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Her har vi to russiske
agentsett fra 2VK. Til
venstre har vi det kjente
SEVER (1941), og øverst
et ukjent apparat som må
være en etterfølger av
SEVER. Dette ukjente
settet ble antagelig tatt med
av norske styrker i Finnmark i krigens sluttfase, og
senere brukt av en norsk
radioamatør. Det bærer
preg av en del borring og
hard behandling, dessverre.
(foto: Erling Langemyr)
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Våre morsenøkler

Det ukjente russiske agentsettet.

Camelback-nøkkel fra Tekniska Museet, Stockholm. Produsent ukjent, men
kan være LM Ericsson. Meget tidlig og ettertraktet nøkkel. (Foto: Hans Sæthre)
Instrumentet er det samme som i Sever, men det er dessverre noe skadet.

Interiør fra Krødern stasjon, med strimmelskriver fra N. Jacobsen, Kristiania.
Nøkkelen er sannsynligvis fra N. Jacobsen den også. (Foto: Hans Sæthre)

Her ser vi settets indre liv. Litt røft oppbygget.
(Foto: Hans Sæthre, settet er fra Tommy Anthonsens samling)
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Siden sist
Endelig er høsten her og vi slipper det skarpe sollyset og all myggen. Og vi kan
fokusere på det vi liker best: radio og elektronikk i alle former. Men mange har benyttet
sommeren til å besøke museer, og da spesielt Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i
Selbu. Tor van der Lende har en fin reportasje derfra denne gang (s. 17). Han og kona
har også besøkt Fauske Radiohistoriske Forening (se s. 8). De har en imponerende og
velordnet samling.
Kåre Kristiansen er i gang med å forske i Norges meget tidlige radiohistorie. Denne
gang får vi en artikkel om den første radiostasjonen på Jan Mayen. Neste gang blir det
kanskje en artikkel om de aller første forsøk med trådløs telegrafering i Norge. Dette har
det ikke vært skrevet noe om på over 100 år!
Blir virkelig FM-nettet slått av neste år?
Diskusjonen går høyt om DAB på facebook. Jeg hadde noen "Ord til ettertanke" i
forrige blad, og et par av de punktene ser jeg går igjen på flere fora. En DAB-radios
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høye strømforbruk er det flere som har merket seg. Det kan slå alvorlig ut ved
naturkatastrofer o.l. når lysnettet faller ut i dager og uker. Og mange mener å ha
registrert at lytterforholdene for FM er blitt merkbart dårligere. En kan jo undres...
Det hadde vært interessant å få en kommentar fra Nordkring om dette.
Vil virkelig NRK slå av FM-senderne når så stor del av bilparken ikke har skaffet seg
DAB-radio ennå? Vi får se hva som skjer til neste år.
Ny minimumspris på auksjonene fra neste år
Styret har bestemt at budrunden skal starte på minimum 200 kr. fra neste år av. Det er
altså ingen vits i å melde på rusk og rask som ingen vil kjøpe allikevel. Prøv å gjør en
realistisk vurdering før du melder noe på. Ev. spør noen om hjelp eller ta en telefon til
klubben. Auksjonene blir bedre for alle med et relativt overkommelig antall
kvalitetsgjenstander isteden for alt for mange ting som ikke blir solgt. Når det gjelder
kvalitetsangivelsen med bokstavkode har vi den som heter R, "gjenstanden ikke prøvet".
Mistanken oppstår da med en gang om at jo, gjenstanden ER prøvet, men er defekt. Da
blir prisen deretter. Foreningen selv må nesten alltid merke sine ting med R fordi vi ikke
har sjangs til å prøve alt vi selger. Unntak fra dette er når det gjelder historiske sjeldne
gjenstander, som helst IKKE burde prøves, da de kan gå opp i røyk og damp. Dette bare
som noen velmenende råd.
Kurér rørradio
På s. 44 har Jens Haftorn et innslag om NRKs Kurér-utstilling. Han nevner der en
interessant opplysning: Kurér-modellene med runde hjørner er bredere øverst enn
nederst. Dette gir en optisk illusjon som får radioen til å se mer gedigen ut. Jeg foretok
en kontrollmåling på min egen, fra der avrundingene begynner, og ganske riktig:
Øverst, 355 mm og nederst 348 mm. En forskjell på 7 mm.
(Som vi husker, skrev Tor Marthinsen om dette fenomenet i HH nr 1/92 s. 28, i sin
omfattende Kurér-artikkel, som forøvrig bør leses igjen.)
Litt om Vebjørn Tandberg
Fra Kjell Myhre (2697) har vi fått oversendt et interessant kåseri (se s. 39) skrevet av
tidligere personalsjef på Tandberg Radiofabrikk, Paul Johnsen. Paul Johnsen hadde
naturlig nok stor innsikt i de indre forholdene i bedriften, og også i det som foregikk
under konkursen. Men selvfølgelig, dette er sett fra en Tandberg-representants side,
statens representanter levnes ikke stor ære, og forholdet til Radionette var ikke godt.
Les, og døm selv.
Man kan bli rørt til tårer når man leser Vebjørn Tandbergs siste notat.
Vega Televisor og John Brown seminaret 15.-16. oktober 1988
Vega Televisor er Norges første serieproduserte fjernsynsapparat fra 1952, produsert av
Klaveness Radiofabrikk. John Brown seminaret er det som vi regner som et av de store
og beste enkeltarrangement NRHF har hatt. John Brown var mannen som under 2VK
jobbet for SOE i England og konstruerte mange av de mest berømte agentsettene i vi i
dag kjenner. B2 eller BERIT er det mest kjente av disse. I dette nummer har vi to
veldig korte innslag om disse to temaer, og håper at vi på denne måten klarer å gjøre litt
mer ut av dem etter hvert. Blandt annet skal vi få hentet ut Vega Televisor med
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tilbehøret, som nå befinner seg på Norsk Teknisk Museum. Vi håper også at noen har
lydopptak fra John Brown seminaret. Vi vet at slike opptak ble gjordt. John Brown
kjørte et lysbildeshow hvor han forklarte og kommenterte bildene. Kopi av bildene ville
han ikke gi oss, da disse skulle brukes i en fremtidig bok. Denne bok ble det aldri noe
av da han døde få år etterpå. Arkivet hans forsvant til USA og har en uviss skjebne.
Kanskje gjorde vi en for dårlig jobb under disse seansene. Vi var uerfarne, hadde lite
med økonomiske midler samt at vi hadde noe uflaks. Slikt ser man i ettertid. Hva kan vi
gjøre nå? Vi må snarest ta kontakt med Teknisk museum og få ut de Klavenessgjenstander som vi mener er vår eiendom. Da kan disse bli dokumentert og presentert på
en måte som neppe vil skje der de står nå.
John Browns apparater og andre agentsett er siden 1988 blitt meget godt dokumentert
av flere, spesielt Louis Meulstee, Erling Langemyr, Tor Marthinsen og mange andre.
Men vi skulle gjerne hatt opptaket fra hans foredrag.
Neste nummer av bladet
Denne gang er det kort tid til neste deadline for artikler. Fristen er 8. november. Det er
altså bare en måned å gjøre det på. Kanskje enda mindre hvis dette bladet går sent i
posten. Og redaksjonen har nesten ingen ting på lager av ferdige stykker. Så de som
kunne tenke seg å skrive noe, gjør det nå! Det gjelder dere andre også!
Da ønsker jeg dere alle en god høstauksjon! Der kommer det garantert noen godbiter.
TMN

Redaktøren som 14-åring i 1961, sittende bøyd over en rørkonstruksjon. Det var livet
den gang som nå. Det ligger et par transistorer på høyttaleren. Disse var ren magi og
hellige gjenstander. Har dem enda.
6
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Jon Osgraf

Den 23. mai sto det en notis i Aftenposten: "90-åring døde etter påkjørsel. En mann i 90årene døde etter å ha blitt påkjørt på Torshov i Oslo lørdag kveld." Jeg festet meg ikke så
mye med det, men etter hvert viste det seg dessverre at det var Jon Hugo Osgraf, vårt
medlem nr. 151.
Jon var en meget uvanlig mann, han ble 92 år, var fullt oppegående både fysisk og
psykisk. Sist vi så han var på NRHFs årsmøte den 26. april i år, sprek som alltid. På s. 8 i
forrige nr. av bladet ser vi han sitte ved bordet, med briller og langt hvitt hår.
Jon Osgraf har hatt et eventyrlig liv, han ble født i Brumunddal og fikk da navnet Jon
Olsen. Jon var den eldste av 5 søsken, og fikk tidlig interesse for det uvanlige. Han kom i
kontakt med en hypnotisør som utførte overnaturlige ting. Dette gjorde inntrykk, og etter
hvert lærte Jon seg å gjøre de samme kunster. Han tok da navnet doktor Leo Yolkov.
Ved en anledning hypnotiserte han selveste Alf Prøysen så armen hans satt fast i gitaren.
Senere flyttet han til Oslo og tok navnet Osgraf, som var oldefarens etternavn. Han har
vært vaktmester i regjeringsbygget og traff stadig Einar Gerhardesen. Senere ble han
vaktmester i Soria Moria-gården på Torshov. Det var da vi i NRHF kom i kontakt med
ham. Han var ikke snauere enn at han skaffet oss lokaler i samme bygg, både i toppetasjen
og i kjelleren. Etter en stor innsats for vår forening ble han utnevnt til æresmedlem. Som
vaktmester i Soria Moria kunne han disponere adskillige kjellerboder, som han etter hvert
innredet som temarom for forskjellige tidsperioder. Disse møblerte han med tidsriktig
innventar og da særlig grammofoner, jukeboxer, myntautomater og alle slags mekaniske
og elektriske innretninger. Han var en habil fotograf og hadde en stor samling klassiske og
antikke kameraer. Mange av bildene til våre katalogark over norske radioer har han tatt.
Han var en tusenkunstner som fikk til det meste. Kulturhuset Soria Moria passet akkurat
for Jon, her foregikk det eventyrlige og fantastiske ting (Torshov teater , kino,
restauranter). Her var han 100% hjemme. Og her var det han døde, like utenfor hjemmet
sitt. Jeg tror han hadde et bra liv.
Tore Moe Namsos
Hallo Hallo nr 135
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Et besøk hos
Fauske Radiohistoriske Forening.
Av Tor van der Lende
Som nevnt i Hjørnet var vi en dag på besøk i Fauske, på Fauske Radiohistoriske
Forening, her var det faktisk kona som var pådriver for dette. Vi gikk på nettet og
fant adressen. De har lokaler i den gamle Telegrafbygningen på Teletunet.
Kommet fram, var det jo selvfølgelig stengt, men på nettet fant jeg navnet på et par
kontaktpersoner, og en av de ble ringt opp, og da jeg presenterte meg og sa jeg var
kommet for å besøke de, var det ikke nei i hans munn, «jeg er der om 10 minutter»
var svaret. Så kom det en hyggelig blid kar, som het Tor Håkon Bjørnli, (flott fornavn
forresten). Han låste opp og viste oss inn, de hadde to utstillingslokaler, og det første
vi kom inn i var i kjeller’n. Her var det en umiskjennelig godlukt av gammelradio, og
det var godt og fullt opp med godsaker.

Her er den flotte gamle Telegrafbygningen de holder til i. Den deles også med et husflidslag i annen etasje om jeg ikke husker feil. De har lager i en av de andre bygningene
på dette tunet, som består av 4 bygninger.
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Her sitter vår omviser, Tor Håkon, og som dere ser i bakgrunnen står det en del Sailorutstyr og videre en del amatør utstyr. De hadde mye flott og det var atskillig bedre orden
enn det vi har på Oppsal i våre lokaler.
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Her har de en Tandberg språklab som de fikk fra en skole, i Sverige eller Finland,
Tor Håkon husket ikke helt.

En negerdame hører så absolutt hjemme i en radiosamling.
10
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Litt av instrumenter og sambandsutstyr i kjellern.
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Enda mere sambands-snadder.
12
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Tandberg veggen. Flott satt opp.
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Jeg tok mange flere bilder, men plassen tillater ikke flere.
Så mange takk for en hyggelig omvisning, og kona var også meget fornøyd med
besøket og hvordan vi kunne hatt det i vårt «museum» på Oppsal.
14
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Miniatyr sveivegrammofoner – ukjent fabrikat
Av Svein Brovold, (141) svein.brovold@gmail.com
Denne gangen skal jeg ta for meg en liten grammofon som ikke er sammenleggbar.
Den har ingen merker eller navn men den ligner veldig på tyske Induphon. Lignende
modeller som denne finnes avbildet på nettet med dette navnet og merke. Den er
sannsynligvis produsert midt på 1920-tallet og slike grammofoner blir ofte kalt
«kokeplater» på grunn av utseendet.

Grammofonen er laget i blikk og er helt rund med en diameter på 18 cm. Kassa er
lakkert som å etterligne mahogni, det er to gullstriper på armen og to på kassa.
Platetallerkenen er 15 cm i diameter, den er forniklet på utsiden og er filtkledd på den
siden som plata skal ligge på. Sveiva som har håndtak av tre sitter på høyre siden ved
siden av knappen for hastighets-regulering. Det er fem vertikale åpninger i fronten
der lyden kommer ut (Induphon har seks). Start/stopp knapp sitter helt bakerst ved
feste for armen og har en liten knott som skyves mot utsiden av platetallerkenen når
Hallo Hallo nr 135
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den skal stoppes. Lyddåsen er av den åpne typen uten noen form for merking og er
forniklet, om denne er original til denne grammofonen vet jeg ikke. Drivverket har ei
lita fjær og er kun merket med nr.27. Det har stående regulator med 3 fjærer og støyer
en del som billigverk ofte gjør. Stort mer er det vel ikke å si om denne maskinen som
vel kan gå under betegnelsen «lekegrammofon».
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Norsk Radio og Fjernsynsmuseum i Selbu
Av Tor van der Lende
Når er det hyggelig å besøke dette museet? ALLTID!
Som nevnt i hjørnet hadde vi lagt inn et nytt besøk hos Jan Erik og Anne Helene på
deres flotte museum. Siden vi var der for ett år siden var det kommet til masse mere
nytt og flott. Det var bla. kommet til 30-40 fjernsynsapparater , amerikanske, fra 3040 tallet.

Et hjørne i museet var nå dekorert med bakgrunnskulissen fra NRKs midtnyttsendinger fra Tyholt. Museumsdirektøren i samtale med Mette, min kjære hustru, som
også er en interessert tilhører.
Disse kulissene blir byttet ut etter en viss tid, så det kan nok hende det dukker opp
noen nyere senere. I tillegg til nye objekter i fjernsyns-museet, hadde gammeldansens
Hall of Fame i underetasjen blitt ferdig med flotte utstillinger av norske kjente trekkspillere, som bla. Arnstein Johansen og flere andre som har blitt innlemmet i denne
Hall of Fame.
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Her står noen amerikanere på rekke og rad, samt noen uhf tunere.

Her er det bærre lækkert.
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Prøvebilde er viktig å ha.

Ser ut som en radio, men det er en Crosley TV.
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En Zenith radio og TV. Bildene/filmen, som var en gammel Helan og Halvan film,
kom fra en DVD spiller.
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Dette er en tidlig TV-prosjektør. I bakgrunnen ser vi litt av den velkjente
Tandberg TV med den grønne kanten på frontglasset. I museet står også
RCAs første amerikanske farge-TV.
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Noe av det nye i radiomuseet var en samling med amerikanske «wall boxer»,
fjernbetjening til jukeboxer, som var kommet opp på veggen.
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Her ser vi fra Gammeldansens Hall of Fame.

Hall of Fame veggen. Mange kjente navn her.
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Jan Erik er også en habil gitarist, som gjerne tar fram gitaren og underholder gode
venner i lystig lag.

Her ser vi verdens hyggeligste museumspar, Anne Helene og Jan Erik Steen. I bakgrunnen ser vi amfiet de har bygget opp til bruk ved utendørs konserter og teaterframsyning. Som det er en del av i løpet av sommer’n.
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Den første radiostasjonen på Jan Mayen
Av Kåre Kristiansen (739)
På Ekebergmarkedet plukket jeg i vår opp en innbundet årgang av Moderen Wireless
fra 1924. I mainummeret er det en artikkel om den da nyopprettede radiostasjonen på
Jan Mayen. Artikkelen fikk meg til å lete fram litt mer stoff om denne senderen, og
jeg finner at den også er omtalt i Popular Mechanics for april 1923. Her er et
sammendrag av det jeg fant i disse artiklene og enkelte andre kilder.
I 1914 tok professor Kristian Birkeland, støttet av Olaf Devik, til orde for å opprette
en værmeldestasjon på Jan Mayen. Motivasjonen for å opprette en slik stasjon, var at
det var et gap mellom stasjonene på Island og Spitsbergen slik at uvær som kom fra
nordvest ikke ble varslet før det traff kysten. Dette fikk tilslutning fra myndigheter i
flere land, og da Hagbard Ekerold (født 1883 og uteksaminert fra Bergens Tekniske
skole i 1905) hørte om dette, tilbød seg å etablere og lede en overvintringsstasjon på
øya, finansiert av stat og private i fellesskap.
Med en 50 m høy tremast, reist i 1921, med 150 m motvekt av jerntråd lagt ut på
bakken, kunne man motta diverse kraftige europeiske stasjoner med en Telefunken
regenerativ rørmottaker uten lavfrekvensforsterkning. Med forsterker hørte man en 1
kW-sender nær Berlin og Spitsbergen, Island og Lyngby. Med 1,5 kW antenneffekt
og den midlertidige antennen, kunne man kommunisere med Ingøy Radio ved
Hammerfest, Fauske og Reykjavik. Sandføyke ga lading av motvekten oppå bakken,
noe som forstyrret mottakeren. Dette ble motvirket ved å grave ned kopperplater.
Nordlys og haglstormer ga også forstyrrelser, men hindret ikke regulær trafikk. 14/11
1922 ble regulær værmelding satt i gang, og 17/11 forlot installatørene fra
Telefunken øya, og Ekerold og hans tre medhjelpere stod for driften. Tre
værrapporter daglig ble sendt til Fauske, og derfra ble de kringkastet.
En 8 hk motor
drev en 6kW
shuntgenerator
som igjen drev en
3kW Telefunken
gnistgapsender.

Dette er enda et eksempel på at norske myndigheter og private tidlig tok i bruk radio
til sivile og militære formål, noe som vakte internasjonal oppmerksomhet.
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Våre QSL-kort
Av Hans Sæthre og Tore Moe Namsos
QSL-kort er noe alle radioamatører og DX-ere kjenner til. Det er bekreftelsen og
selve dokumentasjonen på at man har hatt enten to-veis radiosamband med en
annen radiostasjon, eller at man har mottatt signalene fra vanligvis en
kringkastingsstasjon, sendt dem en lytterrapport med angivelse av signalstyrke,
støyforhold osv, og også nevnt litt om programmet man har mottatt. Det siste er
da selve beviset på at det er vedkommende stasjon man har hørt. Hvis
vedkommende stasjon er i det gode hjørnet sender de et QSL-kort tilbake som
takk for hjelpen. Dette var vanligere før, nå har verden forandret seg og ev. svar
kommer kanskje via nettet.
Med dette vil jeg prøve meg på en ny fast spalte. Det er noen (kanskje mange)
av oss som samler på gamle QSL-kort. Av og til dukker det opp hele kartonger
fulle, etter avdøde radioamatører. Disse bør ikke bare kastes, de inneholder mye
historie. Er man heldig kan man finne rene rariteter, f.eks et kort fra kong
Hussein av Jordan, fra senator Barry Goldwater, fra diverse spennende
ekspedisjoner (Kon-Tiki osv) eller kort med bilde av datidens radiostasjoner.
Derfor oppfordrer jeg folk til å skanne/fotografere noen av sine
peneste/rareste/eldste kort og sende det til redaksjonen. På forhånd takk!
Om A, B og C kallesignaler.
LA var det vanlige prefikset for norske radioamatører helt fra starten, og er det
fortsatt i dag.
Før krigen og oppover 1950-tallet ble LB kallesignal brukt når man opererte
portabelt og muligens i alle operasjoner utenfor eget hjem.
Rundt 1970 ble LB kallesignal et nybegynner kallesignal med lavere
aldersgrense (14år mot 16 på LA) og lavere krav til CW hastighet (40 mot 60
tegn ) og litt enklere krav til teorien. Kun telegrafi og begrenset effekt på 15W.
Nå er LB det eneste som blir utgitt og med alle rettigheter.
LC kallesignal ble etter krigen brukt som en beredskap for forsvaret. Dette var
gjerne folk med erfaring fra militært samband.
Nettet var styrt av Christen Syverud LA1P som jobbet i Hærens Samband.
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LA6U/LB6U Anton Bakke var en eventyrlysten mann og litt av en hardhaus.
Han var før krigen ansatt på Vervarslinga for Vestlandet i Bergen og jobbet som
observatør både på Fanaråken og på Jan Mayen. Fra disse steder drev han med
amatørradio, først med LA-kallesignal og fra ishavet med LB-kallesignal.
I mange år etter krigen jobbet han på Vervarslinga. Han er vel kjendt blandt
radioamatører som den som drev QST-LA, nyheter for radioamatører, fra
Bergen. Jeg håper å få til en artikkel om han senere.
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Hyggelig QSO med Tommy mens han fløy i 3000 ft høyde.
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Ikke helt den Kon-Tiki jeg trodde, men allikevel...

Meget gammelt kort fra "Værvarslingen på Vestlandet" (Merk den gamle stavemåten, nå heter det "Vervarslinga på Vestlandet) Om dette er en ren amatørstasjon eller om det er Vervarslingas egen offisielle radiostasjon vites ikke. 1926.
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Avlodding
Av Norleif Bjørnseth (676)
Talet på radioamatørar som loddar saman ymse prosjekt, og som plukkar
komponentar også frå utrangert profesjonelt utstyr, har nok etter kvart vorte redusert i
høve til slik det var for nokre tiår sidan. Det er sikkert fleire sjølvbyggarar som også
har samling av mislukka konstruksjonar, men som ikkje har brukt tid på å lodde ut
komponentar for gjenbruk.

Norleif Bjørnseth ved arbeidsbenken

Gongjue GJ 8018 LCD

Forfattaren av dette innlegget fekk for mange år sidan ei større samling kretskort som
kom frå utrangert analog telefonsentral. Korta inneheld fleire kurante komponentar
som transistorar, diodar, ic’ar, m.m. Sjølv om forfattaren ikkje lenger er mykje
oppteken av å lodde saman spesielle innretningar er det likevel kjekt å ha eit assortert
komponentlager. Dessutan vil særleg «old timerar» sikkert finne det fornuftstridig å
levere godt brukbare komponentar til reinhaldsverket for destruering.
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I juninummeret 2016 av Practical Wireless sto ein artikkel av Mike Richards, G4WN.
I slutten av artikkelen fortel Mike at han hadde utført feillodding og måtte avlodde
ein kontakt med 40 pinnar frå eit fleirlags kretskort. Dette måtte gjerast utan å skade
kortet. Til jobben hadde han bruk for eit «hot gun» avloddingsverkty. På nettet fann
han annonse frå UK-leverandør til ein pris av £34,-. Det aktuelle avloddingverktyet
var produsert i Kina og merka HK858D. Mike var imponert over kor «smertefritt» og
enkelt det var å utføre avloddinga.
Personleg fekk forfattaren ein ide å lodde ut komponenetar ved bruk av
varmluftpistol. Ved hjelp av ein Bosch PAG 520, som har 2 innstillingar, 320 og 520
gr. C skulle avlodding prøvast. For å gjere varmluftstraumen meir konsentrert vart det
på pistolen montert utblåsingdyse forma som kremmarhus (material frå blikkboks).
Innretninga vart festa på pistolen ved hjelp av slangeklemme. Det improviserte «hot
gun» avloddingsverktyet fungerte ok.

Bosh PAG 520
Sjølv om varmluftpistolen var godt teneleg leitte forfattaren også på nettet etter
profesjonelt utstyr. Ali Express hadde eit tilbod som var så interessant at bestilling
vart gjort. Verktyet er merka Gongjue GJ – 8018 LCD og kosta ca kr 280,- inkl.
porto. Både temperatur og luftstraum kan regulerast. Digitalt display viser
temperaturen.
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Javel da, så er årets sommer og ferie over for denne gang. Det har vært mye å se og
oppleve. Håper dere er av samme oppfatning. Vi hadde planlagt en tur nordover med
bilen siden kona ikke hadde vært lengre nord enn Trondheim. Selv har jeg vært i
Bodø med bil og med fly til Tromsø, Harstad og Alta i jobbsammenheng. Dermed
falt valget på Bodø. Bikkja, kona og jeg. Siden det er maaange mil til Bodø, hadde vi
bestilt 2 overnattinger underveis, første stopp i Trondheim, neste i Mosjøen, og
deretter strake veien til Bodø. Det ble en flott tur i det vakre landet vårt. Med 5 dager
i Bodø, ble det tid til et besøk i Fauske, hos Fauske Radiohistoriske Forening, se for
øvrig egen reportasje i bladet.
Neste interessante besøk ble i Bodø på flymuseet, som virkelig hadde et flott anlegg,
dessverre var den sivile delen lukket grunnet ombygging av samlingen, men den
militære delen var åpen og her var det mye interessant, samt en del radioutstyr.
Etter vi hadde «gjort» Bodø, ble nesa satt sydover igjen, med første overnatting i
Mosjøen, og neste i Selbu. Fordi vi hadde lagt inn et besøk hos Jan Erik Steen og
hans Radio og Fjernsynsmuseum. Se også egen reportasje fra dette besøket.
Ellers var vel stort sett dette vi hadde opplevd i juli. Borte fra radio og loddebolt. Vi
hadde varslet stengt forening i hele juli, og det funket tilsynelatende greit. Før ferien
dro Jan Helge til Mandal og fikk fylt bilen med radiosaker til foreningen fra et hus
som skulle tømmes, men det må nok bli en tur til med flere biler siden det er masse
igjen. Vi har også hentet to dødsbo i Oslo med masse spennende instrumenter, rør og
deler. Alt dette er allerede lagt ut i foreningen og noe er solgt. Men det er mye
snadder igjen. Kom og titt.
Auksjonslista for høsten er vedlagt dette nr. Det var ved påmeldingsfristens utløp et
relativt lavt antall påmeldinger, så vi valgte å gi et av våre tidlige medlemmer, som
skal avvikle en stor del av sin samling, 20 nummer ekstra. Det er kremobjekter det er
snakk om. Vi tror mange kjøpere vil sette pris på at dette ble tatt med.
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Vakre Mikrofoner
Av Tor van der Lende
Denne gang har jeg gått til det skritt å vise dere 3 mikrofoner på ett brett.
To av disse er mikrofoner med en krystallkapsel, og alle er beregnet til båndopptager
bruk. Disse har jo begrenset frekvensområde da de kun var beregnet på å ta opp tale på
båndopptagere, men dessverre hører vi ofte på gamle lydbånd at de også har vært brukt
til å ta opp musikk, og enda verre; på laveste hastighet, siden bånd var dyre den gang.

Til venstre har vi en Philips, EL 8732/00. Dette er den eneste med dynamisk kapsel
av disse, og på baksiden sitter det en liten vender som er merket + og -, og den legger
inn en kondensator og motstand som et r-c filter for tonekorreksjon.
Her ser vi tonevenderen. Den
runde knotten nede til venstre er
hul med innvendige gjenger for
feste på et stativ.
Mikrofonen i midten er også en
hollender; Ronette, med en
krystallkapsel.
Den helt til høyre drar dere
kanskje kjensel på, en Proton
som fulgte med Proton
båndopptagerene fra 50-tallet.
Denne har også en krystallkapsel fra Ronette i Holland,
som var storprodusenter av
mikrofoner og pickup elementer.
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Brown hornhøyttaler
Av Tor van der Lende
På vårt garasjeloppemarkedsalg i vår, var det en av medlemmene som skulle kvitte
seg med noen saker, og deriblant en Brown hornhøyttaler som var noe shabby. Jeg
har hatt flere slike gjennom årene, og synes de er artige, så denne kjøpte jeg på
flekken. Jeg glemte dessverre å ta et bilde av den før jeg restaurerte den, men det ble
demontering og opplakkering av hornet.
Disse hornhøyttalerne
var de første som kom
på markedet på 20tallet og ble veldig
populære blant radioeiere, hvor flere i
familien kunne lytte på
radioen til far, som
normalt bare satt med
hodetelefonene på seg.
Brown er en engelsk
høyttaler, og de hadde
mange forskjellige
modeller. Det var
også en stor
produksjon i andre
land, spesielt i USA,
og til og med i Sverige
ble det produsert
slike. Et annet
populært merke var
AMIGO. Så vidt jeg
vet har ikke Norge
hatt noen produksjon.
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Her er hornet tatt
av og dessverre
manglet den ene
skruterminalen.
Reguleringsskruen
i bakkant er for å
regulere luftgapet i
magnetene for
endring av lyden,
tone og volum.
Det lille skiltet
mellom terminalene
sier 4000 Ohm.
Bildet er tatt etter
rens og polering og
lakkering.

Nærbilde av membranet, som er konisk og i aluminium.
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Her ser vi de to magnetspolene som der de møtes, har et luftgap hvor nålen som er
festet i bunn av membranet skal «flyte».

Her ser vi strammemekanismen som hever og senker kontakten med membran-nåla i
luftgapet.
Denne høyttaleren kommer forresten på auksjonen vår sammen med en radio.
Hallo Hallo nr 135
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Nipper har funnet sitt Mekka.
Da er vi i gang med Tors sisteside igjen. Håper dere har fått litt inspirasjon fra mine
sommer-radiobesøk og tar noen turer selv, kanskje til neste sommer. Planlegg i god
tid, så går alt mye lettere.

For en del år tilbake trykket jeg opp disse morsomme småtipsene fra Tandberg, og
siden den gang har det jo kommet til en del nye medlemmer, og siden dette er gode
tips, tar vi de en gang til. En god ting kan ikke sies for ofte. Så framover vil det
komme en stripe i hver nummer av bladet.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en god og givende høst i radioens tegn, og tiden
nærmer seg for å fyre opp loddebolten igjen og et deilig grønt trolløye. Så ses vi på
høstauksjonen med godt humør og gode objekter.

38

Hallo Hallo nr 135

VEBJØRN TANDBERG
OG HANS RADIOFABRIKK
Av Paul Johnsen (tidligere personaldirektør på Tandbergs Radiofabrikk A/S )
En original bedrift flyttet til Brekke Gård.
Den suksess Tandbergs Radiofabrikk hadde hatt helt fra starten i 1933, medførte flere
flyttinger mellom leide lokaler i Oslo. Allerede i 1939 så Vebjørn Tandberg (heretter
kalt V.T.) behovet for et eget og større fabrikkanlegg. I 1941, ironisk nok samme år
som okkupasjonsmakten inndro alle radioapparater og stoppet all omsetning av
radioer, fikk han kontakt med arkitekt Thorleif Jensen for å begynne planleggingen
av fabrikken.

Tomten fant han på en av sine sykkelturer rundt i Oslo-regionen. Fra godseier
Løvenskiold fikk han bygslet 42 av Brekke Gårds 300 mål, der driften var bestemt
nedlagt. Den fabrikken som senere ble omtalt som ”TR1” ble liggende ved sørenden
av idylliske Maridalsvannet og tatt i bruk ved årskiftet 1950-51.
Men allerede før krigen hadde V.T. klare tanker om hvordan hans fabrikk skulle bli.
Med prosjektering under så usikre forhold kom det godt med at V.T. var kjent som en
fremsynt, dristig og målbevisst industrileder, med klare krav til både tidsmoment, de
ønskede omgivelser og den arkitektoniske utforming.
Fabrikken skulle ligge landlig til, nær folkerike boligområder, med kort avstand
mellom hjem og arbeid for majoriteten av medarbeiderne. Hans tanker strakk seg
utover den rene arkitektur. I tillegg til de tekniske krav til lokalene var han opptatt av

Hallo Hallo nr 135

39

arbeidsmiljø og virksomhetens plass i samfunnet. Et godt liv var bl.a. avhengig av
god kontakt mellom hjem og arbeid, mente han.
Den nye bygningen skulle ha plass til produksjon, laboratorier, produktutvikling,
drift, lager, administrasjon og service. Det skulle være én felles inngang for alle
grupper av ansatte, i og med at bedriften ikke hadde noe skille mellom arbeidere og
funksjonærer. Dette hang sammen med bl.a. felles arbeidstid og andre
personalordninger, som var like for alle medarbeidere.
For V.T. var derfor den sosiale organisasjon like viktig som den tekniske.
Det nye anlegget skulle ha plass til kunst- og kultur, inkl. teater, sang, musikk, fester,
o.a. fritidsaktiviteter, samt gode garderobe- og fellesrom.
Inntil bedriften skulle det anlegges en park med vannspeil, kunst og musikkpaviljong.
Lokalene skulle være romslige og lyse. Gjennom det store, nordvendte buevinduet i
enden av den 1600 kvadratmeters, søyleløse produksjonshallen fikk medarbeiderne
god utsikt over solbelyst landskap, men uten direkte sol på arbeidsplassen.
Arkitekturen skulle danne grunnlag for trivsel for medarbeiderne.
V.T. fikk produsere radioer i krigsårene, tross omsetningsforbud og nedgang i antall
medarbeidere. Men ved fredeslutningen var han klar med nye initiativ.
Radioomsetningen eksploderte i 1945, men V.T. innså at boomen ville avta straks
markedet var mettet. Nye typer produkter måtte utvikles. Han lanserte ideen om
lagring av lyd, og båndopptakeren ble det neste i bedriftens produktspekter, lansert
samtidig med innflyttingen på Brekke, 18 år etter at han etablerte Tandbergs
Radiofabrikk som et personlig firma med adresse Merkurgården, Kongens gate 14 i
Oslo sentrum den 23. januar 1933.
Der startet han med 3 ansatte og leide to rom på tilsammen 40 kv.meter i 4. etasje.
Etter studiene på NTH og 2 år som professor-assistent, ble han en pioner innen
konstruksjon og tilvirkning av høyttalere, fikk snart store oppdrag allerede første året
og behovet for både flere medarbeidere og mer plass økte.
Han flyttet derfor sin virksomhet samme år til et 120 kvadratmeter stort lokale i
Folkets Hus i Schleppegrellsgt. 32 på Grünerløkka og veksten fortsatte.
Fra 1952, året etter innflyttingen i egne lokaler på Brekke, startet
båndopptakerproduksjonen. Ti år senere utgjorde den halvparten av firmaets
totalomsetning. V.T. hadde også da satset riktig.
Et følgeprodukt av båndopptakeren ble det suksessfulle ”språklaboratoriet”, som førte
til stor eksport i løpet av 1960-tallet.
I 1958 begynte bedriftens produksjon av sort-hvitt-TV, som også ble et
suksessprodukt og i 1970 var farge-TV ferdig utviklet og klar for produksjon for et
raskt økende marked i inn- og utland, men til det trengtes større lokaler.
Høsten 1954 hadde V.T. feiret sin egen 50 årsdag med en tur til USA.
Da han fløy over California så han flotte eiendommer med svømmebasseng i hagene.
Han tenkte da at slik kunne vi jo ikke innrette oss i Norge, men basseng kunne jo
legges innendørs og gi sommer hele året.
Som tenkt, så gjort. Representasjonsboligen i Nordbergveien sto ferdig i 1962, med
alle tenkelige fasiliteter. V.T. flyttet fra sin leilighet ovenfor Bislett og til en
hybelleilighet i den nye boligen. I tillegg til å huse langveisfarende kunder ble
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boligen brukt til årlige besøk av grupper av ledere og tillitsvalgte i Tandbergkonsernet. Med jenka rundt bassenget, bading, samtaler og moro i vannet viste V.T.
seg som det lekende menneske han var, men med spøk og alvor hånd i hånd. Til
bords med te og bløtkake viste han seg også som en utmerket vert og i sitt rette
element når han holdt sine taler om emner av felles interesse.
Disse møtene var ”team-building” i toppklasse!
Etter måltidet og før en konsert med musikk fra nyeste båndopptaker åpnet han sin
bar, med bare alkoholfrie drikker. Blandingsforhold ble anbefalt med glimt i øye.
Besøkene i Nordbergveien ble minneverdige opplevelser for alle som deltok.
Som kjent industrileder i etterkrigsårene ble V.T. omtalt som ”Askeladden i norsk
industri”. I stigende grad ble han oppsøkt, intervjuet og profilert i norske og
internasjonale media. De eventyrlige sider ved mannen, produktene, bedriften og
dens personalpolitikk skapte et verdenskjent ”image”. Originaliteten knyttet til
Tandberg-navnet ble et varemerke i seg selv - world wide.
Flere og flere reportasjer og artikler viste at verdensmarkedet var interessert i
produktene fra den norske bedriften med de ”kompromissløse kvalitetskrav”. I løpet
av 1960-tallet ble Tandberg et kultnavn i mange kresne markeder, særlig p.g.a.
bedriftens HI-FI- eller lydprodukter. Etter1970 hadde Tandberg-produktene fått en
anseelse i verdens mest kresne lyd-markeder som tilsa at prisen var uvesentlig, så
lenge produktene hette Tandberg. Særlig gjaldt dette USA og noen andre high-tecland. Båndopptakerne var da innkjøpt av Det Hvite Hus, NASA og mange av
musikkens internasjonale guruer.
I 1970 hadde Tandberg ekspandert utover sin forbrukerelektronikk og utviklet
produkter til profesjonelle formål. Språklaboratoriene var begynnelsen. En
datadivisjon ble etablert og dens produkter la grunnlag for øket internasjonal
interesse. Et positivt innstilt verdensmarked ventet på mer fra Tandberg.
Kompetansen, kapasiteten og markedet var således på plass for å nå opp i den
internasjonale divisjon, også innen profesjonell elektronikk.
Midt i alt strev, i 1971, ringte industriminister Finn Lied til V.T. og fortalte at landets
eldste radiofabrikk, Radionette, var konkurs.
Kunne V.T. overta bedriften?
V.T.´s svar var ”nei, vi har problemer nok”, begrunnet med mange planer som sto
foran sin realisering. Men så fikk V.T. løfte om en velkommen statlig støtte til sin
planlagte ekspansjon, noe som fikk ham til å tenke seg om enda en gang. Dertil gikk
hans egen markedsavdeling aktivt inn for en raskt øket TV-produksjon ved å overta
Radionette. Markedet ventet på flere Tandberg-produkter.
Begge de to initiativene førte til at V.T. kapitulerte, gikk imot sin egen overbevisning
og inn i sitt livs største felle, med døden til følge.
Allerede fra overtakelsen forventet V.T. hjelp fra de to sterke statens menn,
initiativtakerne Jens Chr. Hauge og Finn Lied.
Men da Radionettes LO-klubb satte i gang streik mot Tandbergs overtakelse, var det
ingen hjelp å få fra de to. Streikene ble slått stort opp i internasjonale media som en
stor sensasjon, tenk - streik i den vellykkede Tandbergbedriften?
Den goodwilll som Tandberg hadde bygget opp forsvant i løpet av to år.
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I ettertid har skribenter gitt V.T´s store ekspansjon det hele og fulle ansvar for
konkursen. Men den ekspansjon inkluderte Radionette, som aldri var med i V.T.´s
ekspansjonsplaner. Overtakelsen ble kastet på ham. Den kom definitivt ikke i stand
på hans initiativ, men var initiert av Jens Chr. Hauge og Finn Lied.
Sannheten om dette initiativ er blitt meget forvirrende fremstilt, her illustrert ved
industridepartementetets forhandlingsdirektør Odd Chr. Gøthe, som i sin bok med
den tillitvekkende tittel ”Ærlig talt!” (med utropstegn) både skrev at ” Hauge var en
drivende kraft i arbeidet for fusjonering” og ”Hvem som tok initiativet, kan
diskuteres”.
Likevel, i alle publikasjoner i ettertid er V.T. tillagt det hele og fulle ansvar for sin
egen nedtur. Skribentene, alle som én, tilskriver den synkende omsetning fra midten
av 1970-tallet V.T.´s feilvurdering av marked, produkter og undervurdering av
priskonkurransen fra Østen. De destruktive streikene på Radionette er alltid unevnt,
inkl. det tap av penger, markedstillit og omsetning som disse forårsaket.
Mens hele Tandbergmiljøet mobiliserte absolutt alle tilgjengelige ressurser for å
redde Radionette, streiket LO-klubben mot sin redningsmann.
Og media gjorde sitt.
Etter denne forfatterens vurdering en det en mesterlig historieforvrengning at V.T.
fikk all skyld for misæren mens Hauge og Lied ikke er tillagt noe ansvar for deres
initierte fusjon og oppfølgingen av den.
LO-klubbens streiker kostet en halv million i tapt produksjon pr. dag, og den
internasjonale presse var aktiv til å formidle nedturen til et marked som sluttet å
kjøpe Tandbergprodukter. Bedriftens gode navn og rykte ble ødelagt og Tandbergs
good-will forsvant.
V.T.´s etterfølger, Andreas Skogvold, skrev i en intern publikasjon i oktober 1977, 5
år etter overtakelsen av Radionette og 1 år før konkursen:
”VEDR. TIMELØNNSAKSJONEN VED A/S JWRR
Det er tydelig at de ansatte ved A/S Jan Wessels Radiofabrikk Radionette velger å
sette seg utenfor det arbeide som alle andre ansatte i Tandberg-konsernet i fellesskap
utretter for å sikre arbeidsplassene på kort og lang sikt.
Ved å stille krav om lønnsjusteringer som ikke har sammenheng hverken med det
tilgjengelige statistiske materiale eller med Radionettes økonomiske bære-evne har
klubben i Sandvika valgt en linje som vil stikke alvorlige kjepper i hjulene for det
meget omfattende arbeide som gjøres for å bringe Radionette-produktene inn på et
større marked og bringe økonomien over på pluss-siden for disse produkter. Uten et
positivt samarbeide og uten den nødvendige tillit mellom partene kan det bli meget
vanskelig å lykkes.”
Det gikk troll i ord.
V.T. var kjent for å besøke sine bedriftssteder, gå rundt i alle avdelingene, hilse på og
snakke med de ansatte.
Men på Radionette i Sandvika satte han aldri sine ben.
Om det kan hver enkelt tenke sitt.
Den 45 år gamle og mest suksessfulle norske radiofabrikk av de ca. 30 etter krigen
ble snudd til en industritragedie i løpet av 7 år, takket være mangel på en forstandig
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industripolitikk, i hvert fall overfor Tandberg, hvor personalet sto utenfor LO.
Og akkurat der lå hunden begravet.
Slik forsvant en av Norges mest populære industribedrifter, som også Sovjetunionens
visestatsminister Anastasij Mikojan ønsket å besøke under sitt statsbesøk i Norge i
1960. Etter å ha blitt vist rundt i fabrikken og orientert om virksomheten, stoppet han
opp, så på V.T., i sin kortarmede sommerskjorte, og stilte ham dette spørsmålet:
”Si meg, er dette kapitalisme eller kommunisme?” - hvortil V.T. svarte ”noe midt i
mellom. Dette firma eier seg selv”.

Om Vebjørn Tandberg
Født i Bodø 16. September 1904.
Studerte elektronikk ved NTH i Trondheim 1926-1931
Assistent hos prof. Holtsmark ved Fysisk Institutt 1931-32
Reiste til Oslo og begynte med å bygge høyttalere for kinoer 1932-1933
Etablerte Tandbergs Radiofabrikk som et personlig firma 25. januar 1933
Overførte sitt eierskap til fabrikken til Tandbergs Radiofabrikks Fond 1939
Tandbergs Radiofabrikk ble gjort til A/S i 1945
Tok i bruk sin første selveiede fabrikkbygning på Kjelsås årskiftet 1950/51
Overtalt til å overta konkursrammede Radionette i 1972
Tandbergs Radiofabrikk A/S ble overtatt av Staten og så slått konkurs i 1978
Fikk brev fra styret om at hans besøk i bedriften var uønsket, 30. August 1978
Vebjørn Tandberg begikk selvmord 30. august 1978
Forble ugift
Blant de skrifter V.T. etterlot seg var bl.a. et kort med denne tekst:
Mitt syn på alderdom og død har jeg gitt i min bok.
Jeg gir mitt legeme til UNIVERSITETES MEDISINSKE INSTITUTT for
etterfølgende destruksjon.
Jeg har intet imot at mitt navn føres opp på gravstenen til min mor og far i
Bodø, men uten sermoniell.
Det jeg for øvrig etterlater meg gir jeg til TANDBERGS RADIOFABRIKKS
FOND.
Vebjørn Tandberg 30-8-78
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NRKs Kurérutstilling
Av Jens Haftorn (11)
Det har vært mye Radionette Kurér i det siste, og det er hyggelig. Jeg sender noen
bilder av en Kurérutstilling i montrene på arbeidsplassen min i NRK. Jeg valgte ut 15
pene eksemplarer fra samlingen og plasserte dem i 5 montre, slik at alle til sammen
blir en fargerik opplevelse. De står i historisk rekkefølge, og starter med Norges
eldste registrerte Firkantkurér.
Det meste er skrevet om Kuréren allerede, og det var mange etterligninger av
Kuréren fra andre radiofabrikker. Men den lille genistreken som gjorde Kurérens
design helt unikt, hadde de ikke. Alle med runde hjørner er litt bredere på toppen enn
i bunnen. Dette er egentlig ikke noe en legger merke til, men det gjør at apparatet ser
gedigent ut.
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Vega Televisor fra Klaveness
Av Tore Moe Namsos
Klaveness Radiofabrikk i Oslo var først ute med TV-produksjon i Norge. I 1948-49
ble det utviklet en prototyp og i 1952 var den første "Vega Televisor" ferdig.

Vega Televisor, ca 1952

(Foto: Tore Moe Namsos)

Klaveness Radiofabrikk lå i Storgaten i Oslo, som ble drevet av Anton Klaveness,
startet utvikling av en fjernsynsmottaker i 1948-49. I 1949 ble en prototyp prøvekjørt i
København med godt resultat. En liten TV-sender med en rekkevidde på noen kilometer ble montert i Storgaten. I 1952 kom den første "Vega Televisor". I alt ble det
produsert 250 slike apparater. Ett av disse er bevart ved Norsk Teknisk Museum.
Denne notis fant jeg på
Industrimuseum.no. De sier at et
eksemplar av Vega Televisor befinner
seg på Teknisk Museum.
DET TILHØRER NRHF!
Det ble gitt vår forening av Anton
Klaveness personlig på et av våre møter
på NTM. Siden vi den gang ikke hadde
egne lokaler ble følgende apparater fra
Klaveness deponert på museet: Vega
Televisor, et TV-kamera (se bilde) og en
TV-sender. Alle disse er de første
sådanne i Norge.
På bildet til venstre ser vi Anton
Klaveness stående ved siden av Norges
første serieproduserte fjernsynsapparat.

(Foto: Tore Moe Namsos)
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Historien om Telefunken 122 WL.
Av Hallvard Grindlia (590)
Den ble min ved et besøk på Gjerpen
og Siljan Lensmannskontor en gang
på 60-tallet (uavhentede radioer fra
krigen). Sammen med en Philips
super Inductance. Se HH nr.131.
Radioen lå meget lenge på vent, men
til slutt begynte min venn fra
Tyskland, Horst og jeg å arbeide på
den.
Det var en pappeske under, med
diverse kondensatorer med bek i,
denne tok Horst med seg og puttet inn
nye kondensatorer og loddet dem til
de gamle ledningene. Det ble flott.
Rørene var svake så Horst tok dem
med til Tyskland for regenerering.
(han har bygget et apparat for dette).
Så var det duket for test.
Utgangstrinnet og høyttaleren virket,
Men det var også alt. Den var stum
som en østers. Horst trodde en spole
måtte ha et brudd, men den målte hel.
Da jeg kom tilbake til radiorommet
litt senere hørte jeg hylet fra
signalgeneratoren på lang avstand.
Det viste seg at en jordet ledning
hadde kommet inntil antennebøssingen. Så enkelt kan det være!
Siden har alt vært bare glede.
Ja,- dette var historien om den gamle
Telefunken. (Rør: RGN354 RES164
RENS1204)
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De tre første lokalene til Tandberg Radiofabrikk
(Foto: Tore Moe Namsos)

Kongens gt 14, i Oslo sentrum, var Tandbergs første lokale.

Malmøgata 7, på Grünerløkka ble fabrikklokale nr. 2. (NRHF vurderte faktisk
akkurat dette lokalet som klubblokale på
et langt senere tidspunkt.)
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Schleppegrellsgate 32,
Grünerløkka folkets hus,
ble det tredje lokalet.
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John Brown seminaret på forsvarsmuseet
15-16. oktober 1988
Av Tore Moe Namsos

Seminarets hovedperson John Brown, holder sitt foredrag over alle de agentradioene
han konstruerte under 2VK for SOE i England. Han hadde tatt med et eksemplar av
nesten alle apparatene, som ble presentert.
John hadde laget et lysbildeforedrag som han fortalte ut i fra, men vi mangler opptak
av hva han sa.
ER DET NOEN SOM GJORDE EGNE OPPTAK, MED WALK-MAN E.L. ER VI
MEGET INTERESSERT I Å FÅ EN KOPI AV DET.
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John Brown og Tommy Anthonsen (til venstre)

Erik Gjems Onstad (til venstre) og Bjørn Rørholt holdt foredrag. Erling Langemyr og
Finn Willoch holdt også foredrag på dette seminaret.
(Foto: Jørgen Fastner og Tore Moe Namsos)
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Sivilingeniør Peter L. Wessel
22.11.1938 – 16.6.2016.
I 35 år var sivilingeniør
Peter L. Wessel engasjert i
elektronikk og telekommunikasjon innen
konstruksjon, utvikling,
prosjektledelse og
patentsystemer i forskjellige
ledende bedrifter i Osloområdet. Bedriftene var
Radionette, Tandberg,
Elektrisk Bureau og
Ericsson. Hans siste
arbeidsfelt var ansvaret for
oppbyggingen av Ericssons
patentvirksomhet i Norge,
pensjonert i 2001.
Peter L. Wessel døde 16.
juni i år etter flere års
sykdom. Jeg hadde gleden
av å kjenne Peter fra hans år
spesielt i Radionette, men
også fra hans år i Tandberg
etter fusjonen mellom om
de to bedriftene i 1972. Han
var en god kollega og
personlig venn og hans
naturlige kvaliteter var hans
arbeidsgiver og kreativitet.
Peter L. Wessel var sønn
av radiopioner Jan Wessel
som eide bedriften AS
Radionette Norsk
radiofabrikk. Nevnes skal
det, at den unge og
selvlærte Jan Wessel
i 1927 konstruerte og
produserte Europas første
radio for drift på lysnettet
og samtidig etablerte han
Radionette.
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Peter var født i Oslo og bodde i sine barneår sammen med sin bror hos deres mor i
Tønsberg. Jarlsberg flyplass lå nær og Peters hobby ble å bygge modellfly. I
sommerferien ble det besøk i farens radiofabrikk i Oslo som var en opplevelse for
begge brødrene. Stor stas var det å se og kanskje høre på radioene i fabrikklokalet.
Der ble de første spor for Peter lagt. Det måtte bli å forsøke å få en solid utdannelse
innen elektronikk. I 1966 var han utdannet som sivilingeniør i USA ved det
anerkjente universitet MIT i staten Massachusetts. Samme året kom Peter til
Radionette og ble en del av et team som konstruerte Radionettes første reiseTV, som
var heltransistorisert.
Mens Peter L. Wessel studerte til sivilingeniør begynte han å arbeide med en
konstruksjon som hans far hadde ideen til. Det var en liten og bærbar båndopptaker,
hvor båndspolene var plassert over hverandre og gjorde apparatet betydelig mindre i
størrelse enn en vanlig spolebåndopptaker. Radionette Multicorder ble lansert i 1965
og var unik innenfor sitt markedssegment før kassettstandarden slo gjennom.
Nå hadde Peter fått praktisk erfaring å utvikle nye produkter. Videre utviklet og
patenterte han tekniske løsninger som banet vei for å utvikle det første
heltransistoriserte fjernsynsapparat med stor billedrørsskjerm for direkte lysnettdrift,
naturligvis merket Radionette.
Peter L. Wessel viste seg å være en oppfinner i en krevende elektronisk, internasjonal
bransje. Han hadde nye mål i sikte og det var å gjøre heltransistoriserte
fjernsynsapparater enda enklere å produsere, billigere og mer driftssikre. Da måtte
tekniske løsninger først finnes, tenkte han.
I 1970 gjorde Peter en ny, viktig oppfinnelse som ble patentert våren 1972.
Oppfinnelsen var en kretsløsning for horisontalavbøynings- og kraftforsyningssystem
for TV som ville medføre store økonomiske besparelser for fjernsynsindustrien ved å
bruke hans patent. Samme året presenterte han kretsløsningen i Chicago på en IEEEkonferanse. Gratulasjoner strømmet inn fra hele verden fra ledende institutter og
bedrifter. Dette banebrytende patentet ble kjøpt av Philips Holland til et betydelig
beløp. Peter Wessels grunnidé ble verdensomspennende og resulterte i at omtrent
samtlige fjernsynsprodusenter i verden tok i bruk i sine apparater en eller annen form
for «Wessel Deflection System». Sivilingeniør Peter L. Wessel var en ener innen
elektronisk utvikling og det kan legges til at mange mente at Peter ikke ville få sine
konstruksjoner til å virke. Men Peter fikk det til!
Mine tanker går til Karen Marie, Ruth Charlotte, Jan Christopher og Peters bror Jan
Henrik.
Fredrik H. Hildisch (341)
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Våre morsenøkler

Det ukjente russiske agentsettet.

Camelback-nøkkel fra Tekniska Museet, Stockholm. Produsent ukjent, men
kan være LM Ericsson. Meget tidlig og ettertraktet nøkkel. (Foto: Hans Sæthre)
Instrumentet er det samme som i Sever, men det er dessverre noe skadet.

Interiør fra Krødern stasjon, med strimmelskriver fra N. Jacobsen, Kristiania.
Nøkkelen er sannsynligvis fra N. Jacobsen den også. (Foto: Hans Sæthre)

Her ser vi settets indre liv. Litt røft oppbygget.
(Foto: Hans Sæthre, settet er fra Tommy Anthonsens samling)

HALLO HALLO
Det ukjente russiske agentsettet med åpent topplokk. (foto: Hans Sæthre)
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(foto: Hans Sæthre)

Her har vi to russiske
agentsett fra 2VK. Til
venstre har vi det kjente
SEVER (1941), og øverst
et ukjent apparat som må
være en etterfølger av
SEVER. Dette ukjente
settet ble antagelig tatt med
av norske styrker i Finnmark i krigens sluttfase, og
senere brukt av en norsk
radioamatør. Det bærer
preg av en del borring og
hard behandling, dessverre.
(foto: Erling Langemyr)
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