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Krystallapparat fra firma Ommund Ommundsen på Hamar 1923. 
(se artikkel inne i bladet)
                                             

 (Foto: Carl Christian Ommundsen)



Våre morsenøkler

Her har vi to litt uvanlige halvautomatiske bugs fra Eddystone. Disse ble 
produsert på slutten av 40-tallet i et antall av bare 2-300 stk.
Patenten fra Vibroplex hadde forlengst gått ut, så det var fritt frem for andre 
å bruke det systemet. Eddystone sluttet med dem, men solgte resten av dele-
lagret til et annet firma som satte sammen en del slike nøkler. Disse mangler                   
                                                                                           nummerstemplet på                
                                                                                           undersiden.                                                               
          (Foto: TMN)

Diverse deler til krystallapparat. Foruten dette måtte man også ha en avstem- 
ningsspole og 4 telefonkontakter (bananbøssinger). Og en høyohmig hode- 
telefon, GOD antenne og jordingspunkt (helst jordspyd slått ned i bakken). 
Isteden for krystalldetektor kan man bruke en germaniumdiode (f.eks OA80 e.l.) 
Da burde det være mulig å høre noe fra mellombølgen om kvelden.
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VIKTIGE DATOER FOR NRHF I 2019 

26. mars Deadline HH146 
9. april Årsmøte OG frist for påmelding til vårauksjonen 
7. mai Pakkedag HH146 OG auksjonslista 
25. mai Vårauksjonen 

13. august Deadline HH147 
3. september Påmelding til høstauksjonen 
24. september Pakkedag HH147
19. oktober Høstauksjonen 
29. oktober Deadline HH148 
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Norsk Radiohistorisk Forening kan i år feire 40 års jubileum.
Vi ga ut et hefte om foreningens tilblivelse og virke til vår 30 års jubileum i 2009, og 
etter at dette ble sendt ut til medlemmene, har det kommet til mange nye medlemmer 
som ikke har fått dette, og derfor viser vi innledningen til dette heftet om foreningens 
stiftelse. Vi har fortsatt en del eksemplarer igjen som kan bestilles gratis, kun porto 
kommer i tillegg til heftet som er på 56 sider, og har samme format som Hallo Hallo.
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Nils Mathisen 
 
 
Sent i fjord høst fikk vi den triste meldingen 
om at vårt medlem Nils Mathisen (medlem 
262), hadde gått bort. Nils ble nesten 89 år 
gammel.  
Han var en av pionerene hos NRK når de 
startet fjernsynssendinger, og allerede i 1954 
var han med på prøvesendingene, og var 
NRKs aller første spesialutdannede TV-
ingeniør. Utdannelsen tok han i USA. Nils 
representerte NRK i den europeiske 
kringkastingsunion, EBU, og han planla 
installasjoner av TV-sendere over hele 
Norge. Spesielt var det at han også var 
sambandssjef for Regjeringens 
pressetjeneste i krig.  
 
Han hadde amatørsignaturen LA5YF. Sin 
store hjemmelagede amatørsender donerte 
han til vår forening for flere år siden. Vi har 
tidligere også fått en samling antikke 
radiorør montert på mahognyplate. 
 
Mange syntes Nils kunne være litt reservert, men jeg hadde svært god kontakt med 
han i mange år. En dag ringte han meg og spurte om jeg ville være med til Kløfta og 
overvære det triste øyeblikk når antennemastene på Oslo kringkaster gikk overende. 
Det er klart jeg måtte det, og det var underlig å betrakte mastene når de langsomt 
veltet over og gikk i bakken. Ikke en eneste stålbjelke av fagverket var lenger rett når 
alt hadde stilnet. Det var NRK som var eier av senderne på Kløfta, ikke Televerket 
som man kanskje skulle tro. Derfor hadde Nils myndighet til å forære hele greia til 
NRHF. Men dessverre ikke bebyggelsen. Selve tomta var bygslet, og grunneieren 
fikk overta bygningene.  
Vår forening hadde ikke mulighet til å ta vare på to 100KW langbølgesendere når vi 
ikke samtidig kunne overta bygningene.  
 
Heldigvis er nå Norsk Radiomuseum i Selbu i Trøndelag solid etablert. De har også 
åpnet Norsk Fjernsynsmuseum på samme sted, og Nils var i 2015 sterkt tilstede under 
åpningen av dette. Jeg har inntrykk av at disse er eller kommer til å bli 
hovedsamlingene i Norge av historisk NRK-utstyr både for radio og fjernsyn. 
 
Nils var en solid person av den gamle skole som man kunne stole helt og fullt på. Vi 
lyser fred over hans minne. 
 
Tore Moe Namsos 

  Hallo Hallo nr 1456



RIP  

Jarl Viking Nygaard 

medl. 138 
 

Jarl, LA6SI, min gamle kamerat fra 
folkeskolen, gikk fredelig bort 10. 
januar 2019, etter lengre tids 
sykdom etter en ben-amputasjon. Vi 
ble kjent i 5 klasse på Abildsø 
Skole, og vi hadde begge en 
umåtelig appetitt og stor 
nysgjerrighet på teknikk og 
hovedsakelig radioteknikk. Vi 
begynte i det små med å bygge 
krystallapparater, enkle 
kortbølgemottagere, forsterkere, 1 
rørs walkie talkie og sendere, 
mange var de prosjektene vi satte i 
gang med. Vi var nesten daglig hos hverandre med varm loddebolt og hånd drill og 
lagde det meste. Senere ble det å gå på oppdagelsesferd hos Henry Dahl og Norsk 
Surplussradio på hans skraphandler tomt på Økern. Her ble det kjøpt for oppsparte 
lommepenger 38 sett og 22 sett som vi fant stor glede i å få på lufta. Etter Jarls 
framhaldskole og min realskole, begynte han på Oslo Sjømannskole og jeg i lære. Da 
Jarl var ferdig utdannet telegrafist, tok han også «lappen» med signatur LA6SI. Så 
dro han til sjøs på en stykkgodsbåt som gikk i trampfart verden rundt. Etter noen år 
ute, gikk han i land igjen og fikk jobb hos Gustav A. Ring., på radioavdelingen. Så 
etter noen år på land dro han ut igjen. Etter en tid ute kom han i land igjen og fikk 
jobb som servicetekniker i et lite firma ved Rådhuset, og der ble det en del reising 
landet rundt. Etter 2 år der ville han ut igjen, og jeg overtok jobben hans. Denne 
gangen han dro ut var det på cruisebåter i Karibien for Kloster. Etter noen år der fikk 
han hyre på SS Norway som førstetelegrafist, og der var han om bord til båten gikk til 
havn for godt. Kommet i land for godt i 1993, fikk han jobb i Telenor Maritim Radio 
som sjefingeniør for Radioinspeksjonen og samtidig var han med på å holde kurs for 
maritim VHF trafikk og han var også eksaminator for telegrafikurs for radioamatører. 
Til sammen var han ute som telegrafist i 20 år. Vi holdt kontakten i alle disse år. Da 
han ble pensjonist bodde han hele sommeren på sin kolonihagehytte på Solvang 
hagekoloni, hvor han hadde rigget opp antenne og sin amatørstasjon. For litt under ett 
år siden fikk han problemer med det ene benet, og dette ble hans bane. Jeg lyser fred 
over hans minne. 

Tor van der Lende 
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Radiopeiling etter Bellini-Tosis prinsipp. 
Av Kåre Kristiansen (739) 

 
Man oppdaget tidlig at radiobølger ikke hadde lik utbredning i alle retninger og at 
dette kunne brukes til å finne retningen fra en mottaker til en sender. Ramme-
antenner var særlig egnet, men med de lave frekvensene som var i bruk (bølge-
lengde 300 til 600m), var peiling fra landstasjoner mot skip mest vellykket, for 
antenner fra skip var nødvendigvis mindre enn det som var ønskelig. Det ble til og 
med gjort forsøk på peiling fra undervannsbåt der båtskroget utgjorde den ene 
siden av antennerektangelet. Generelt var peiling fra skip lite vellykket helt til 
Bellini-Tosi prinsippet ble tatt i bruk. I denne artikkelen blir først prinsippet for 
denne peilemetoden forklart, etterfulgt av beskrivelse av et mulig komplett oppsett, 
basert på de komponentene de har ved Marinemuseet i Horten. Hovedenheten og 
kanskje også de andre enhetene, ble installert på panserkrysseren Eidsvold i 1912. 

 
Bellini-Tosis system for radiopeiling er basert på to rammeantenner som er montert 
vinkelrett på hverandre. En erfaren operatør kunne oppnå en usikkerhet på 6 grader  
til hver side. Modulene de har ved Marinemuseet i Horten, er alle levert av Marconi. 

 
Figur 1. Prinsipp for Bellini 
Tosis peilemetode. 
a) Følsomhet for antenne på 
langs av skipet.  
b) Følsomhet for antenne på 
tvers av skipet.  
c) Kombinert signal fra 
antenner på langs og på tvers 
av skipet kombinert ved hjelp 
av  et goniometer for å gi 
svakest mulig mottatt signal.  
d) Signal fra vertikal antenne.  
e) Sum av kombinert signal og 
signal fra vertikal antenne for å 
gi entydig bestemmelse av 
retning. 
 

 
 
For å få godt resultat, må alle signaler balanseres nøye, både fra de to rammeantenne-
ne og den vertikale antennen. Til det brukte man gjerne en summer (enkel gnistsen-
der) og et dekremeter. Ettersom signalminimum er skarpere enn signalmaksimum, ble 
det foretrukket. Selv da kan det være en fordel å stille inn på samme signalstyrke på 
begge sider av minimum og gå ut fra at det ekte minimum ligger midt mellom de to 
innstillingene. Til hjelp for rask halvering av vinkelen mellom disse to, ble benyttet 
en vinkeldeler som er beskrevet senere i artikkelen. 

a) b) c) 

d) e) 
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Figur 2. Her vises et mulig komplett oppsett med de Marconi-modulene de har ved 
Marinemuseet i Horten. 
 

 
Figur 3. Dette apparatet, laget av Marconi, er det første som ble anskaffet til Marinen 
i 1912 og montert på panserskipet Eidsvold. (MMU056535) Til høyre sitter 
goniometret som kombinerer signalene fra de to ramme-antennene med signalet fra 
den vertikale hjelpeantennen som balanseres ved hjelp av innfasingsenheten. På 
endeveggen av apparatet sitter tre variable kondensatorer, De to dreiekondensatorene 
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avstemmer hvert sitt par av rammeantenner til ønsket frekvens og skyvekon-
densatoren brukes til å finavstemme dem i mellom. Rattet til venstre på toppen av 
enheten, avstemmer følespolen som plukker opp det kombinerte signalet. Funksjonen 
er nærmere vist på figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Øverst vises goniometeret og nederst koplingsskjema for hele enheten. 
Goniometret består av to spolesett som står vinkelrett på hverandre og danner et bur. 
De er koplet til hver sin rammeantenne. Inni det sitter en følespole som kan dreies i 
forhold til de to faste spolene og derved kombinere signalene fra disse. 
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Figur 5. Mottakeren, Marconi Model 20, med variabel kondensator nederst og 
skyvemostand for å regulere forspenning til krystalldetektoren øverst. Det kunne også 
koples til ekstern avstemmingskondensator. Detektorkrystallet kunne monteres 
nederst til venstre (MMU056378f-h). Som mottaker kunne også benyttes Marconis 
multituner med magnetdetektor eller mottaker med vakuumdiode. 
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Figur 7. Denne enheten kunne koples 
inn mellom mottakeren og hodete-
lefonen for å gi klarere signal. Det er 
en transformator/lavpassfilter for å gi 
bedre impedanstilpasning 
(MMU056378) 

Figur 8. Vinkeldeler, brukt for raskt å 
kunne halvere vinkelen mellom to 
like sterke signal på hver sin side av 
signalmaksima eller signalminima. 
(MMU902978) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Innfasingsenhet har som funksjon å bringe signalet fra føleantennen i fase 
med signalene fra rammeantennene (MMU902977) 
 
De generelle erfaringene med dette oppsettet var ikke særlig gode fordi det ikke var 
noen forsterking av det mottatte signalet. Det forbedret seg drastisk da Marconi i 
1920 introduserte Modell 11A som dekket frekvensområdet fra 300 - 4500 m (67 - 
1000 kHz). Rørene er av type V24. Det finnes mange gode beskrivelser av dette 
apparatet på Internett. Også et slikt apparat finnes ved Marinemuseet i Horten. 
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Takk rettes til Ottar Helgetveit for mange bidrag til identifisering av disse og andre  
komponenter ved Marinemuseet i Horten. Takk rettes også til Hans Petter Oset, sjef 
for Marinemuseet, for å ha fått lov til å avfotografere enhetene og publisere bildene. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Komplett 
peilemottaker med 
forsterkning, intro-
dusert av Marconi i 
1920 (MMU56534) 
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Direction and Position finding by Wireless, side 281, R.Keen, London 1922. 
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Direction and Position finding by Wireless, side 282, R.Keen, London 1922. 
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Den ukjente Radiopioner, Ommund Ommundsen. 
Av Tor van der Lende, (95). 

 

Hvor mange av 
dere har sett et 
krystallapparat 
med dette navnet 
på? 
Dette er et av flere 
modeller som ble 
produsert på 
Hamar fra 1923 og 
videre av Ommund 
Ommundsen som 
da hadde startet et 
mindre verksted i 
Grønnegt. 64 i 
Hamar, i 1920, som 
var beregnet på 
mekaniske 
reparasjoner og 
mindre produksjon 
av forskjellige 
slags mekaniske 
ting. 

  

 

                

 

 

 

 

 

Brevhode fra hans forretningskorrespondanse. 
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Fra Hamar Næringsliv utgitt ved by-jubileet 1949. 
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Her kommer en kort historikk over Ommunds liv: 

Født i Vestre Moland i nærheten av Lillesand i 1886. 

Konfirmert 1900. 

1903, ansatt på Hamar Jernstøperi. 

1911, stilling som formann. 

1918, sluttet på Hamjern. 

1920, startet eget verksted i Grønnegt. 64. Hamar. 

1923, starter å bygge radioer. 

1926, starter produksjon av bindebøyler, (for armeringsjern). 

1927, åpner butikk og verksted i Desember. 

1927, utvikler og bygger en nettdrevet radiomottager, med modellnavn: SONOR. 
Tekniske opplysninger mangler, men et bilde finnes. Denne ble testet og approbert 
hos Materiellkontrollen ved Norske Elektrisitetsverkers Forening, NEVF, i 16. Juni 
1930. 

1929, bygger om stumfilmframvisere på kino, til lydfilm. 

Patenter han har gjort: 

Kabelsko, (Norge 1924 og 1929 i Frankrike) 

Avlangt hull på godsmerkelapper, (Norge og Sverige).  
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Ommund Ommundsens radio, 
SONORA. Det finnes dessverre ikke 
noen opplysninger om hverken 
antall rør eller antall produserte 
apparater, men dette er i hvert fall 
en lysnettmottager og produsert ca. 
1927. 

Alle bilder, klipp og opplysninger 
har jeg fått fra Ommunds sønne-
sønn, Carl Christian Ommundsen, 
som bor i Drammen. Jeg kom i 
kontakt med ham tidligere da han 
sendte oss noen bilder av 2 Philips 
radioer 2502 og 2514, og disse ville 

han selge sammen med en del andre ting, mikrofoner og annet utstyr, samt at vi med 
dette kjøpet fikk med alle avisutklipp og bilder han hadde liggende etter sin farfar. 
Etter å ha lest det meste, kom jeg til at dette var en kar utenom det vanlige, og som 
fortjente en artikkel i bladet vårt. En del av avisutklippene er kopier fra avisene, men 
jeg håper det meste er leselig.  

 

  Hallo Hallo nr 145 19



Foregående bilde viser hva jeg tror er, Ommunds grammofon for avspilling av 
lydplatene til lydfilmene. Her ser vi også en «mystisk boks», som jeg antar er en 
forsterker og en høyttaler for å kontrollere lyden. 

 
Det er som før meddelt i Hamar Arbeiderblad 30 år siden Hamar presenterte den 
første lydfilm, men det var ikke kjempefilmen «Atlantic» (da denne kom senere, 
nemlig 9. mai 1930), men den Svenske lydfilmen: «Si det i Toner», som hadde 
premiere 11. april samme år. Det dramatiske ved forberedelsene var imidlertid at de 
fra Festivitetskinoens side, (som var kommunal) og fra Biografens side, (som ble 
privat drevet) skulle foregå så hemmelig som mulig. 

Kinobestyrer Hans Smørsteen satte alle kluter inn på at han skulle komme Biografens 
kinobestyrer Ansten Lie i forkjøpet. 

Hamar Arbeiderblad har interjuvet kjøpmann Ommund Ommundsen, mannen som i 
1923 laget det første radioapparatet som man hadde sett og hørt her på Opplandene, 
og hjalp Smørsteen så lydfilmen på Festiviteten kom dagen før på Biografens. Noe 
som alle visste var at det hersket et meget spent konkurranse-forhold mellom de to 
kinobestyrere for å skaffe de beste og nyeste filmene. 

Også lar vi Ommundsen selv fortelle om de hektiske dager og anstrengelser for å 
komme først med lydfilmen: 

Høsten 1928 kom den første lydfilm til Norge. Det var Eldorado Kino i Oslo som 
åpnet med den Amerikanske lydfilmen, «The Singing Fool». Jeg, som stadig var 
interessert i nye ting i teknikkens verden, tok da en tur til Oslo for å se og høre det 
nye vidunder. Jeg ble vilt begeistret og snakket med Smørsteen om mulighetene for å 
få dette til Hamar. Er du gal, sa Smørsteen, det koster 80.000 kroner, hvordan kan du 
tro at de kommunale myndigheter vil gå med på noe sånt? Nei nei, sa jeg, men tror 
du at du kan skaffe meg en plate som brukes, - (det aller første var «platefilmlyd» 
som kjørtes synkront med filmen). 

Jeg skal prøve, sa Smørsteen, og han klarte det nesten umulige. Han kom hjem med 
en plate med 50 cm i diameter. 
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Det som gjaldt var å få rede på var platens hastighet i forhold til filmens. Det var da 
en plate for hver akt. Jeg tok da og talte rillene på platen under en lupe, og tok den 
midlere diameter av disse og fant ut en rille på en viss lengde som da skulle passes til 
en akt på filmen. Jeg fant ut et forhold med et bestemt tall, og så fikk Smørsteen 
platen tilbake. Og tiden gikk. Det meste av 1929 var en diskusjon om lydfilmens 
fremtid. Noen mente at dette ikke hadde noen fremtid for seg, andre mente det 
motsatte, men i begynnelsen av 1930 begynte nok de fleste å få lydfilm på hjernen. 

Ansten Lie ville være den første. 

Men Ansten Lie ville være den første som ville presentere lydfilm på Biografen. Han 
bestilte et flott lydfilmanlegg til Biografen. Disse kolli kom til Hamar i den dypeste 
hemmelighet, da ingen skulle få vite noe før 1. April. Da eksploderte bomben. 
«Biografen anskaffer lydfilm». Dette var nok en aprilspøk mente de fleste, men der 
sto at premieren ville finne sted om 4-5 dager. 

Dette var en lørdag, men søndag, dagen etter, kom Smørsteen og hans teknikker opp 
til meg før jeg riktig var kommet ut av pyjamasen. Hva er det som er så presserende, 
ja du føler deg vel akterutseilt nå, sa jeg. Ja, sa Smørsteen, her er ikke tid til noe tøys. 
Jeg hørte du sa engang at hvis du fikk greie på et visst tall, så trodde du at du kunne 
få istand noe med lydfilm. Joda, sa jeg, jeg sa vist noe slikt, men hva er det du mener 
nå? Mener du at jeg skulle skaffe deg lydfilm før «Bio’n»? Ja, det var det han mente. 
Jeg måtte først smile, men sa da min mening: På 4 dager skal jeg skaffe dette, mens 
«Bio’n» har bestilt alt og er klar om få dager. Men, sa jeg, hvis du kan skaffe meg et 
tall fra laboratoriet i Oslo, så er det et promillehåp. Jeg tar natt toget, sa Smørsteen, 
Og det gjorde han. 

Så kom han tilbake, meget tung til sinns. Fikk du et tall, spurte jeg. De nevnte mange 
tall, sa han, men jeg anså det hele som håpløst. Kan du huske det, sa jeg, hvis jeg 
nevner et tall? Jeg nevnte da det jeg hadde kommet fram til selv: ja, der har vi det, sa 
han. Hva kan du gjøre? Ja, nå er det en prosent sjanse, svarte jeg. 

Ja, da tar jeg natt toget igjen, sa han. Og så kan du bestille filmen, sa jeg, men vi 
mangler plate tallerkenen. Der sto en sånn på Rjukan, som ikke var komplettert, og 
dette visste Smørsteen. Den transporten klarte han også, ved å følge den fra stasjon 
til stasjon, til den var fremme. Og denne hadde meget stor betydning. Selv holdt jeg 
på i to døgn med den lille «gearbox» som skulle besørge synkroniseringen, etter tallet 
som jeg måtte stole på, og til prøven var den ferdig. 

Synkroniseringen stemte. 

Biografens folk var nok oppmerksomme på at «mystiske» ting forgikk i 
maskinrommet på Festiviteten, og det ble da bestemt at maskinrommet skulle stenges. 
I all stillhet ble da første akt kjørt, og synkroniseringen stemte som den skulle. Enten 
stemmer den eller ikke, da det er tiendels skunder det dreier seg om. Stina Berg, som 
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i avslutningen av akten skulle blistre (plystre) ut av vinduet, stemte på ovennevnte 
tidstoleranse. Da var Smørsteen blid. Der ble noe kluss med forsterkeren, så han fant 
ut at det for all sikkerhet måtte skaffes en annen fra Oslo, men dette klarte han også, 
men så kom dette med hemmelighets-problemet. Alt var klart for den første 
lydfilmpremiere i Hamar. Men den skulle komme som en bombe, og det gjorde den 
også. I nattens mulm og mørke ble plakatene om en forestilling med Telegrafstolpen 
og Tilhenger’n revet ned og en ny kom opp: For første gang i Hamar, premiere på 
lydfilm med: «Si det i Toner», og så gikk denne film som den første lydfilm i Hamar 
11. april 1930. Dagen etter kom Biografen med sin premiere og med sitt nye anlegg, 
som jo var meget fint. Dette hadde jo også de tekniske muligheter for «lydgaten» på 
filmen, som nå er enerådende. Her var altså Biografen den første i Hamar med 
Ansten Lie som den forutseende. Men den første lydfilm i Hamar var på 
Festivitetskinoen.  

Det kan tilføyes at Ommundsen som takk for hjelpen mottok en pen sjekk overrakt 
fra kommunen av Smørsteen. I hånden hadde også bestyreren en liten rull, og spurte: 
Hvor mange meter vil du ha? Dette er billetter. «Det klarer seg med en favn», svarte 
Ommundsen, og det fikk han, og vel så det. 

 
Her ser vi en utstilling i hans butikkvindu som hadde illegalt radioutstyr som tema, 
og jeg vil tro dette er rett etter 1945. 

Jeg lurer på om det ikke ligger en OLGA der. Det er bare synd at disse sort-hvitt 
bildene jeg fikk var så uskarpe. 
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Ommund Ommundsen var tidlig ute med fjernsyn i Hamar. På baksiden av dette 
bildet er det skrevet: Utstilling fra Lørdag 12. Desember 1953 og varte til 6. Januar 
1954. Dette var utstilt for første gang i Hamar. Er det noen som drar kjensel på 
radioen som fjernsynet står oppå?   

Et avisklipp fra Hamar Stiftstidende 1-10-55, sier:  

Ommund Ommundsen som er den første her i Hamar som har anskaffet seg et 
fjernsynsapparat, det er forresten en god stund siden nu, meldte i går at nu hadde det 
lykkes ham å få ganske bra bilder av en amerikansk kapproing.  

Han hadde først hatt mottagerapparatet  i forretningen, men da bildene der ikke ble 
gode hadde han flyttet det opp i villastrøket og der ble de ganske bra. 

Ett lite tilbakeblikk til SONOR radioen, så ble denne innlevert til Norske 
Elektrisitetsverkers Forening, Materiellkontrollen , Kronprinsensgt. 19, for 
godkjennelse i forbindelse med produksjon og salg. Svarbrevet fra NEVF sier: 

Herr Ommund Ommundsen, Torvgaten 19, Hamar. Vedrørende prøvning av 
nettmottager, (vår prøve nr. 64). 

Vi tillater oss herved å meddele at den med Deres ærede av 5.ds. innsendte 
nettmottager «SONOR» er approbert. Det bemerkes at herefter skal alle apparater 
som selges forsynes med NEVF’s godkjennelsesmerke. 

Ærbødigst H. ….uleselig. Dette brevet var datert Oslo 16. juni 1930. 
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Da Ommundsen fylte 80 år, sto det å lese i Hamar Arbeiderblad, 1966, denne omtalen: 

En kjent Hamar-mann Ommund Ommundsen, fyller 
i dag 80 år. Han bor fremdeles i Hamar, men 
overdro for noen år siden sin kjente Radio og 
Tekniske forretning i Torvgaten 43 til en av sine 
medarbeidere. 

Han er født i Vestre Moland i nærheten av 
Lillesand, og har den lune humor og det kloke 
livssyn forbundet med en lys elskverdighet og 
vennesælhet som man kan finne hos representanter 
for Sørlandsfolket. 

Det varte ikke lenge etter at han hadde slått seg 
ned i Hamar at han ble dus med byen, og siden har 
vært en kjent og kjær skikkelse på byen. Hans 
oppfinnertalent og snarrådighet har gjort ham 
landskjent, han laget Hamars første radio og 
forsynte i sin tid store deler av landet med krystall 
apparater. Det går ennå ord om hvordan han hjalp 
kinobestyrer Smørsteen med å lage det første 
lydfilmapparatet for Festivitetskinoen om kapp med 

de danske teknikerne som var hentet til Hamar for å installere lydfilmapparatet på 
Biografen. Ommund Ommundsen har alltid vært en ener. 

Foruten å være en usedvanlig initiativrik tekniker og dyktig forretningsmann har 
han gitt seg tid til personlig utvikling, han har alltid hatt et våkent øye ut mot verden 
og sine medmennesker, han har lyttet godt og sett godt og vært en bøkenes venn, så 
en samtale med Ommund Ommundsen har alltid vært stimulerende. Det sendes 
mangegode tanker og ønsker til ham på åremålsdagen. 

Den 12-11-1968 står denne nekrologen i Hamar Arbeiderblad. (Noe forkortet). 
O. Ommundsen er død. 

De fleste kjente ham som kjøpmannen og forretningsmannen som drev sin 
radioforretning i Torvgaten og som i kjelleren drev med underlige greier og ting 
som jernsekkbåndet og bindebøylen, columbi egg klekket ut i en hjerne som alltid 
pønsket på innfløkte tekniske ting. Ommundsen var mannen som i filmens barndom 
fravristet Warner Brothers hemmeligheten med lydfilmen, og ved hjelp av datidens 
sprø voksplater på 50 cm i diameter. Nattetiders satt han og pønsket ut antall riller 
og platens hastighet i forhold til antall bilder i sekundet. De fleste som kjente ham 
vil nok savne ham i Hamars bybilde, og hans venner vil minnes ham for så mye, mye 
mere enn disse oppfinnelsene. 
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Norsk Radiohistorisk Forening 30 år 2009. 

 
Radio…. Smak på dette ordet. Radio, alle vet hva en radio er, men 
hva betyr det? Det er det vel ikke så mange som vet, og hvordan 
oppsto det? 
Ordet Radio ble først lansert av en fransk fysiker, Edouard Branly i 
1897, og er utledet av det latinske ordet RADIUS, som betyr eike i et 
hjul, stråle utover. Ordet Radio brukt på folkemunne ble tilskrevet en 
amerikansk annonse-ekspert, Waldo Warren. Ordet ble antagelig først 
brukt i en artikkel av Lee De Forest i 1907, og ble fra 1912 tatt i bruk 
av den amerikanske marine, og ble et vanlig brukt ord når de første 
amerikanske kommersielle radiosendinger startet rundt 1920. 
Ordet BROADCASTING som da også ble tatt i bruk kommer fra en 
jordbruksterminologi for betydningen av å spre såkorn. Ser dere 
likheten? Man sprer såkorn på en åker som faller ned på marken 
overalt i alle retninger. Ordet Broadcasting ble derefter adoptert av 
forskjellige land i Europa og Asia, mens man i det Britiske Samveldet 
benyttet ordet Wireless faktisk opp til midten av 1900-tallet. 
 
Nå skal jeg ikke her gå så veldig dypt inn på radioens oppfinnere og  
dens utvikling, men bare i all ærbødighet nevne disse berømte herrer i 
tilfeldig rekkefølge som alle kan sies å stå bak utviklingen og 
oppfinnelsen  av det vi kaller en RADIO. Radioen er nemlig ikke en 
enkeltmanns-oppfinnelse, men et resultat av mange små og store 
oppdagelser som tilsynelatende dukket opp på forskjellige steder og 
tider rundt om i verden, og som har grepet inn i hverandre på 
forskjellige måter.  Vi tar av oss hatten for disse fremsynte menn: 
 
Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi, Thomas Alva Edison, Oliver 
Lodge, Alexander Muirhead, Nikola Tesla, Temistocle Calzecchi-
Onesti, Alexander Stepanovich Popov, Reginald Fessenden, Lee De 
Forrest. Fleming, Faraday, Brandley og Maxwell (håper jeg har fått 
med meg de fleste). 
 
Uten disse herrers medvirkning og oppdagerlyst, er det ikke godt å si 
om vi i det hele tatt hadde hatt noe som heter RADIO i dag. 
 
Radioen har i alle år fra 20-årene og opptil 60-årene spilt en like stor 
rolle i menneskenes liv som det fjernsynet gjør i dag. Derfor er det 
viktig å ta vare på denne teknologiske arven som vi alltid har sett på 
som en selvfølge i våre liv. Dette er et viktig kapittel i vår historie, og 
det er opp til oss, radiosamlere og teknologiinteresserte å ta vare på. 
 
Dette heftet er ment som en fortelling om Norsk Radiohistorisk 
Forening og foreningens tilblivelse og utvikling gjennom 30 år. 
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Norsk Radiohistorisk Forening ble stiftet 15. november 1979 
hjemme hos initiativtageren Tore Moe, med representanter for Teknisk 
Museum, Teknisk Ukeblad, Elektro, NRRL og flere privatpersoner. 
 
Går vi noen år tilbake i tid, finner vi foranledningen til at Tore Moe 
fikk det for seg at han ville starte en slik radiohistorisk forening. 
På 60/70-tallet studerte Tore til Sivilingeniør i England, og 
radioteknikk har alltid vært den store hobbyen, og da var det naturlig 
at unge Hr. Moe fulgte litt med i det som skjedde der borte, og siden 
England har fostret så mange oppdagere gjennom årene, var det 
naturlig at interessen for en slik forening der borte ble startet. British 
Vintage Wireless Society (BVWS), ble stiftet i 1976.  I USA hadde det 
allerede blitt startet en radiohistorisk forening ved navn Antique 
Wireless Association, (AWA). Nederland fikk sin forening, NVHR i 
1977, Tyskland GFGF, også i 1977, Australia, HRSA i 1982. Senere er 
det dukket opp tilsvarende foreninger i andre europeiske land som 
Spania, Italia, Sverige, Finland, Danmark, så vi er i godt selskap. 
 
På slutten av 70-årene jobbet Tore på EB, og da Tandberg konkursen 
kom i 1978, var det ikke lenger noen tvil; vi måtte se å få dannet vår 
egen radiohistoriske forening. Tore ville innkalle interesserte til et 
stiftelsesmøte og kontaktet alle de han mente kunne være interessert i 
å danne en slik forening. Han rykket inn annonser i Teknisk Ukeblad 
og Elektro der han ba om tilbakemelding fra de som kunne tenke seg 
å bli med og danne en radiohistorisk forening. Han satte også inn et 
innlegg i Elektrisk Bureaus bedriftsavis og etterlyste interesserte 
personer, og han fikk besøk av Arnfinn Manders som også jobbet på 
samme sted, og han ville absolutt bli med på dette. Etter at dette 
innlegget sto i bedriftsavisen fikk Tore også god kontakt med den da 
pensjonerte direktøren Eilif Bjørnstad, som sørget for at Tore fikk 
tilgang til bedriftens billedarkiv og tekniske underlag, samt at han 
donerte flere hyllemeter med historisk litteratur og innbundne 
årganger av utenlandske telegrafblader fra 1800-tallet. Disse er 
fortsatt i vårt bibliotek. 
 
I november hadde Tore en del personer på sin liste, og disse ble så 
kontaktet for et stiftelsesmøte hjemme hos Tore 15. november 1979. 
Følgende personer kom; Magne Lein (Teknisk Ukeblad), Truls Fallet 
(Elektro), Knut Hokholt, Arnfinn Manders, Kaye Weedon, Jan Wiig 
(Teknisk Museum), og Kåre Larsen. Foreningen ble vedtatt dannet, og 
navnet skulle være; Norsk Radiohistorisk Forening. Det ble dannet 
et interimsstyre som besto av; Tore Moe, Arnfinn Manders og Truls 
Fallet. Disse Herrer skulle utarbeide forslag til foreningens statutter, 
budsjett og lover. Disse er stort sett uendret i dag. Budsjettforslaget 
lød på hele kr. 4.500.-.  Første medlemsmøte ble naturlig nok holdt på 
Teknisk Museum 10. januar 1980. På dette første møtet kom ca. 30 
personer, og de fleste av dem er fortsatt medlemmer i dag. 
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Her ser vi en 
meget ung Tore 
Moe og hans første 
annonse i EB`s 
bedrifts-blad; EB i 
farten. 
På det første 
medlemsmøtet ble 
interims-styret 
valgt til det nye 
styret, og Tore Moe 
ble formann, og 
Truls Fallet og 
Arnfinn Manders 
ble styremed-
lemmer. 
Kontingenten ble 
vedtatt til kr.30.- 
pr. år. Den første 
tiden fikk foreningen 
låne gratis møte-
lokaler på Teknisk 
Museum. Tema på 
møtene var stort 
sett foredrag av 
folk som hadde 
vært involvert i 
radio på en eller 
annen måte. 
Nevnes bør Kaye 
Weedon som var 
en meget bestemt 
og kunnskapsrik 
person med myndig 
stemme og et 
skarpt blikk. Han  

hadde gått på NTH samtidig med Vebjørn Tandberg før krigen og hadde en 
livslang interesse for radio og elektrohistorie og var en av stifterene av 
foreningen vår. Han var meget kunnskapsrik og ble ofte brukt til foredrag. 
Hans kunnskaper om de gamle pionerene var enorme, og han hadde kjent 
de fleste personlig, i hvert fall de Norske.  Han donerte store deler av sitt 
private arkiv til foreningen som inneholdt mye korrespondanse med kjente 
teknologiske personer i inn og utland, samt mye teknisk dokumentasjon 
fra sine mange år i J.L. Nerlien, som også var ene-representant for RCA 
Manufacturing Co. Inc. på 30-tallet. 
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Foreningens første generalforsamling på Teknisk Museum 10. januar 
1980. Stående, Tore Moe, til venstre ved bordet, konservator Jan Wiig 
fra Teknisk Museum. 
 
Sommeren 1980 ble foreningens første auksjon arrangert, og det 
skjedde utendørs på Huk ute på Bygdøy. Der dukket det opp endel 
fine gjenstander, spesielt katedralradioer var det en del av. Auksjonen 
tok 2-3 timer, og med meget moderate priser. Det Tore husket best fra 
denne auksjonen var et medlem som kom fra sørlandet og gikk rundt 
og inspiserte de forskjellige gjenstandene mens han hele tiden gikk og 
mumlet ”så mye dritt- så mye dritt”, men kjøpte, det gjorde han! 
Servering hadde de da også, og da som nå, var det Ingunn Manders, 
kona til Arnfinn som sto for kaffe og vaffelsteking.  Bildet under viser 
Kjell Vidar Olsen på foreningens første auksjon, 5. juni 1980 på Huk. 
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I foreningens tidligste år kom vi i kontakt med en del av de norske 
radioprodusentene som fortsatt var blant oss, Gabriel (Gabbi) Storm, 
GASTOR Radiofabrikk, Salve Staubo, Høvding Radiofabrikk, Anton 
Klaveness, Klaveness Radiofabrikk, Willy Simonsen, SIMRAD. 
Spesielt var det èn vi fikk god kontakt med, og det var Anton 
Klaveness, som titt og ofte dukket opp i lokalene våre og kom med den 
ene historien etter den andre om hans tid som radiofabrikant. Jeg kan 
blant annet nevne en morsom historie han fortalte, på begynnelsen av 
60-tallet produserte han transistorreiseradioer av merket ”Sylvania”, 
og disse ble produsert i Tyrkia, hvor han hadde fått satt i gang en liten 
produksjonsbedrift. Den gang var det sterke restriksjoner på import 
og eksport av nettopp transistorer, Han gjorde kort prosess, og fylte 
lommene med transistorer og satte seg på et fly til Tyrkia, hvor han 
ble møtt av en representant for radioprodusenten, og over en kopp 
kaffe i flyplassens kafeteria ble innholdet i lommene hans overført til 
den andres lommer. Enda bra det ikke var snakk om rør-radioer! 
Anton var så sjenerøs at han ga oss alt han hadde av deler og 
apparater fra et langt liv som fabrikant. Dette var lagret i et gammelt 
1700-talls bindingsverk hus ute på Bygdøy. Det var ganske mange 
billass vi kjørte vekk med, og da hadde han allerede kastet flere 
containere med rør, men det var før han ble oppmerksom på vår 
eksistens. 
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plakat med en stilistisk 
logo ble laget til  den andre 
auksjonen som ble holdt i 
1981, også denne på Huk på 
Bygdøy. Her ser vi Arnfinn 
Manders. Logoen vår var 
allerede laget slik vi har den i 
dag. Mer om dette senere. 
Denne plakaten har vi fortsatt 
i foreningen. Den har jo litt 
historisk verdi. 
Som vi kan se på de neste 
bildene, har allerede utvalget 
av radioer endret seg fra 30- 
talls katedraler til mer vanlige 
firkantede kasser vi ser i dag. 
Den som var auksjonarius i de 
første årene, var Truls Fallet, 
redaktøren i bladet Elektro. 
Siden auksjonene ble holdt 
utendørs i guds frie natur, var 
det naturlig for auksjonarius å 
kaste skjorta når sola var på.    
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Her er Håkon Haug, Arnfinn Manders og Kjell Vidar Olsen i gang med 
oppriggingen til den andre auksjonen. 
Som vi kan se, er det litt mer tradisjonelle apparater nå enn på den 
første auksjonen. Jeg har vel en mistanke om at disse gikk veldig billig 
den gang, som nå. 
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Som tidligere nevnt hadde vi ikke eget foreningslokale, men vi hadde 
våre møter på det gamle Tekniske Museum på Etterstad, og når dette 
ble flyttet opp på Kjelsås i nytt bygg, fikk vi holde våre møter i et 
”klasserom” som foreninger kunne benytte vederlagsfritt.  
Først i 1989 fikk vi vårt første egne lokale, og dette var en tidligere 
forretning i Bjerregårdsgate 49, som var på 25m2. Husleien var på kr. 
2.000.-   Her var vi i rundtomkring ett år med litt oppspart inventar og 
en del esker med deler og rør som vi inntill da hadde oppbevart litt her 
og der. 
 
I disse pionerårene var vi stadig rundt omkring på møter og 
ekskursjoner   på teknisk interessante steder. Vi hadde også mange 
spennende foredrag av kunnskapsrike personer og medlemmer som 
hadde god kunnskap i de temaene vi fikk høre om. 
 
 
 

 
 

Tilstede på Radionetteutstillingen i Sandvika engang på 80-tallet.  
Tore Moe i midten og Jan Wiig til høyre på bildet. Delvis med ryggen til, 
til venstre, ser vi Kaye Weedon. Her tror jeg foreningen kun var 
representert med sin tilstedeværelse. Jeg finner ikke noe nedtegnet om 
dette. 
 
Senere fikk vi innbydelse til å være med og representere foreningen på 
flere messer i regi av RLL, Radioleverandørenes Landsforening, ved 
vårt medlem Per Wium. Dette var store greier for oss. Vi var flere 
ganger i Radionettebygget (Info-Rama), i Sandvika, og i Oslo 
Spektrum. Alt kostnadsfritt for oss. Flott reklame for foreningen. 
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Her ser vi foreningspioneren Tore Moe med noen av sine godsaker på 
tidlig 80-tall. Bildet er tatt av fotograf Terje Akerhaug i Arbeiderbladet. 
I hånden holder Tore den berømte Sweetheart mottageren, konstruert 
av den ikke mindre berømte Willy Simonsen under krigen i England. 
 
Fra starten av ble det sendt ut til medlemmene enkle informasjons- 
skriv og kopier av tekniske artikler og bilder, alt sammen skrevet på 
skrivemaskin og kopiert opp hos arbeidsgiver, som regel uten dennes 
vitende. Disse ble bare stiftet sammen og sendt i posten. Etter hvert 
øket medlemsmassen så mye at Tore så muligheten av å lage et 
ordentlig medlemsblad. Dette ble godt mottatt av alle, og etter en del 
tenking og møtevirksomhet ble det besluttet å trykke et blad i A4- 
format, og vi valgte da et omslag i stiv kartong og med trykk på 
forsiden som var hentet fra det gamle NRK programbladet som het 
Hallo Hallo, og det ble navnet også på vårt blad. På forsiden ble det 
stanset ut en firkant, slik at vi brukte de samme omslagene til alle 
utgavene, men vi hadde da trykket nummer og årstall på første ark i 
bladet så dette var synlig gjennom åpningen. Det første bladet kom ut 
i 1984. Den selvskrevne redaktør ble jo Tore Moe.  Denne A4 utgaven 
beholdt vi i 2 år, fram til nr. 7, 2. årgang. Innholdet i disse bladene var 
maskinskrevne og fortsatt kopiert opp hos våre respektive arbeids-
givere. Jeg antar vi da var oppe  i et antall medlemmer på ca. 120, og 
det sier seg selv at det ble veldig mye kopiering, og vi var på omgang 
hjemme hos hverandre og samlet kopier og stiftet disse inn i 
omslagene. Så fant vi ut at vi skulle krympe størrelsen til A5- format. 
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Godt nytt år til alle der ute, håper julen har gått greit for dere og vi må lære oss å 
skrive 2019 nå. Tar litt tid for å komme inn i denne rutinen.  

Desember, og så langt har vært en travel tid med radiohenting og rydding etter 
julemøtet, som gikk fredelig unna med kaker og gløgg og utlodding av radio-
gjenstander i mengder. Vi har fortsatt masse deler og instrumenter og radioer til salgs 
for en meget rimelig sum. Kvantumsrabatt gir vi også… 

Her ser vi gutta koser seg med 
julekaker og gløgg, og praten går 
liflig over bordet, for det er jo 
ikke så ofte så mange av 
medlemmene treffer hverandre, 
og erfaringer og tips diskuteres 
livlig. 

Denne gang kom det over 30 
medlemmer og ikke alle fikk 
plass rundt bordet, men de fikk 
også samme servering der de fant 
en ledig plass.  

 

Utloddingen fikk fram latteren 
hos de fleste da det var enkelte 
kommentarer til gevinstene som 
ble delt ut til (u) heldige vinnere. 
Enkelte gevinster fant vi i gratis-
hylla etter at gjestene var gått. 
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Vakre Mikrofoner 
Av Tor van der Lende (95) 

Nå er vi nesten tilbake i gamlelandet igjen, vi kan vel kanskje si ja takk, begge deler. 
Norge og Sverige. Radionette solgte en del båndopptagere, og med disse fulgte det  
med en eller to mikrofoner, om det var en mono eller stereo maskin. 
 

 
        Dette er to krystallmikrofoner laget i Sverige av fabrikken PEARL. 

Her ser vi det står preget inn: 
RADIONETTE.  

Jeg har ikke funnet noen 
oversikt over hvilke 
båndmaskiner disse har vært 
beregnet for, men det regner 
jeg med at dere der ute vet. 

På baksiden står det i støpen 
av bakstykket: PEARL. 

Begge disse to solgte jeg 
sammen med en del andre 
mikrofoner på høstauksjonen  
i fjor. 
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Radioer jeg har møtt 
Av Tor van der Lende (95) 

En gang i fjor fikk jeg besøk av en Radionette Kvintett som trengte et besøk hos fast-
legen. Denne var absolutt ikke i form, masse brum i magen og skurr. 

 
Dette var det vanlige synet som møtte meg på disse modellene etter at pasienten hadde 
kledd av seg. 

 
Ikke akkurat et vakkert syn. Det er som regel høyspent-lytten som er gåen. 
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Disse elektrolyttene har 3 lytter inni kanna. Disse kannene er ikke lette å få fatt i i våre 
dager, og som er ferske. De finnes i mange rotekasser rundt om, men de er like gamle 
som de som sitter i radioen, og har ikke store utsikter til et langt liv. 

Men, vi er aldri rådløse, her finnes det mange løsninger. På denne pasienten kappet jeg 
til et passende stykke Veroboard og loddet inn noen nye kondiser og plasserte dette 
brettet der hvor den gamle lytten hadde ligget. 

 
Heldigvis var den store Vitrohm motstanden hel, bare litt brunsvidd av overopphetning 
gjennom tid, så den ble beholdt. 

Glad og fornøyd 
ble pasienten 
hentet av sin 
pårørende og 
transportert hjem 
igjen. 
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  Da var vi kommet til siste siden igjen av årets første hjørne. 

        Nipper er nå ferdig med å leke julenisse og demaskeringen er i gang. 

En artig og smart 
løsning jeg oppdaget 
på en Sølvsuper 10 
som kom inn til 
reparasjon; det var 
montert en fininn-
stillingsknapp på 
søkekondensatoren,  
og den var helt 
ypperlig å bruke på 
kortbølgen da det er 
litt trangt på båndet 
her. 
 

 

På neste side bare MÅ jeg ha med en ny side om historien om Hr. Olsen og hans 
bestrebelser på å få radioen inn i familien. 
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Disse tegningene kommer fra et gammelt reklamehefte utgitt av A/S Philips Gløde-
lampefabrikker, Eindhoven-Holland, 1924. 
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Faksimile fra HH39 (3/92) (s. 35-38) 
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Faksimile fra HH69 (1/00)  (s. 14-21) 
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Våre morsenøkler

Her har vi to litt uvanlige halvautomatiske bugs fra Eddystone. Disse ble 
produsert på slutten av 40-tallet i et antall av bare 2-300 stk.
Patenten fra Vibroplex hadde forlengst gått ut, så det var fritt frem for andre 
å bruke det systemet. Eddystone sluttet med dem, men solgte resten av dele-
lagret til et annet firma som satte sammen en del slike nøkler. Disse mangler                   
                                                                                           nummerstemplet på                
                                                                                           undersiden.                                                               
          (Foto: TMN)

Diverse deler til krystallapparat. Foruten dette måtte man også ha en avstem- 
ningsspole og 4 telefonkontakter (bananbøssinger). Og en høyohmig hode- 
telefon, GOD antenne og jordingspunkt (helst jordspyd slått ned i bakken). 
Isteden for krystalldetektor kan man bruke en germaniumdiode (f.eks OA80 e.l.) 
Da burde det være mulig å høre noe fra mellombølgen om kvelden.
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Krystallapparat fra firma Ommund Ommundsen på Hamar 1923. 
(se artikkel inne i bladet)
                                             

 (Foto: Carl Christian Ommundsen)
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