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Våre morsenøkler

Det ﬁnske settet “Kyynel” med sin lille morsenøkkel, 2VK,
brukt av ﬁnske spesialstyrker.
(Foto: T. Namsos)

Et slikt sett har vi sett før, men ikke med påmontert morsenøkkel. Det er et meget
sjeldent sett, alle disse ble destruert i USSR etter krigen, men vi kjenner til minst
to som overlevde utenfor Russland, et i Norge og dette i Finland.
(Foto: Kari Syrjänen)
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Den europeiske sambandstest
Var det noen norske som deltok i dette? Vi har ikke fått noen rapporter om det, så det
kan virke som interessen har vært laber. Men hvis noen allikevel har kjørt noen
radiokontakter med militært veteranutstyr så send redaksjonen noen ord så vi kan si noe
om det neste gang. Det var jo et fint tiltak fra de som tok initiativet til dette.
Vigra kringkaster rives?
Det ser stygt ut. Atter en gang planlegges det at en radiohistorisk bygning og en
kringkastingsstasjon skrotes. Det er veldig synd at det ikke går an å få til en ordning,
foreningen har prøvd å påvirke dette, men antagelig til liten nytte. Men saken er kanskje
ikke helt avgjort, så vi får se.
Det har vært stor aktivitet på facebook om dette.
Nettauksjonen over Willy Skolands radiosamling
Willy Skoland etterlot seg en stor samling avanserte mottakere, og 28 av disse ble lagt
ut for salg på foreningens nettauksjon. Der var det mange godbiter.
Da auksjonen ble avsluttet den 7.11 kl. 19.00 var 19 objekter solgt for totalt kr.40800,-.
Til dette kommer 5% som tilfaller foreningen.
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De to dyreste objektene ble en Collins 51S (kr. 6500) og en Watkins 8718-9 (kr.5100).
Hva som vil skje med de 9 usolgte objektene vites ikke, men de vil kanskje bli lagt ut
for salg til lavere priser. Se mer om dette på NRHFs hjemmeside.
Radionettes bølgelengdetabell 1956
Denne gangen har vi funnet fram et fargerikt og flott lite hefte fra 1956: Radionettes
bølgelengdetabell. Dette er en artig klassiker med gode bilder av Radionettes modeller
det året. Selve bølgelengdetabellen har vi satt inn her i bladet. Det er nok ikke mange
stasjoner som fortsatt befinner seg på samme bølgelengde nå, men det er interessant å se
hva som har vært. Luxemburg ligger på 208m, det var jo det de annonserte stasjonen
med. (two-o-eight meters mediumwave). Alt dette er historie det er verd å ta vare på.
Viktige datoer for 2018
Her er den foreløpige aktivitetsplan for neste år. Det som gjelder bladet blir nok sånn,
og hvis det blir forandringer på noe av det andre vil det bli gitt melding om det.
Auksjonen er planlagt til 26. mai. Imidlertid har vi ikke lokalet avklart, men datoen
bør avsettes nå, da vi regner med at dette går i orden.
6. februar
13. februar
20. mars
27. mars
10. april
17. april
8. mai
26. mai
15. august
2. oktober
23. oktober
4. desember
11. desember

Deadline for HH141
Frist for forslag til årsmøtet
Pakkedag HH141
Deadline HH142
Påmelding til auksjonen
Årsmøte
Pakkedag HH142 og auksjonslista
Auksjonen
Deadline HH143
Pakkedag HH143
Deadline HH144
Pakkedag HH144
Julemøte

Frist for forslag til årsmøtet er 13. februar
Legg merke til at dette er fristen man har hvis man har noe(n) forslag til årsmøtet den
17. april. Slike forslag må sendes inn skriftlig eller pr. email.
Da gjenstår det bare å ønske alle leserne en riktig god jul og et godt nyttår!
TMN

Hallo Hallo nr 140

5

Rolf Riise

Vårt medlem og æresmedlem Rolf Riise (170) døde den 26.09 på Tømmerli bo og
aktivitetssenter i Brumunddal, 93 år gammel. Rolf var en sann radiovenn og en
entusiast som hadde holdt på med radio fra før krigen. Under krigen må det ha vært
vanskelige tider, men etterpå tok han sin utdannelse og fikk jobb på Terningmoen ved
Elverum som teknisk offiser. På denne tiden traff han sin Solveig, og de giftet seg i
1954. Samme år startet han sin butikk på Lyserud i Brumunddal. Så i 1960 bygde de
hus og forretningslokale i Kongeveien 50. Her drev han butikk og verksted (Rolf
Riise Elektro) helt til 1995.
Det er dette stedet vi i NRHF kjenner han fra. I en årrekke ble vår forening innbudt
til treff hjemme hos dem, til servering og omvisning i hans meget store radiosamling.
Der ble det arrangert foredrag og små auksjoner samt anledning til å studere og
fotografere sjeldne og vakre radioer. Det var en sjeldent velordnet samling av stort
sett norske og danske kringkastingsmottakere. Alt i strøken og fungerende stand.
Det er nå 3 år siden vi var der for siste gang. Alt var som før, det fantes ikke et
støvkorn på noe apparat. Rolf var like opplagt som noen gang, det så ut som han
storkoste seg når han traff andre radioentusiaster. Det gjorde vi også.
Hans lidenskap for radioer og andre tekniske dupeditter var tilstede helt til han sovnet
rolig inn den. 26. september. Et godt bilde på det er at han sovnet inn med
fjernkontrollen til lyset i hånden sin!
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Radiostasjon fra undervannsbåten A3 ved
Marinemuseet i Horten.
Av Kåre Kristiansen (739)
På Marinemuseet i Horten, har de en komplett radiostasjon fra undervannsbåten A3.
Stasjonen fra Telefunken, som ble installert under bygging i 1913, består av en
kompakt versjon av senderen 0,2 TK, samme som installert på hurtigruteskipet D/S
Kong Harald og omtalt i Hallo Hallo Nr 138 og mottakeren E5 som var avbildet på
omslagssidene til Hallo Hallo Nr 137.

Antenneforlengelsesspole
Mottaker E5
Sender 0,2 TK

Senderen var på 0,2 kW. Viserinstrumentet øverst er et varmtrådampermeter for å
måle antennestrøm for å oppnå optimal avstemming. Midt i senderen står et
slukkegnistgap med 10 skiver med tappinger for å regulere sendereffekt. Til venstre
for gnistgapet, står høyspenttransformatoren, og under det 4 papirblokkondensatorer.
Nederst til venstre, er nøkkelen som kunne trekkes ut gjennom en luke for bruk, for
til vanlig var senderen dekket av en frontplate som også hadde åpning for ampermeteret. Senderen kunne innstilles på tre faste bølgelengder 300, 450 og 600 m ved å
plugge om en kabel på høyre side av kabinettet og finstilles med et variometer nede
til høyre i kabinettet som også kunne betjenes utenfra. Med til stasjonen hører en 0,5
kW motor-generatorkombinasjon som leverte spenning ved 500 Hz til selve senderen.
Ettersom senderen var utstyrt med slukkegnistgap, ble signalet ut et 1 kHz AMsignal. Dette gjorde at det mottatte signalet hadde en renere tone enn andre typer
sendere på den tiden som f.eks. Marconis ´Knallfunksender´som tyskerne noe
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nedlatende kalte den. Telefunken hevdet også at slukkegnistgapet ga betydelig høyere
virkningsgrad enn Marconis gnistgap.
Motakeren E5, som etterfulgte mottakeren E4 med små endringer, ble satt i
produksjon i 1905. Mottakeren fra A3, hadde enkel avstemmingskrets mens
mottakeren som var avbildet på omslagssidene til Hallo Hallo Nr 137 hadde dobbelt
avstemmingskrets. To detektorer kunne plugges inn i bøssingene bak
dreiekondensatoren, krystalldetektorer eller elektrokjemiske detektorer, slik som
omtalt i notisen om Hovlands forbedrede detektor i Hallo Hallo Nr. 138.
Når stasjonen ble brukt på overflateskip, oppgir Telefunken at med antenne spent ut
mellom to 15 til 30 m høye master som stod 30 til 40 m fra hverandre, var
rekkevidden over åpent vann opp til 150 km i dagslys og 300 km i mørke, men slike
antenner lot seg ikke installere på en undervannsbåt. I et notat som finnes ved
Marinemuseet, oppgir Olafsen at de oppnådde en rekkevidde på 20 nautiske mil. På
undervannsbåter måtte en ty til teleskopiske master eller master som kunne legges
ned før dykking. Til tross for velvillig bistand fra Marinemuseets bibliotek, har det
ikke lykkes å få fram mer om deres erfaringer den gangen.

Bilde av søster-fartøyet A2. Her kan det se ut som om antennen var løftet med
ballong eller drage.
Fordi man enda ikke hadde tatt i bruk matekabel mellom sender og antenne, måtte
radiostasjonen installeres i navigasjonstårnet eller annet sted nær midt i båten og
antennen føres ut gjennom vanntett høyspenningsisolator. Stasjonen ble forsynt fra
båtens batteripakke.
For generelt stoff om installasjon av radio på undervannsbåter på den tiden, henvises
til The Wireless Age, Juni 1916, side 605 - 616.
Forfatteren takker Ottar Helgetveit for hjelp til å finne fram stoff til denne artikkelen
og Marinemuseet for tillatelse til å publisere bildene av stasjonen deres.
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Koplingsskjema for den litt større, men svært like senderen 0,5 TK.
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Koplingsskjema for mottaker E4, forløperen til E5, men mye lik den.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klipp fra Aftenposten 31.10.2017. Vi gratulerer med dagen som var!

10

Hallo Hallo nr 140

Vi var der, igjen, Norsk Radio og
fjernsynsmuseum i Selbu. Sommer 2017.
Av Tor van der Lende (95).
Vi tok en langhelg i Selbu i uke 33, for der skulle det være en konsert med Terje
Tysland i amfiet på Radiomuseet som vi hadde lyst til å oppleve. Vi dro opp på
fredag og hadde bestilt vårt vanlige hunderom på Selbusjøen Hotel til mandag, og da
hadde vi hele lørdag til museumsbesøk og hilse på Anne Helene og Jan Erik Steen.
Alltid når vi kommer dit er det som å komme hjem og møte verdens hyggeligste
mennesker. Det som er spennende med museet er at det alltid er noe nytt og se, det
forandres hele tiden etter hvert som nye ting kommer inn. Jeg ender alltid opp med å
knipse et par hundre bilder, og jeg skal prøve å dele noen av de med dere denne
gangen også.

Her ser vi en flott Tandberg klokkemodell Huldra 2, og en del annet Tandberg i
bakgrunnen. Her er det bare å kose seg med utstillingen og se hvor mange apparater
dere kjenner igjen.
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Det har etter hvert blitt en anselig mengde med reiseradioer.

Her har vi en utgave av Babels Tårn, fra duplikat avdelingen.
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Et nydelig glasskap med noen kjente Radionette produkter, med R 3 på topp og under
den står R 5, Verdensmottageren, og under den en jeg ikke helt kjenner igjen, og
under der har vi Kompass og i bunn, NRK Folkemottager.
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Her har vi en flott samling med gammel Philips, vaskevannsfat-høyttaler og et par
andre høyttalere, samt en radio 2531 fra 1930.
14
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Her har vi godteriskapet med innhold fra Vebjørns produksjon, øverst Tommeliten,
deretter Corona, så en Huldra 1 B, og underst en Sølvsuper 1.
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Siste tilskuddet i
jukeboksavdelingen er en
selv-spillende
programmerbar
musikkmaskin
håndlaget i USA
av de samme som
lagde den andre
maskinen jeg viste
dere i en tidligere
reportasje.
Denne her er
basert på et
gammelt Petrofflygel fra 1906, et
trekkspill,
trommer og en
rad med
orgelpiper som
står i en kasse
oppe på en bjelke.
Alt drives med luft
og elektromagneter. Og
begge disse to
maskinene kan
programmeres til
å spille sammen.
Dette er bare helt
utrolig å se og
høre på.

Det morsomme med denne nye var at når den skulle sendes fra USA måtte den
tollklareres på grunn av elfenbenet på tangentene på det gamle flygelet, og det måtte
da dokumenteres at dette var fra 1906, fordi det er strengt forbudt å eksportere
elfenben etter et visst årstall.
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Jan Erik i duplikatavdelingen med diverse Tandberg produkter.

Mere duplikater…
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Her står FM-senderen godt plassert i museets radioavdeling, tar imot på satellitttuner og sender ut til hele museet på FM.
På hyllene bortenfor står en flott opplyst samling av forskjellige senderrør.
18
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Det er godt for en sliten museumsdirektør/guide å slappe av med god musikk og noe
godt i glasset. To store flotte høyttalere, en på hver side, men sløve meg husker ikke
merket på disse, bare at de var Amerikanske og hadde en 18 tommer i bunn, og spilte
som bare rakker’n.
Dagen derpå med en flott konsert i øsende regn, takket vi for oss for denne gang.
Hallo Hallo nr 140
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VIKING grammofonkort
Av Svein Brovold, medlem nr. 141.
svein.brovold@gmail.com
Denne gangen har jeg funnet frem en spesiell julehilsen fra 1954. Det er et
grammofonkort der grammofonplaten på kortet er utformet som et Vikingdekk. Hele
kortet legges på platetallerkenen og en lett pickup settes på ytterkanten av dekket.
Plata spilles av med en hastighet på 45 o/min. Kortets størrelse er 175x130 mm.
Først er det en kort melodi fra julesangen «O jul med din glede», deretter blir
følgende julehilsen lest: Askim Gummivarefabrikk ønsker Dem en riktig hyggelig jul
og godt nyttår. Avsender av kortet er Røwde & Co i Oslo og mottager er
bilverkstedet Dokka Motorcentral på Dokka. Røwde & Co er Norges eldste
gummigrossist og ble grunnlagt i 1900. På konvolutten er det stemplet «Bruk Viking
galoscher». Kortet er en artig liten kuriositet i dag og noe helt annet enn dagens
digitale julekort.
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Så var det Oktodesuperen fra Philips.
Av Hallvard Grindlia (590)

Jeg har en og en halv oktodesuper, den ene vet jeg ikke hvor har kommet fra. (Noe
som sikkert kan tilskrives eierens høye alder). Den andre er et chassis..
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Begge har fått
byttet elektrolyttene, men de
gamle er beholdt
for syns skyld. Og
begge spiller
perfekt.
På chassiset sitter
det en uoriginal
oktode, den er
engelsk fra
Brimar, og har
betegnelsen 15 A
2. Det som er
artig er at denne
er montert oppi
sokkelen til
originalrøret
AK1.

Så lurer jeg på noe. Skien Historielag har gitt ut en bok om Skien under krigen, som
heter «VI ER FRI». I boken er det et avsnitt om illegale aviser, og Conradi Gulliksen
ga ut «DAGSNYTT» under hele krigen. I boken er det et bilde av Gulliksen og kona
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med høretelefoner og på bordet står et oktodechassis med uoriginal oktode. Så blir
det store spørsmål: kan det være det samme som jeg har?
Oktodesuperen har følgende rør: AK1, AF2, E446, E443, AB1, 506K.

Ja det var historien om oktodesuperne fra Philips fortalt av det gamle medlem
nr. 590. Hallvard Grindlia.
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Av Marek Wlosek, (2324)
Del 7
Hei alle sammen!
På våren dette året besøkte vi sønnen vår Andreas oppe i Trondheim der han nå
studerer, det var en fin familie reunion med sightseeing av byen og mange kule
attraksjoner der en av de ga meg veldig stor glede, men la oss gå til starten.
Fra Geilo til Trondheim er det ca. 530 km så det er en lang og slitsom reise som
kunne føles på ryggen min, som hadde lyst til å gi opp mot slutten. Heldigvis var det
noen veldig pene utsikter på vei dit der det var 100% verdt det å stoppe for å ta noen
fantastiske bilder.
Ruten går igjennom Leira, Lillehammer, Rondane Nasjonal Park og videre Dovre
Sunndals fjella Nasjonal Park fylt av noen utrolige utsikter.
I området av Lundamo følte jeg meg utrolig sliten men tanken på at sønnen venta på
oss med middag, vin og kake ga meg styrke.
Dagen etter sto vi opp og var klare for å gå rundt i byen med Andreas. Vi startet med
å se Bakkelandet som var delt fra den andre siden av byen med en elv, Nidelva. Disse
delene var forbundet med noen veldig pene broer, blant annet Gamble By Bro. Nå er
det på tide å gå til det artige!
Vi dro på Rockheim museum som er lokalisert på Brattørkaia i Trondheim. Det var
et sted der jeg følte meg som hjemme, om jeg skulle se alt hadde det tatt flere dager
men de timene jeg var der med sønnene mine ga meg utrolig stor glede. Her fikk man
kontakt med musikk historien, instrumenter som artister brukte når de innspilte
albumene sine, mange forskjellige studioutstyr deriblant spolebåndopptakere (!),
mixere og mikrofoner.
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Meg og sønnene mine, Nataniel og Andreas.
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Her er et eksempel av
en Telefunken
MX-80 første
kommersjonelle
digitale båndopptakeren på
markedet, og en
mangespor spolebånd
opptaker Brenell som
ble brukt for
innspilling av a-ha,
ved opptakeren kan
vi se et mastertape av
et album til a-ha.
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Dette museumet er bygd på en
fantastisk måte så man har bare
så utrolig lyst til å utforske
mer. Vi fant fram til et sted der
vi kunne prøve å synge
karaoke eller andre
instrumenter eller for eksempel
mikse litt ved et DJ bord. På de
forskjellige utstillingene
kommer man i en verden av
enten 60', 70', 80', 90' eller 00'
- tallet, det er lett å få med seg
det veldig spesielle klimaet av
disse fargerike årene.
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Dette er noe jeg kan anbefale for alle, både unge og de gamle, for de som liker det
tekniske eller bare elsker musikk og artister, jeg er sikker på at ingen kommer til å bli
skuffet. Det var en fantastisk dag og takk til Andreas for en fin overraskelse og hjelp
ved oversetting av teksten.

Til slutt vil jeg takke min
fantastiske kone; Ewa, for at hun
er forståelig og tålmodig når det
gjelder hobbyen min.
En stor hilsning til alle lesere av
Hallo Hallo! Bare å skrive til
meg på: mawlos@online.no
God jul og godt nytt år!
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Hvordan en radioantenne skulle være (1956)

Fra Radionette Bølgelengdetabell.
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Klystroner og magnetroner
(Foto: Tore Namsos)

NTH-klystronen eller "floating drift klystron", laget på NTH i samarbeide med
NERA. Den ble produsert fra 1955 og ut i 60-tallet til bruk i radiolinjer.

V238A, "Heil-tube", forløper til klystronen. Flensen ser ut som den er av rent gull.
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Engelsk Reflex klystron med variabel frekvens. Den går opp til 3 GHz.

CV1479, en av de aller første radarmagnetroner laget i UK under krigen.
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Magnetron med egen magnet.
Fra engelsk skipsradar, 50-årene.

Ex-tysk magnetron
RD2Md2

Base av RD2Md2
32
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Tiden er inne for årets siste hjørne. Det har vært en aldeles heftig høst med flere
dødsbo og henting og stabling og salg av masse flotte gjenstander, og ikke minst en
gratis haug med flotte radioer fra et gammelt dødsbo i Gvarv i Telemark, velvilligst
kjørt opp til Oppsal av Harald Jacobsen etter en mellomlagring hjemme hos ham i
Arendal. Vi holdt garasjeryddesalget 23. september, og det kom en god del
medlemmer, og vi ble kvitt mye, men det var mest instrumenter fra dødsboet til Jahn
Isaksen som var lærer på Oslo Yrkesskole. Han hadde samlet massevis av bra
serviceinstrumenter til skolebruk, og disse gikk unna, men det vi hadde håpet på,
nemlig å bli kvitt eldre tre-radioer, gikk utrolig dårlig. Det er disse som opptar størst
plass for oss, så det spørs om vi ikke kommer til å plukke disse tomme for rør og
kaste resten.

Her ser vi en fornøyd Frank Lewis med ett av instrumentene som vi solgte for 100 kr.
Vi har en del til av disse som nå er til salgs på salgslista dere har fått i dag. Vi har
også endel andre små instrumenter og signalgeneratorer, samt flere oscilloscope. I
tiden som kommer vil vi legge ut enda flere instrumenter på de senere salgslistene.
Hallo Hallo nr 140
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Blant alle radioene som kom
fra Gvarv dukket denne
skjønnheten opp, en Loewe
Opta, men det var ikke den
største overraskelsen. Da jeg
snudde den og åpnet bakplata
kom årets hakeslepp, det var
bare 2 rør å se, det til venstre
var likeretterrøret, mens det
store sølvfargede var et 3NF
rør.

For dere som ikke vet hva dette er, er det kort fortalt 3 separate rørfunksjoner inni
glasskolben, og med flere vakumkondensatorer og motstander sammenkoplet
innvendig, og i sokkelen ligger det også flere komponenter. Så med et slikt rør ble det
bygget flere radioer på denne tiden med kun dette ene røret som da hadde funksjon
som en 3-rørs radio.
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En annen «julegave» som Harald
hadde med seg på henger’n fra
Gvarv/Arendal, var denne flotte
Philips radioen, type 2601 fra 1930.
Det var enda flere godbiter derfra,
men de får komme i et senere
nummer. Det var også en del andre
medlemmer som kom dit og fikk full
bil hjem. Det var visst 3 gamle hus
fullstappet med radioer og
telefoner. Det var en bekjent av den
avdøde samler som hadde påtatt seg
for familien å bli kvitt alt sammen,
og dette var gratis.
Jeg tror ikke det var så mange som
hadde råd til å kjøpe en slik radio i
1930, den kostet nok et par
årslønner den gang.

Her ser vi inn bak, og selve radioen
er lik den første Skaugum 2511 som
kom i 1929.
Innmaten er dekket med 2 store
svingbare dører i metall.
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Vakre Mikrofoner, Sennheiser MD 441
Av Tor van der Lende (95).
Jeg har alltid hatt en fasinasjon for mikrofoner helt siden guttedagene, og dette er et
uuttømmelig emne. Sennheiser er en av de store Tyske produsentene spesielt i den
senere tid etter krigen. MD 441 ble først produsert i 1966, og produseres fortsatt i
dag, da dette er en kvalitetsmikrofon og det det nærmeste man kan komme en studiokondensatormikrofon.

Virkelig en vakker mikrofon med mange muligheter og kvaliteter.
Denne mikrofonen har en 3-polig DIN plugg i enden, og den sorte ringen vi ser
ovenfor tilkoplingen er en dreibar vender med 5 trinn bass «roll-off» innstilling og i
tillegg en brillianse bryter, eller «treble boost». Mikrofonen har en frekvensgang fra
30Hz til 20 kHz, og har en super cardioid kurve. Innebygget er også en brumkompensasjonsspole, en såkalt «humbucker coil», som mange eldre elektromagnetiske høyttalere hadde på 40-50 tallet. Det er også et innebygget pop-filter.
Denne brukes ofte som sangmikrofon eller til forskjellige instrumenter, plassert
foran høyttaleren på en forsterker.
Her ser vi venderen for
roll-off- frekvensene og
treble boost.
På youtube ligger det
flere filmsnutter med lyd
fra denne med forskjellige
instrumenter.
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Radioer jeg har møtt, Radionette Kompass
Av Tor van der Lende (95)
Jeg har hatt en Radionette Kompass på øverste hylle i mange år, og da jeg klatret opp
for å ta den ned oppdaget jeg at skalaen var sprukket på midten og hadde blitt bøyd
av en eller annen grunn. Skalaen er laget i et brunaktig Celluloid-materiale som var
blitt ganske sprøtt med tiden. Men, jeg gråt ikke for det, fordi jeg nylig hadde fått fatt
i en annen skala som satt fast på en plate med en variabel kondensator på, samt en
spole, som ikke hørte hjemme på en Kompass.
Dette var nok deler av et hjemmebygg, så da var det bare å sette i gang og demontere
chassiset på Kompassen og bytte over skalaene.

Dette er en pen Kompass, og enda penere ble den med en hel skala. Jeg kom over
denne på et loppemarked for sikkert 30 år siden.
Dette er en enkel reaksjonskoplet radio med venstre knapp som er reaksjonskontrollen eller volum som teksten sier, høyre knapp er bølgevenderen for lang og
mellombølge, og den har lett for å komme i oscillasjon og hyler som besatt hvis man
er litt for brå på knappen. Men for å få liv i den nå, var det en ting å gjøre først,
nemlig å skru ut en stor firkantet blokk-kondensator som inneholdt 4 kondensatorer
på 1 uF hver, for boksen bulet mistenkelig ut i alle kanter. Fram med varmepistol og
smelte ut gammel voks, og bytte ut gamle med nye konds.
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Her er chassiset ute, og som vi
ser er dette og trafodeksel
rødmalt. Spolen foran er
virkelig stor og i øyenfallende.
Her er den nye skalaen på
plass. Radioen har 3 rør pluss
likeretter rør. 2 stk. 6F5 trioder
og ett 46 skjermgitterrør i
utgangen. Likeretter rør er 80.
Denne måten å montere netttrafo på har gått igjen i alle år
på omtrent samtlige Radionette
radioer og forsterkere.

Her ses baksiden og med originale rør, og HF røret sitter i en skjermboks for å
skjerme røret for å dempe litt på tilbakekoplingen. Tro det eller ei, her er også inntak
for grammofon.
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Knappen i midten over antenne og jord bøssingene er en bølgefelle. Som på mange
andre Radionette radioer fra denne tiden sitter nettbryteren på baksiden.
I midten nesten nederst ses den
store blokk-kondensatoren som
var blitt «gravid» og innmaten
måtte byttes ut. Men siden
kondensatorene i denne også
huset to stykker i likeretterkretsen, og disse var bare på
1 uF hver, ble det dårlig
filtrering og en del brum og jeg
satte da inn en på 32 uF i tillegg,
og dette hjalp en god del. Denne
ses rett bak den variable
kondensatoren. Som vi ser er det
allerede på denne tiden mange
rette koplingsledninger, som har
gått igjen i de senere år fra
Radionette.

Her har vi til og med bakplate
på. Det er ikke alltid det følger
med en bakplate på disse
Kompassene. Den ser veldig hel
og pen ut i tillegg.
Det er flere rørsett på disse, de
eldste fra 1934 hadde 2 st.2A6
og 1 stk. 46, samt G425 som
likeretter.
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Her synes jeg det ikke er nødvendig med noen kommentar, siden Nipper ikke ville
vise seg her nå på grunn av stor skuffelse over det som har skjedd med FM.
Jeg vil også vise dere et annet
flott objekt vi fikk inn fra Gvarv.
Dette er en tidlig 30‐talls
Telefunken med et norsk
Telefunken skilt påsatt nederst.
Jeg fikk dessverre ikke notert
typenummeret på denne, men
siden den har dette skiltet, tyder
det på at den er importert for
salg i Norge.
Dette var alt på sistesiden i
hjørnet for i år, og da gjenstår
det å ønske dere alle der ute en
riktig god jul og takk for all
oppmerksomhet i det gamle
året.
Vel møtt på julemøtet.
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Fra Radionette
BØLGELENGDETABELL 1956
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Våre morsenøkler

Det ﬁnske settet “Kyynel” med sin lille morsenøkkel, 2VK,
brukt av ﬁnske spesialstyrker.
(Foto: T. Namsos)

Et slikt sett har vi sett før, men ikke med påmontert morsenøkkel. Det er et meget
sjeldent sett, alle disse ble destruert i USSR etter krigen, men vi kjenner til minst
to som overlevde utenfor Russland, et i Norge og dette i Finland.
(Foto: Kari Syrjänen)
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