Uno Särnmark. 
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Rett produkt til rett tid 
 

Filip Rukan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I denne oppgaven skal jeg ta for meg bedriftene Tandbergs Radiofabrikk (Tandberg) og 
Jan Wessels Radiofabrikk Radionette (Radionette). Når en ser på Tandberg og 
Radionettes historie, er det veldig mye likheter, men også en del forskjeller. 
Radionette startet opp i 1927, mens Tandberg startet i 1933. I 1972 ble Radionette 
fusjonert med Tandberg, og 6 år senere gikk Tandbergs Radiofabrikk konkurs. (Bue, 
1996) Men det er en historie jeg ikke vil fortelle i denne teksten. 
En ting som er slående når en setter seg inn i de forskjellige bedriftene er grunn-
leggerne Jan Wessel (Radionette) og Vebjørn Tandbergs (Tandberg) viktighet i 
bedriftene. De var vidt forskjellige som enkeltpersoner, men virkelig levde og åndet for 
bedriftene. (Hildisch, udatert/Hivju, udatert) Både Radionette og Tandberg var bedrifter 
som oppnådde stor suksess med sine produkter, både i Norge og i utlandet (Bue, 1996). 
Det sies at det har i Norges histore vært omkring 175 forskjellige radiobedrifter, 
(Otterbech, 2015) så konkurransen må ha vært knallhard, og det må være en del 
faktorer på plass for at en skal overleve i markedet. Dette klarte både Radionette og 
Tandberg utmerket godt i en lengre periode. Men til slutt måtte også Tandberg og 
Radionette kaste inn håndklet, som også store deler av industrien her i landet har gjort 
med tiden. (Hildisch, udatert/Hivju, udatert) Jeg vil ta for meg begge bedriftenes 
oppstart, fordi det var nettopp oppstarten som ga grunnlaget for den senere suksessen. 
Jeg vil prøve å dra det viktigste ut ifra en designers perspektiv. Hva var det de 
forskjellige bedriftene gjorde for å ta grep om markedet? Hvordan foregikk 
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Radionette R3 

produksjonen? Hvordan var produktene funksjonelt og estetisk i forhold til samtiden? 
Jeg vil bruke produkter for å understreke eksempler. 
 
Jan Wessels Radiofabrikk Radionette - oppstarten: 
Jan Wessel var meget interessert i radio og den nye tråløse teknologien. Han hadde 
ingen formell utdannelse, men i 1926 skapte han sin første serieproduserte radio på 
pikeværelset i leiligheten til moren og faren. (Hildisch, udatert) Navnet ble Radionette 
R2 (bilde til høyre), som var liten og lett reiseradio. Ansatte: Jan Wessel. Året etter ble 
Radionette firmaregistrert, og oppfølgeren 
Radionette R3 var i kort tid etter et faktum. 
Denne radioen vakte stor oppsikt og ble 
Wessels store gjennombrudd fordi det var 
den aller første serieproduserte radioen med 
lysnettdrift. Det var faktistk Europas første 
serieproduserte radiomottaker med 
lysnettdrift! (Hildisch, 1990) Den var liten og 
lett, og hadde en kjeksboks som kabinett. 
Wessel var fortsatt den eneste ansatte i 
bedriften, men etterspørselen ble stor, så han 
var nødt til å ansette en person til på 
arbeidsplassen i pikeværelset. (Hildisch, udatert) 
 

I tiden mellom 1927 og 1931 ble det produsert 3000 eksemplarer av Radionette R3. 
Folk likte denne radioen fordi den var veldig liten og lett, enkel å håndtere og den 
kostet ikke mer enn 165 kroner som tilsvarer ca. 4500 kroner idag. En kan sikkert tenke 
at det høres mye ut for en så liten ting, men det var ca. halvparten av det konkurerende 
modeller kostet. I tillegg gikk R3’en på lysnettet og ikke på batterier (Hildisch, 2015). 
Jeg personlig tror ikke det er lagt 
noen stor vekt på det estetiske ved 
designen i dette produktet, ettersom 
det i bunn og grunn er en kjeksboks 
som er snudd på hodet og lakkert 
som er hovedformen (Hildisch, 
2015). Men at det var en utrolig 
smart, innovativ og en svært 
økonomisk løsning er det ingen tvil 
om. Det er nok det funksjonelle og 
teknologiske på insiden av selve  
boksen som er satt i fokus. Det er 
tross alt helt ny teknologi det snakkes  

Radionette R2 

48 Hallo Hallo nr 133



om her, og det er det folk vil ha, det estetiske får komme i andre rekke. Den er såpass 
enkel at nesten hvem som helst kan bruke den, og dermed rekke ut til et mye bredere 
marked. Wessel ville skape noe som var “lite og nett” (dermed Radionette), og han 
klarte nettopp dette gjennom Radionette R3. (Hildisch, udatert). 
Jeg kan i tillegg legge til det at i 1927 hadde ikke høytalerteknologien kommet så langt, 
så det var kun selve mottakeren som ble solgt, så en måtte lytte med øretelefoner eller 
en såkalt løs elektrodynamisk høytaller. (Otterbech, 2015). 
Man kan allikevel si det at Radionette R3 var helt inn i tiden. Tiden den ble produsert i 
var preget av en ny moderne verden, der hjemme stod i fokus, og en ville ha en 
enkelhet og en renhet i produkter. (Høisæther, 2005) Det skulle ikke være noe 
ekstraordinær dekor, men en sannhet og ærlighet som skulle komme til uttrykk, og 
nettopp dette syntes jeg Radionette R3 gjennspeiler. (Høisæther, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radionette var et helt nytt firma i slutten av 1920-åren og starten av 1930-tallet. Den 
store depresjonen, som hadde forplantet seg ifra USA, mellom 1929 og 1933 ble 
altså en hard kneik å komme over for den fortsatt unge bedriften. (Hildisch, 1990). 
 
Radionette klarte seg gjennom dette, og bedriften var faktisk i stadig ekspandasjon, og 
flyttet stadig arbeidslokalene sine for å få større lokale, og det ble stadig flere ansatte. 
Etterhvert ble også samlebåndsmetoden brukt for å effektivisere produksjonen. (TV 
Buskerud, 2000) Radionette var utrolig flinke, og også veldig tidlig ute i norsk 
sammenheng med å reklamere for seg selv. Dette gjorde de i aviser og blader, og det ble 
også senere satt opp store skilt med Radionettes logo rundt om i byer. De var på mange 
måter en foregangsbedrift for dette med reklame, og er godt mulig en av grunnene til 
den store suksessen i et konkuransepreget marked. (TV Buskerud, 2000) 
Det sies blant Radiofanatikere at Radionette hadde en egen evne til å komme med rett 
produkt til rett tid (Otterbech, 2015). 
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Når en ser på hvilke produkter de har kommet ut med, og omtaler av dem så kan man på 
mange måter si at det er sant, selv om det er en sterk påstand. Eksempel på nettopp dette 
er Radionette Kompass som ble landsert i 1934 som skal ha vært den første radioen med 
navneskala, noe som var meget praktisk og brukervennlig. (Hildisch, udatert) 
Det var rundt nettopp denne tiden det virkelig startet å ekspandere for Radionette, for i 
1933 ble Norsk Rikskringkastning opprettet, og hele folket ville nå ha radio. 
Dette er det samme året Tandberg ble opprettet. (Industrimuseum.no, udatert) 
 
Tandbergs Radiofabrikk - oppstarten: 
Vebjørn Tandberg har i motsetning til Jan Wessel en utdanning i bakhånd, og han var en 
dyktig student. Han studerte ved Norges tekniske Høyskole (NTH), og var veldig 
opptatt av høytallere og lydoppbygging, så 
han tok til slutt en diplomoppgave i 
høytallerteknologi. (Hivju, 1992) Han 
grunnla Tandbergs Radiofabrikk i 1933, og 
ansatte 2 personer ganske raskt. Bare det at 
han valgte å ansette folk med en gang tyder 
på at Tandberg var sikker på hva han ville. 
For han så et marked, og han skulle lykkes. 
Det skal også sies at han hadde en helt 
annen startkapital enn for eksempel Jan 
Wessel. Wessel hadde en startkapital på 
3000 kroner, som han fikk låne av sin onkel 
(hildisch, udatert), mens Tandberg hadde en 
startkapital på hele 50 000 kroner 
(forskudd på arv), som tilsvarer omtrent 
1,7 millioner kroner idag. (Eide, udatert) I 1933 var den store depresjonen i sin sluttfase, 
og jeg vil tro at det var en veldig bra tid å starte opp en bedrift. Verdensøkonomien var 
på vei oppover igjen, og NRK var ikke 
minst nystartet. (Hivju, 1992) Alle ville ha 
radio, og Tandberg selv hadde den 
nødvendige kompetansen for å lage radio 
med høy kvalitet. Det er nettopp dette som 
kjennetegner tandbergs produkter, iveren 
for å skape høy kvalitet i produktene. (Bue, 
1996) Han startet med å produsere 
høytallere, men det tok ikke mange 
månedene før den første radioen kom på 
banen. Denne radioens navn het 
Tommeliten og kan på mange måter minne  

Tommeliten 
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om Radionette R3. (Eide, udatert) Den var i likhet med R3’en enkel å ta med seg, liten 
og lett, og kom ikke med høytaller. (Eide, udatert) Personlig syntes jeg det er en penere 
radio en R3en. Den ser på mange måter mer forseg gjort ut. Det kan nok ha mye med at 
det er brukt treverk i steden for metall, og den hendige bærereimen som gjør den enkel å 
frakte. Den ser rett å slett litt mer “eksklusiv” ut. Tandberg hadde som sagt en mye 
høyere startkapital enn det Radionette hadde, så jeg vil tro at Tandberg da hadde flere 
muligheter enn det Radionette hadde, og derfor ble Tommeliten ble et penere slutt-
produkt enn det R3’en ble. Allikevel så menes det at Tommeliten var en beskjeden start 
for Tandberg, ettersom den ikke var noe særlig oppsiktsvekkende, og kun gikk på 
batteri. (Svensen, udatert) For bare noen måneder senere kom de ut med en ny radio. 
Denne fikk navnet Corona, og var en radio av et helt annet kaliber. 
 

Kvaliteten var høy, og Vebjørn Tandberg skal ha sagt “Jeg vil opprettholde Coronas 
høie og ledende kvalitet og kan derfor ikke gå til pris reduksjon i noen som helst form” 
(NRHF, udatert) Corona var altså en litt dyrere radio og kostet omkring 230 kroner, men 
det ble allikevel solgt en masse Corona-radioer, for folket skulle jo ha radio. (Hivju, 
1992) Jeg syntes det er en meget pen radio. Den er stilren, men allikevel meget enkel 
og ærlig i sine former. Med andre ord helt inn i tiden den ble produsert i, og et objekt jeg 
kan tenke meg de aller fleste i 1934 kunne tenkt seg å pryde hjemmet sitt med. 
Tandberg fikk stadig flere ansatte utover på 1930-tallet, og nye produkter stod i kø. 
Produksjonen som startet med tilsammen 40 kvadratmeter på to rom ble stadig flyttet til 
nye større lokaler rundt omkring i Oslo, og jeg vil tro at også produksjonen ble 
effektivisert ved samlebåndsmetoden, i likhet med Radionette, når også antall ansatte 
stadig var i eskalering. Det startet Med Vebjørn Tandberg selv, og i 1939 var antall 
ansatte oppe i hele 90 personer. (NRHF, udatert) 
Tandberg skulle være forbundet med høy kvalitet. Dette var utrolig viktig for Tandberg, 
og da NRK ville lansere en billig radiomottaker i 1938 syntes Tandberg at mottakeren 
var av så lav kvalitet at han ikke ville ha sitt merkenavn på Radioen, og tok dermed å 
avslo tilbudet om å produsere NRKs folkemottaker. (Eide, udatert) Det som er interes-
sant er at Radionette ble firmaet som produserte denne mottakeren, sammen med N. 
Jacobsens Elektriske A/S. Det kan altså tyde på at Radionette og Tandberg ikke hadde 
det samme synet på hvor lista på kvalitet skulle være. Det kan tenkes det at du får mer 
kvalitet av Tandberg, enn det du får av Radionette, selvom det er en meget sterk påstand. 
Når en skal oppsummere de to bedriftene kan man godt si at de startet å lage radio i en 
perfekt tid. I den tiden folk begynte å skaffe seg radio for første gang og i den tiden 
NRK nettopp var oppstartet. (Hivju, 1992) Begge bedriftene lagde produkter som var 
helt i toppen funksjonelt, og var helt inn i tiden estetisk messig, og de kom 
rett å slett med rett produkt til rett tid. 
 

Av: Filip Rukan              BAPD 1100, våren 2015          Designhistorie og Designteori 
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Leserinnlegg 

Torpedoflyet Swordfish, problemer med den elektriske omformer. 
Min avdøde kone var britisk, og hennes «uncle Bob» fortalte meg følgende historie: 

Han var i VK2 Electrical Officer på en base for torpedoflyet Swordfish. Et på mange 
måter foreldet fly, dobbeltdekker, fast understell med en torpedo mellom hjulene, 
tomanns besetning med skytter/observatør i åpen cockpit. Denne flytypen ble tidlig 
utstyrt med radar, med en antenne som så rett frem mellom vingene. En generator på 
motoren leverte strøm via en roterende omformer som produserte de nødvendige 
spenninger. Denne omformeren ble montert i skroget bak observatørens plass, den ble 
varm så det ble laget ventilasjonsåpninger. 

En av observatørens 
oppgaver var å holde 
utkikk etter dykkende 
fiendtlige ubåter og 
markere stedet ved å 
kaste ut en markør. 
Hovedingrediensen i 
markøren var alu-
miniumspulver, og så 
gikk det som det måtte 
gå, pulveret kom inn i 
omformerens kommu-
tator. Og «uncle Bob» 
hadde sin fulle hyre 
med å rense kommutatorer. 
Så vidt jeg har kunnet finne ut, var Swordfish i bruk under hele 2VK og fikk radar i 
1943. 

Trygve Meltzer (705) 

52 Hallo Hallo nr 133



En litt forsinket julehilsen: 

 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Long Delayed Echoes (LDE) 
Fra Per Kyllo har vi fått tilsendt noen utklipp fra Radiobladet 1931. Her ble det som 
kalles LDE omtalt. Denne gangen rekker vi ikke å gjøre noe ut av det, men vil bare 
informere om at saken vil bli nærmere omtalt i mai-nummeret. 
Nå viser vi bare et utydelig bilde av ingeniør Jørgen Hals’ radioapparat fra 1928 som 
en forsmak. (red) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

God Jul Alla vänner! Testing mitt nya objekt Main mottagare som går bättre och bättre. 
73 de Leif SM7NCI 
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Våre morsenøkler

En meget pen Nera-nøkkel Produsert på 1960-tallet? (Foto: Hans Sæthre)

Redaktørens første nøkkel. Det må være Nera det også, forskjellene er at 
stolpene bak er 6-kantede, og skruene litt mer alderdommelige og at den er 
preget av tidens tann. Antagelig tidlig 1950-tallet. (Foto: T. M. Namsos)

Tettpakket sal, 120 fremmøtte. (Foto: Michael Andersen) 

7 timer senere - da var det bare restene igjen. (Foto: Michael Andersen) 

Fra høstauksjonen



HALLO HALLO
 MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING

Fra høstauksjonen. (Foto: Michael Andersen)Del av auksjonsobjekt 291 fra høstauksjonen, 10 stk voksruller, pris 500 kr. 
(Foto: Michael Andersen) 
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