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Høstauksjonen 19. oktober 2019
Formannen vår, Tor van der Lende, har denne høsten vært gjennom en alvorlig sykdom,
kreft i mageregionen. Men han har nå vært under god behandling på Ullevål sykehus og
er i full gang med å restituere seg. Vi håper og tror dette vil gå bra.
Dette førte til at han ikke kunne stille som auksjonarius på høstauksjonen. Heldigvis var
styremedlemmene Jan Helge Øystad og Roar Veum villige til å ta denne jobben på
deling, og auksjonen gikk helt knirkefritt. En stor takk til disse to for godt utført arbeid!
En stor takk også til hans kone Mette og datter Terese, som også denne gangen ordnet
med servering av mat og drikke.
Imidlertid oppsto det et par andre problemer: noen av de påmeldte objekter var ikke der.
Uheldig, da folk kommer langveis fra for å by på kanskje nettopp noen av disse. Derfor
må vi oppfordre alle som melder på noe til å ta dette alvorlig og levere i tide. Hvis man
ikke kan møte med sine objekter må dette meldes fra noen dager før auksjonen. Unntak
må være plutselig sykdom og/eller trafikkuhell under transporten.
Morsenøkkelen på side 2 i dette nr.
Ragnar Tellefsen opplyser at den kom sammen med agentsettet Mk119, som en
ekstranøkkel. Mk 119 har innebygget nøkkel, men det var nok mer bekvemt å bruke en
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ekstern nøkkel. Dette settet kom etter krigen og er nok et Stay-Behind sett da det var
lagret sammen med en pistol.
Nøkkelen er sannsynligvis eldre enn radiosettet og av ukjent fabrikat.
Morsenøkkelen i HH147
Denne er nok ikke russisk som jeg trodde, men dansk. Terje Roghell (716) opplyser
dette.
Tre redaksjonelle turer til militære museer i høst.
Kåre Kristiansen og redaktøren av dette bladet tok tre museumsturer i høst:
Modellkammeret på Jørstadmoen 7. august, Forsvarsmuseets bibliotek 4. og 25.
september. På modellkammeret ble vi meget godt mottatt av Arnfinn Waldahl Roel som
avsatte flere timer sammen med oss. Han har veldig god innsikt i militært radioutstyr og
bruken av dette. Der demonterte han hærens gamle 0,5kW gnistsender fra 1915 og lot
oss fotografere fra alle tenkelige kroker og kriker. Meget interessant for oss begge og
spesielt for Kåre Kristiansen som skriver om denne.
På Forsvarsmuseets bibliotek fikk vi meget god hjelp av Mette Guderud som hadde
funnet frem over 20 bokser med Jon Ulvensøens papirer. Ulvensøen var en meget god
venn og forbindelse NRHF hadde på FMU på 80 og 90-tallet. Disse boksene var som
skattkister, med notater, bilder, beskrivelser, møtereferater. Vi kunne kopiere og
fotografere så mye vi ville. Jeg er spesielt takknemlig for at hun lot meg låne med en
notatbok skrevet i England under krigen. Se mer om denne bakerst i bladet, s. 51-55, og
på omslaget. Det vil komme mer fra dette utover neste år.
En stor takk til Anne Solberg ved NTMs bibliotek for hjelp og støtte til artikkelen
i HH147: «Radioforbindelse til Grip». Her skjedde det en glipp under redigeringen,
og kildehenvisningen ble ikke tatt med. Det skulle stått: Kilde: Tekniske meddelelser fra
Telegrafstyret nr. 9-11, 1919. (Redaktøren tar all skyld for denne.)
Julemøtet med 40-års jubileum10. desember 2019
Dette er et litt kort varsel, men vi vil gjerne gjøre oppmerksom på at årets julemøte blir
litt spesielt. Det er nemlig i høst 40 år siden NRHF ble grunnlagt!
Dette markerer vi med fest og moro på julemøtet og med utlodding av mange flotte
objekter det er vel verdt å ta med seg hjem. Møt opp, møt opp!
VIKTIGE NRHF-DATOER I 2020
11. februar
Deadline HH149
18. februar
Frist for forslag til årsmøtet
10. mars
Pakkedag HH149
31. mars
Deadline HH150
14. april
Årsmøte
21. april
Påmelding til vårauksjonen
5. mai
Pakkedag HH150 og auksjonslista
23. mai
Vårauksjon
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25. august
8. september
22. september
17. oktober
27. oktober
1. desember
8. desember

Deadline HH151
Påmelding til høstauksjonen
Pakkedag HH151 og auksjonsliste
Høstauksjon
Deadline HH152
Pakkedag HH152
Julemøte

DA ØNSKER REDAKTØREN ALLE EN RIKTIG GOD JUL OG ET GODT
NYTTÅR!

Fra Ulvensøens arkiv, AN/GRC-9 med håndgenerator.
Jørstadmoen en gang på 70-tallet.
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Forsterkeranleggene ble gode artikler for Radionette
Av Fredrik C. Hildisch, tidl. eksportsjef i RadiOnette norsk radiofabrikk
Før krigen, allerede i 1928, konstruerte og produserte Radionette mange forskjellige
forsterkeranlegg. Det var Jan Wessel som konstruerte forsterkerne. De ble satt opp på
velkjente idrettsarenaer som for eksempel Holmenkollen og Frogner stadion.
Etter krigen ville folk igjen more seg. Radionette kom med en rekke produkter og
konstruktør Harald Nybø konstruerte dem. Wessel ga forsterkerne navnet ”Kraft” –
forsterkere med undernavn ”K” og et nummer. Modellen ”K1” hadde 14 watts
utgangseffekt ”En hendig forsterker. Ideell for framheving av soloinstrumenter og

refrengsang ved mindre orkestre” og kostet kr. 478, ”K2” hadde 25 watt, ”K3” hadde
50 watt og kostet kr. 938. I januar 1948 kom den første kombinerte forsterker
Radionette ”K32G” innbygget med plateskifter i trekasse med lokk. Utgangseffekten
var 30 watt og forsterkeren hadde automatisk plateskifter Garrard RC 65A. Den ble
etterfulgt av modellene ”K2G” som hadde 25 watt og kostet kr. 1.250 og ”K3G” som
hadde 50 watt og kostet kr. 1.458. Begge modellene var kombinert med automatisk
plateskifter, produsert i en robust trekasse med lokk og bærehåndtak. ”Ideell for
sportsstevner, folkemøter, ambulerende teatre, danseskoler og lignende” opplyser
salgsbrosjyren.
Den sentrale og populære Skansen restaurant på Kontraskjæret i Oslo og andre
restauranter og revyer brukte Radionettes forsterkeranlegg til å formidle dansemusikk
og kunstnerisk opptreden. Like etter krigen ble to høyttalere montert på taket til
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Skansen. Radionettes folk satte dem opp om våren og tok dem ned om høsten. Selve
forsterkeren sto inne og var Skansens eiendom
Gulvmodellen med forsterker ”Kraft-sentral-kabinett” ble levert med 25 eller 50 watt
og hadde innbygget Symfoni radio med ”Høyttafon” og Garrard automatisk
plateskifter RC70. Brosjyren opplyser: ”Innebygget 8” og 12” krafthøyttalere.
Dessuten kontrollbord med 10 kursbrytere. Kan leveres med inntil 150 kursbrytere.
Egen bryter for fellesanrop. For bedrifter, musikk til arbeidet, for skoler, turisthoteller
og restauranter. ”K2K” koster kr. 2.850 og ”K3K” koster kr. 3.060”.
I tillegg til alle disse modellene hadde Radionette også fått frem ”Utgangsforsterker
U1”. Pris kr. 730. ”Denne ideelle utgangsforsterker kan tilkobles alle Radionette
forsterkere. Inntil 20 stykker ”U1” kan kobles sammen for utgangsytelser opptil
1.000 watt”. Da ble det et kraftig anlegg!
En rekke forskjellige høyttalere i kabinett med styrkeregulator ble tilbudt under
”Symfoni”-navnet. Med minste 6” høyttaler var prisen kr. 61 og med 10” høyttaler
var prisen kr. 102. ”Den spesielle konstruksjon bevirker at bassen blir fyldigere og
mindre dempet enn ved andre kabinetter av samme størrelse”. Disse ”Symfoni
kabinett-høyttalere” i trekabinett ble bestselgere på markedet og sannsynligvis finnes
de, selv i dag, på vegger på mindre serveringssteder rundt omkring i vårt ganske land.
Høyttalerkabinetter inne i bygninger var en ting, men høyttalere trengtes i stor grad til
utearrangementer som skirenn, folkemøter og fotball. Utehøyttalere som tålte både
regn og snø. Radionette lanserte tre forskjellige typer ”Kjempehøyttalere i
utekabinetter”, typene 100, 101 og 102, hvor den største hadde 12” og 15” høyttalere.
”Kabinettet gir en usedvanlig god bassvirkning. Sjalusi foran høyttaleråpningen”.
Som tilleggsutstyr til forsterkeanleggene leverte Radionette mikrofoner med
regulerbart bordstativ eller gulvstativ, skjermet mikronkabel og linjevelgere for
”høyttafon”-anlegg. Den sistnevnte ”for kombinert radio og høyttafon-anlegg ved
skolekringkasting, musikk til arbeidet etc., leveres i lys eller mørk farge, pris kr.
29,20”. Grammofonstifter til Garrard plateskifter ”Symfoni grammofonstifter, spiller
10 plater - esker á 100 stk. kr. 2,10” ble levert av anerkjent utenlandsk fabrikant.
I 1968 anskaffet Oslo kommune høyttaleranlegg fra Radionette til sin nye kunstfrosne
bane på Valle Hovin. Der ble anlegget bygget opp med 8 utgangsforsterkere, 2
hovedforsterkere og 5 for-forsterkere som alle var fulltransistoriserte, bygget i en
enhet i et ”rack”. Hele anlegget styres fra en kontrollpult.. Både platespiller og
båndopptaker var montert på hver side av kontrollpulten.. Ute på banen var det
montert 24 mikrofonkontakter og 28 telefonkontakter som alle gikk inn på
kontrollpulten. Søylehøyttalerne ute på banen fikk et nytt system som ikke tidligere
var brukt. Disse høyttalerne var montert på bevegelige, leddete stendere på masten så
høyttalerne kunne dreies i alle retninger og vinkler. Fordelen var at da kunne man ta
hensyn til høyttalerplasseringene i forhold til bane, tribune og ikke minst unngå
sjenanse for naboer. ”Rack’et” hadde også moderne fjernstyringsteknikk. Det samme
året fikk forsterkeravdelingen oppdraget om å bygge om anlegget på Frogner stadion
til samme system.
8

Hallo Hallo nr 148

Det var ingeniør Aage Løkke som sto for konstruksjonsarbeidet for anlegget på Valle
Hovin. Løkke var sjef for forsterkeravdelingen fra den gang Radionette, noen år etter
krigen, hadde forsterkeravdeling på Filipstad i lokaler hos Banan-Matthiessen.
Montør Halvor Skjeseth (1930-2011) i forsterkeravdelingen var personen som kjente
til behovet ute i markedet, for Skjeseth hadde i noen år fungert som sjefstekniker på
Bislet stadion.
Som tidligere opplyst, ble forsterkerne noen år etter krigen produsert i leide lokaler
hos Banan-Matthiessen på Filipstad i Oslo. Da importen av bananer kom i gang,
omtrent rundt 1950, flyttet forsterkeravdelingen til Radionettes leide lokaler i Kr.
Augustgt. 15, Oslo, som tidligere var Masken Teater.
Forsterkere i Radionette var et betydelig nisjeprodukt både på land og til sjøs. Mange
norske skip i handelsflåten fikk levert forsterkersentraler i ”rack” med både radio,
plateskifter og båndopptaker. Sentralene ble montert hos skipets telegrafist. Flere
anlegg ble spesialbygget etter redernes ønske med prioritetsanordning hvor kapteinen
på broen kunne bryte inn og gi beskjed til mannskapet. Dobbeltprogrammer og
varslingsoscillatorer ble også bygget inn i anlegget. Mange nybygninger både i Norge
og over hele verden fikk forsterkersentraler montert. Det medførte videre at
kapteinens kahytt og mannskapets oppholdsrom fikk radioer fra Radionette. Et av
disse rederier som til stadighet kjøpte anlegg og radioapparater til sine skip, var
rederiene Trygve Gotaas og Gotaas-Larsen. Rederiets adm. direktør Rolf Pettersen
var utdannet telegrafist og var begeistret for Radionetteapparatene, og for ham var det
en selvfølge at skipene skulle ha utstyr fra Radionette. Pettersen ble godt kjent med
eksportavdelingen i Radionette.
Fra midten av 1960-årene ble flere og flere norske handelsskip kontrahert ved
utenlandske verft. Mange forsterkersentraler ble eksportert til japanske verft og til
Lenin-verftet i Gdansk i Polen, for å nevne et av de østeuropeiske verft som hadde
mange nybygninger for norske rederier.
Mot slutten av 1960-årene ble interessen for å fortsette å produsere forsterkere mer
labert i Radionette, fordi andre typer apparater krevet ressurser. Helt slutt var det
ikke, for i 1966 kom Radionette med en bærbar monoforsterker med rør. Den fikk
navnet ”Kraftforsterker Orkester 60” og var en forsterker med 60 watts utgangseffekt
for orkester, band og soloinstrumenter. Den hadde et bærehåndtak og vekten var 13,5
kg. ”Hendig i form, lett å transportere”, opplyste brosjyren. Fremdeles ble
forsterkersentraler ”Sentral-rack” produsert på bestilling. Det kom to nye
hovedmodeller av mindre bordforsterkere i trekabinett med aluminiumsfront. Disse
var fulltransistorisert, og den ene hovedmodellen var i tre varianter og hadde type
nummer K1T – 12 watt, kr. 790, K2T – 25 watt, kr. 980 og K3T – 60 watt, kr. 1.450.
Den andre hovedmodellen var modellen hi-fi stereo 2 x 12 watt. Alle disse fire
forsterkerne egnet seg til foredrag, konserter og grammfonforsterkning. Noen gode
salgsmodeller ble de imidlertid aldri. Aage Løkke som hadde stått for forsterkerne
hadde fått helt andre oppgaver i bedriften.
Hallo Hallo nr 148
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Den siste Radionette-forsterker kom på markedet. Knut Myrvold (1939-2018)
begynte i Radionette i 1961. Han var sønn til formann Erland Myrvold på
delefabrikken i Møllergaten og oppvokst med Radionette hjemmefra. Fra høsten 1966
ble han overført fra fabrikken til laboratoriet, og før bedriften flyttet til Sandvika i
1968 var Knut Myrvold ansatt på instrumentavdelingen.
Knut Myrvold var interessert i forsterkere og promoterte denne varegruppen ivrig og
med mange argumenter overfor andre kolleger og ikke minst i møter med Jan Wessel.
Det ble til at Wessel våren 1970 på et møte, ga Myrvold i oppgave å se på
konstruksjon av forsterker. Jeg var til stede på møtet og støttet Myrvold i å få frem et
nytt og moderne forsterkerprodukt. Myrvold hadde noe tidligere laget et par
prototyper som virket lovende. På møtet ga Wessel retningslinjer om en
stereoforsterker på 2x 60 watt sinus utgangseffekt som skulle lages etter
modulprinsippet. Den skulle lages slik at tonekontrollen og sluttrinnet på 2 x 60 watt
10
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var en enhet, og at inngangskretsene kunne variere etter behov med løse moduler med
enkel montering. Forsterkeren skulle utstyres med elokserte, ekstruderte
aluminiumslister i fronten. Wessel ga Myrvold i første omgang i oppgave å tegne
modellen med de tekniske løsninger.

Wessel forespurte Knut Myrvold på møtet om han kunne greie oppgaven og det
svarte Myrvold bekreftende på, men alene ville det ta lang tid å få produktet helt
frem. Wessel forsto dette og bad ham om først å lage en prototype, så skulle
bemanningsspørsmålet tas opp. Hele oppgaven skulle forstås slik at forsterkeren
kunne benyttes i forsterkersentraler (”rack”), som løs forsterker til idrettsanlegg og
som et kraftig musikkanlegg i hjemmet med FM-radio i en egen modul.
Men allerede året før, i 1969, ble det holdt et utviklingsmøte med flere personer til
stede fra laboratoriene og markedsføringsavdelingen. Da ble det drøftet utvikling av
”et meget avansert musikkanlegg med FM-radio”. Myrvold fikk i oppdrag å arbeide
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videre med prosjektet som resulterte i en plan med utviklet forsterker på 2 x 60 watt i
tre forskjellige varianter.
Ingeniør Oddbjørn Gjelsnes (1941- ) var en sentral person i begynnelsen av
konstruksjonen av den nye forsterkeren som fikk navnet K100 – monoforsterker 100
watt sinus utgangseffekt. Han hadde kjent Knut Myrvold allerede fra skolen på
Teisen. Senere var de gode venner. Knut spurte Oddbjørn om han kunne utføre den
elektroniske konstruksjonen sammen med ham. Imidlertid var Oddbjørn opptatt med
andre prioriterte konstruksjoner, produktene Soundmaster med og uten cassette,
sammen med labsjef Kopperud, Michelsen og Grønnevik. Løsningen for samarbeidet
mellom Knut og Oddbjørn ble noe spesielt. Etter avsluttet arbeidstid (klokken 16:15)
på Phono-laboratoriet fortsatte Oddbjørn konstruksjonsarbeidet hos Knut med K100.

Knut hadde rigget opp lab-fasiliteter på mesaninen som lå over produksjonshallen i
Sandvika-bygget. Det var en ubetalt vennetjeneste til Knut som varte noe over en
måned, men det ble ikke arbeidet hver eneste kveld. Da Oddbjørn hadde fått
elektronikken til lab-prototypen ferdig, fullførte Knut prosjektet K100 sammen med
ingeniør Pål Hamre (1946-).
Oddbjørn Gjelsnes begynte i Radionette i 1960 og sluttet i desember 1972, avbrutt av
militærtjeneste og ingeniørutdannelse, og begynte i høyttalerfabrikken Scan-Speak i
Danmark som utviklingsingeniør. Labsjef Per Kopperud skrev i sluttattesten til
Oddbjørn: «Han ledet utviklingen av elektronikkdelen i flere av Radionettes
produkter – og kan bare beklage at han slutter».
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Prototypen ble forevist Wessel for godkjennelse, og det ble bestemt at prosjektet
skulle settes i gang. Bemanningsspørsmålet ble tatt opp og Myrvold fikk med seg
ingeniør Pål Hamre til å få frem denne monoforsterker på 100 watt sinus
utgangseffekt. Monoforsterkeren skulle ha kretskort/printkort (brukes til montering
av komponenter) laget med mulighet for stereo, slik at det bare var å sette inn
komponentene. Da hadde man en stereoforsterker. Salgsavdelingen ønsket imidlertid
at varianten K100 for mono skulle produseres først. Det var på grunn av at Radionette
nå manglet en monoforsterker til skip, spisesteder og sportsarrangementer. Myrvold
var prosjektleder og Hamre var underlagt ham.
Monoforsterkeren fikk typebetegnelsen K100. Den ble konstruert på rekordtid i løpet
av omtrent et halvt år og satt i produksjon. K100 veide noe under 7 kg og målte i cm i
bredde 38,8, høyde 11,8, dybde 28. Utsalgspris kr. 3.300. K100 var lettbetjent med
skyvepotensiometre for alle variable funksjoner. Den første produksjonen var på 500
forsterkere. Trykkammerhøyttaler TK 50 Dome 8 ohm på 50 liter (med to bass- og en
diskanthøyttaler) var tilpasset K100. Myrvold hadde en kort tid tidligere utviklet
modellen TK50 Dome. (En Dome-høyttaler har halvkuleformet membran (dome) og
er beregnet på øvre mellomtone og diskantområdet. Den ga bedre spredning av lyden.
Denne Dome-høyttaler (type 87H) var utviklet og produsert av Seas Fabrikker i
Moss). Det var utviklingssjef John Fjerdingstad som ba Myrvold om å få til TK 50
Dome høyttaleren.
De to første K100 ble solgt til to kunder hvor det var om å gjøre at disse forsterkerne
fungerte optimalt slik de var ment å gjøre. Myrvold mente de ville oppfylle kravene
til ytelse og driftsikkerhet. Den ene ble sendt til utlandet, langt av sted, til den norske
misjonsstasjonen på Madagaskar og den andre til stadion i Tønsberg, til et viktig
sportsarrangement, hvor norgesmesterskapet på skøyter skulle avvikles i 1972.
Myrvold lyttet på radiosendingen under skøytemesterskapet og kunne, med lettelse,
konstatere at det hørtes ut til at K100 greide oppgaven, forteller han smilende til meg.
Det norske forsvaret kjøpte 600 K100. Neste skritt var å selge forsterker K100.
Forsvarets velferdstjeneste i Oslo ble kontaktet, og de bestilte omtrent 600 K100. Av
disse ble endel K100 produsert for utebruk, levert i olivenfargete trekasser med lokk
og bærehåndtak i hver ende. Trekassen inneholdt også fullt utstyr som ledninger,
mikrofon med stativ etc. En innholdsfortegnelse var plassert under lokket. En
aluminiumsplate dekket fronten når lokket var igjen. Lokket måtte åpnes på gløtt for
å få strøm til forsterkeren. Brukerkurs for forsvaret ble holdt på Akershus Festning.
Totalt ble det produsert i underkant av 2.000 forsterkere K100, kanskje ikke flere enn
1.500.
K100 hadde flere viktige tekniske fordeler. Hele forsterkeren var koblet med
emitterkoblete utganger på alle modulene. Det gjorde forsterkeren helt fri for broom
og støy. - Den var kortslutningssikker, det vil si at høyttalerledningene kunne
kortsluttes uten at det skadet forsterkeren. - Den hadde Speech filter på
mikrofoninngangene. Dette undertrykket akustisk tilbakekobling (hyling). - Den
hadde 4 mixerinnganger med sumforsterker slik at volumet ut var konstant. Hvis det
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ble spilt musikk på en inngang, og en begynte å snakke i en mikrofon på en annen
inngang, ble musikken dempet slik at lydtrykket ut var konstant. Slik var det på alle 4
inngangene. - Den hadde individuelt volum på alle innganger pluss mastervolum for
samlet lydtrykk - Den hadde både vanlig høyttalerutgang og 100 volt linjeutgang for
store anlegg med mange høyttalere. - Den hadde aktiv bass og diskantkontroll.
Lydtrykket ble ikke forandret, når disse ble betjent. - Produksjonskostnadene var lave
fordi det ikke var behov for skjermledninger. Modulene ble plugget inn. Den hadde
dessuten fleksible fabrikasjonsmuligheter fra mono til stereo. Alle kretskort
(printkort) var laget med muligheter for stereo. Ble aktuelle komponenter satt inn i
det tomme kretskortet på fabrikken, ble det en stereoforsterker. - K100 fikk 100 watt
sinuseffekt. Den fikk en bryter på bakveggen for valg av utgangseffekt på 100 watt
eller 60 watt.
Det kan legges til at Knut Myrvold i sitt hjem har en 200 watt stereoforsterker,
bygget ut fra monoforsterkeren K100 på 100 watt. I den ble linjetransformatoren
byttet ut med en ekstra nettransformator og komponenter i kretskort ble satt inn for å
få en stereoforsterker.
Radionette hadde en egen HiFi stereoklubb. Det var en gruppe av bedriftens
ansatte som startet denne HiFi Stereo klubb. Klubben fremførte grammofonkonserter
i bedriftens kantine (Radionettesalen) i Sandvika omtrent hver fjerde uke. Den første
konsert var i januar 1970 og medlemskapet var gratis. Det ble populært. Samme høst
mottok Radionette et tilbud fra Universitetsbiblioteket i Oslo om assistanse ved en
stereo grammfonkonsert. For første gang i norsk musikklivs historie ville man fra
offentlig hold prøve fagfolks interesse for mekaniske konserter. Det ble sendt ut
omtrent 100 innbydelser til personer i musikkforretninger, spesielt interesserte ved
universitet, laboratoriefolk og til pressen. Etter nitide akustiske og mekaniske prøver i
Radionettesalen, ble det bestemt å sette opp 8 stykker TK 50 Dome høyttalere samt å
koble 2 stykker bordmodell Soundmaster 75 HiFi Stereo i parallell (forsterker K100
fantes den gang ikke). Den mer profesjonelle platespiller Garrard type 401 skulle
dessuten bli benyttet. I november 1970 gikk konserten av stabelen med et krevende
repertoar. Det var den anerkjente bibliotekar og musikkforsker Øystein Gaukstad
(1912-1996) fra Norsk Musikkhistorisk Samling som ønsket de fremmøtte
velkommen til konserten. 86 tilfredse personer var møtt opp og stereoanlegget klarte
oppgaven på en utmerket måte, skrev bedriftavisen ”Kuréren”, og avisen la til: ”Vi
håper dette er det første skritt på veien til en bedre forståelse av stereoanleggenes
betydning som kulturspredere, og at vi kan påta oss lignende oppgaver i fremtiden”.
I oktober 1971 ble det arrangert ”åpent hus i Radionette” og holdt en hifi
stereokonsert på grammofon. 220 gratis billetter var lagt ut hos radio/tvhandlere i
Bærum og Asker, samt delt ut et mindre antall til bedriftens ansatte. Gjestene ble tatt
hånd om av vertinner og verter og vist til rette. Flere av Radionettes nyeste
stereoradioer og fjernsynsmodeller var utstilt. Det ble fullt hus. Publikum ble holdt
løpende orientert om hva som ble spilt av disponent Sverre Dahl i firma Nor-Disc (et
anerkjent plateselskap, eid av tre skandinaviske plateselskaper). Etter konserten ble
vinnere av de spilte platene trukket ut etter adgangstegn. Denne gang, som tidligere,
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var reklamesjef Jens Petter Lonning (1939-1984) og tekniker Knut Myrvold
(kveldens disc jockey) i Radionette primus motorer i Radionettes HiFi stereoklubb.
Arrangementet fikk hyggelig presseomtale i aviser i Bærum og Drammen.

HiFi stereoklubben hadde gjennom lengre tid hatt et meget godt samarbeid med
disponent Dahl i Nor-Disc. Dahl fremskaffet førsteklasses plater til gruppens
konserter og skaffet premier til konkurranser. Han holdt selv kåserier i forbindelse
med konsertene.
I begynnelsen av 1972 reiste Myrvold og Lonning til Fredrikstad. Dette opplegget var
et forsøk på å markedsføre den nye forsterker K100. Der ble det holdt en
stereokonsert i samarbeid med plateselskapet som skaffet plater, mest klassisk
musikk. Det ble i lokalet i Fredrikstad satt opp 6 stykker K100 med 16 stykker
høyttalere TK 50 Dome sammen med noen løse Dome-høyttalere. Disse løse
høyttalerne var montert på et mikrofonstativ i en søyle som en spiral. Anlegget med
seks K100 forsterkere på 600 watt skulle høres ut som et symfoniorkester. Det ble et
godt og morsomt arrangement også med lokalavisen til stede.
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Et videre skritt i markedsføringen var at direktør Asbjørn Bjørvik i Radionette
(Bjørvik hadde overtatt ledelsen etter direktør Jan Wessel) godkjente at
forsterkeravdelingen til Myrvold skulle konstruere og bygge et diskotek for Seaside
Club på restaurant Kongen i Frognerkilen i Oslo. Det ble brukt 4 stykker TK 50
Dome til anlegget. Bjørvik var selv til stede på åpningen i november 1971, forteller
Myrvold til meg.
I Radionette var det, når det forsøkes å huske tilbake til den tiden, heller en noe
lunken holdning til forsterker K100, men Myrvold fortsatte med gode og standhaftige
argumenter at forsterkere som K100 med en videreproduksjon til stereo og med FMradio ville tilhøre fremtiden. Likeledes at Radionette tidligere hadde vært et anerkjent
navn innen forsterkere både på land og til sjøs. Det må likevel stadfestes at det var
noen år tilbake. Denne lunkenheten fra ledelsen og andre kolleger skyldtes i at
Radionette hadde knappe ressurser og økonomiske problemer. Det var blitt viktig å
konsentrere ressursene om fargefjernsyn og stereoradio for hjemmebruk.
Myrvold var en person som ikke så lett ville gi seg. Han håpet at Radionette kunne få
i gang en forsterkeravdeling. På eget initiativ tok han veien til NRK og fikk kontakt
med leder for laboratoriets audiogruppe for å vise ham hva Radionette holdt på med
og å få K100 testet. Lederen syntes det var interessant å se hva norsk industri holdt på
med. Det resulterte i et brev til Radionette ved ingeniør Myrvold datert i mai 1972
hvor det ble påpekt ”forsterkeren har meget tiltalende funksjonelle og tekniske
egenskaper. Våre målinger stemmer stort sett med de oppgitte tekniske
spesifikasjonene. Forsterkeren er pent oppbygd og gir et godt ”teknisk” inntrykk.
Som kjent er det et heller magert utvalg av denne type forsterkere på markedet og
K100 representerer derfor et verdifullt tilskudd, spesielt siden den kvalitetsmessig sett
rangerer blant de aller beste på markedet”. Det ble videre understreket at brevet ikke
måtte brukes i noen form for reklame. Det ble heller ikke gjort av Myrvold. Myrvold
fikk nå fra utenforstående hold med høy teknisk kompetanse bekreftet at K100 var en
bra forsterker, og det gjorde at han ble enda mer overbevist om at det var et riktig
produkt. Nå lå veien åpen for ham, mente han selv, til at Radionette snarest burde
opprette en forsterkeravdeling.
Forsterkeravdeling ble opprettet, i hvert fall på papiret. Et møte holdtes den 2.
juni 1972 på topplanet i Radionette hvor det ble foreslått at forsterkeravdelingen
skulle underlegges salgssjefen for Norge, Jan Kåre Amundsen og ledes av
salgssekretær Finn Holt. Knut Myrvold ble underlagt Holt og skulle være teknisk
ansvarlig for utvikling og produksjon. Likeledes ble Pål Hamre underlagt Myrvold.
Forslaget ble i samtaler behandlet av direktør Bjørvik, merkantil leder Kåre Lunde,
utviklingssjef John Fjerdingstad og salgssjef Jan Kåre Amundsen.
Forsterkeravdelingen skulle plasseres i serviceavdelingen hos servicesjef Tore
Brørby, hvor også produksjonen av forsterkere skulle foregå.
Det var på denne tid fusjonen mellom Tandberg og Radionette skjedde, i midten av
mai 1972. Da opprettelsen av en forsterkeravdeling ble drøftet videre i juni med
ledelsen i Tandberg, ble det besluttet at det likevel ikke skulle opprettes en
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forsterkeravdeling i Radionette. Det er nå i ettertid for meg, 38 år etter, vanskelig å få
frem detaljer i prosessen fra 1972. Det tyder på at Tandberg ikke hadde hatt et
forhold til forsterkere, og at det var viktig at ressursene i Radionette ble rettet mot
produksjon av fargefjernsyn og stereoradioer. Ledelsen i Radionette var av samme
mening og ønsket vel heller ingen nærmere diskusjoner. Knut Myrvold forsøkte igjen
å overbevise ledelsen i Tandberg. Det var nytteløst, siden Tandberg ikke hadde noe
forhold til forsterkere og markedet for disse. Innkjøpte deler og halvfabrikat av K100
ble pakket vekk. I 1973 ble dette kastet og noe materiell ble også gitt bort til noen få
ansatte i Radionette som bygget K100 forsterkere hjemme, kjenner jeg til.
Knut Myrvold fikk tips fra en kollega som hadde begynt i et nyopprettet elektronisk
firma på Lysaker utenfor Oslo, eid av svensker, at det var interessant arbeid for ham
der. Drivkraften for forsterkerne i Radionette, Myrvold, sluttet i Radionette og
begynte i det nyopprettete firma den 1. september 1972. Myrvold gjorde en god
karriere og ble noen år senere toppsjef i et svensk datterselskap i Norge innen
elektronikk, til han gikk av med pensjon. Pål Hamre ble overført til laboratoriet for
stereomodellene Soundmaster. Han sluttet i Radionette i 1977 og startet sitt eget
firma innen elektronikk. En annen drivkraft for å markedsføre K100, reklamesjef Jens
Petter Lonning, sluttet også i 1972. Da var det ingen igjen til å ta seg av K100.
Det ble en trist sorti for den lille forsterkeravdelingen i Radionette, opprettet kun på
papiret, med dette produktet og fremtidige forsterkere som de mente kunne ha en
fremtid i Tandbergkonsernet. Ingen av lederne i bedriften støttet deres arbeid på det
tidspunktet.
Sommeren 1972 var det nok helt riktig å ikke opprette en mer profesjonell
forsterkeravdeling i Radionette. Om det burde ha vært gjort noen år senere, kan det
stilles spørsmål. Kanskje ville tekniske ressurser både fra Radionette og Tandberg gitt
gode resultater med en avdeling i Radionette for et mer profesjonelt produkt enn
fargefjernsyn og stereoanlegg til hjemmebruk? Men et bestemt svar kan ikke gis,
ønsker jeg å avslutte med. Jeg har snakket med de personer som var involvert i K100
og spurt dem om hva de den gang syntes om forsterkeren. Svarene har vært entydige:
Riktig løsning. Fleksibel oppbygging. Enig i moduloppbyggingen. Fascinert av Knut
Myrvold som drivkraft.
På styremøtet i Radionette 6. juli 1972 ble også salget av K100 behandlet.
Styreformann Stein Ottersen (merkantil direktør i Tandberg og Vebjørn Tandbergs
stedfortreder) nevnte at Tandberg ”muligens kunne få i stand noe salg av denne
innenfor de samme salgskanaler som selger undervisningsmateriell både innenlands
og på eksport. Saken blir nærmere undersøkt”. Hva undersøkelsen førte til, kan jeg
ikke finne ut av, men antagelig ble resultatene magre. K 100 ble senere ikke
behandlet i styremøtene. I 1973, tidligere opplyst, ble overliggende deler for K 100
skrotet og punktum satt for Radionette som produsent av forsterkere fra 1928, etter 44
år.
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Bilder fra høstauksjonen 2019

God gammel signalgenerator (107)

Lenco L78 (10)
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Bencher paddle og Vibroplex (241 og 242)

Leif Marsteen presenterer et objekt
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Huldra 8 (40)

Høvding Ambassadør (141)
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Olga replika (31)

Radione R2 (131)
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To Radionettemottakere (14 og 11)

To stk Tivoliradioer (51)
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Saram flyplassender (7)

Zenith Trans Ocean (19)
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Sweetheart (71)

Zenith R615 (204)
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Hærens mobile radiostasjon på 1,5 kW fra 1915.
Av Kåre Kristiansen (739)

Over hele verden, var marinene tidlig ute med å ta i bruk radiokommunikasjon. I
mange land var hæren mer avventende. Slik var det også i Norge. Den engelske hær
gjorde sine første forsøk med radiotelegrafi i Sørafrika i 1899 og det ble opprettet en
eksperimentell enhet innenfor Royal Engineers Signal Service i 1903, men hærledelsen var ikke interessert og samarbeid mellom hærledelse, infanteri, artilleri og
ingeniørvåpen var fraværende da første verdenskrig brøt ut. Situasjonen endret seg
utover høsten 1914 da behovet for bedre kontakt mellom frontlinje og artilleri ble
tydelig. Allerede i oktober viste direkte radioforbindelse fra rekognoseringsballonger
og fly til artilleri seg effektivt og utover vinteren førte det til introduksjon av bærbare
radiosett også for bruk på bakken.
I 1907 skrev Hovland en lang artikkelserie i Norsk Militært Tidsskrift om ´Den
trådløse telegrafi i armeens tjeneste´. Ved siden av Hermod Petersen i Televerket, var
Hovland da den mest erfarne personen i Norge når det gjelder bruk av radio. Han
hadde vært teknisk leder for de skipene som lå ved Ferder under marinens forsøk med
radio i 1901 og hans bragder er omtalt i flere artikler i HH. I utredningen oppsummerer han erfaringene med landbasert militær radio over hele verden. Han nevner
bl.a. at under den russisk-japanske krig hadde russerne i den beleirede byen Port
Arthur holdt løpende kontakt med konsulatbygningen i Tschifu med gnisttelegraf
konstruert av Popov. (En annen kilde viser at denne senderen ikke hadde noen
avstembare kretser og hadde en rekkevidde på 75 km.) Videre refererer han den tyske
armes erfaringer med radio under øvelser tilbake til 1902 og operative erfaringer med
bruk av mobile radiostasjoner under oppstanden i Sydvest-Afrika (Namibia) i 1904.
Han diskuterer forskjellige antennetyper og nevner også fordelen med Poulsensenderens smale båndbredde. Han kommer også med betraktninger om teknikkens
begrensninger i situasjoner der motstanderen har evne til både å snappe opp
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meldinger og forstyrre sambandet. Som mottiltak, diskuterer han kryptering, retningsantenner og frekvenshopping. Hans mangeårige samarbeid med Telefunken gjør at
han er mest detaljert når det gjelder tyske erfaringer. Da han skrev dette, hadde
Telefunken levert kjørbare stasjoner til følgende land foruten Tyskland: Argentina 2,
Brasil 2, Kina 6, England 4, Holland 3, India 5, Østerrike-Ungarn 4, Russland 8,
Sveits 4, Sverige 2, Spania 2 og USA 4. En annen kilde oppgir at Tyskland da hadde
6 kjørbare stasjoner. Hver stasjon var tildelt to offiserer, fire telegrafister og i tillegg
personale for stell av kjerrer og hester. Hovland beskriver erfaringer med kjørbare
stasjoner fra Telefunken med rekkevidde på 150 km med høy mast og 225 km med
drageantenne.
Dette var situasjonen da hæren i Norge anskaffet sine første radiostasjoner i 1914. I
en artikkel i Militærteknisk Tidsskrift nr 6 1963 beskriver Jon Ulvensøen veien dit fra
hærens tilstedeværelse under marinens forsøk i 1901 via diverse beslutninger og
utsettelser til innhenting av anbud på utstyr fra Telefunken og Marconi høsten 1914.
På grunn av den korte leveringstiden valgte man anskaffelse av to 1,5 kW gniststasjoner fra Marconi, type F.
Den tekniske beskrivelsen og figurene som følger er hentet fra:
• Beskrivelse av 1,5 kw kjørbar Marconistation.
• Figurer til beskrivelse av 1,5 kw Feltradiostation.
som begge finnes i Forsvarsmuseets bibliotek.
Stasjonen har tre hoveddeler: strømforsyning, sender og to mottakere. Strømforsyningen drives av en tosylindret bensinmotor på 8 HK som driver en enfaset
vekselstrømsgenrator på 1,5 kW ved 180 Hz. På samme anker sitter viklinger for en
likestrømsgenerator for lading av batterier til mottakerne, belysning o.l. På samme
aksling sitter gnistmaskinen slik at dens rotor er synkron med vekselstrømsfasen.
Senderen er en gnistsender som raskt kan bytte mellom tre forhåndsinnstilte bølgelengder mellom 700 og 1.300m. Signalet som går ut, vil være amplitudemodulert med
360 Hz. Stasjonen har to mottakere. Den ene kan raskt bytte mellom tre forhåndsvalgte bølgelengder mellom 450 og 1.400m. Den andre, som er enklere og noe
mindre selektiv, kan fritt velge bølgelengde innen det samme bølgelengdeområdet.
Begge mottakerne har både krystalldetektor og vakuumdiode. Stasjonen bruker en
130m lang horisontal antenne som bæres av to 21m høye master. Det hele kan fraktes
i to vogner som hver består av en forvogn og en bakvogn som trekkes av firspann.
Den første forvognen inneholder motor og bensin- og oljebeholdere. Bakvognen dens
inneholder sende- og mottakerapparatene. Den andre forvognen er en lagervogn med
ekstra drivstoff og smøreolje samt verktøy og reservedeler. Denne bakvognen
inneholder master med tilbehør, antenne og jordnøtt. Stasjonen ble betjent av 8 mann
og de kunne sette den opp på 20 minutter. Rekkevidden i flatt terreng var 250 km.
Bildet viser til venstre forvogna med motor/generator og til høyre sender/mottakervogna med senderen til venstre og mottakerne til høyre. Mottakeren for tre forvalgte
bølgelengder er montert nederst med den fritt avstembare øverst. Hetetrådsamperemeteret for avstemming av senderen, er lett gjenkjennbart øverst midt på senderdelen
med leydenflaskene (rørkondensatorer) og høyspenttransformatoren under.
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Figur 1. Samlet koplingsskjema for sender til venstre og de to
mottakerne til høyre, den for tre forhåndsvalgte bølgelengder og
nederst den for fritt valgte bølgelengder.
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Figur 2. Strømforsyningsdelen med motoren til venstre, likestrøms- og vekselstrømsgeneratoren i midten og batterier med laderegulatorer til høyre.

Figur 3. Høyfrekvensdelen med høyspeningstransformatoren til venstre, hjulet med
elektrodene for gnistgapene i midten, leydenflaskene rett over og avstemmingsspolene med vender mellom tre forvalgte frekvenser til høye. Mellom transformatoren
og gnistgapene sitter to spoler for å sperre slik at høyfrekvent høyspenning fra svingekretsene ikke når transformatoren og to gnistgap som overspenningsbeskyttelse.
Figur 4. Gnistgaphjulet. De to elektrodene kan finjusteres langs periferien for å komme best mulig i fase
med lavfrekvensstrømmen. Størrelsen av gnistgapene
kan også finjusteres for å oppnå renest mulig signal.
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Figur 5. Kopling av
antennen til
mottakerkretsene og
nøkling av senderen. Når
bryterarmen heves,
koples bryterarmen 100
til antennen 99 og
anteenesignalet føres
videre til antennespolene til høyre.
Samtidig sluttes
kontaktene 101 slik at
detektorene får forspenning. Når
bryterarmen senkes,
sluttes kontaktene 95 og
97 slik at nøklingskretsen sluttes. Lavfrekvent strøm fra
generatoren tilføres via
bryteren 92 til høyspenningstrasformatoren 93 og nøkkelen 94. 137 er et tregt rele som kontrollerer
magnetiseringsstrømmen til generatoren.

Figur 6. Detektorkretsene. Det mottatte signalet kommer inn øverst til venstre og
passerer et gnistgap 304 som forhindrer at høye spenninger når krystalldtektoren 314
eller vakuumdioden 313 som velges med vender 312. Med de variable motstandene
315 og 316 innstilles glødestrøm og diodeforspenning. 270 velger mellom sending og
mottaking.
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Figur 7. Kontrollpanelet for detektorkretsene
vist på figur 6. 314 er krystakkdetektoren og
313 er vakumdidoden. Med 315 og 316
instilles glødestrøm og diodeforspenning.
277 og 304 er gnistgap for beskyttelse av
mottakerkomponentene.

Figur 8. Detektorene. Krystalldetektoren med lett utskiftbare krystaller til venstre og
vakuumdioden med sokkel til høyre.
Bildet viser en vogn lastet med
antennemateriell som er satt
oppå en slede. Hjulene er ikke
tatt av fordi akslingen er buet
nedover så en ville ikke spart
høyde ved å ta dem av. Bildet
ble tatt under vintermanøver 1.
til 15. mars 1917. Forsøkene ble
gjort på gangveier på
Hvalsmoen og på veier i
Norderhov.
Organisering av radiotjenesten vil bli beskrevet i en artikkel om den neste
radiostasjonen på 0,5 kW som ble anskaffet få måneder etter denne første.
Takk til Mette Guderud ved Forsvarsmuseets bibliotek for god hjelp til å finne fram
relevant underlagsstoff.
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Hallo alle sammen, da har jeg prøvd å snekre sammen noen linjer til årets siste blad.
Motivasjonen har ligget langt inne, og opplevelsene på foreningens område har ikke
vært blant det største. Men heldigvis har jeg alltid noen bilder fra tidligere prosjekter
liggende på PCn som ligger klar til å snekre sammen en artikkel.
Jeg måtte dessverre utebli fra høstens auksjon grunnet sykdom, men er vel nå på
bedringens vei. Auksjonen gikk jo bra unna med Jan Helge Øystad og Roar Veum
som vikarierende auksjonariuser, og de klarte jobben med glans. Ellers må jeg bare
sende en stor takk til alle som var med på avviklinga, transportører og bærere som
medvirket til at det ble en auksjon. Takk.
Ellers vet jeg at det blir noen flere hentinger i løpet av dette året.

Sakset fra Teknikk og Fysikk, Nr.1 1953.
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Radioer jeg har møtt, Blaupunkt 8W 740
Av Tor van der Lende, (95).
Et par måneder før jeg ble lagt inn, kom det en virkelig kraftkar på døra, og «lur»
som jeg var tok jeg bilder av hele «radio operasjonen» etter hvert som den skred
fram. Denne radioen er fra 1940 og er et mesterstykke av tysk radioproduksjon for de
mere høyt bemidlede familier i landet.
Radioen har 8 rør, hvorav 6 stålrør, og bølgelengder er: L-M og 3 kortbølgebånd, og i
tillegg 8 trykknapper for forhåndsinnstilling av tyske mellombølge stasjoner. Det er
avstemte HF kretser på alle bånd.
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En del kjente navn her,
og siden denne er solgt i
Norge er det vel ikke så
rart det er en del ikkeTyske stasjoner her, så
da kan man jo lure på
hva slags person det var
som kjøpte denne
radioen i 1940-41.
Bak hver trykknapp
sitter det en svingekrets
med en liten trimmer og
en spole.
Denne karen her har
tidligere vært innom en
annen radiodoktor, og
det var lett synlig siden
det originale
utgangsrøret EL 12 var
erstattet med et 6L6 og
med en
overgangsoktalsokkel.
Ellers er
rørbestykningen som
følger: EF11-ECH11EBF11-EF11-EM11EBC11-EL12-EZ12.
MF er 468 kHz, og
høyttaleren er en 10
toms elektromagnetisk
høyttaler.
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Her ser vi trykknappsatsen innenfra med hver sin svingekrets.
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Undersiden etter recapping. Bølgevenderen ser vi til høyre med 3 venderdekk
loddrett etter hverandre. Litt av en konstruksjon fullt av kråker.
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Det utbyttede utgangs røret, 6L6, på spesial laget sokkel. Det 6L6 som satt der måtte
byttes ut da det var gått, brent innvendig. Jeg satte først inn et originalt nytt EL12,
men det funka ikke, helt tyst, og da fant jeg ut at doktoren før meg hadde koplet om en
del under på sokkelen, så da lot jeg heller 6L6 sitte der.
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Oversiktsbilde bak, og som dere ser er
det flere store tunge trafoer/drossler her,
og jeg hadde virkelig problemer med å få
denne løftet opp på arbeidsbenken.
Strømforsyningen satt på et eget chassis
men det hang fast på selve radiochassiset,
og lot seg ikke skille.

Til venstre ser vi det 6L6 som satt der og
ble byttet ut.
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Stempelmerkene er stemplet med importørens navn; Gjerull & Co

Dagens fangst.
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Ting vi har fått til foreningen…
Av Tor van der Lende (95)
Vi har mange glade donorer i foreningen, og en av de er Tor Arne Gjerdet.
Tidligere i fjor vinter kom han innom med en stor avlang pakke i militær forkledning.
Etter diverse utpakking åpenbarte det seg en BC 2113. Dette var ikke en radio, men
en «recorder» til bruk i terrenget, og tilsluttet et nettverk av mikrofoner kunne denne
boksen finne ut hvorfra et skudd fra et våpen kunne lokaliseres til i geografien. Denne
«recorderen» hadde et tynt stålbånd som lagring av lyden. Noe i likhet med
Marconi’s Magnetic Recorder.

Her ser vi stålbåndet som ligger i en bue fra enden til fronten og med flere magnethoder langs banen. Masse flott mekanikk og med innebygget roterende omformer, og
hele greia går på 6V.
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Fronten, og der sitter det et okular med gummeblending fordi det sitter et lite scope
rør invendig. Vi har dessverre ingen bruksanvisning på denne recorder.

Her sitter scope røret, og ellers er det tettpakket med masse flotte komponenter i
mil.spec utførelse.
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I bakkant av boksen sitter den roterende omformeren som gir rett høyspenning til alle
rørene.
Denne maskinen er produsert i USA av et firma som kanskje noen av dere har hørt
om før, og det er: PRESTO Recording Corporation, New York. Dette er et gammelt
elektronikk firma som startet opp på midten av 30-tallet med å produsere
grammofoner og grammofon opptakere, det som vi kaller plate skjæremaskiner. De
første jeg har sett var fra 1936 og besto av to maskiner satt sammen i en koffert, med
en vanlig 78 avspiller til venstre og en skjæremaskin til høyre, med mikrofon, og
denne var beregnet til hjemmebruk, men dog transportabel. Etter hvert ble det
utviklet og produsert mange forskjellige modeller med proffe platespillere og
skjæremaskiner til studiobruk. Det ble også produsert båndopptagere på 50-tallet.
For mange år siden arrangerte foreningen en kveld med plateinnspilling i aulaen på
Norsk Teknisk Museum, og med Norske Rytmekonger som spilte
Dixiland/Amerikansk jazz musikk, og dette ble tatt opp på en Presto skjærer som
tilhørte Kjell Vidar Olsen og med tilhørende rørforsterker som vi fikk låne av NTM.
Denne seansen gjorde vi 28 oktober 1990, og med påfølgende reportasje i H.H nr.
5/90. Tilstede var i tillegg til ca. 100 besøkende et kamerateam fra Norge Rundt, og
fra Lørenskog lokal TV. Det ble vist et klipp av dette senere på NRK.
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Som vi ser er julefreden i ferd med å senke seg og all kjefting og skrik om DAB har
forstummet.

Også sakset fra Teknikk og Fysikk, 1953. Da gjenstår det bare å ønske dere alle en
riktig god og fredelig jul samt et godt nytt år.
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FM-sender og modem.
Av Bjarne J. M. Selnes.
Omkring 1967 var det en hobby-butikk i Oslo, som solgte mange forskjellige
byggesett innen radio etc. Blandt annet byggesett til en enkel FM-sender og en
mottaker for såkalt politiradio. Dette var en frekvens-omformer (modem), som en
kunne koble til antennen på en FM-radio, som en stilte inn på en ledig frekvens. - Jeg
bygget modemet inn i en boks som passet. FM-senderen bygget jeg først inn i en
Aiwa båndopptaker, men flere år senere (2004) flyttet jeg den til en egen boks. Begge
var batteridrevet, og de virket meget bra. FM-senderen hadde en rekkevidde på ca. 50
meter, og jeg brukte en teleskopantenne på ca. 1 meter på denne. Modemet skulle ha
en antenne på ca. 50 cm. På dette gjorde jeg noen forandringer, idet jeg satte inn
variable kondensatorer for å ta inn forskjellige frekvenser. - Jeg lagde faktisk 8-9 stk.
av dette modemet til venner og kolleger.
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Radioer også jeg har møtt: Mottaker SSR-1-E
Av Roar Mathiassen

medl.2388

Denne lille søte mottakeren kom jeg over i en bruktbutikk i Oslo for en stund siden.
Jeg trodde først det var en antennetuner, men da jeg så teksten BFO skjønte jeg det
var en mottaker. Da jeg så litt nærmere på den så jeg betegnelsen SSR-1-E, hvilket
fikk meg til å tenke på det amerikanske agentsettet SSTR-1 fra krigen. Uansett, prisen
var bare 250 kroner så jeg kjøpte den.
Vel hjemme var det først å søke på internett for å se om jeg hadde rett. Jeg finner
mange bilder av settet SSTR-1, men ingen med denne mottakeren. Til slutt, endelig,
jeg finner forklaringen: Mottakeren til SSTR-1 finnes i minst 7 forskjellige versjoner,
og forskjellene går både på rørsats og utseende, og jeg klarer til slutt å finne ett bilde
av settet SSTR-1 med akkurat denne mottakeren, SSR-1-E. Jeg finner også ut at den
skal ha driftspenningene 6,3 og 400 volt. Jeg synes 400v høres tøft ut for en mottaker,
men det er fordi den drives av samme strømforsyning som senderen. En får gå ut ifra
at det er noen store motstander i serie med rørene. Som vi ser består mottakeren av en
boks med lokk, dimensjonene er: bredde 10cm, høyde 24 cm og dybde 9cm, sånn
cirka. En kilde på nettet sier at dimensjonene er valgt så at du kan gjemme mottakeren i en brødpose! Senderen har samme mål.
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Da visste jeg hva det var, men virket den? Det var bare å prøve. Den hadde ett støpsel
med 5 poler hvorav en ikke var i bruk. Jeg tok mottakeren ut av kassa. Det var
metallrør, men 6SN7 var skiftet ut med en glassversjon så jeg kunne se om det glødet.
Det måtte være to pinner for gløding pluss en til pluss og en til jord. Jeg tok strøm fra
en hjemmelaget kortbølgesender og prøvde meg først fram med glødingen, og joda,
snart glødet det.
Så var det likespenningen. Som sagt synes jeg 400 volt var i tøffeste laget, så jeg fant
et sted hvor jeg kunne ta ut knapt 200v. Hodetelefonuttaket ble koblet til
linjeinngangen på en ghetto-blaster, og med stor spenning slo jeg på strømmen. Først
ble det litt svak brum, men så: Det ble lyd!! Jeg hadde koplet på ca. 2 meter ledning
til antenne, og det virket bra.
Jeg prøvde begge båndene og fikk inn masse stasjoner. Jeg prøvde også BFOen på
80-meteren og fant ut at den virket finfint på CW, men ikke på SSB da den ikke var
justerbar. Det gjør ikke noe. Jeg ble sittende en times tid å leke med den og fant ut to
ting: for det første burde følsomheten kanskje være litt bedre til å være en mottaker
med HF-trinn foran blander, men det skyldes nok at jeg bare kjørte den på knapt 200
volt. Med fulle 400v kommer nok følsomheten!!
Det andre jeg fant ut var at den var ganske knotete å betjene der den lå. Etterhvert
kjente jeg det ganske godt i håndleddet etter å ha fininnstilt på mange stasjoner. På ett
bilde på nettet så jeg en operatør som hadde satt sender og mottaker på høykant foran
seg. Nå vet jeg hvorfor!
Men dette spilte sikkert ingen rolle for de som brukte settet da de bare skulle stille inn
på en avtalt frekvens.
Så konklusjon: Dette er en liten og søt mottaker å ha i samlingen av radioutstyr. Etter
hvert som du samler opp mere og mere så lærer du å sette pris på de små(!) ting. Men
bruke den: nei, det blir iallfall leeenge til. Jeg synes jeg kjenner det i håndleddet
ennå!
Med radiohilsen

Roar Mathiassen.
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Salgsmøte om de tre Tandbergradioene
Huldra 9, Sølvsuper 11 og Hi-Fi FM
Den 17-18. september 1970 ble det holdt et salgsmøte mellom Tandberg radiofabrikk
v/overingeniør Bjørn Harbou-Hals og representanter for kjøperne av produktene,
radioforhandlerne. Hvem disse var går ikke frem av referatet HH har mottatt fra
Torfinn Haugland (medlem nr.973). Torfinn har også tatt bildene av radioene.
Møtet dreier seg om tekniske spørsmål angående de tre viktige radioene Huldra 9,
Sølvsuper 11 og Hi-Fi FM som kom på markedet rundt denne tiden.
(Huldra 9: 1969-70, Sølvsuper 11: 1971-75 og Hi-Fi FM: 1969-72)
For de som har disse radioene i sin samling burde dette være av stor interesse.
Kanskje for andre også. (red)

Huldra 9

Sølvsuper 11

Hi-Fi FM
skilt på bakside

Hi-Fi FM
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Flyradiokurs i England 1943
Av Tore Moe Namsos
På Forsvarsmuseets bibliotek
kom jeg i høst over en liten skatt:
«Notes from Radio Maintainance
Course RAF Cranwel 1943». Det
var håndskrevne notater og
tegninger fra et kurs i flynavutstyr og -radio. Disse var
«innbundet» med hyssing og lagt
i en perm. Alt tyder på at en
nordmann hadde laget notatene.
Mest imponerende var de
kolorerte håndtegningene av
utstyret. Mannen var en meget
habil tegner som fikk med seg
alle detaljer.
Grunnen til at jeg tror det var en
nordmann var at han etter krigen
fortsatte sine notater i samme
notishefte, fra Fornebu, Værnes
og Bardufoss. Jeg har spurt flere
gamle flynav-teknikere om de
kunne tippe hvem denne mannen
var, men nei, dette er fortsatt et
mysterium. Det sto intet navn på
notatene.
For moro skyld har jeg plukket
fram T1154, R1155 og A1134A
fra egen samling for å illustrere
hvor gode tegningene var. Alle

T1154 sender

R1155 mottaker

disse ble brukt i Lancaster
bombeflyene.

(En stor takk til Mette Guderud
fra FMUs bibliotek for all hjelp
og for at hun lot meg låne med
hele heftet for skanning og
fotografering)
(Foto: Tore Moe Namsos)

A1134A intercom
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Våre morsenøkler

(Foto: Ragnar Tellefsen)

Her har vi en uvanlig
nøkkel. Den har tilhørt
Richard Folgen LA4OE,
lærer på sjømannsskolen
og legendarisk radioamatør.
Richard gikk bort i fjor, og
nøkkelen beﬁnner seg nå i
Ragnar Tellefsens museum.
Den har vært brukt som
en ekstranøkkel på det
engelske agentsettet Mk121
etter krigen.

Første side i “Notes from radio maintenance course RAF Cranwel 1943”
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