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Våre morsenøkler
To ukjente morsenøkler. Noen som vet noe om dem? (Foto: T. M. Namsos)

Sender-mottakeren fra Jørgen Hals, bygd i 1925, og som han oppdaget
LDE (Long Delayed Echo) med. (Foto: NTM)

Skyttergravsnøkkel? Tysk? 1. VK?, for gnistsender?

Her ser vi apparatets indre, senderen til venstre og mottakerdelen til høyre.
Hvor mange rør som inngår i sender og mottaker er ikke så godt å si siden
skjema mangler. (Foto: NTM)

Meget velbrukt og god nøkkel, merket FS (håndmalt) (Fellessambandet?)
Lehmkuhl? 30-tallet?
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Hendt siden sist
Julemøtet den 13.12.16 var som vanlig veldig hyggelig med gløgg, julekaker, utlodning,
denne gang med gevinster som det ble satt pris på. For oss som kom litt langveis fra
var det også veldig fint å få kjøpe litt smådeler som man har bruk for. Se bilder på
sidene 31 og 32.
Så ble det jul- og nyttårsfeiring der hjemme, med lesing av gammel radiolitteratur og
oppvarmet loddebolt.
Dette nummer av bladet
Vi fortsetter serien som vi tidligere har hatt med Den første radiostasjon på Jan Mayen
og Den norske marines første forsøk med radiotelegrafi av Kåre Kristiansen. Denne
gang fortsetter han med Radio Kristiania (side 7), som beskriver historien til det som
også ble kalt Tryvann Radio, med de tre karakteristiske mastene som også er gjengitt på
et frimerke fra 1954 (side 13).
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Omslaget denne gang er preget av radioens virkelige barndom, med en meget flott
Telefunken skipsmottaker fra 1908, med to krystalldetektorer. Radioene så jammen
annerledes ut for 109 år siden. Dette har ingen direkte forbindelse med noen artikkel i
bladet, men det gir et tidsbilde som passer med det Kåre Kristiansen skriver. (Jeg lurer
på hva en slik ville gått for på en av våre auksjoner).
Det er flott at vi har en del faste bidragsytere, som Tor van der Lende, Marek Wlosek,
Svein Brovold og nå etter hvert Kåre Kristiansen. Slike trenger vi flere av, så bare kom
igjen og skriv om temaer som du brenner for.
Det er også hyggelig at radiohistorieinteresserte andre steder i landet danner lokale
grupper, som nå Trøndelag Radiohistoriske Forening (TRHF), se side 47.
Vårauksjonen 22.04
Dette blir antagelig siste gang vi er på Gran skole. Signalene har vært der lenge, men nå
ser det ut som det snart er alvor. Det er mulig vi får leid lokaler i en naboskole til Gran,
men dette er ennå ikke bestemt. Vi får bare håpe det blir et sted med god
parkeringsmulighet og med et brukbart lokale.
Husk at minstepris på objekter nå er satt til 200 kr (eller mer, hvis selger ønsker det).
Ingenting selges under dette.
Dato for høstauksjonen er flyttet til 23. september. Dette for at det skal bli enklere for
de som må kjøre over fjellet, før vinterstormene kommer. På grunn av denne
datoflyttingen måtte vi omrokere 4 andre aktiviteter også. Se ny datoliste på neste side.
Auksjonsliste for vårauksjonen er vedlagt dette nr.
Årsmøtet 25. april
Som vanlig holdes dette i foreningens lokaler i Mekanikerveien 32.
Innkalling med årsberetning, valgkomiteens innstilling, og regnskap samt informasjon
om ev. andre forslag er vedlagt dette nr.
Medlemsmøter med tema
Hvor er det blitt av alle medlemsmøter og arrangementer som det var mange av i
«gamle dager»?
Riktignok har det vært noe i året som gikk, så som radiodoktoren, restaureringskurs og
en og annen ryddelørdag med salg. Det er bra, men det hadde vært veldig fint med noen
flere lærerike foredrag om nyttige og interessante emner innen radioteknikk, rør- og
transistorteknikk, DX-ing, osv.
Vi vet jo at det finnes mange kapasiteter blant medlemmene våre, burde vi ikke gripe
tak i noen av disse og be dem pent om å komme og kåsere litt for oss og lære oss et og
annet? Dette er slikt vi gjerne prater om på årsmøtet, når den formelle delen er ferdig.
Tenk litt over det og kom med forslag.
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Nye medlemmer ønskes velkommen
2727 Janis Bastakis, Skedsmokorset
2728 Ståle E. Huse, Kristiansand
2729 Christian Reffhaug, Asker
2730 Trygve Sandvik, Midsund
2731 Knut Henrik Torgersen, Valle
2732 Tomas Rønningen, Trysil
2733 Kjell O. Petterson, Tromsdalen
2734 Knut Anders Been Larsen, Trondheim
2735 Einar Lossius, Larvik
2736 Amund Hansen, Blaker
2737 Franklin Haugen, Rosendal
2738 Håkon Liberg, Tjodalyng
2739 Ole – Arnold Nesmoen, Tessanden
2740 Helge Adam Egge, Sandsli
2741 Tor Dagfinn Magnussen, Sandvika
2742 Sverre Ronny Lundø, Aksdal
2743 Tore Kristiansen, Fannrem
2744 Peter Udbjørg, Oslo
2745 Birgitte Martens Wyller – Berntsen, Oslo
Viktige datoer for 2017, vår og høst
18.04
Deadline HH138
22.04
Vårauksjon
25.04
Årsmøte
30.05
Pakkedag for HH138
08.08
22.08
12.09
23.09
24.10

Deadline for HH139
Påmelding til høstauksjonen
Pakkedag for HH139
Høstauksjon
Deadline HH140

05.12
12.12

Pakkedag HH140
Julemøte

De med rødt er nye datoer.
Da gjenstår det bare å ønske alle god påske og god vår!
TMN
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Radio Kristiania
Av Kåre Kristiansen (739)
I 1915 fikk Telefunken i oppdrag å levere og bygge en 15 kW sender med mottaker
ved Oslo som kunne holde regelmessig kontakt med europeiske stasjoner innenfor en
radius av 1100 km. Stasjonen skulle bygges på Tryvann. Valget var falt på en
roterende maskin som leverte udempede svingninger. Opprinnelig var det planlagt å
bygge to master i 500 m avstand fra hverandre med en 30 m bred T-antenne spent ut
mellom dem. Allerede første vinteren viste det seg at dette opplegget ikke tålte været.
Isrør på 10-12 cm på virene var ikke uvanlig. Derfor ble det satt opp en tredje 100 m
høy mast midt mellom de to eksisterende mastene. Midtmasten tjente også som bærer
for fødeledningen. Denne ombyggingen skjedde sommeren 1919 og stasjonen ble
driftsklar like før den første snøen falt. Vekslende vær senvinters med snø og tåke og
sterk vind førte til at isklumper på opptil 25 kg kunne deise i bakken under antenna.
For å generere de udempede svingningene ble det installert en trefase høyfrekvensmaskin som leverte 25 kW ved 10 kHz. Spenningen ble transformert opp i spenning
og til høyere frekvens, 40 kHz, 60 kHz eller 80 kHz. Frekvensmultipliseringen
skjedde ved metning av jernkjerner i transformatorparene. Avstemning av de
forskjellige svingekretsene skjedde ved hjelp av høyspenningskondensatorer og
variometre. En egen trefase vekselstrøm til en likestrømomformer leverte den
nødvendige lavspenningen til melting av kjernene i frekvensomformerne. Nøklingen
skjedde ved å vekselvis kople inn og kortslutte en motstand i første svingekrets. Ved
innkopling av motstanden (nøkkelen i hviletilstand) ble samtlige svingekretser, helt
til antennekretsen, brakt ut av resonans og antennen ble ikke tilført effekt. Når
motstanden ble kortsluttet ved at nøkkelen ble trykket ned, ble alle kretsene, inklusive
antennen, brakt tilbake til resonans og antennen strålte ut full effekt. Nøkkelen
arbeidet på denne måten med beskjeden spenning og effekt. Skjemaet for liknende
sender, er vist i figuren nedenfor. På denne figuren er ikke motstanden over nøkkelen
(66) med.

Skjema over
frekvensdoblingen og
nøklingen.
(Am. patent US1267018)
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Høyfrekvensgeneratoren løp med 3000 o/min, og det var store krav til å holde
turtallet konstant fordi lasten svingte mellom full-last og nesten tomgang ved nøkling.
Endring av turtall betydde endring av frekvens fra generatoren og derved at alle
svingekretser og antenne ble brakt ut av resonans. Med det benyttede reguleringssystemet oppnådde man en svingning i turtall på 0,2%. For strømforsyning, hadde
stasjonen to råoljeaggregat på 80 hk hver, hvorav det ene stod i reserve. Selv om
stasjonen hadde egne kraftaggregat, kunne den forsynes med 5 kV / 100 kVA
trefasestrøm fra Kykkelsrud kraftstasjon. I tillegg var stasjonen forsynt med et
nødstrømsbatteri på 150 At til nødbelysning. Noen som vet noe om dem?
De variable induksjonsspolene var servostyrt fra sendepulten, og omstilling mellom
sendefrekvensene kunne skje raskt med sammenkoplete brytere som valgte aktuelle
kondensatorer og induksjonsspoler.
I tillegg til hovedsenderen, hadde stasjonen en 1,5 kW sender for skipstrafikk som
kunne betjenes fra mottakerrommet.
Ekspedisjonsrommet hadde kabelforbindelse med Oslo sentrum, ca 20 km unna og
senderen kunne også nøkles derfra. Foruten manuell nøkling, kunne en maskinsender
benyttes med sendehastighet opp til 150 ord/minutt. Et automatisk registreringsapparat kunne benyttes ved mottagelse av maskinsendte meldinger og vanlige viktige
meldinger.
Mottakeren var utstyrt med audionrør og en høyfrekvensforsterker med 5 rør og en
lavfrekvensforsterker med 4 rør. Vanligvis ble ikke høyfrekvensforsterkeren brukt. I
stedet for audion-røret, kunne en kaborundumdetektor koples inn. For mottagelse av
udempede svingninger, kunne også en ´Überlagerungsempfänger´ benyttes. Med den
kunne også tonehøyden på det mottatte signalet stilles inn. Mottatte meldinger ble
registrert på voksruller på en parlograph (fonografliknende diktafon) og deretter
skrevet ned på vanlige telegramblanketter.
På bildet fra mottager-rommet, kan mottakeren sees midt på bildet. Den befinner seg
nå i magasinet til Telemuseet ved Fetsund.
Stasjonen ble satt i kommersiell drift våren 1920. Stasjonen kom raskt i toveis
kontakt med engelske, franske og tyske stasjoner såvel som Moskva og Arkangelsk.
Stoffet til denne artikkelen er hovedsakelig hentet fra Telefunken-Zeitung Nr.21.
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Maskinhallen

Selve senderen

Variometer

Mottakerrommet

Hallo Hallo nr 137

9

Av Marek Wlosek, mwdlem nr 2324
Del 4
Jeg vil starte med å ønske alle lesere av Hallo Hallo masse god helse og glede av
våres felles hobby i 2017. Denne gangen skal jeg presentere en spolebåndopptaker fra
min samling, dette er en Sony TC 880-2. Spolebåndopptakeren Sony TC 880-2 var
produsert fra 1975 og pga. store kostnader varte produksjonen kun i en ganske kort
periode. I Europa kunne man få denne for ca. 7000 tyske mark, prisen i Japan var på
550 000 yen som var en stor pris for de fleste som var interessert, derfor var det ikke
mer enn 550-600 stk. som ble gitt ut til markedet. Denne konstruksjonen var i Sony et
flagg produkt på 70-tallet.
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Opptakeren er laget utrolig ordentlig, det er ikke et sted de prøvde å spare penger for
å si det sånt. Spolebåndopptakeren er lagd av aluminium, rustfritt stål men også tre,
som er på sidene og gjør formen mer vennlig og fast. Dette er nok en av grunnene for
hvorfor den veier 36,5 kg. Jeg vil nesten si at den var laget så bra som om den skulle
være i et profesjonelt studio eller i en radio stasjon. Sony TC 880-2 er helt til nå tatt
for å være den best lagde opptakeren for en vanlig hjemme bruk. Transport av en så
svær maskin er ikke så lett for en person men produsenten tenkte på det og la til to
veldig behagelige håndtak med en Sony logo på.
PPM-meteret er veldig
nøyaktig til å speile lydsignaler, og knappen
tillater oss med å velge
mellom UV og PPM.
Funksjonsknappene er
store nok og godt belyst,
så de er klare og synlige.
Opptakeren har 4 hoder
F&F, der en av den er til
å avspille 4 sporsinnspillinger.
Funksjoner:
TAPE SPEED knappen
for å endre hastigheter,
det er to muligheter 19
og 38 cm/s.
SPEED TUNING
knotten tillater korrektur
av hastighet +/- 7% når
vi ligger på 38 cm/s.
I nedre venstre hjørne er
det plassert to mikrofon
innganger MIC-L-R.
Bryteren MIC ATT dB
lar oss forsterke lyden
med 0, 15 eller 30 dB.
Timer counter er en analog teller som beregner tid i sekunder ved 38 cm/s fart.
Bryteren INPUT SELECT lar oss bytte mellom linje-inngang og mikrofon-inngang.
SYNC REC MODE L-R lar oss bruke innspilling med ekstra mikrofon-innganger,
altså miksing av låter.
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Bryteren TAPE SELECT lar oss velge mellom BIAS NORMAL eller HIGH, neste
bryteren EQ er for å velge type tape, og vi kan velge mellom NORMAL, SPECIAL
og Fe-Cr.
PB HEAD er for å bytte mellom 2 og 4 spor.
Utenom det har vi også to knotter som regulerer PB ATT Playback level attenautor,
REC AT ReccordLevel attenautor.
Hodetelefon-inngangen har en volum kontroll.
To pinch ruller er for en jevn skyving av tape, det er en direct-drive motor DD som
får de i gang.
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Alle modellene fra den serien er veldig solide og de er noe jeg kan anbefalle til alle
sammen. Lyden er helt strålende, ren og klar. Hilser alle lesere av Hallo Hallo, håper
dere får en fantastisk og suksessfull 2017. E-posten min er: mawlos@online.no
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telekommunikasjon på frimerker

Denne frimerkeserien ble utgitt i desember 1954 i anledning Telegrafverkets 100-års
jubileum.
Merkene viser først et portrett av direktør Carsten Tank Nielsen. Legg merke til at det
med morsetegn står skrevet: «Telegrafverkets første direktør».
På 30-øres merket kommer bilde av radiomastene på Tryvannshøgda i Oslo. (Se Kåre
Kristiansens artikkel på s. 7), og på 55-øres merket: En linjearbeider i virksomhet på
fjellet med nedsnødde telegrafmaster.
(Kilde: Norgeskatalogen)
Hallo Hallo nr 137
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Vakre mikrofoner og ei lita historie.
Av Erik Steen (561)
I perioden 1962 til ca. 1985 spilte jeg bassgitar og sang litt i en rekke mer eller
mindre kjente rock og danseband på Østlandet. Plateinnspilling ble det også i 1966
med Sandie & The Shakemen, hvor Sandie var den etter hvert så kjente vokalisten
Gro Anita Schønn, ref. (https://no.wikipedia.org/wiki/Gro_Anita_Schønn.)

De første åra brukte jeg mikrofoner fra Philips, Geloso og Shure Unidyne-3/545, den
såkalte "sølv-shure" som også fantes i en gullfarget 546 versjon og som mange av de
store rockeartistene brukte. 1967 giftet jeg meg og droppet ut av rockenroll-sirkuset
14
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og begynte i danseband. Da synes jeg Shure 545 ble litt for nasal/skarp, så jeg prøvde
meg frem og byttet til en Beyer M-320, som var fyldigere i lydbildet og således mer
egnet til denne type musikk. Dog var den litt mer utsatt for feedback enn Shure 545,
men i danseband spilte vi ikke særlig høyt, så det gikk bra.

Jeg har et bilde fra en spillejobb på 1970-tallet, hvor en kan se Beyer-mikrofonen på stativ
til venstre for meg, sittende på ei Peavey-kasse fiklende på en Rickenbacker bassgitar.
Etter skifte av bolig i 1989 trodde jeg inntil nylig at Beyer-mikrofonen var blitt borte, eller
kanskje solgt. I sommer har jeg virkelig ryddet opp i huset og blant ting&tang lå den
gamle Beyer-mikrofonen i originalesken sin, sammen med bruksanvisning, kurveblad og
Hallo Hallo nr 137
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garantisertifikat fra 1968. Den blir nå et mimreobjekt fra mine år som amatørmusiker.
PS jeg har ikke spilt i noe band siden 1980 tallet og savner det egentlig ikke, men på
veggen i datarommet mitt henger det fortsatt en Fender Jazz Bass og i kjelleren står
det en Peavey Basic, så en vet aldri? He he, madamen fra 1967 sier: "Ikke tenk på det
engang, før på gamlehjemmet".
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Besøk på Grimeton Radio
Av Helge Mordt, Høgskolen i Østfold (1445)
Syd for Gøteborg i Varberg kommune ligger radiostasjonen Grimeton. 2. juli 2004
ble anlegget oppført på UNESCO verdensarvliste og er i dag verdens eneste elektromekaniske langbølgesender med Alexanderson alternatorer som er operativ. I tilknytning til radiostasjonen er det bygd et besøkssenter hvor en kan få et innblikk i
den unike teknologien bak radiostasjonen. For åpningstider se http://grimeton.org/
Det er enkelt å finne frem til denne stasjonen da avkjøringen er godt merket langs
E6/E20. Dessuten er også atennemastene som er 127 m høye godt synlig fra E6/E20.
Anlegget hadde opprinnelig 2 Alexanderson alternatorer hver på inntil 200 kW, men
den ene ble demontert i 1960 for å frigi plass til nyere sendermateriell, mens den
andre er bevart.
I løpet av året starter/gjennomføres det sendinger fra denne stasjonen, som har kallesignalet SAQ. En av sendingene foregår på Alexanderson dagen 2. juli og den andre
på julaften.
Stasjonen slik den fremstår i dag sto ferdig i 1924 og ble innviet av kong Gustav den V
i 1925.
Byggingen av stasjonen var et ledd i oppbygningen av et verdensomspennende
trådløst telegrafisystem som ble etablert etter 1. verdenskrig. Grunnen til etablering
av et slik verdensomspennende nettverk var erfaringen med at telegrafkabler kunne
bli «kuttet» i krigstid.
Plasseringen av stasjonen er ikke tilfeldig da landskapet her er relativt flatt, og det er
åpent ut mot havet.
Sendefrekvensen for stasjonen er 17,2 kHz, et relativt lavfrekvent signal. Det sentrale
i stasjonen er Alexanderson alternatoren som generer en kontinuerlig vekselspenning
på 17.2 kHz. Til sammenligning med gnistsendere som fremdeles ble brukt generert
disse en diskontinuerlig bærebølge.
Alexanderson alternatoren er en roterende maskin konstruert av den svenske elektroingeniøren Ernst Frederick Werner Alexanderson som genererte høyfrekvent
vekselspenning. Denne konstruksjonen var i en kort periode den eneste som kunne
generere kontinuerlig høyfrekvent vekselspenning med høy effekt, før konstruksjoner
med radiorør tok over.
Prinsippet for Alexanderson alternatoren er enkelt men genialt. I en Alexanderson
maskin genereres vekselspenningen ved at den magnetiske motstanden i en krets
endres mekanisk, gjennom en skive som roterer i luftgapet.
Skiven har langs periferien felter med magnetisk og u-magnetisk materiale.
Prinsippet er vist i figur 1 på neste side.
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Fig. 1. Prinsipp for Alexanderson alternatoren
En DC-spole setter opp en fluks i kretsen. Fluksen er gitt av antall ampervindinger
dividert på kretsens magnetiske motstand. Kretsens magnetiske motstand er dominert
av forholdene i luftgapet og endringer her påvirker fluksen. Endringene i fluksen i
kretsen plukkes opp av en annen spole som gir ut en vekselspenning i takt med
endringene av den magnetiske motstanden i luftgapet.
Ved å parallell og seriekoble en rekke slike spoler kunne en oppnå effekter i størrelse
på flere hundre kW.
Figur 2 av Alexanderson generatoren som er Grimenton er vist på neste side.
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Fig. 2. Alexanderson generatoren
Maskinen drives av en 500 HK to-faset asynkron sleperingsmaskin med 6 poler som
via et mekanisk gir en rotasjonshastighet på 2115 rpm på alternatoren. Det tekniske
hjelpesystemet som er rundt denne alternatoren er imponerende. Det omfatter system
for turtallregulering, smøresystem, hjelpespenninger og kjølesystem.
Virkningsgraden var rundt 50 %, noe som medførte at betydelige effekter måtte
fjernes ved hjelp av vannkjøling.
Alexanderson alternatoren generer en kontinuerlig vekselspenning på 17.2 kHz. For å
kunne benytte denne til signalering må den nøkles, og på Grimeton er dette løst ved
en spesiell krets. En skjematisk fremstilling av denne er vist i figur 3 på neste side.
Magnetisk forsterker
Generatoren er koblet til antennen via en transformator. Over en del av
sekundærspolen sitter det en serieresonanskrets med en styrt induktor (Transduktor).
Serieresonanskretsen er avstemt til sendefekvensen og vil derfor virke som en
kortslutning på den ene transformatorspolen. Koblingen mellom primær og sekundær
side på transformatoren blir da kraftig redusert. Effekten som da kan overføres til
antennen er da også kraftig redusert (reduksjon ca. 90%).
Når spolen i serieresonanskretsen formagnetiseres, mettes jernkjernen og induktansen
endrer seg. Kretsen er ikke i resonans lenger og hele effekten fra generatoren kan da
overføres til antennen. 12 A likestrøm gikk gjennom kretsen ved nøkling av
forsterkeren. Denne ble levert av en likestrømsgenerator med merkespenning 250 V.
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Fig. 3. Kobling mellom generator og antenne samt nøklingskrets

Fig. 4. Magnetisk forsterker
20
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Antennesystemet
Antennesystemet ved Grimeton består av 6 master hver på 127 m. De er plassert i en
avstand på 200 m mellom dem. Slik at antennen streker seg over 1.2 km. I toppen av
hver mast er det en tverrbom på 46 m som bærer 6 antennetråder fordelt jevnt i
bommens lengderetning. Disse 6 danner sammen med et nett i bakken en kondensator
med kapasitet på ca. 47 nF. Fra toppen av hver mast går det en vertikal leder ned til
en avstemningsspole ved foten av hver mast som er jordet i den andre enden. Denne
er avstemt til senderfrekvensen og utgjør i prinsippet antennen hvor det høyfrekvente
energien stråler ut fra. Antennen har et tilnærmet rundstrålende diagram, men med
høyest effekt i retning øst vest altså mot USA – New York.
Mottakerstasjonen lå på Riverhead, Long Island, New York

Fig. 5. Antennemastene ved Grimeton
Mastene er lett synlige fra E6.
Selve stasjonen i Grimeton ble operert fra telegrafstasjonen i Gøteborg. Forbindelse
mellom Gøteborg og Grimeton var en vanlig telegraflinje som fulgte jerbanelinjen fra
Gøteborg til Varberg.
Turtallregulering
Sendefekvensen var 17.2 kHz og denne frekvensen er gitt av turtallet på alternatoren.
For å holde konstant turtall på motoren, hadde Aleksanderson konstruert et sinnrikt
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reguleringssystem for å holde turtallet konstant. Sytemet påvirket på motorens
rotormotstand og spenning.
Rotormostanden ble nøklet mellom to verdier i takt med telegraferingen. Forholdet
mellom disse var justert slik at turtallet endret tilnærmet lik 0 mellom høy og lav
sendereffekt.
Prinsippet for turtallreguleringen er vist i figur 6, denne viser kun primærreleet og
sekudærreléet som nøkler rotormotstanden er ikke vist her.
Turtallet ble målt ved bruk av en parallell resonanskrets som var tunet med en høyere
frekvens enn senderfrekvensen. Ved denne løsningen var da da mulig å genere en
likespenning som varierte proporsjonalt med frekvensen. Denne ble så brukt til
aktivering av et kontrollrelé slik det fremgår av figuren.

Fig. 6. Turtallsregulering
I tillegg til denne funksjonen hadde en også en styring av spenningen til motoren ved
bruk av transduktorer, styrt av et rele som ble aktivert avhengig av om en lå under
eller over aktuell frekvens på 17.2 kHz. Var frekvensen for lav ble spenningen til
motoren økt og var frekvensen for høy ble spenningen redusert.
Hele stasjonen ble styrt fra imponerende kontrolltavler, en av disse er vist i figur 7 på
neste side.
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Det var ikke noe automatikk
som styrte start og stopp slik at
mye måtte gjøres manuelt.
Stasjonen i Grimeton er et
imponerende museum over
teknologi fra radioens barndom.
Størrelsen på generatoren får en
et inntrykk av når en ser på
figur 8 og sammenligner med
personen.

Fig. 7. Del av kontrolltavlene
for Alexanderson generatoren
Grimeton er absolutt
verdt et besøk. Dersom
noen skulle ønske å
lytte etter stasjonens
kallesignal fungerer en
rammeantenne plugget
inn i PC lydkort
utmerket. Det finnes
beskrivelse av dette på
nettet.
Lykke til.
Fig. 8.
Alexanderson
generatoren
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Miniatyr sveivegrammofoner – Gama Phola
Av Svein Brovold, medlem nr. 141.
svein.brovold@gmail.com

Denne gangen skal jeg ta for meg en liten grammofon som er ikke er sammenleggbar
og er en typisk «lekegrammofon». Det er en tysk Gama-Phola laget av firmaet Gama,
Georg Adam Mangold, i Nürnberg.
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Dette firmaet var en stor produsent av blikk/mekaniske leker. Den er sannsynligvis
produsert rundt 1930. Dette er en billig grammofon laget for barn og spiller kun små plater.

Grammofonen er laget i
blikk og har oval fasong
som smalner av bakover.
Kassa er 7 cm. høy, 13
cm. på det bredeste og
har gulaktig farge. På
sidene er det fargemotiver av 6 ulike engler
som spiller forskjellige
instrumenter. Kassa er
merket med «GamaPhola» i fronten og
«Made in Germany» på
den ene siden.
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Armen er festet i bakkanten på kassa og lyddåsen er av den åpne typen, sortlakkert og
uten noen form for merking. Platetallerkenen er 14 cm i diameter og har hull for
nøkkelopptrekk. Nøkkelen er samme type som blir brukt på gamle veggklokker.

Kombinert start/stopp knapp og hastighetsregulering sitter på høyre side av kassa og
er merket med 0-1-2. Det er åtte vertikale åpninger i fronten der lyden kommer ut.
Drivverket er umerket, har ei lita åpen fjær, denne har kun nok kraft til å spille ei side
på ei lita plate. Regulatoren er stående og har kun 2 fjærer/lodd. Denne grammofonen
er satt sammen uten en eneste skrue/mutter, dette gjelder også drivverket. Det er kun
en skrue på hele grammofonen og den er til å feste stiften til lyddåsen, ellers er det
kun blikk som er brettet, eller klinking og lodding som er benyttet. Kassa finnes også
med andre figurmotiver og andre fasonger. Det er mange likhetstrekk mellom GamaPhola og Bing grammofonen som jeg beskrev i forrige nummer, kanskje ikke så rart
da de er produsert i samme by.
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Tilbakeblikk. Radionette-bygget i Sandvika
Av Fredrik C. Hildisch (341)

Jan Wessel holdt en tale ved innvielsen av bygget i Sandvika, 30. september 1969.
Hans tale var på vel to sider. Jeg tar med noen punkter i denne talen. Talen ble
spesielt rettet til ordfører i Bærum og representanter for Bærum kommune. Det var
også mange andre inviterte gjester til stede og et stort presseoppbud. «Det er ved
imøtekommenhet av Bærum kommune og godt samarbeid med kommunens etater at
det har vært mulig å realisere disse våre planer», var begynnelsen i Wessels tale.
Jan Wessel var en person som ikke offentlig gikk ut med å kritisere norske
myndigheter. Men det gjorde han i denne talen og etterlyste sendinger i farge og i
stereo. Både Tandberg og Radionette var i flere år dypt fortvilet over at norske
fjernsynssendinger i farger ikke hadde kommet i gang. Wessel fortsatte i sin tale:
«For å ta et illustrerende eksempel som kan få stor betydning, vil vi nevne farge-TV.
Vi mangler både signaler og marked her i Norge, mens man i alle andre europeiske
land, også i våre naboland allerede er i full sving. Myndighetene må her være klar
over at Norge mer og mer på dette felt blir et tilbakeliggende land hvis man ikke
snarest, i alle fall i beskjeden målestokk, følger med i utviklingen i de kulturland vi
kan sammenligne oss med. Hvis det går flere år før Norsk Rikskringkasting setter i
gang, vil de utenlandske fabrikker ha fått så stort forsprang at det kan bli umulig å
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konkurrere for de norske fabrikker når utviklingen senere presser igjennom farge-TV
også hos oss». Fargesendinger kom 1. januar 1972.
Lenger ned i talen nevnte Jan Wessel stereosendinger. «Et lignende eksempel som for
TV har vi når det gjelder radio, i stereosendinger som totalt mangler i Norge, men
som blant annet er innført i Danmark og Tyskland. I Sverige er det planer om å starte
med stereo med hele tre forskjellige programmer». I 1969 kom de første
prøvesendinger i stereo i Oslo-området. I 1975 ble det stereosendinger i Trondheims-,
Bergens- og Bodø-området.
I avslutningen i sin tale, fortsatte Jan Wessel: «Elektronisk Industri er en av de
kraftigst ekspanderende i verden. Vår fremtid vil i høy grad være preget av
elektronikk som betraktes som vår fremste intelligensindustri».
Ved innvielsen kom det mange hilsninger fra inn- og utland. En noe spesiell hilsen
kom fra Philips i Holland som ga 2000-3000 hollandske tulipanløker til hageanlegget
ved innkjørselen til Radionette-bygget.
En av disse tulipanløk-sortene ble i Holland registrert som «Jan Wessels tulipan».

Bilder fra høstauksjonen
(Foto: Michael Andersen)

Objekt 96. Meget gammel 5-lampers mottaker fra Radio Instrument UK (2300,-)
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Kåre Kristiansen studerer de eldste objektene.

Just Qvigstad med objekt nr. 6, messing telegrafskriver fra N. Jacobsen (2100,-)
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Jan-Åge Edvardsen med Telefunken X-tallapparat (400)

Objekt 96, Westinghouse Rec Tuner + Det Amplifier (900)
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Fra julemøtet 12.12.2016
(Foto: Tore Moe Namsos)

Et lite glimt av forsamlingen samlet rundt bordet.

Formannen viser stolt frem julegaven foreningen nylig mottok:
Radionette R4 fra 1929-31
Hallo Hallo nr 137
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Da var vi her igjen da, med et nytt år og et nytt hjørne. Hittil har kong vinter ligget i
hi og ikke vist seg så mye her nede på Østlandet, heldigvis. Men det er fortsatt godt å
sitte inne og pusle med radio, og trenger vi litt sportslige aktiviteter, er det bare å slå
på TV’n.
Julemøtet var som vanlig en hyggelig sammenkomst med ca. 25 medlemmer
tilstede. Vi hadde denne gangen mange fine gevinster til vår tradisjonelle utlodning,
og mange fornøyde fjes å se. Det er alltid hyggelig å treffe dere som ikke vanligvis
kommer innom på tirsdagskveldene våre.
Angående julemøtet skjedde det en litt mindre hyggelig ting, det er synd å si det,
men vi var atter en gang utsatt for en langfingret person. Inne på mitt kontor/
delelager, hadde jeg sortert ut og lagt en del poser med Tandberg transistorer i en
plasteske ved siden av skrivebordet, og oppi denne esken hadde jeg også lagt en pose
med flere sett med utgangstransistorer MJE2955 og 3055, som var en salgsartikkel på
våre salgslister. Døra til delelageret sto oppe hele kvelden, og da jeg skulle effektuere
en bestilling av disse transistorene den første tirsdagen etter nyttår, var posen borte.
Det er trist å oppdage slikt, når vi allikevel opererer med så lave priser, at noen gjør
seg til kjeltring for slikt. Hvis vedkommende skulle bli oppdaget er det på hue rett ut
av foreningen for godt. Hvis vedkommende samvittighet skulle bli for tung, er det
bare å legge de anonymt i postkassa vår.
Da ser det ut til at vi går enten vi vil eller ikke, rett inn i DAB alderen. Men fortvil
ikke, ikke en eneste FM radio skal kastes eller gå til gjenbruk. Jeg har oppdaget en
snerten liten sak fra Denver, som finnes hos Clas Ohlson, og i noen Europrisbutikker. Dette er en adapter som er beregnet for bil, og klipses på en holder med billighter plugg. Dette er en DAB mottaker med FM sender i andre enden. Den går på
en spenning på 5V, og det følger med en USB kabel og vindusantenne for bil. Det er
også en minijack plugg for tilkopling av en annen signalkilde enn FM. Med knapper
velger man DAB kanal og lagrer disse, og FM frekvensen er også valgbar med de
samme knappene. Har prøvd den hjemme og den tar inn DAB på FM i hele
leiligheten på 135 m2. Den heter DENVER DAB+, og Europris selger den for
kr. 599.- og Clas Ohlson 699.Hallo Hallo nr 137
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Vakre Mikrofoner
Av Tor van der Lende (95).
Sony er et kjent navn for all slags elektronikk, og ikke minst for mikrofoner.
Foreningen har vært så heldig å få noe utstyr igjen fra en media avdeling på UiO.
Deriblant 2 stk. Sony ECM-44B, mygg electret kondensatormikrofoner.

Her ser vi esken med innhold, 1 stk. myggmikrofon med batteriholder og XLR kontakt
i enden for tilkopling.
Myggen med en krokodilleklype for feste på
jakkeslag eller skjorte. Som vi kan se er
batteriholderen til å skru fra hverandre for å
legge inn ett 1,5 v AA batteri.
Frekvensområde er fra 40 Hz til 15 kHz. Dette
er en såkalt omnidirectional mikrofon, og
følsomhet er – 53dB +-3 dB og signalstøyforhold er 62 dB eller mer. Dynamisk
område er 90 dB eller mer.
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Radioer jeg har møtt
Av Tor van der Lende (95)
Erling Skabo A/S het en radioprodusent i Oslo på slutten av 20-tallet. Det finnes
ikke så mye opplysninger om denne produsenten. Har sjekket mye på nettet, og det
jeg kom over fra kirkebøker og familietrær var 2 stykker med samme navn som ble
født i USA 1901, og i forskjellige stater, den ene i Minnesota og den andre i NordCarolina, og med forskjellige foreldre. I folketellingen fra 1910 i Kristiania står
Erling Skabo oppført som skoleelev med adresse Inkognito Terrasse 4. Dette er stort
sett det jeg har klart å spore opp.
Men i 1929 kommer det en radio på markedet som heter ZENITH Z2. Dette er en
nettdrevet 3 rørs mottaker for Lang og kortbølge, som det står, men det rette er nok
lang og mellombølge. I foreningen har vi en utplukket modell av denne, bestående av
kasse, bunnplate med 4 rørsokler og nettrafo samt noen komponenter. Så, tidligere i
høst, (2016), kom jeg over en annonse på FB hvor en kar hadde satt inn et bilde av en
Zenith radio, og da så jeg med en gang at dette var en maken til det vraket vi hadde i
foreningen, og denne var komplett med rør og spoler. Vi endte opp med at denne ble
donert til foreningen, og giveren var faktisk et tidligere medlem hos oss, men hadde
falt ut på grunn av for mange andre interesser.

Dette var den Zenith vi fikk, den er i brun krymplakk, og den i foreningen er i sort.
Chassis og deksel er i fortinnet blikk.
Det som er litt interessant her med disse to, er at i foreningens sitter det 4 rørsokler,
en for likeretterrøret og 3 til de andre rørene, mens denne vi fikk, kun hadde 3 sokler,
en for likeretter og de to andre som detektor og forsterker.
Hallo Hallo nr 137
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Det som også skiller disse to er plasseringen av enkelte komponenter, og selve
stangen som sitter som tuning-aksel av skalaen som er en trommelskala. På enden av
«vår» sitter det en gummiknott som skal ligge under trommelen for å dra denne rundt,
mens på den «nye» sitter det en konisk tynn skive som går innimellom trommelen og
en plate festet til trommelen.

Her ser vi inn på herligheten, til venstre sitter tilbakekoplingskondensatoren som er
en variabel glimmerkondensator, og ved siden av denne sitter nettrafoen, som
dessverre har brent. Trafoen til høyre er en koplingstrafo mellom detektor og
forsterkerrør. De tre store blokk kondensatorene sitter i likeretteren. På venstre side
av spolen sitter avstemningskondensatoren med trommelskalaen festet til akselen,
dette er også en glimmerkondensator. Under spolen ser vi stangen som drar skalaen
rundt.
Rørene i denne radioen er alle av fabrikat TRIOTRON som er produsert i Østerrike.
Likeretter røret er GN14, de andre to er PB 4 og SN4. Likeretter røret er en triode
hvor anode og gitter er koplet sammen.
En noe primitiv sammenkopling av anode og gitter.
Ledningen som stikker ut var
skrudd fast til en koplingsskrue på sokkelen.
Som vi ser er Triotron rørene
avanserte i sokkelen, med
innskrudde ben.
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Her ser vi søkerknappen og bølgevenderen.
En tydelig brent nettrafo med sidedekslene
tatt av.
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Denne radioen har to antennebøssinger, en for lang og en for kort antenne. I tillegg
er det to bøssinger for tilkopling av elektrisk grammofon. Samt to for høyttaler.

Baksiden med alle tilkoplingene og et messingskilt.

Som skiltet sier; Zenith Radio, Oslo. Dette navnet har han nok rappa fra USA hvor
Zenith Radio er en storprodusent. Serienummeret sier nr. 59. Hvor mange som ble
produsert av disse vites ikke da det ikke er mulig å finne noen spor etter denne
fabrikken. Adressen deres var Kirkegata 20. Det er stort sett det som har vært mulig
å finne ut. Erling Skabo gikk senere over til FIX Radio, som senere ble
NORDSTRØM og NORDSTRØM, men heller ikke her er det mulig å finne noen
personal opplysninger eller andre data..
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Her ser vi skiltet på det vraket vi hadde i foreningen, ikke serienummer eller modellbetegnelse. Etter min mening er denne her en prototype som senere ble utviklet til den
vi nå fikk.

En titt oppi foreningens, som vi ser er alle komponenter skrudd fast på en finerplate,
og samme type monteringsplate sitter på den nye.
Nettrafo med
kondensatorer, det
ser jo unektelig
noe rotete ut. Den
orange motstanden ser ut til å
være av noe nyere
fabrikat enn
resten, så det kan
jo hende en
amatør har vært
innblandet i noe
loddearbeide på et
senere tidspunkt.
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Jeg har en mistanke om at dette er den eneste modellen som ble laget av den norske
ZENITH 2.
Hvis det skulle være noen andre av våre medlemmer som skulle ha en radio fra Erling
Skabo A/S vil jeg gjerne få høre fra dere. Det hadde vært gøy om vi kunne spore opp
flere modeller, og om ikke annet flere av samme modell med serienummer. Jeg lurer
litt på om Skabo har sett litt på Jan Wessels Radionette apparater fra samme tid, de
har noe felles over seg, og da spesielt spolen med antenne-reaksjon og avstemningsviklinger. For dette med nettdrevne radioer var ganske nytt på denne tiden, og Jan
Wessel var jo den første, og Philips noen år senere med sine 2514 i 1928.
Her ser vi Philips nettmodell 2514 fra 1928. Ett
år før Skabo kom med sin
Zenith. Det er jo en viss
likhet å se her også i
utformingen av kassa. Det
var jo en del «copy cats» på
den tiden, stjal litt ideer fra
hverandre. NRHF kom med
et katalogark 29SK 1R, 1200 over Z2.
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En flott julegave
Av Tor van der Lende (95)
Et par uker før jul fikk jeg en melding fra vår kontakt på ELAB, Blindern, Stein Lyng
Nilsen, om at det lå en julegave og ventet på å få komme til et godt hjem i
Mekanikerveien. De hadde hatt et utviklingsprosjekt for studenter, og det gikk ut på å
konstruere en liten FM sender, med stereo og RDS, og lav effekt til innomhus bruk.
Så jeg ble invitert opp på kontoret hans for å få overrakt gaven.
Da jeg kom opp fikk jeg se en liten printplate med et enda mindre display på
skrivebordet hans, og med et 9v batteri tilkoplet. Lay-out og print utlegg hadde de
kontaktet Elvebakken yrkesskole, elektrolinja, for å få gjort. Her var det en elev på
16 år som tok jobben på strak arm. Resultatet ble et proft utseende kort med touch
punkter for innstilling av sendefrekvens.
Kortets størrelse er 50 x 60 mm. Så
det tar ikke stor plass. Touch
punktene som dere ser er heller ikke
store, spesielt ikke for store klumpete
fingre. De to til høyre og venstre
velger frekvensen opp og ned. Den
nederste er automatisk scanning av
FM båndet for å finne en ledig
frekvens, Den øverste er for manuell
innstilling. Den i midten er OK
knapp for det valget du har gjort.
Denne senderen er bygget opp rundt
en chip fra Silicon Labs, som heter
Si4712/13-B30.

Dette kortet måtte jo få en boks å bo i, så jeg fant en passende boks i foreningens
rikholdige lager som ville passe. Jeg valgte å bruke en batterieliminator av den gamle
gode typen med trafo og likeretter og ikke en av dagens eliminatorer som er et switch
mode supply som bare vil lage støy. Som dere ser i yteerkanten av kortet er det en
kopperbane som ser stiplet ut, dette er rett og slett antenna, men for å få litt bedre
effekt ut av denne, lagde jeg et ekstra antenneuttak på boksen.
Begrunnelsen for denne gaven var, at når NRK blir borte fra FM, kan vi fortsatt høre
på våre museumsradioer på FM, med musikk fra en CD spiller eller lignende signalkilde.
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Her ser vi komponentsiden. Batteripluggen til venstre og LF jack til høyre.

42

Hallo Hallo nr 137

Blokkdiagram over chippen.

Der er sendern på
plass i boksen, med
en dobbel phonosokkel i bakveggen,
og en BNC sokkel i
fronten for ekstra
antenne. Siden jeg
valgte en batterieliminator som
strømkilde satte
jeg også på en
bryter og LED som
indikator.
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For å kunne bruke touch knappene måtte jeg finne på noe lurt. Hullene på printet ble
målt opp og hull ble boret opp i frontplata. Satte så inn noen bitte små gummigjennomføringer og kappet til 5 korte biter av en messingstang som passet i gjennomføringene, og disse ble flatslipt i begge ender slik at den nedre enden lå an mot
kontaktpunktet på printet, og ved å trykke på den øvre enden, funket faktisk touchkontakten.

Den ferdige FM senderen. Foreningen er takknemlig for den fine gaven gitt i
felleskap fra ELAB og Elvebakken Yrkesskole.
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Etterord
Etter en del tester og utprøving, viste det seg at touch knappene ble veldig vanskelig å
bruke, siden de satt så tett sammen, og ved å trykke med en finger på rett knapp, traff
jeg gjerne to eller flere knapper samtidig, og da gikk det litt i ball for betjeningen. Så
jeg fant noen små fine trykknapper i foreningen, og disse ble montert i samme
mønster, men med større avstand, og disse ble loddet på touch-punktene på printet
med skjermledninger. Skjermene ble loddet til jord. Da ble det enklere å treffe rett
knapp.
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Sånn kan det gå når ingen trekker opp fjæra, ser ut til at maskinisten har gått for godt.
Han har kanskje gått for å kjøpe en DAB radio…?

Vi bare fortsetter med småtips fra Tandberg, håper de kan være til litt hjelp.
Da får vi bare håpe at dagens lesning har gitt dere litt info og lyst til å fortsette med å
pusse opp og reparere radioer som har tatt kvelden. Det er alltid et liv etter døden for
en radio. Vi oppfordrer alle som enda ikke har vært på vår facebook-side om snarest å
melde seg inn der. Her er det mye interessant å lese, og mange fine bilder og
spørsmål og svar. Her kan man lære mye, og er det noe man lurer på, og legger dette
ut på gruppa, varer det ikke lenge før man har mange svar og løsninger på et problem.
Det er også mange der som søker etter deler og bilder av forskjellige apparater for
identifisering. En veldig nyttig side.
Da takker Tor for denne gang og sier vel møtt til vårauksjonen 22. april.
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Rapport frå Trøndelag
Av Lars Lundheim (711)
I mange år har NRHF-medlemer i Trondeimsområdet snakka om å oppretta eit
lokallag for radiohistorieinteresserte. Det har vore ein del improviserte tilskipingar
gjennom jungeltelgrafen, men ikkje noko offisiell foreiningsverksemd. Ikkje før i vår.
På eit møte i april vart Trøndelag Radiohistoriske Forening (TRHF) offisielt skipa.
Ein førebuande komité hadde etter beste evne sett saman ei adresseliste på 40-50
personar me trudde kunne vera interesserte. Denne lista var nok ikkje heilt oppdatert,
og meldinga kom neppe fram til alle som burde vore kontakta. Likevel møtte 14
personar fram til stiftingsmøtet.
Inspirert av NRHF vart eit framlegg til vedtekter lagt fram, som vart vedteke med
mindre endringar. Eit styre vart valt, som etterpå konstituerte seg slik:
Leiar: Lars Lundheim
Sekretær: Per Chr. Berntsen
Kasserar: Børge Larsen
Vev-ansvarleg: Petter Brækken
Eigne lokale har foreininga førebels ikkje, men me låner rom på NTNU, Gløshaugen,
ein stad der det framleis er eit visst radiohistorisk sus.
Vanleg møtetidspunkt er fyrste måndag i månaden, og me har i 2016 hatt seks
medlemsmøte. Eit oversyn over desse finn ein på heimesida vår http://www.trhf.no/.
Det viktigaste med møta er å ha eit treffpunkt for folk som deler interessa vår, men
me prøver alltid å ta oss tid til eit (ikkje alt for langt) føredrag. Tema for desse har
vore:
"Miskjente oppfinnere gjennom tidene", ved Petter Brækken.
"Informasjons- og kodingsteori - Garantert fritt for matematiske formler " ved
Lars Lundheim.
"Originalfotografier som radiohistorisk kildemateriale - fotos tatt av tyske
soldater 1930 - 45", ved Jørgen Fastner.
Eit høgdepunkt i haust var auksjonen på novembermøtet. Omlag 50 objekt var
påmelde, og dei fleste vart selde. Julemøtet 5. desember var i lokalet til Kystlaget
Trondhjem, der ein smakfull julemiddag vart servert, og Kystlagets høvedsmann Egil
"Fiskeribølgen" Eide hadde eit interessant føredrag om kystradio. Stemninga toppa
seg då møtet kulminerte i ein improvisert anekdotestafett mellom Knut Johnsen og
Stein-Olav Lund frå tida deira på Stentor Radiofabrikk.
Alle detaljar for våren 2017 enno ikkje klare, men me satsar mellom anna på å ha eit
kurs i røyrteknologi.
Informasjon vert lagt ut på heimesida etter kvart. Alle interesserte er velkomne til
møta. Sjekk ut møteplanen når han dukkar opp.
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Stein-Olav Lund demonstrerer røyrtestar.
Knut Arve Dalsaune, Atle Granli og Egil Eide fylgjer interessert med.

Frå auksjonen. Egil Eide har plassert ein Tandberg bandopptakar på bordet.
Bisitjar Herman Ranes og auksjonarius Lars Lundheim i bakgrunnen.
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Frå julemøtet. Knut Johnsen, Per Chr. Berntsen, Trygve Meltzer, Vidar og Berit Solli.

NTH Gløshaugen skole, som ble innviet i 1910. (Prospektkortet er poststemplet 1921)
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STUDIO 26 informerer:

Studio 26
P.O. Box 410, Madla
4090 Hafrsfjord

Tandbergs båndopptaker TB 6000X feilaktig benyttet i tidsbestemt ”illustrasjons-scene”.
Vedrørende
GRANATMANNEN. Reportasje, NRK TV1. Sendt:12-10-2016.
Norsk dokumentar. Vinteren 1965 ble Oslo rammet av terror de aldri før i fredstid hadde opplevd.
En ukjent skikkelse plasserte granatfeller på vilkårlige steder i byen, ment for å skade og drepe uskyldige
forbipasserende. Regissør Karianne Berge tar oss tilbake til 1965 for å finne mulige svar
på den uløste granatsaken.
https://tv.nrk.no/program/kmte30002813/granatmannen

 I et par innskutte ”illustrasjons-scener”, ser man et rekonstruert tidsbilde, gjeldende for 1965.
 Men: TB 6000X båndopptaker, som sees i bakgrunnen, kom først i produksjon høsten 1969!

Screen dump #1. Tid uti programmet; 10:50

Tandbergs båndopptaker TB 6000X i bakgrunnen i et par ”illustrasjons-scener”. (Tidspunkt 10:45, 32:00)
I disse illustrasjons-scenene, gitt i en setting anno 1965, har man rekonstruert gjerningsmannen sittende ved et bord
og hvor man ser en granat med tilhørende snubletråd blir gjort klar til bruk for deretter å bli lagt opp i en veske.
Man filmer gjerningsmannen bakfra over skulderen, og i en noe dunkel belysning for å forsterke ugjerningen, men
man gjenkjenner tydelig en Tandbergs båndopptaker stå der bakerst, nemlig modell TB 6000X. Og herved har en
rekvisitør, en sceneansvarlig, en regissør, en produsent ikke gjort jobben skikkelig for å få bygget opp disse
illustrasjons-scenene korrekt tidsmessig. Granatmannens aktive periode var fra februar 1965 - og ut det året. Det er
derfor tidmessig feil å vise denne Tandberg båndopptakeren der og da, selv i slike illustrasjons-scener, rett og slett
fordi TB 6000X først ble satt i produksjon utpå høsten 1969! Feil med rekvisita.

50

Hallo Hallo nr 137

STUDIO 26 informerer: Tandbergs båndopptaker TB 6000X feilaktig benyttet i tidsbestemt ”illustrasjons-scene”

Detaljer å merke seg, dog uten betydning:
 Av/På-knappen ikke aktivert (apparateter avslått)
 Ingen tape er tredd fram til oppsamlingsspolen
 Betjeningspaken er satt i framdrift
 Trykknappene for PLAYBACK L og R er nedtrykket
 START/STOP-knappen er også nedtrykket
 Volume playback L og R, står i ulik posisjon
 S-O-S – venderen står noe feil, i upresis mellomposisjon av NORMAL og S ON S
 Apparatet står vertikalt uten bruk av Tandbergs to tilhørende støttebein
 Det sorte dekslet for tilkoblingskontaktene synes å være påmontert apparatet
Enn videre kan bemerkes:
 Nettbryteren er en trykkbryter, i samme fysiske dimensjon som knappen for telleverket
I produksjonsserier seinere benyttes en vippebryter i et noe større format for på/av-funksjonen
 Apparatet har modellangivelse nederst, framme til venstre. Ved seinere produksjonener ble
denne erstattet med en utvidet modellangivelse til høyre side, nedenfor VU-metrene
 Spoletallerkenene er sortlakkerte og har spolelås, mens den aller første serien hadde de
ordinære spoletallerkener slik mange tidligere modeller hadde, f.eks. TB 8, TB 6X, TB 12, osv.
 Betjeningsknappene er av den eldre typen, i plast og aluminiumfinish
 Sirkelrund aluminiumsdetalj mangler på toppen av betjeningsspaken
 Uvisst om knappene på tastaturet har litt avrundede hjørner, som kom på et seinere tidspunkt
Tandberg Nytt, nr. 108, okt.- nov. 1969
I bedriftsavisen ”Tandberg Nytt”, kan man på sidene 1, 6, 7 og 9 lese mer om denne toppmodellen fra Tandberg.
Omtalen ble gitt av ingeniør Leif Hole, som var prosjektleder.
Norsk Lydinstitutt oppgir
TB 6000X Produsert 1969-1973. Stereo modell, 3 hastigheter, 4 lydhoder inkludert kryssfelthode.
Fulltransistorert. Automatisk endestopp. Cuing. Automatisk nivåbegrenser. Utstyrt med spolelås.
Mulighet for elektrisk start/stopp. Gode miksemulighet i stereo. Senteruttak. A-B test, Add-a-Track,
Sound-on-Sound, Ekko-funksjon. For vertikal og horisontal bruk. Erstatter 62X / 64X.
http://www.recordedsound.no/samlinger/delsamlinger/tandberg.php
http://www.recordedsound.no/artikler/tandberg_baandopptagere.php

Odd-Jan Jonassen, P.O. Box 410 Madla, 4090 Hafrsfjord

ojajo(AT)online.no
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Screen dump #2,#3,#4, #5, #6
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Leserinnlegg
Ser dere etterlyser apparat, kontakt eller annet om Fønix Radio.
Dessuten finner jeg jo 3 interessante annonser av forskjellige modeller i bladet.
Jeg er entusiast på dette og tekniske områder. Dette har sin grobunn i at jeg er vokst
opp med en "1/2 radiofabrikk " i kjelleren på barndomshjemmet, og lærte om
radiorør, radiokonstruksjoner og antennekonstruksjoner m.m.m. Bakgrunnen for
dette er at min far var en av tre som drev Fønix Radio (radiofabrikk og verksted) fram
til det nærmet seg krigsutbruddet .
Hilsen / Regards
Arne Clarholm
Phone : +47-97542066

Fra HH128 s. 32.
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Svein Brovold skriver:
«Fant denne annonsen i bladet "Vor Tid" nr.3 fra 17. januar 1924.
Firmaet produserte tydeligvis egne radioer.»

Er det noen som vet mer om disse radioene? (red)
Hallo Hallo nr 137
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Apparatet til Jørgen Hals
Av Tore Moe Namsos
I HH133 og HH134 hadde vi stoff om de berømte radioekkoene fra verdensrommet
(LDE), som ingeniør Jørgen Hals fra Bygdøy mente å ha oppdaget i 1927. Jeg tar
ikke mer stilling til fenomenet LDE, men under et studiebesøk på Norsk Teknisk
Museum (NTM) som vårt medlem Kåre Kristiansen foretok i fjor høst kom han over
bilder og informasjon om apparatet Jørgen Hals i 1931 forærte til den nystartede
Foreningen Norsk Radiomuseum. Foreningen eksisterer ikke lenger, men apparatet
finnes fortsatt på NTM. Kåre Kristiansen kom over kartotekkort med gode s/h-bilder
av apparatet og en del tekst med opplysninger. Det er det samme apparatet som vi
tidligere bare hadde et dårlig avisfoto av. Nå har vi bilder av en helt annen kvalitet,
både utvendig og innvendig. NTM ga oss velvilligst tillatelse til å bruke disse som vi
ville.
Det er tydelig at Jørgen Hals var en meget habil selvbygger. Dette var «state of the
art» teknologi i 1925. På bildet av apparatet innvendig ser vi de karakteristiske rørene
fra den tiden selv om det også står et «kulerør», antagelig bright emitter der, som nok
begynte å bli litt gammeldags på den tiden. Jeg gjetter at det var oscillatorrøret til
senderen.
Jørgen Hals var ikke egentlig en svakstrømsingeniør, for i nekrologen står det at han
jobbet for elektrisitetsverk, valseverk, verksteder, som konsulent i bygningsbransjen,
i maskin og varme foruten i den elektriske bransje. Han må ha hatt stor interesse for
radioteknikk og kortbølge og deltok i den internasjonale kortbølgekongress i Wien i
1937 som eneste nordmann.
I kartotekkortet fra NTM og som ble skrevet av Jørgen Hals selv, står det at senderen
var 2-rørs, med mikrofon og for telegrafi. Anodespenningen kunne være inntil 1000
V, noe som kunne gi 250 W i antennen. Bølgelengden var fra 10-210 m.
Mottakeren har en 3-rørs Reinhartz-kobling, detektor + to-trinns lavfrekvensforsterkning.
Den 15. april 1927 ble første radioekko hørt med dette apparat. Signalene ble sendt
med senderen og ekkoene oppfanget med mottakeren. Senere ble de meget omtalte
ekkoer fra verdensrommet hørt utallige ganger med samme apparat.
På samme kartotekkort finnes også en håndskrevet notis om Carl Størmer og hans
publikasjoner om LDE i diverse tidsskrifter.
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Våre morsenøkler
To ukjente morsenøkler. Noen som vet noe om dem? (Foto: T. M. Namsos)

Sender-mottakeren fra Jørgen Hals, bygd i 1925, og som han oppdaget
LDE (Long Delayed Echo) med. (Foto: NTM)

Skyttergravsnøkkel? Tysk? 1. VK?, for gnistsender?

Her ser vi apparatets indre, senderen til venstre og mottakerdelen til høyre.
Hvor mange rør som inngår i sender og mottaker er ikke så godt å si siden
skjema mangler. (Foto: NTM)

Meget velbrukt og god nøkkel, merket FS (håndmalt) (Fellessambandet?)
Lehmkuhl? 30-tallet?
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