Silent key

LA8CD, Johan Brobakk.
Det er med dyp sorg vi melder at LA8CD, Johan
Brobakk har lagt nøkkelen tilside for siste gang. Han
sovnet stille inn tirsdag 27. august etter kort tids
sykdom, 82 år gammel.
Johan har vært en meget aktiv støttespiller for
Trondheimsgruppen i en årrekke i mange ulike verv, og
i 2003 ble han tildelt gruppens Æresmedlemskap for
sin innsats. Mange vil 7huske Johan for sitt fantastiske
humør og hans evne og innsats for å hjelpe alle som
trengte en håndsrekning.
Johan startet sin tekniske utdannelse i 1946, men
radioamatørlisens ble det ikke før i 1952, - da hadde
han allerede vært medlem av NRRL og den lokale
gruppen i et år.
For alle oss som fikk gleden av å jobbe sammen med
Johan, vil det nå bli et stort tomrom. Våre tanker går til
Synnøv som har vært hans trofaste bisitter siden 1950,
til de 3 barna, og øvrige familie.
Vi lyser fred over Johans minne!
Trondheimsgruppen av NRRL
v/LA4YW

LA8CD, Johan Brobakk.
(klippet fra QSP-Trøndelag nr 2-2003)
Da jeg så dagens lys, den 27 okt. 1928, bodde vi i et hus ikke
langt fra der jeg bor idag, - det lå bare noen meter bortafor omtrent
der vi nå har Ole Laulos vei nr. 17. Men det er lenge siden, og
ingenting så da ut som i dag, heller ikke jeg. Ja, for som dere
sikkert har sett så har jeg vokst litt siden den gangen...
Jeg hadde vel som de fleste en ganske normal oppvekst sammen
med min lille- og storesøster som jeg alltid har forsøkt å holde
styr på, men noe særlig til skolegang ble det igrunnen ikke.
Foruten de vanlige pliktårene, gikk jeg på det de den gangen
kalte for realskole, og fortsatte deretter i 1946 med teknisk skole
per korrespondanse, eller det man i dag ville kalt NKI.
Men så var det tid for det man kaller verneplikt, noe som for
meg startet i 1948 på Hove leir, Tromøya, like utenfor Arendal.
Som navnet tilsier ligger det på ei øy, og dette var før brua kom,
så hver gang vi fikk perm og dro inn til Arendal, var det viktig å
nå siste ferge tilbake om kvelden, noe vi selvsagt ikke satt helt pris på. Men jeg ble ikke lenge på Tromøya. En dag stod det oppslag om at Luftforsvarets
sambandsskole utafor Oslo hadde 4 ledige plasser, og jeg søkte. Jeg fikk plass, og av de 4 som dro, var vi to som fullførte skolen høsten 1949. Der traff
jeg også Egil, LA9MB, som skulle bli telegrafist, mens jeg gikk på teknikkerlinjen. Her var det masse teori og opplæring i samband mellom fly, mellom
fly og bakken, og etter endt utdanning bar det til Bardufoss Flystasjon for å ”betale” for skolegangen med to pliktår der. Sambandet gikk mest på VHF,
AM, og vi hadde hele 4 kanaler å velge i, - bra skulle det være...
Tilbake i Trondheim igjen fikk jeg omsider fullført korrespondanseskolen i teknikk, og fikk jobb på SINTEF hvor jeg bygde TV-omformere for NRK
som skulle stå rundt om på fjelltoppene. Jeg jobbet også en periode på Radiolabben, og en av sjefene mine hadde i oppdrag å lage en datamaskin. Jeg
var med og bygde en skriver, med rør selvsagt, og den hadde hele 6 kanaler.

Senere, i 1956 var vi 7 stk som sørget for TV-sendinger fra NTH
ei uke under Radioforhandlernes 30-årsjubileum. Dette var store
ting da det enda ikke var kommet regulære TV-sendinger i
Trøndelag, - de første TV-sendingene kom vel først i 1960, så
alle radioforhandlere i byen hadde satt opp en TV i sine
butikkvinduer slik at publikum kunne få se TV fra kl 18-22 hver
kveld hele uka. Det ble da sendt nyheter, musikkinnslag og annet
av mer underholdende karakter.
I 1960 begynte jeg med det som ble min jobb resten av livet,
nemlig reparatør av skipsutstyr, spesielt skipsradar. Jeg fortalte
litt om dette på et medlemsmøte i fjor om noen har så lang
memory... Men denne jobben førte med seg mye reising fra Sicilia
i sør til Nordkapp i nord. Jeg har vært innom de fleste steder i
Europa og Skandinavia, men om noen tror jeg har sett mye av
verden med det, så tar de skammelig feil. Det ble som oftest å
møte opp på Værnes i all hast, mellomlande et sted underveis
før man landet et eller annet sted i Europa, ble fraktet ut til en
LA8CD, Johan i senderrommet på NTH, med TV-senderen i bakgrunnen.
båt hvor man jobbet til man nesten stupte i seng på et eller annet
hotell, og så rett hjem neste dag. Det var en veldig stressende jobb, men egentlig var det vel mest all reisinga som slet mest.
Som eksempel kan jeg nevne en gang en båt som lå i havn i Rotterdam og skulle ha montering av ny radar ombord. Det var en mandag og båten skulle
gå ut igjen på onsdagen, så nærmeste reparatør syntes det var for knapp tid. Mandag kveld fikk jeg telefon og tirsdag morgen satt jeg på flyet til
Rotterdam, ble loset ombord og jobbet til natt til torsdag da båten kunne legge ut fra land igjen, og jeg kastet meg på første fly hjem torsdag morgen. Det
var slitsomt, og man kunne ofte ha følelsen av å brenne lyset i begge ender, men jobben som sådan var fin, og skulle jeg valgt jobb på nytt, måtte det blitt
blant sjømenn. Det er noen av de fineste mennesker å jobbe sammen med. Man fikk virkelig høre det om man gjorde en drittjobb, men det manglet heller
ikke på godord når en jobb var vel utført.
Men midt oppi alt stress og mas med skole og arbeid, så rakk jeg også å bli gift med Synnøv i 1950, og vi fikk tre barn, - det er vel den største bragden

jeg har gjort så langt skulle jeg tro. Vi feiret gullbryllup i 2000, og har bodd i mitt
barndomshjem fram til 1971, da vi bygde det huset vi nå bor i.

I aug. -92 la jeg ut radialer på
plenen, alt du ser på bildet ble
lagt utover, og de første gressklippingene etterpå ble gjort med
all mulig forsiktighet,

Men litt om amatørradio må jeg vel også ta med? Jeg startet tidlig å pusle med
radio, allerede i 1947, men det ble aldri til at jeg tok meg på tak og meldte meg på
CW-kurs før i 1952 da LA1VB vare CW-lærer og eksaminator. Jeg hadde da
allerede vært medlem av NRRL og Trondheimsgruppen et år. Kurset var et
intensivkurs fra januar til mai, og jeg må få lov å si at det slett ikke var så enkelt
å lære seg CW på den tiden. Vi hadde CW-trening 1-2 ganger per uke, hvor læreren
satt og hakket ned tegnene med en handpumpe. LA1VB var en meget flink CWkjører og en meget trivelig kar som opererte aktivt i motstandsbevegelsen under
krigen, men vi kunne jo ikke øve hjemme, da det ikke var noe så fint som
kassettspillere, morsetutorer eller avanserte datamaskiner med tilhørende morseøvingsprogram å hjelpe seg med. Vi gikk derimot og morset til hverandre rent
verbalt etter reklameskilt etc på gata, og i mai var jeg den heldige vinner av LA8CD
som signatur.
Den første tiden fram til 1959 var jeg veldig aktiv, men så ble det for mange
plikter, og hobbyen ble delvis lagt på hylla fram til i 1980, da jeg igjen ble aktiv.
De to første årene var det bare SSB med alt og alle som ville slå av en prat, men
så pusset jeg støv av handpumpa og startet på CW, noe som nesten var helt glemt
etter så mange års fravær. Men etter litt øvelse var jeg også å høre på CW, og jeg
kjørte også en rakke contester på CW, da helst de mer nasjonale testene som
Fylkestesten, SAC og NRAU, men jeg deltok også på Telefonitesten, noen mindre
tester og litt på CQWW sine tester, mest for å plukke spennende stasjoner, men
det ble jo noen diplomer etterhvert også.
I forbindelse med testkjøring, har jeg også kjørt portabelt fra ulike distrikter i
Telefonitesten og en periode, da det enda var lov for enkeltoperatører å delta i
Fieldday testen, så opererte jeg fra ulike QTH ute i bushen. Jeg har alltid vært

glad i å eksperimentere og improvisere litt, og det får man bruk for når man skal
sette opp ei antenne ute i bushen. Men jeg har også eksperimentert med antenner
hjemme i hagen. En periode hadde jeg oppe 3 vertikalantenner i fase ute på plenen,
og da ble det lagt ut et imponerende teppe av radialer for å oppnå mest mulig
perfekt jord.
Når det gjelder min innsats for gruppen, så har vel den vært mer eller mindre
sammenhengende siden 1982 da jeg ble med i styret fram til 1988 da jeg avsluttet
som leder. I samme periode var jeg også sendersjef, mens vervet som kurslærer i
teori varte helt fram til 1990, og kanskje litt til som hjelpelærer. Jeg var også
QSL-manager i 11 år, fram til 1989, og foruten de ulike vervene, fikk jeg også en
masse oppdrag med reparasjoner av radioutstyr både for private og for
Repeaterkomiteen.
Men jeg har jo også deltatt på ulike aktiviteter i gruppen, bl.a. husker jeg godt
perioden da LA2T fikk spesialsignaturene LM2SKI i forbindelse med VM på
ski, og senere LM2T i forblindelse med Trondheims 1000-års jubileum. Da var
det stor aktivitet på gruppens medlemmer, og det var ikke lite arbeid bare å få
confimert rundt 12.000 QSL-kort som ble resultatet.
Det var vel litt av det jeg har vært borti, men det kunne sikkert vært skrevet ei bok
om jeg skulle ta med alt, så vi slutter der. Men jeg vil til slutt få benytte anledningen
til å takke Trondheimsgruppen for Æresmedlemskapet som ble tildelt meg på
årsmøtet, og for det fine diplomet som fulgte med. Det varmet en gammel manns
hjerte!
73 de LA8CD / Johan Brobakk

LA8CD overrekker ordfører Marvin Wiseth et minne fra LM2T-operasjonen
i 1997, som takk for de 12.000 QSL-kortene vi fikk.

