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Våre morsenøkler
Tekst/foto: Hans Sæthre

Svenskesuperen MA 444
(Foto: T. M. Namsos)

MA 444 har bare et frekvensområde, 5,5-20MHz, eller fra 49-meterbåndet
til 16-meterbåndet. Skalaen er bare gradert i meter.

Noen av oss samler på morsenøkler. Denne
nøkkelen finner man tilsynelatende overalt. Det
er fordi den ble kopiert i Japan og solgt som
treningsnøkler over hele verden i meget store
antall. Originalen derimot er fra slutten av 1800tallet. Denne nøkkelen ble mye brukt under
den andre verdenskrig og den ble også benyttet
på Hærens radiosett NO/PRC-111. Da montert
på bøyle for å feste den rundt benet, denne har
betegnelsen J-45. Ta en titt neste gang du ser en
slik nøkkel, kopiene har løse kuler i opphenget
og er oftest merket Japan i støpen på undersiden.
Bildene viser en original JH. Bunnell.

Apparatets bakside, med
strøminntak (220V lysnett)
og telefonkontakter til
høyohmig hodetelefon.
Antennekontakten sitter
på toppen.
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Bladet
Også denne gangen er bladet preget av radiomottakere brukt i Norge under krigen. Noen
har vært omtalt tidligere, men den som pryder forsiden tror jeg det må være veldig lenge
siden har vært nevnt. De andre har nok vært nevnt, men denne gangen har vi litt mer
informasjon enn tidligere. De det er snakk om er Eckco 231, PCR-typer og
Svenskesuperen MA444. I omtalen av disse tre har vi funnet ny informasjon og nye
teorier.
Også denne gangen ble det stoff nok til å fylle alle de 56 sidene. Mange sender inn
utmerkede artikler, men som regel må redaktøren selv grave i arkivet eller finne fram
passende apparater fra egen eller andres beholdning og prøve å lage noen ut av det.
Fotokameraet er et meget viktig redskap. Vi er vel blitt sånn at vi må ha mange bilder
for å bryte opp teksten og for å orke å komme igjennom en lang artikkel. (Jeg har en del
fagbøker nesten uten et eneste bilde eller tegning, og må innrømme at jeg sliter med å
lese gjennom det. Tyngst var antagelig en bok som heter «Funkmess», på tysk, uten en
eneste illustrasjon. Funkmess betyr radar)
Båndopptakerkursene 3. og 10. april
De to kveldene ble meget vellykket. Det kom 17 stykker den første kvelden og 18 til
kveld nr. 2.
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Frank Lewis og Rolf Otterbech er begge meget kunnskapsrike i temaet båndopptakere.
Frank har jobbet med proffutstyr hos firmaet siv.ing. Bjørn Benum og i Norkring, Rolf
har holdt på med dette som hobby siden 70-tallet.
Det ble gjort videoopptak fra begge kveldene, i alt 4 timer, men det vil ta litt tid å
redigere dette og få lagt det ut til et høvelig medium. Mer om dette etter hvert.
Nytt foreningslokale
Her er det foreløpig intet nytt å meddele, men det jobbes med saken. Heldigvis har vi
leiekontrakt til 2021, så det er ingen umiddelbar krise.
Vi burde sette oss inn i hvordan danskene i Ringsted har klart det.
Er det noen som vet om et passende lokale beliggende i området rundt Oslo?
Vårauksjonen 26. mai
Heldigvis gikk det i orden med nytt auksjonslokale. Det så en stund stygt ut, mange
skoler leier ikke ut, noen steder var det allerede opptatt, men på Kjenn Skole,
Hasselveien 4, 1470 Lørenskog, fikk vi napp.
Kjenn skole ligger litt nord-øst for Oslo i retning Strømmen/Lillestrøm og er ikke så
langt fra den gamle auksjonsplassen Gran skole. Siden vi ikke har vært der før er vi
naturligvis spente på hvordan dette vil arte seg. Men det går nok bra.
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Referat fra NRHFs årsmøte den 17. april 2018
Det kom 16 medlemmer til årsmøtet. Tor van der Lende ble ordstyrer, og
som referent ble valgt Tore Moe Namsos. Innkallingen ble godkjent.
Saksliste:
Sak 1. Årsberetningen.
Tor van der Lende leste opp årsberetningen.
NRHF hadde ved årsskiftet 780 betalende medlemmer, 15 venneforeninger, 3 livsvarige
medlemmer og 5 æresmedlemmer. Siden vi også har over 1500 medlemmer på
facebook regner vi med at en del av disse velger å melde seg inn som fullverdige,
betalende medlemmer.
Årsberetningen ble godkjent uten ytterligere kommentarer.
Sak 2. Regnskap
Kassereren Jan Helge Øystad gikk gjennom dette. Vi har et underskudd på kr. 48 781.
Dette skyldes en etterskuddsregning over fellesutgifter for foreningslokalet de siste 3 år.
(kr. 59 512). At vi i 2017 bare hadde en auksjon forårsaket også en betydelig nedgang i
inntektene. Ellers har det vært godt salg av deler og rør.
Regnskapet var gjennomgått og godkjent av revisor og ble også godkjent av årsmøtet.
Sak 3. Budsjett
Kasserer gikk gjennom budsjett for 2018. Siden det ser ut som vi har god
medlemstilgang er enkelte poster oppjustert. Pr. dags dato er vi 820 betalende
medlemmer.
Budsjettet ble godkjent av årsmøtet.
Sak 4. Kontingent
Kontingenten har vært uendret siden 2011, men det er foreløpig ikke aktuelt å endre
denne. Det er fortsatt kr. 400,- for vanlige medlemmer.
Sak 5. Innkommende forslag innen fristens utløp
Ingen.
Sak 6. Valg
Jan Sten ble valgt som styremedlem og Rolf Otterbech ble varamann. Dette gjelder for
de neste to årene. De øvrige styremedlemmer sitter et år til.
Nye revisorer blir Thor Holtet og Just Qvigstad.
Sak 7. Kommende aktiviteter
Det blir høstauksjon lørdag 20. oktober 2018. Tor etterlyste andre temaer som foredrag,
kurs på medlemsmøtene. Det er fritt å komme med forslag hvis noen har gode ideer.
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Annet
Frank Lewis og Rolf Otterbech fikk en flaske rødvin hver for sitt båndopptakerkurs.
Medlemmene nr. 2 og 3 (Tore Moe Namsos og Arnfinn Manders) ble utnevnt som nye
æresmedlemmer.
Arnfinn Manders leverte et skriftlig forslag til årsmøtet:
Mette van der Lende, Tor van der Lende, Tore Moe Namsos, Bjørn Lunde og Just
Qvigstad blir gitt en annerkjennelse for sitt arbeid for NRHF, i form av diplom eller
lignende, fordi de har skjøttet viktige oppgaver over lang tid.
Dette ble bifalt og vedtatt.
Etter forslag fra Harald Bårdsen og avstemning ble det også vedtatt at på høstauksjonen
skal minsteprisen på objekter settes til kr. 100.
Møtet ble hevet kl. 19.52
17.04.2018 Tore Moe Namsos

Forsamlingen på årsmøtet
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De to nyutnevnte æresmedlemmene, nr. 2 og 3, Tore Moe Namsos (til venstre)
og Arnfinn Moe Manders. (Foto: Tor van der Lende)

Just Qvigstad forteller om DX-turen sin til Bouvetøya i år. Formannen og
kassereren følger interessert med. (Foto: T.M. Namsos)
Vårt medlem nr.5, Magne Lein døde natt til 18.04.(Natta etter årsmøtet). Magne
.var en av stifterne av NRHF og gjorde en stor innsats for at foreningen skulle
.komme i gang. Han ble 81 år.
Nekrolog vil komme i neste nummer.
TMN.
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Tysklands verdensomspennende nett for trådløs
telegrafi fram til 1918 og noen tilpassede mottakere.
Av Kåre Kristiansen (739)
I de norske pionerprosjektene som hittil er beskrevet i Hallo Hallo om tidlig
radiohistorie her i landet, har Telefunken vært hovedleverandør av utstyret. Årsakene
til Telefunkens dominerende rolle når det gjelder installasjoner i Norge i tiden fram
til første verdenskrig er flere, men den mest generelle er at det fram til første
verdenskrig var stort teknologisk samkvem mellom Norge og Tyskland og et stort
flertall av norske teknologer var utdannet i Tyskland og derfor hadde nære personlige
kontakter der. Eksempler på det er Hovland og Eide i marinen og Hermod Petersen i
Televerket som medvirket i flere av prosjektene som er beskrevet. Petersen hadde for
eksempel sin ingeniørutdannelse fra Karlsruhe og teledirektør Heftye, hadde en stor
stjerne hos Telefunken. Det framgår tydelig av nekrologen i Telefunken Zeitung
Nr 21. juli 1920. Mest tydelig er de nære forbindelsene til Telefunken og Tyskland i
forarbeidet til etablering av radioforbindelse til Svalbard slik det er beskrevet i
artikkelen i Hallo Hallo Nr. 141
I Telefunken Zeitung angis antallet stasjoner levert av Telefunken ved utgangen av
1905 slik:

På det tidspunktet hadde Marconi levert langt flere stasjoner, men fram til 1914
hadde Telefunken levert nesten like mange skipsstasjoner som Marconi, Telefunken
1281 og Marconi 1521 i følge Telefunken Zeitung. (Disse tallene varierer en del fra
kilde til kilde.)
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Den tyske utbygging av et verdensomspennende nett for radiotelegrafi skjedde i
første rekke i konkurranse med Marconi. Engelskmennene hadde ikke bygd ut et slikt
nett ved krigens begynnelse. Senderen i Nauen (første trinn med 10 kW sendeeffekt
ble ferdig i 1906) var sentral i det interkontinentale nettverket Tyskland bygde ut i
tiden fram til utbruddet av den første verdenskrigen. Kartet viser utbredelsen av dette
ved krigsutbruddet, men i løpet av det første krigsåret, ble alle tyske undersjøiske
kabler og sentrale radiostasjoner ødelagt av engelskmennene.
Tyskerne bygde derfor ut stasjonen i Nauen fra en rekkevidde på 8.000 km i 1914 til
12.000 km i 1918. Den utvidede rekkevidden skyldes i stor grad forbedrede
antenneanlegg. De interesserte kan lese mer om Stasjonen i Nauen i Telefunken
Zeitung, Nr 17, August 1919. De valgte å operere i frekvensområdet 24 til 50 kHz,
fordi lavere frekvenser ville ført til enda større antenneanlegg og de manglet sendere
for vesentlig høyere frekvenser.

Figur 1. Tyske radiostasjoner under første verdenskrig og rekkevidden for senderen i
Neuen i 1914 og 1918.
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Figur 2. Utbyggingen av antenneanleggene i Neuen fra 1906 til 1919.
Telefunken utviklet egen teknologi, både for sendere og mottakere, som i noen grad
avviker fra den til Marconi som er best kjent i Norge i dag. Eksempler på
Telefunkens egne løsninger er vist i flere av de artiklene som er publisert i Hallo
Hallo. Det mest spesielle er senderteknologien som er beskrevet i artikkelen om
Radio Kristiania (Hallo Hallo nr. 137) fordi den leverte CW. Det hadde konsekvenser
på mottagersiden, for krystalldetektor var ikke lenger uten videre anvendelig.
Telefunken utviklet egen mottakerteknologi, både detektormottakere med
lavfrekvensforsterkning ved hjelp av et liebenrør som vist i figur 3 og mottakere som
kunne motta CW fra maskinsender som vist i figurene 4 til 6.
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Figur 3.
Mottaker med
Liebenrør som
lavfrekvensforsterker.
Liebenrøret var en
forløper til Flemings
triode. Røret er
beskrevet i en
artikkel av Tore Moe
i Hallo Hallo Nr.1/88.

For å motta signalet fra en slukkegnistsender klarer en seg med en enkel detektor.
Dersom en forsøker å motta udempet signal fra en maskinsender med en enkel
detektor, hører en bare et svakt klikk ved begynnelse og slutt av et morsetegn. En
løsning er å hakke opp det mottatte signalet i mottakeren ved å la en gulltråd slepe
langs et messinghjul som drives av et urverk. Da vil en høre spraking eller knasing i
hodetelefonen. Dette signalet var imidlertid vanskelig å skille fra atmosfæriske
forstyrrelser. Et eksempel på en slik mottaker er vist i figurene 4 og 5.

Figur 4.
Koplingsskjema for
en mottaker med
metalltråd som
sleper mot et
metallhjul. Denne
kunne motta signaler
fra maskinsender
(CW)
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Figur 5.
Telefunken
detektor ED-37
som arbeider etter
sleperprinsippet.

Telefunken utviklet også en heterodynmottaker (Überlagerer) der det mottatte
signalet blandes med signalet fra en lokaloscillator som er innstilt 0,1 til 2 kHz over
eller under frekvensen til det signalet en ønsker å motta, men først må mottakeren
innstilles ved hjelp av en bølgemåler eller ved hjelp av en slepedetektor. Telefunkens
første mottaker etter dette prinsippet med Liebenrør, laget i 1913, er vist i figur 6.
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Figur 6.
Telefunkens første
´Überlagerer´ med
Liebenrør.

En noe senere kommersiell lokaloscillator er vist i figur 7.
Figur 7. Lokaloscillator EZ-210 fra Telefunken. Med venstre ratt innstilles
svingefrekvensen til litt over eller under frekvensen til det signalet en ønsker å motta.
I høretelfonen kan en da høre en tone med frekvens lik forskjellen mellom det
mottatte signalet og signalet fra lokaloscillatoren. Med det høyre rattet kan
tonehøyden reguleres ved å finregulere frekvensen til lokaloscillatoren.
For mer om utviklingen av tidlig tysk radiokommunikasjon, henvises til en artikkel i
Electronics World-Wireless World, mai 1993.
For en oversikt over tidlige apparater fra Telefunken, henvises til:
http://www.cdvandt.org/Tel-Buch-1919-Teil-2-6.pdf
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Av Marek Wlosek
Hei alle som liker spolebåndopptakere og kassettspillere!

Jeg ønsker å presentere en Studer A 810, som er en to spors utgave med tre hastigheter
9,5 , 19 og 38cm/s.
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Studer A 810 var mest populær i sin tid i musikkstudioer og radiostasjoner, det er en
nøyaktig og profesjonell maskin. Fabrikken sparte ikke penger på delene og den
fungerer nesten som en sviss klokke, og den blir faktisk produsert der.

Modellen har mange funksjoner som er praktiske å bruke og som hjelper veldig med
det du vil få til. To av mange flere funksjoner som du har tilgang til i A 810 er;
programmering av knapper som kan søke etter nøyaktige tidspunkt på sporet, "Lifter"
som lar deg lytte til et punkt av sporet i løpet av hurtigspoling.
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A 810 kunne en bestille i forskjellige tilpasninger, der lydhodene kunne være mono i
stedet for stereo, du kunne velge om den skulle ha lysmetere (VU-Meters) og en del
andre valg var også mulige. Akilleshælen til denne modellen var batteriet, som ikke
varte lenge og tålte altfor mye. Effekten til det var at EPRON-en mistet alt av minne
og opptakeren sine funksjoner visste ikke hva de skulle, og når de skulle. Batteriet
burde derfor bli byttet ut ca. hvert femte år.

Denne modellen anbefaler jeg for all de som har enorme mengder med spolebånd, og
som har lyst til å se gjennom, redigere og lytte til dem.
Med vennlig hilsen, Marek
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Miniatyr sveivegrammofoner – Terpophon
Av Svein Brovold, medlem nr. 141.
svein.brovold@gmail.com

Denne gangen har jeg funnet frem en tysk grammofon som er forholdsvis liten. Den
heter Terpophon og er antakelig fra begynnelsen av 1920-tallet. Navnet ble patentert i
flere land, blant annet Frankrike, England og USA. Kassa måler 25x10x8,5 cm og er
laget av tre.
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Utenpå lokket er navnet skrevet med greske bokstaver og det er 3 forskjellige motiv
av damer fra oldtidens Hellas. Dessuten er det et lite rundt merke med TERPOPHON
plassert på høyre side foran lydarmen. Kassa er laget i mahogni med hengslet lokk i
bakkant og låsmekanismen for lokket er i fronten.

Når grammofonen ikke er satt sammen ligger lyd-dåse og sveiv inne i kassa.
Platetallerkenen er kun 8,5 cm i diameter, er filtkledd og har mutter i midten for feste
av plata som skal spilles.
Når grammofonen skal settes sammen tas lyddåsen ut fra festet sitt og settes på
armen. Enden av armen ender rett ut i en åpning på høyre side i fronten der lyden
kommer ut.
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Sveiva tas ut og fjæra trekkes opp fra undersiden av kassa, dette er veldig uvanlig og
tungvint. Egentlig skal det være nøkkel og ikke sveiv for å trekke opp fjæra på denne.
Drivverket har ei lita fjær og har 3 ekstremt korte regulatorfjærer med store vekter på.
Kombinert start/stopp knapp og regulering av hastighet sitter i fronten på venstre
side. Alle metalldeler er forniklet. Lyddåsen er av den åpne typen med følgende tekst
skrevet bak membranen: Veni Vidi Vici. Dette er en lyd dåse som ble brukt på mange
sveivegrammofoner og er ikke original til denne. Original lyd-dåse bruker navnet
Terpophon.
Dette er en sjelden grammofon, men det ble laget en mengde små grammofoner i
trekasser både med og uten navn eller merke på den tiden som ligner på denne.

ANNONSE

Selges: Skipsradiomottager, Robertson R-Super, Egersund.
Medl. 975, Jan Riisnes, 6969 Straumsnes. Tlf: 57735191.
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PCR-mottakerne igjen
Av Tore Moe Namsos

PCR(1) med nymontert strøminntak
Som en fortsettelse fra HH141 tar vi nå for oss disse gamle sliterne fra 1944.
Jeg og min gode samarbeidspartner og venn Tor Marthinsen har nå for alvor kastet
oss over studiet av disse 6-7 versjonene av PCR-mottakeren. I forrige nummer sa jeg
det eksisterte 3 versjoner. Dette er nå blitt utvidet til følgende: PCR, PCR1, PCR2,
PCR3, PCR3 TPC. Og som om ikke dette var nok var modellene produsert både av
Philips og/eller Pye, hver med sine interne forskjeller som det ser ut som er i
komponentvalg.
Vi fant også ganske raskt ut at det var flere pussigheter både i koblingsskjemaer,
komponentlister og fysisk utførelse. Dette er ting som ikke har vært omtalt før. De
som deltok i utviklingen under krigen er borte for lengst, og notater og arkiver over
dette finnes antagelig ikke lenger.
Først litt om navnet PCR. Det betyr Philips Communication Receiver, eller Pye
Communication Receiver. At de kaller det “Communication Receiver», er litt rart, i
og med at disse radioene kun kan brukes til AM. Skalaene har på lang- og
mellombølge markeringer av hvor BBC lå.
Dette er «kraftige» mottakere, med avstemt HF-trinn og 2 MF-trinn. Det er meget
uvanlig for en AM-mottaker. Mottakerne har kraftforsyninger både for 220V lysnettdrift og for 12V akkumulatordrift.
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Jeg har en teori
Mottakerne ble opprinnelig planlagt for 6V akkumulatordrift og/eller 220V lysnett
med 6V glødespenning. Alle rørene har 6,3V gløding så det virket ganske naturlig.

PCR(1) tatt ut av kassa. Her ser vi tydelig hullet for en ekstra rørsokkel.
Det er også sannsynlig at de var planlagt med BFO for telegrafi. Det er til og med
stanset ut et ekstra hull i chassiset som hadde passet utmerket for sokkel til en egen
beatoscillator.
Så fikk utviklingsingeniørene en ubehagelig beskjed: Alle våre militære kjøretøyer
har 12V-anlegg. Dere må konstruere om disse radioene til å kunne brukes på 12V!
Med opprinnelig 7 rør med 6V gløding og litt forskjellig strømtrekk var ikke en slik
ombygging helt enkel. En mulighet var å koble to og to rør i serie. Men da ble det et
rør for mye. En droppmotstand for det ene røret hadde vært en mulighet. Men det
ville betydd høyere strømforbruk. Så de valgte å kaste ut (!) BFO-røret. Sikkert med
sorgtungt hjerte.
Å bygge om hele radioen med helt andre rør hadde også vært en mulighet. Men det
ville betydd veldig mye ekstra utviklingsarbeid. Det er ikke engang sikkert at egnede
andre rør var tilgjengelig.
Der BFO-knappen skulle sittet ble det isteden satt inn en enkel tonekontroll. Egentlig
ganske unødvendig, men greit nok på en AM-mottaker. Og noe måtte de jo fylle
plassen på fronten med.
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Så da ble det som det ble.
(Teorien er delvis bevist eller bekreftet fra sikre kilder. Det fantes en prototype med
BFO. Hvorfor denne ble droppet er fortsatt noe usikkert.)
Glødestrømmene
Selv med de resterende 6 rørene ble det problemer med glødestrømmene. Blanderøret
(ECH35) bruker 225 mA og de andre (EF39 og EL32) bruker 200 mA. Denne
forskjellen måtte de utligne med en ekstra parallell-motstand over den glødetråden
som gikk på 200 mA.
Så kom PCR2 og PCR3 med 6V6 som utgangsrør. 6V6 trekker 450 mA i gløding.
Dermed måtte det ny tilpasning til.
Og som en siste komplikasjon kom NYE ECH35 med 200 mA gløding. Dermed bør
man ikke sette nye ECH35 inn som erstatning av gammel versjon av ECH35. Denne
forskjellen er ikke markert på eska eller på selve røret, så her får man bare måle
spenningen over glødetrådene og se at de er like (ca. 6V).
Komponentlistene
Når vi ser på skjemaene og komponentlistene er nummereringen av motstander og
kondensatorer gjort på en litt pussig måte.
Det er ikke sånn at R og C starter på 1 nærmest antenna og fortsetter med stigende
tall helt frem til høyttaleren, slik vi er vant til. Nei, de samlet alle de høyeste valørene
først og nummererte etter synkende verdi. Når vi da ser på skjemaet blir det veldig
vanskelig å finne igjen en spesiell komponent.
Vi ser også avvik fra denne regelen noen steder. Her tror vi dette kommer av
modifikasjoner gjort i løpet av utviklingsperioden.
Skjemaene og materiallistene
De fleste skjemaer og komponentlister vi har hatt, har vært uoversiktlige og av
variabel kvalitet. Vi har også oppdaget flere feil. Det har vært feiltegninger på
skjemaer, og listene har vært ufullstendige. Dette skyldes sikkert tidspress
ingeniørene hadde på seg under krigen, så vi bebreider dem ikke.
Men slik kan vi jo ikke ha det nå. Tor har et utmerket tegneprogram og er en mester i
å bruke det, så han har nytegnet hele koblingsskjemaet for PCR (foreløpig bare den)
og korrigert komponentlistene. De gamle nummereringene har han beholdt, ellers
ville det bli alt for mange misforståelser senere.
For å finne igjen en spesiell komponent på skjemaet er dette nå utstyrt med et
koordinatsystem med tilsvarende merking på komponentlista.
Se skjema side 28/29 som fortsetter på side 30.
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Gummikabler med drop-leads
Mine gummikabler og drop-leads var helt ødelagt av tidens tann. Men jeg har nå
skiftet kablene med ny 3-leder sterkstrøms gummikabel og montert Jones plugger
(hengekontakter), han og hun. Heldigvis er tre ledere nok; Anodestrøm 250V,
glødestrøm 12V og felles jord. Ser ganske ok ut.
Restaureringsprosjekt
Jeg har 3 forskjellige utgaver av disse mottakerne. To PCR (1) fra Philips og Pye, og
en PCR3 TPL.
Den fra Philips virket veldig bra for 20 år siden, men nå hadde nett-trafoen blitt
kortsluttet i høyspenningsviklingen! Dermed fikk jeg et problem. Men jeg hadde
heldigvis et par andre kraftforsyninger som ga passende spenninger ut. Mottakeren
virket som bare det og var god på alle tre bølgebånd, men det var et problem.
Avstemningsdrevet sluret på flere punkter på skalaen. Slik kan man jo ikke ha det, så
jeg spekulerer fortsatt på hva som kan gjøres. De to andre mottakerne var nydelige i
så måte, men den ene PCR(1) Pye, manglet noen viktige deler, bl. annet høyttaleren
og jack-kontaktene på fronten.
PCR3 TCP må gjennomgås grundig og recappes. Det har vært folk der før, og skiftet
elektrolytter bl. annet (1953). Håper de ikke har dratt til alle «skruer» i MF-trafoer
o.l.
Høyttaleren
Det spesielle med høyttaleren er at den er elektrodynamisk. Det vil si at den har egen
magnetiseringsspole, og all anodestrøm for hele mottakeren passerer gjennom denne.
Slike høyttalere var nok gammeldagse allerede under krigen, kanskje de hadde et
restlager de ønsket å bruke opp? Men det går fint å bruke en vanlig lav-ohmig
høyttaler hvis kraftforsyningen har egen filterdrossel.
Til PCR2 og PCR3 finnes det egne separathøyttalere (Units Loudspeaking No. 2 og
Units Loudspeaking No. 2TPL). Disse er lavohmige magnetiske høyttalere uten egen
magnetiserings/glatte-vikling. Men de er meget sjeldne.
Konklusjon
PCR-mottakerne er gode lyttermottakere for kringkastingsstasjoner på alle vanlige
AM-bånd og er «påkostet» mye mer enn vanlige radioer. Men det mekaniske er ikke
helt av topp kvalitet. Derfor er det litt vanskelig å se hvorfor de absolutt måtte gå på
12V når de allikevel ikke egnet seg til feltbruk eller i militære kjøretøyer. Kanskje det
var litt kortslutning i tankegangen til de som bestemte dette. I alle fall virker det som
de fleste endte opp som kasernemottakere og til velferdsformål. Noen av dem kom til
Norge før krigen sluttet, og ble nok brukt av Milorg for å lytte på BBC.
Norske myndigheter overtok en god del av dem etter krigen, men hva de brukte dem
til vet jeg ikke. Kanskje noen kan fortelle mer om det?
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DATA SUMMARY

(from WftW Vol 3, Louis Meulstee, PA0PCR)

Purpose:
Army broadcast receiver
System:
AM/RT
Frequency Coverage:
POCR (PCR1)
PCR2
Range 1
2100‐850m
2100‐850m
Range 2
570‐190m
570‐190m
Range 3
5.8‐18Mc
6‐22Mc

PCR3+3TPL
570‐190m
2.3‐7.3Mc
7‐23Mc

Intermediate Frequency:
465kHz
AF Output
2 Watts into 2.5 ohm
(2 ohm for PCR (PCR1), with LS field winding 1200 ohm)
Specifications:
Sensitivity:
2.5uV for 50mW output
Selectivity:
4kHz at 6dB down; 23kHz at 60dB down
Type of Aerial: Single wire 30‐100ft
Power Supply: 12V and 250V derived from
External (100‐250V AC mains 40‐60Hz or 12DC)
Supply unit
Consumption: LT 0.7A, HT 55‐65mA
Size (inches) and Weight (lb):
height
Receiver PCR
8¼
Supply Unit Rectifier 8 ¼
Supply Unit Vibratory 8 ¼

length
12 ½
12 ½
12 ½

Stores Reference Nos.:
PCR (PCR1)
PCR2
PCR3
PCR3 Mk. 1/1
PCR3 Mk. ½ (TPL)
Supply Unit Rectifier No. 5
Supply Unit Rectifier No. 5 Mk. 1/1
Supply Unit Rectifier 17
Supply Unit Vibratory No. 8
Supply Unit Vibratory No. 9
Units Loudspeaking No. 2
Units Loudspeaking No. 2TPL

ZA 26707
ZA 27718
ZA 29639
ZA 36009
ZA 30607 Z1/5820‐99‐465‐5525
ZB 0179
ZB12789
ZA 26706
ZA 26705
ZA 29770
ZA 29431
ZA 30991

Valves:
Function
RF amplifier
Mixer/oscillator
IF amplifier (2x)
Detector/AF amp
AF output

Rectifier

width
17 ½
6
6

weight
25
23
18

Type
EF39 (ARP34)
ECH35 (ARTH2)
EF39 (ARP34)
EBC33 (AR21)
EL32 (VT52) PCR 2/3 6V6G

6X5G
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Testoppstilling av PCR3. Egen høyttaler er tilkoblet, og krafttilførselen kommer fra
en annen utrustning (modifisert BC375) som står bak.

Litt av oversiden av chassis til PCR3. Her ser vi hullet til BFO-røret og utgangstrafo
og glattedrossel for anodestrømmen.
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De to
strømforsyningene
for henholdsvis
12V og 220V
lysnett.

Nettpower
innvendig.

Vibratorpower innvendig.
(Legg merke til at de 4
selenlikeretterne er
de samme som brukes i B2)
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Rekonstruert og tegnet av Tor Marthinsen, april 2018 (del 2)

Rekonstruert og tegnet av Tor Marthinsen, april 2018 (del 1)
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Koblingsskjemaet til PCR3 og PCR3 T.P.L.
32

Hallo Hallo nr 142

Så er vi atter en gang i gang med et nytt hjørne. Dette skrives i påskeuka så
forhåpentlig vis blir dette ikke noe skummelt hjørne. Sola skinner her på Majorstua,
men det er kaldt ute, og da er det godt å ha en varm loddebolt inne.
Endelig fikk vi ordnet et auksjonslokale på Kjenn Skole i Lørenskog. Takket være
vårt medlem Andreas Klenner, som jobber i kommunen der. Jeg har nesten ikke tall
på hvor mange skoler jeg kontaktet i søken på et lokale, de fleste leide ikke ut, og
noen var under oppussing, men dette kom da i tolvte time.
Når det gjelder nytt foreningslokale, har vi fått to konkrete tilbud, ett på Rødtvedt og
ett på Grorud, men begge disse var av kort varighet, max 3 år, og det blir for kort tid
når vi tenker på den store flytteprosessen vi vil stå foran, så vi ønsker i hvert fall 5-10
år minimum.
Auksjonen vår kommer til å ha mange flotte gjenstander fra foreningen, siden vi har
fått, og kjøpt flere dødsbo som inneholder mye spennende og interessant. Så jeg vil
tro vi skulle klare å tilfredsstille de fleste av våre medlemmer.
Lokalet vårt har i år gjennomgått en travel tid i forandringens tegn. Kiwi, butikken
over oss har blitt pusset opp og framstår nå som en ny flott butikk, men under denne
prosessen har vi fått en del problemer og forandringer. Det begynte med en solid
vannlekkasje på det gamle kontoret innenfor rørlageret, da de skulle skjære ned en
betongvegg i butikken rett over dette rommet, og vannet rant og dryppet mens de
holdt på, og det var bare en tilfeldighet vi oppdaget dette, så vi måtte tømme rommet
i all hast, det ble spent opp en plastduk for å lede vannet ned i et kar. Deretter
oppdaget Jan Helge at det drypp vann ned på PC’n hans på sitt kontor. Mere plast
måtte til. Vi hadde avgitt det lille innerste rommet i kaldtlageret til Kiwi som skulle
bygge nytt kjølerom, og da ble det gamle kjølerommet innenfor vårt bakrom tømt, og
noen store betong-fundamenter pigget bort, nytt gulv ble støpt, og diverse kjølerør og
luftekanaler som gikk gjennom pakkerommet vårt fjernet og nytt vindu kom på plass.
Alt dette i regi av Kiwi, siden vi hadde gitt de det lille rommet i kaldtlageret. Så det
har vært et stort tråkk av polske arbeidere gjennom lokalene våre, men nå er alt
tilbake til det normale. Vi har hatt en løpende kontakt med Kiwi sjefen Robert Burud
gjennom hele prosessen, og han har umiddelbart ordnet opp i problemene etter hvert
som de har oppstått. Stor takk til ham.
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Denne oversikten over Norske
kringkastere fant jeg i et
programblad i biblioteket på
Norsk Radiomuseum i fjor
under vårt besøk der, her er det
mye artig historie og mye som
er lagt ned. Jeg mener å huske
at dette bladet var fra 1958
eller der omkring, da jeg fikk
tatt en kopi av dette på kontoret
til Jan Erik i all hast.
Som vi ser er det 3 stasjoner
som distribueres via
kraftledningsnettet.
Antall FM stasjoner gir oss en
god indikasjon på hvor stort og
kupert landet vårt er.
Denne oversikten er i høyeste
grad Norsk radiohistorie.
Måtte bare fylle opp plassen
med en tidsriktig radio, men
ikke helt, siden lista over er
nyere, med FM.
Men en vakker radio er det.
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Jeg har en gammel reklamebrosjyre fra 1924, utgitt av Philips, med reklame for Philips
radiorør, før de begynte med radioproduksjon, og med norsk tekst, og tegnet av en
engelsk tegner. Jeg mener jeg har vist noen av disse morsomme tegningene tidligere,
men det er så lenge siden at de kan godt gjentas siden vi har fått mange nye medlemmer.

Dette er forsiden på heftet. Flere tegninger kommer i senere nummer.
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Vakre Mikrofoner, «Sennheiser».
Av Tor van der Lende, (95).
Sennheiser konsernet ble grunnlagt i 1945 bare noen uker etter at 2. verdenskrig var
slutt. Det var Fritz Sennheiser som sammen med 7 medarbeidere startet et elektronikk
firma som fikk navnet LABOR W, forkortet fra Laboratorium WedermarkWennebostel i regionen Hannover. Det første produktet de utviklet og lanserte var et
rørvoltmeter. I 1946 lanserte de den første mikrofonen.
Samtidig som de produserte og utviklet mikrofoner ble også måleinstrumenter
utviklet. I 1958 skiftet de navnet til Sennheiser Electronic. Senere parallelt med
mikrofon utvikling og produksjon, ble også hodetelefoner utviklet og produsert,
senere ble trådløst utstyr for TV/scene utviklet. Pr. i dag har de et utrolig produktspekter angående lyd og produkter til studio og scene. De som er interesserte i
historien til dette selskapet kan google: Sennheiser Historie. Mye interessant der.

Denne modellen heter MKH 106T og er en kondensator mikrofon.
MKH var en serie mikrofoner som ble lansert i 1961, med en miniatyr
kondensatorkapsel som var kalt Radiofrekvens kondensatormikrofon, og disse måtte
få en matespenning på 12V. I enden på mikrofonen sitter det en 3 pol Tuchel DIN
kontakt som via kabel skulle koples til en boks med matespenningen. Videre derfra
en XLR kabel til videre utstyr. Mikrofonen er utviklet og beregnet til reportasje og
musikk bruk.
Mikrofonen har en kulekarakteristikk og har en nesten rettlinjet frekvensgang fra 20 –
20000 Hz. Impedansen er på 600 Ohm.
På neste side viser jeg dere en annen mikrofon i samme serie.
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Sennheiser MKH 406 T

Som fortalt på foregående side er dette en mikrofon i samme serie som MKH 106T,
men denne avviker noe fra den her.
Denne har samme type kondensator kapsel og tilkopling samt bruksområde.
Frekvensgangen går fra 40 – 20000 Hz, også ganske rettlinjet, men impedansen er 12
Ohm ut fra kapselen , og ut fra powerboksen er den belastbar fra 400 til 200 Ohm.
Karakteristikken på denne er også cardioid.

Litt historikk
LAB W, 1956 lanseres MD 93, en håndholdt mikrofon med reversibel transducer
som fungerte både som mikrofon og høyttaler til diktafon.
1957: lanseres første trådløse mikrofon for TV og scene bruk, markedsføres sammen
med Telefunken under navnet «Mikroport».
1958: Byttes firmanavn til «Sennheiser Electronic».
1959: lanseres første stereomikrofon, MDS1, som består av 2 separate kapsler
montert i hver sin vinkel på et stativ.
1960: Lanseres den nå så berømte reportasje/musikk mikrofonen MD 421.
1961: Lansering av den første telefonsvarer med lydbånd utviklet for Telefunken.
1961: Da vises de første prøvene av mikrofonene i serien MKH Radiofrekvens
kondensator mikrofoner.
!962: Lanseres en Baby Call, med navnet «Babysitter».
1965: Kommer en transportabel mikser M 101, beregnet for NAGRA og reportasje
bruk.
1965: Lanseres «Philharmonic HI FI» system med aktive høyttalere.
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Radioer jeg har møtt, «Radiofon.»
Av Tor van der Lende (95)
Radiofon er det nok ikke så mange av dere som har sett eller hørt om. Dette var et
merke som ble solgt som byggesett av et firma som het Einar Rustad A/S i
Rosenkrants gate i Kristiania på 20-tallet, og denne radioen jeg viser dere nå er fra
1924. Jeg kom over frontplata til denne i en rotekasse på en av våre tidligere
auksjoner på 80-tallet. Jeg hadde sett en reklame for denne radioen med en tegning på
hvordan den så ut, så jeg tenkte at dette måtte bli et restaurerings-prosjekt.

Dette er en kjekk liten 2 lampers radio med Honeycomb spoler.
38
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Jeg fant reklamen for denne i et blad som het Norsk Radio og jeg husker ikke hvilket
nummer nå, da jeg har 3 årganger av dette bladet, 1923-1924 og 1925.

Jeg hadde stort sett alle delene jeg trengte for å lage en radio ut av frontplata.
Tilkoplings terminaler, samme som på EBs radioer og andre fra samme tid.
Spolene hadde jeg en del av liggende, med holdere, kjøpt på flere av mine mange
ferieturer til England. Kassa snekret jeg selv. Rørene er Philips D 2. Skjema til en
tilsvarende reaksjonskoplet 2 lampers var det mange av i disse bladene.
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Det er koselig med rør med tip. Disse er også kjøpt i England, mye spennende å finne
på forskjellige radiobørser. Spesielt på Harpenden, var der flere ganger.
Den engelske radiohistoriske foreningen, British Vintage Wireless Society, har i
mange år arrangert et radiomarked i en liten landsby som heter Harpenden, og siden
jeg var personlig medlem i denne foreningen fikk jeg alltid tilsendt medlemsblad med
40
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info og dato på disse markedene, og tilpasset sommerferien deretter. Var faktisk på
sommerferie med bil i 10 år på 80- og 90-tallet.

Jeg mener å huske at det skjemaet jeg valgte var en «Reinartz» kopling. Jeg
koplet sammen alt med gammel original forsølvet firkant tråd som jeg hadde.
Denne lappen har jeg
klistret opp på baksiden for
ikke at noen senere skal tro
dette er en original radio.
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En «snasen» bilradio
Av Tor van der Lende (95).

Becker « NÜRBURG»
I fjor fikk jeg en forespørsel fra en kar på Ottestad ved Hamar, om jeg kunne reparere
en bilradio for ham. Det var en spesiell radio som satt i en 1952 modell Mercedes
Benz 300 Adenauer limousine. Etter litt fram og tilbake og litt senere, kom han en tur
inn til Oslo og fikk levert den hjem til meg. Det litt morsomme var at han for mange
år siden hadde fått reparert denne hos Rolf Riise! Denne radioen var full av rør og
med 2 stk. EL41 i push pull i utgangen. Den hadde nå begynt å gå varm og svakere
lyd og «some smoke smell.». Han hadde lastet ned og oversendt meg skjema på
forhånd, så feilen lå i power/forsterkerboksen som var skrudd fast bakpå radioen. Han
hadde byttet lytten og rørene selv, men det var fortsatt noe feil.
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Her hadde det vært varmt da en del
motstandere var brent i utgangstrinnet,
katode motstander, anodemotstand og
etpar andre. 4 kondensatorer ble også
byttet. De gule kondensatorene er
tidligere byttet av Rolf Riise, dette er
koplingskondensatorene til styregitrene
på EL 41.
Vibratoren på denne radioen er den
stilleste jeg har hørt noen gang. Selv uten
deksel på, høres den nesten ikke.
Det som overrasket meg med denne
radioen var alle kortbølgebåndene som
kunne velges med en knapp til å vri, da
det var en roterende skalatrommel.
De blanke trykknappene var hurtigvalg
av båndene. Så alle kortbølgebåndene var
delt opp til hver sin fullskala visning. Fra
21m til 49m bånd, og da var det en super
båndspredning, lik den på Huldra 4.
I og med at det var et push-pull
utgangstrinn, var det mer enn nok med
audio. I bilen satt det 4 høyttalere som
ble regulert innbyrdes fra et annet panel
som utgangen var koplet til.
Jeg laget engang i tiden et stort powersupply for rep av eldre bilradioer med
vibrator og rør, da det lille jeg har på
benken ikke klarer mer enn 2,5A.
Dette poweret har to store trafoer, En for
6V og en for 12V, med en bro-likeretter
på kjøleribbe og en stor lytt. Kopling
mellom 6 og 12v gjøres ved å flytte
sekundærledningene på trafoene til en
rekkeklemme, (sukkerbit). Dette har vært
til stor nytte i mange år.
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Som vi ser er power enheten skrudd fast bak på selve radioen og ikke i en løs boks
som vi ser på så mange andre bilradioer.

Så enkelt kan en strømforsyning til bilradioreparasjon lages.
Denne bor i kjeller’n til vanlig.
44
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Nipper tar en titt på framtiden som sikkert virker skremmende.

Sånn kan det også
gjøres med en
Huldra 4 som tar
litt for stor plass
på bordet.
Mulighetene er
mange.

Under her ser dere 2 gamle Engelske krystall-detektorer fra tidlig 20-tallet.
Da gjenstår det
bare å ønske dere
velkommen til en
spennende
vårauksjon med
masse flotte
radiosaker. Vi
satser også på en
høst-auksjon om
denne går bra.
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Eckco, Modell 231, en invasjonsmottaker fra
2. verdenskrig
Av Tore Moe Namsos

Eckco Modell 231 (Foto: Erling Langemyr)
Den norske regjering i London så for seg at det ville bli behov for radiomottakere til
det okkuperte Norge i en overgangsperiode helt på slutten av krigen. De regnet med
at den allierte invasjonen ville komme via Norge, alle ting tydet på det. Det var jo
akkurat det Churchill ville at tyskerne skulle tro slik at de holdt sine styrker på ca.
250 000 soldater på Norsk jord.
Regjeringen Nygårdsvoll regnet med at det ville bli kamper, og at Milorg ville delta
sammen med de allierte styrkene. De fleste radiomottakerne i landet var inndratt av
tyskerne i 1941, og de så for seg et behov for at særlig Milorg ville ha behov
radiomottakere for å holde seg orientert om krigens gang.
Det var også planlagt å opprette midlertidige kringkastingsstasjoner kontrollert av
innvasjonsstyrkene.
Regjeringen i London bestilte derfor både mobile kringkastingssendere og mottakere.
Mottakerne var den velkjente Andrea 6-1 og den ikke så kjente Eckco 231, begge fra
USA.
Alt dette radioutstyret sto klart i England i påvente av en invasjon i Norge.
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Nå ble det ikke noe av den invasjonen, den kom i Normandie i Frankrike isteden. Den
videre historien om det er vel kjent. Noen av Andrea 6-1 var allerede flydroppet i
1944, og etter den tyske kapitulasjonen 8. mai 1945 ble resten av radioutstyret
allikevel fraktet til Norge. Det var jo kjøpt og betalt av den norske regjering.
(Nå har det seg slik at noe av det mobile senderutstyret befinner seg i NRHFs
besittelse. Det er mulig å komme å se på det i klubbens lokaler.)
Vi skal imidlertid her se litt nærmere på mottakeren Eckco 231.
Den er produsert av Eckstein Radio & Television Co, USA 1944. Mottakeren er en
super. Frekvensområdet er delt i to bånd: 540-1600 kc og 6-16 Mc.
Mellomfrekve4nsen er 465 kc. Rør: 7H7, 7S7, 7A7 og 7A5.
Mottakeren går på 220VAC og har likeretterør 7Y4.
Det eneste spesielle med den er at den har avstemt hf-trinn.
Med mottakeren følger en bruksanvisning på norsk. En enkel hodetelefon på 8000
ohm av merket The Chief, følger med. Antennen som er av isolert tråd er 4m lang og
fastmontert til apparatet.
Radioen er montert i en stålkasse som er nokså grovt tillaget og som har målene
27x19x17 cm. Vekt er ca. 6,5 kg. Den er lakkert i brun/grønn krympelakk.
Vi vet ikke hvor mange slike radioer som ble produsert eller hvor mange som kom til
Norge. De dukker opp fra tid til annen, selv om det er sjelden nå.

Radioen tatt ut av stålkassa (Foto T.M. Namsos)
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Eckco diagram og partlist
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Bilder under chassis
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To ukjente svenske (?) apparater (Walkie Talkies)
Louis Meulstee etterlyser opplysninger om disse to apparatene. De ser profesjonelle
ut. Det lille ser ut til å operere på 30MHz og det andre er krystallstyrt og han tror det
opererer på 150MHz, begge AM. Det store minner litt om Pye’s «Walkiephone» fra
tidlig på 50-tallet.
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HVA I ALL VERDEN ER DETTE?
PHILCO Radio Service Bulletin No. 45. Service skjema over deres Model 444!
De kaller radioen “The Peoples Set”.
Men det er jo Svenskesuperen som er modell 444, eller MA 444 som det står på
skalaskiva.
Ja, ja, dette får vi nok aldri svar på.
Nok om det. På neste side har vi et meget pent koblingsskjema over den egentlige
Svenskesuperen. MA 444. Det er det samme skjemaet Tor Marthinsen har laget for
Louis Meulstee i hans Wireless for the Warrior, Vol. 4.
Det er en superhetrodyn med seriekoblete glødetråder. Altså en såkalt
universalmottaker. Den har ikke vanlige mf-trafoer, men to svingekretser som er
avstemt til mellomfrekvensen. Denne frekvensen er oppgitt til å være 432kHz i boka
til Louis, men jeg vet ikke hvor han har det fra. Kanskje det er målt. Kanskje det
egentlig skulle vært 444kHz? Der har vi kanskje en forklaring på navnet?
Et annet spørsmål som dukker opp når man studerer skjemaet er det som antagelig er
en tilbakekoblingsspole mellom skjermgittrene på blanderrøret og mf-røret. Kan dette
være en slags BFO med positiv tilbakekobling som får mf-delen til å oscillere ved
høyt volum? Kanskje Svenskesuperen kunne brukes til å motta morse?
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Våre morsenøkler
Tekst/foto: Hans Sæthre

Svenskesuperen MA 444
(Foto: T. M. Namsos)

MA 444 har bare et frekvensområde, 5,5-20MHz, eller fra 49-meterbåndet
til 16-meterbåndet. Skalaen er bare gradert i meter.

Noen av oss samler på morsenøkler. Denne
nøkkelen finner man tilsynelatende overalt. Det
er fordi den ble kopiert i Japan og solgt som
treningsnøkler over hele verden i meget store
antall. Originalen derimot er fra slutten av 1800tallet. Denne nøkkelen ble mye brukt under
den andre verdenskrig og den ble også benyttet
på Hærens radiosett NO/PRC-111. Da montert
på bøyle for å feste den rundt benet, denne har
betegnelsen J-45. Ta en titt neste gang du ser en
slik nøkkel, kopiene har løse kuler i opphenget
og er oftest merket Japan i støpen på undersiden.
Bildene viser en original JH. Bunnell.

Apparatets bakside, med
strøminntak (220V lysnett)
og telefonkontakter til
høyohmig hodetelefon.
Antennekontakten sitter
på toppen.
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“Svenskesupern”, MA 444, tatt ut av den perforerte kassa. Laget i Sverige av ukjendt
produsent for bruk i det okkuperte Norge. (Foto: Erling Langemyr)
“INNVASJONSRADIO”, Eckco 231, produsert for den norske
regjering i London. (Foto: Erling Langemyr/T. M. Namsos)
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