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QSP Trøndelag 1-2005
Trondheimsgruppen av NRRL
Styret for år 2005
Leder: Arthur Bergan, LA9PX,
Nedre Møllenberg gt. 9, 7014 Trondheim
Priv: 73 52 01 60 - Mob: 952 91 722
E-post: art-be@online.no
Nestleder: Håvard Nasvik, LB9RE,
Tverrveien 57, 7560 Vikhammer
Priv: 73 97 87 72 - Mob: 913 94 216
E-post: hinasvik@online.no
Sekretær: Steinar Stjerna, LB1ZF,
Reppeveien 46, 7054 Raneheim,
Priv: 73 01 00 14 - Mob:
E-post: sstjerna@msn.com

LA7LC, Ankjell Harald Skagseth
16. mars 2004, 77 år gammel.
LA8AG, Harald Eriksen
21. mai 2004, 67 år gammel.
LA0EB, Bob Preller
20. nov. 2004, 58 år gammel.

Vi jubilerer i 2005
85 år
LA8Y, Haakon Sørbye, 16. mars

75 år
LA2JG, Inge Ladegård, 16. mai

Kasserer: Sverre Båtnes, LA9TK,
Trymsvei 4, 7033 Trondheim.
Privat: 73 93 66 92
E-post: sbaatnes@frisurf.no

LA8GE, Karl Georg Schjetne, 4. sep.

Styremedl.: Kai Rune Berg, LA3RLA,
Kirkegt. 16 A, 7014 Trondheim
Priv: 73 52 88 02 - Mob.: 980 56 117
E-post: kruberg@broadpark.no

LA4ZJA, Bjørn Gudding, 17. jan.
LA9EV, Christoffer Stensaker, 22. jan.
LA6FM, Johan P. Hesselberg, 3. mai
LA8NH, Frank Kobberød, 10. mai
LA7RJ, Odd Vatn, 13. mai
LA9PX, Arthur Bergan, 5. des.

Styremedlem: Knut-Terje Korsnes,
LA6BKA, Myran, 7633 Frosta
Priv: 74 80 94 23 - Mob: 952 59 592
E-post: pioneer@c2i.net
Varamedlem: Odd Skaset, LA3XMA,
Alf Godagersv. 17A, 7081 Sjetnemarka
Priv: 72 89 00 69 - Mobil: 906 52 550
E-post: la3xma@broadpark.no
Varamedlem: Raynold Halvorsen,
LA5VMA, Postboks 6845,
7433 Trondheim - Mobil: 984 40 145
E-post: raynold@online.no
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Silent Keys

70 år
60 år

50 år
LB9RE, Håvard Nasvik, 20. mai
LA9PGA, Per Torbj. Prestmo, 15.sep.
LA4YW, Liv Johansen, 26. nov.

Framsidebildet:
Her startet hele prosjektet med å
utvide våre lokaler til dobbelt areale.
To brakker ble kjøpt inn og tilpasset
på baksiden av lokalene. Siden har det
gått slag i slag. (Foto LA3RLA.)
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Info siden sist...
Det har nå gått over et år siden siste QSP
kom ut, så dette blir mer en oppsummering
fra mars i fjor og helt fram til nå. Mye har
skjedd i det året som har gått, men i mangel av info fra styret, tar jeg bare med de
begivenhetene jeg husker slik i farta, og
det jeg fant fra forrige styrets årsberetning.
Repeaterkomiteen har vært aktiv siden sist
med en utflukt til Liaåsen arrangert som
“blåtur”. Det var første gang undertegnede
var der oppe, så det ble i alle fall en givende
tur for meg. Turen til Bringen ble også i
fjor gjennomført i et kjempefint sommervær i slutten av juli. Likevel måtte vi spa
bort en del snø helt på toppen for å komme
fram. Det ble også utført en tur til Ruten
for lett vedlikehold av utstyret der.
Foruten disse turene har også gruppe vært
ute for å spise ”på byen” både våren og
høsten i fjor, samt på nyåret i år.
Det var også en ekskursjon til Byåsen
videregående skole, med omvisning. Vår

nye leder, LA9PX/Arthur, la fram planene
om “amatørenes åpne dag” på Byåsen VGS
i september, samme helg som Fieldday’en
går av stabelen.
Tema på møtene har vært; nødsamband
ved LA3WAA, pakkeradio ved LA3WAA
og LB9RE, revejakt ved LA4IC, LA4CKA
og LB9RE, omorganisering av NRRL ved
LA3WAA og LA1UW, DX-kjøring ved
LA3WAA, og erfaringer fra Field Day ved
Odd, LA3XMA, reorganisering av våre
komiteer ved LA9PX, planlegging av
“amatørenes åpne dag” ved LA9PX,
antennetips ved LA8GE, hva man bør ha
i sambandssekken ved LA1UW.
I tillegg til medlemsmøtene, ble det
avholdt et samarbeidsmøte mellom
gruppene i Trøndelag, og stasjonskomiteen
hadde et møte med våre husverter som nå
har lovet oss å få bli på Lialøkken også i
de neste 20 årene.
Våren 2004 deltok 4 personer på teori-

Kjøreliste for QST-Trøndelag
LA9MB
LA4CKA
LA7JBA
LA3WAA
LA5HMA
LB9RE
LB1ZF

12. JUNI
19. JUNI
26. JUNI
03. JULI
10. JULI
17. JULI
24. JULI

31. JULI
07. AUG
14. AUG
21. AUG
28. AUG
04. SEP
11. SEP

18. SEP
25. SEP
02. OKT
09. OKT
16. OKT
23. OKT
30. OKT

06. NOV
13. NOV
20. NOV
27. NOV
04. DES
11. DES
18. DES

Dersom noen er forhindret fra å kjøre QST-Trøndelag på den oppsatte dato, må
han selv sørge for å bytte dag med en av de andre operatørene i god tid.
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LA5IMA, LA3XMA og LA2LNA mekker
teleskopmasta under Fieldday’en.
kurset. Det ble avholdt en prøve i juni hvor
alle bestod.
De nye radioamatørene ble:
LA1OOA Odin Kvalvåg Dahlen
LA1POA Odinn Freyr Adalsteinsson
LA1HOA Erik Houmb
LA1JOA Bjørnar Stjerna
Høsten 2004 ble det ikke arrangert kurs
da byggeaktiviteten ville gjøre det vanskelig å gjennomføre kurs i lokalene, men
våren 2005 ble det nytt kurs med 6 deltagere som gikk opp til prøve 9. juni i år.
På våren i fjor fikk vi den triste beskjed at
Ankjell Skagseth gikk bort etter lang tids
sykdom. Like etter fikk vi beskjed om at
Harald Eriksen, LA8AG, var gått bort, og
på høsten fikk vi høre at Robert Preller,
LA0EB, brått gikk bort.
Det har vært utført mange dugnader i de
siste månedene for å realisere tilbygget på
LA2T, nå også med nytt tak. Det ble lagt
ned en enorm innsats av flere, men spesielt
må nevnes Wilhelm, LA4IC som har ytet
en spesiell stor innsats. Han var også
primus motor for å røste taket over
nybygget med god hjelp av LA1UW, Bjørn
og flere. De er nå så godt som ferdige med
vinduer på ”loftet” og dør og takluke
kommer snart på plass. De fortjener en stor
4

takk for sin innsats!
LA1UW bygget også til et bislag med
vinduer på utsiden av gruppen slik at ikke
snøen fyker rett in på vinterstid.
Det ble også igangsatt en kronerulling
for å få inn penger til ferdigstilling og
innredning av tilbygget i fjor. Denne
kronerullingen forsatte i 2005 for å kunne
ferdigstille resten, samt få opp et tak, og
enkelte gav opp til flere tusen kroner.
Ryddeaksjoner i form av dugnader har det
vært flere av, og siste gang fyltes en hel
container med skrot fra loftet og bua. I
tillegg er det ryddet opp i rot rundt
lokalene, og noen av trærne er beskåret og
fjernet slik at det blir enklere å komme til.
Det ble tidlig på året i fjor sendt søknad
om midler til nødsamband og resultatet ble
at gruppen fikk 32 000,- kroner som ble
brukt til ny HF stasjon og en portabel
nødrepeater LA8PR, til bruk ved
sambandsoppdrag. Kai LA3RLA, Odd
LA3XMA, Morten LA3TMA og Håvard
LB9RE har stått for byggingen.
Prosjektet har vært under planlegging
et års tid men ble igangsatt først da
gruppen ble bevilget nødsambandsmidler
fra NRRL og nødvendige komponenter ble

Portabel nødrepeater LA8PR, til bruk
ved sambandsoppdrag
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innkjøpt. Utstyret er satt i prøvedrift med
følgende utstyr og data:
Frekvens TX 434,900 - RX 432,900
Mhz, Duplexfilter: PROCOM, DPF 70/6150-2. Antenne: Hotfilter HL-B311N.
Under JOTA i fjor høst, deltok LA3RLA
og LA3XMA sammen med speiderne på
Vikhammer. Pga av ombyggingene som
foregikk på LA2T foregikk begivenheten
på speiderhytta hvor de fikk demonstrert
litt VHF og HF-kjøring Men mest interesse var det for Internet og RPO, det siste
noe overraskende.
Gruppen ved LA9MB, Egil, deltok i et
innledende samarbeidsmøte med FORF på
Røde Korshuset i Nardovn.4b, den 11.
desember 2004. Møtet varte i 6 timer og
det ble gitt vidtgående informasjon om
selve organisasjonen FORF og de enkelte
innsatsstyrkers liv og virke.
NRRL og Trondheimsgruppen ble gitt
bred omtale “liv og levnet” med spesiell
vekt på samband og varslingsplaner m.v.
Det er noe betenkelig at flere av deltakerne
hadde liten eller ingen kunnskap om hva
NRRL står for i denne sammenheng. En
mer utfyllende og detaljert orientering om
møtet vil bli gitt på et medlemsmøte i
gruppen.
LA2T deltok i NRRLs telefonitest i novem-

Den moderne måten å notere på, med
digitalkamera.
ber og tok en 2. plass like bak vinneren i
sin klasse. LA2T deltok også i FieldDay
og hadde QTH ved City Syd. Det ble også
deltagelse i Fylkestesten i CW helt på
slutten av året, og den vant vi overlegent.
Vi gikk glipp av åpningen av 60
meteren for klubbstasjoner den 1. april i
år, mens århundrets begivenhet med
spesialprefiks under feiringen av unionsoppløsningen med Sverige, ble 10 dager
forsinket. Likevel ble det kjørt nesten 4000
QSOer de 11 dagene som var igjen.
Samtidig med LI2T-operasjonen
ankom det også en ny HF-rigg til gruppen,
da den gamle TS-940’en nå har tatt kvelden og ikke mer var lønnsom å reparere.
Den nye riggen er en TS-2000, flunkende
ny med innebygget talesynthese. LA3WAA
klarte å få hele 10.000 kr hos Permo i bytte
for den ødelagte riggen, så vi har nå en
usedvanlig god og rimelig rigg i shacken.
Apropos shacken, så er det blitt utrolig
rommelig og fint i HF-shacken på LA2T
nå også med rullestol, selv om det er to
rigger der. Lydisolasjonen ble testet mens
vi kjørte LI2T og kurset var i gang på stua
samtidig, - ingen hørte hverandre.
Mellom riggene derimot er ikke
skjerminga så god, så der har vi en oppgave
5
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for stasjonskomiteen. VI VIL HA POTTE
TETTE RIGGER :-) Problemet er vel
kanskje blitt noe verre etter vi fikk skapløsningen hvor alle antenner må passere,
men ordninga fungerer fint med en rigg
så lenge ingen glemmer av å sjekke om
noen har ”stukket av med” antennen de
trodde var tilkoblet.
Men det er løsninger i sikte. Det er
kjøpt inn en ekstra 3-el. beam til rigg nr.2,
så når hver enkelt rig får fordelt litt på
antennene, og vi får litt filter på plass, så
kan det nok kjøres PA på 2 band samtidig
om ønskelig. Det er også kommet til en
Butternut vertikal for 40/80/160 meter.

orden på arkivet vårt som ligger bortpakket
på loftet, men det har vi ikke sett noe til
enda. Vi har i alle fall plass nå, og det er
nok på høy tid å redde det som reddes kan.
Ellers kan nevnes at kjøkkenet er blitt
stort og innholdsrikt med både kokeplater,
stekeovn, microbølgeovn, vannkoker og to
kjøleskap. Verkstedet har fått en del nye
komponenter, samt at det er stuet bort en
del utstyr der inntil videre. Deler av
repeaterkomiteen som var på tur i fjor og
skaffet div. billass med utstyr som er
videresendt eller delvis tatt i bruk. Resten
venter på lagerplass på det nye rommelige
loftet.

Vårt bibliotek har nå fått eget rom med
leseplass for flere. Museumskomiteen har
så smått begynt å røre på seg, og håpet er
å få til en utstilling i lokalene våre. I dag
er det slengt opp noen gjenstander i hyllene
på gangen, men dette er en dårlig løsning
på sikt, ei heller har vel utstyret godt av å
støve ned i en gang med allmen ferdsel.
Styret nevnte en gang noe om å få

De fleste er vel nå klar over at et av våre
medlemmer sitter i HQ, nemlig LA1UW,
Bjørn. Han har på en utmerket måte holdt
oss oppdatert med hva som skjer i HQ og
NRRL. Han trenger ikke oppmuntres for
å gjøre jobben sin, men tar ordet og
informerer når det er noe som skjer. Dette
har også gjort til at våre medlemmer i dag
har et bedre og mer fortrolig forhold til

Vi har alle våre metoder...
En software-spesialist, en hardwarespesialist og en akademiker var på vei
til et møte i Sveits. De kjørte nedover en
svingete fjellside da bremsene plutselig
sviktet, og bilen raste nedover til sjåføren
mirakuløst fikk stoppet den ved å presse
bilen først opp mot fenderen og så
nedover langs fjellsiden et stykke. De tre
i bilen, lykkeligvis uskadd, hadde nå et
stort problem, de stod fast midt i
fjellskråningen helt uten bremser. Hva
skulle de gjøre?
“Jeg vet hva vi gjør” sa akademikeren.
“La oss ha et møte hvor vi kan skape et
6

felles prosjekt, formulere et handlingsprogram, definere noen mål, og ved hjelp
av en positiv utviklingsprosess finne en
løsning på det kritiske problemet. Så kan
vi kjøre videre.”
“Nei, nei”, sa hardware-spesialisten. “Det
vil ta altfor lang tid, og dessuten så har
aldri den metoden virket før. Jeg har
Swiss Army kniven min med meg, og på
null tid kan jeg demontere bilens
bremsesystem, finne feilen og fikse den.
Så kan vi kjøre videre.”
“Vel”, sa software-eksperten. “Før vi gjør
noe som helst, så synes jeg vi bør skjyve
bilen tilbake opp bakken for så å se om
det samme skjer igjen.”
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HQ og NRRL enn vi har hatt på lenge.
MEN, visste du at vi kanskje får enda
et medlem inn i HQ til høsten? LA3WAA,
Tor er satt opp på valg som styremedlem,
anbefalt av valgkomiteen, så nå får vi gjøre
vår plikt og bruke vår stemmeseddel. Det
er av stor betydning for hele Midt-Norge
at vi er godt representert i HQ, så jeg vil
bare oppfordre flest mulig til å benytte
denne sjansen. Det er så utrolig lenge siden
vi hadde 2 representanter i HQ nå fra
distriktet...
Til slutt en liten DX-info. LA5IIA, Johnny
dro tilbake til Kabul, Afghanistan den 5.
mars i år, og vil bli der i to år som T68G.
73 de Liv
LA4YW

Til minne om...
Dette monomentet ble reist av radioamatører i staten Michigan, USA, for å ære
de radioamatørene som var døde mens de
var i sivil tjeneste som radioamatør.
Monumentet har inngravert navn,
kallesignal og dødsdato på alle amatørene,
samt i hvilken tjeneste de hadde da de
døde, - Jamboree 1979, Vulkanutbrudd (St
Helena) 1980 2 stk, skoleinnsamling 1983,
M.A.R.S. 1989, Røde Kors redningsøvelse
1989, sykkelstevne 1991, tornadoen Andrew 1992, søk og redningsøvelse 1992.
Monomentet ble reist 25. august 1991 under ARRLs Nasjonale årsmøte, Saginaw,
Michigan, USA.

7

QSP Trøndelag 1-2005

PTs historiske 100-års gavepakke til
radioamatørene var at alle kunne operere
med LI eller LJ-signaturer i tidsrommet
17. mai til og med 7. juni for å markere at
det var 100 år siden Norge var i union med
Sverige. Dette var en mulighet som vi aldri
tidligere har fått i amatørradioens historie.
LI-signatur har vel tidligere bare vært
benyttet av Thor Heyerdahls flåteekspedisjoner ”Kon-Tiki” og ”Ra” i 1947
og 1969 med signaturen LI2B. LJsignturer derimot har tidligere vært
benyttet av skoler som har hatt egen
amatørradiostasjon. Prefiksene var meget
sjelden, og ville utvilsomt være av stor
internasjonal interesse blant radioamatørene.
Men, med sedvanlig trøndersk treghet,
hadde ikke gruppens styre tatt noe stilling
til om LA2Ts klubbstasjon skulle
aktiviseres med denne signaturen, og
dagene bare gikk. ARK derimot var tidlig
ute med aktivitet fra LA1K. (Etter noen
timers aktivitet var deres diplom-søknad
allerede sendt inn som første søknad, så
8

ikke alle trøndere er like trege.)
På gruppemøtet tirsdag den 24. mai,
ble det reist spørsmål om det skulle trykkes
et spesielt QSL slik at det muliggjorde
aktivitet fra klubbstasjonen med signaturen
LI2T. Etter en del diskusjoner fram og
tilbake, lovet styret å ta stilling til dette
snarest.
Flere av de tilstedeværende på møtet
gav uttrykk for at de virkelig ønsket å
aktivisere LI2T. Gruppens styre skulle

Thor Heyerdahls QSL fra 1947/69.
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LB1ZF sjekker her signaturene i
braille etterhvert som han taster dem
inn på sin laptop fra TR-logg.
lykkeligvis avholde et styremøte samme
kveld etter gruppemøtet, og der ble det
diskutert om det skulle trykkes QSL.
Torsdag den 26. Mai forelå endelig svaret,
- det var bare å kjøre i vei, kort skulle
trykkes i ettertid.
Samme dag ble det holdt ”samling” i
shacken på LA2T av de ivrigste amatørene,
som sjekket at alt var i orden av utstyr, og
gjorde alt klart. Den videre aktivitet med
å få LI2T-signalet ut på lufta ble planlagt
og diskutert. Vi var allerede 10 dager for
seint ut, og den største interessen for å få
kjørt en LI-signatur på båndene var nok
borte.
Men det var nok med et par CQ på 20
meter, så var det straks oppløp til pile-up,
og det ble merkbart større pågang for å få
LI2T i loggen etter at vi ble spottet på DX-

LA3WAA var først ut...

clustre rundt om i verden. Så på kort tid
var over 150 QSOer i loggen i løpet av
kvelden.
Propagationene hadde vært svært gode
før vi kom igang, men de var nå avtagende.
Men ved å bruke en 6-element beam på 20
meter, med PA, så gikk det bra med å få ut
et signal. Den gode gamle TS-940’en
hadde kort tid før tatt sitt siste sukk, og vi
hadde bare FT-920 å bruke. Men en ny TS2000 var bestilt og kom allerede neste dag
(En helt utrolig rigg!) De øvrige QSOene
med LI2T signaturen ble så kjørt med
denne riggen, - den var operativ helt uten
pugging av manual. Den var også utstyrt
med talesyntese, slik at Steinar nå var helt
selvhjulpet som operatør.
QSO’ene begynte å strømme inn i
loggen, men det stoppet helt opp på
mandagen da K-indexen sprengte skalaen
oppad med en maksimum-verdi på 9.
Dermed tok det ytterligere et par dager før
forholdene igjen tok seg opp. Men det ble
tross alt mange timer med stor pile-up, og
det var så mange som kalte samtidig at en
9
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bare klarte å ”sile-ut” deler av signaturer.
Men det var fryktelig morsomt for dem
som var med, selv om man etter hvert ble
både sliten og svett!
PA’en hadde for vane å vise sin
tilstedeværelse med et kraftig smell en
gang imellom, hvor både operatør og
tilstedeværende personer nesten pådro seg
hjerteinfarkt. Men dette var normal
oppførsel av en PA i følge lokale teknisk
sakkyndige, og da var jo alt i sin skjønneste
orden. Men plutselig en kveld etter mange
timers bruk, kom først et noe uvanlig høyt
smell, og deretter et nytt med kort pause.
Resten av tiden måtte vi dessverre kjøre
QSOer uten noe PA-hjelp. (Diagnosen var;
ødelagte utgangsrør, - av ukjent årsak.)
At ikke alt utstyr er 100% i orden i en
gruppestasjon er vel også et sikkert tegn
på stor aktivitet. Det var litt vrient å vite
med sikkerhet i hvilken retning beamen
var til enhver tid, da et potmeter var
ødelagt oppe i rotoren. Men ved å anta at
beamen trengte 60 sekunder på en
omdreining, og sør var utgangspunktet, så
tellet man seg bare til ”riktig” retning.
Men i alle fall ved et tilfelle ble det
beamet i østlig retning, når man antok at
beamen pekte vestover. Det rare da var at
det gikk fryktelig trått med QSO-ene, til
tross for at noen hardnakket hevdet at
beamen hadde riktig retning. Men da
beamen omsider kom i riktig retning, ble
det igjen pile-up. (Radioforholdene er
merkelige og foranderlige.)
Siste helgen hadde dessverre ingen
anledning til å aktivisere LI2T fra
gruppestasjonen. Et av årets store begiven-

Det ble kjørt lite CW med LI2T. Her
drar LA4YW opp en liten pile-up
siste timen før slutt.
heter på CW, - CQ WPX, eller prefikstesten gikk nettopp den helgen, - og bruk
av prefikset LI2 ville vært helt ideell.
Hadde vi hatt litt tid til planlegging, så
hadde vi kanskje fått kjørt WPX-testen
også og ytet LI8W litt konkurranse.
Aktiviten oppsummert i tall: Det ble
totalt 3726 QSOer, hovedsaklig på på 20
meter, phone.
Operatørene var: LA3WAA/Tor (CWfreakeren), LB1ZF/Steinar, LA5VMA/
Raynold og LA4YW/Liv.
LI2T-operasjonens mest minneverdige
høydepunkt? Jo, det var utvilsomt når Tor
i et desperat forsøk på å få et svar på 40
meter, måtte ty til en meget utpreget
feminin stemme. Til tross for sin
iherdighet fikk han beklageligvis ikke svar,
- det ville i såfall blitt gjenstand for en del
folkesnakk i ettertid...
LA4YW – Liv

K-index’en fra Dombås
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QSL
TJENESTEN
Hei alle sammen.
Stort sett har alle sortert kortene sine
brukbart, men det er alltids noe som kan
gjøres bedre.
Her kommer en liten oppfriskning av
sortering av kort.

QSL til et av våre medlemmer.

QSL kort fra medlemmene skal være
sortert i en bunke til hvert land og
fortrinnsvis skilt med strikk. Bunkene til
de enkelte land skal legges alfabetisk, men
det er ikke nødvendig å merke bunkene.
Legg bare kallesignal synlig.

denne forbindelse så ta gjerne kontakt med
meg.

Dette er en grov skisse for hvordan kort
skal sorteres. Dersom noen lurer på noe i

QSL manager
LA3XMA Odd

Rockefoten holder liv i laptopen

Tråkk deg gjennom kraftkrisen...

Fotpumpe lader batteriet
Er din bærbare PC tom for strøm, og du
bare MÅ få sendt avgårde en kritisk mail?

Med vennlig hilsen

Aladdin StepCharger er en liten pedal som
kan brukes til å lade opp alt fra bærbare
PCer til digitale kamera, telefoner, og det
meste av elektriske apparater som baserer
seg på oppladbare batterier.
StepCharger leverer 6 watt/18 Volt DC, og
fem minutters rytmisk pumping skal gi
omlag 20 minutter ekstra batterikraft til
en normal bærbar PC.
Kanskje e ide å ha i tursekken i sommer,
eller på sambandsoppdrag?
Sakset fra IT-Avisen 18. feb 2002.
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Referat fra møtet i Samarbeidsgruppen i Trøndelag, 12.april.
Alle gruppene møtte med 11 stykker, og det var:
Magne LA1BFA, Bjørn LA1UW, Bjørnar LA3CJA, Tore LA3KL, Kai LA3RLA,
Jan LA4HBA, Tor LA7FW, Oddbjørn LA9JK, Jan Ivar LB9LE, Arthur LA9PX
og Håvard LB9RE.
Møtet ble åpnet kl. 1900 av LA9PX som
ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen
til dette møtet på Byåsen videregående
skole, på vegne av Oddbjørn LA9JK. Møtet
var orientert mot hva kan vi gjøre med
bruken av våre frekvenser til det beste for
gruppene og amatørene i Trøndelag.
Først ble det en runde rundt bordet, hvor
den enkelte orienterte litt om seg selv og
sitt ståsted. Det kom frem at de fleste
erklærte seg som observatører og ville se
saken litt an. Tidligere leder for komiteen,
LA9JK, erklærte at komiteen var å anse
som nedlagt og vi starter på ny.
Arthur orienterte så om aktivitetene i
Trondheimsgruppen og nevnte spesielt
Field Day og åpen dag på Byåsen vgs. i
september. Gruppene ble ønsket hjertelig
velkommen til å komme med innspill og
om mulig delta med noe på denne helgen.
Håvard innledet med å si at det som har
vært, ligger bak oss, og at vi ikke ønsker å
ta opp gamle saker (som det har vært stor
konflikt omkring). Videre ble det snakket
litt/mye om våre aktiviteter og planer i
Trondheimsgruppen ang. repeatere, xbånd, noder/APRS.
Stemningen var noe trykket under starten
av møtet, på grunn av erfaringene fra
12

tidligere hendelser i samarbeidet mellom
gruppene.
Det tok litt tid før vi kom ordentlig i gang.
Håvard tok så opp temaet halvkanal repeater på Liaåsen. Da løsnet det endelig.
Alle som hadde noe å gjøre med repeatere
i N-Trøndelag tok til ordet og gav uttrykk
for sin motstand mot dette. Håvard kom
inn på at dette lå nedfelt i kanalplanen og
var fullt tillatt.
Det kom så frem en del argumenter mot
denne bruken av frekvensene. De
argumentene som det ble diskutert noe om,
var forstyrrelsene som disse repeterne
gjorde til hverandre. Her ble det også nevnt
at når luftavstanden mellom repeterne er
store, ville noe av dette løse seg.

Fra kaffepausen med noe å bite i.
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problemer for mange i N-T. LA2T ønsket
ikke å slutte med dette, men vurderer å
flytte noe trafikk over på 70cm.
Mye mer ble diskutert, men det var stor
enighet om at vi måtte se fremover og ikke
se oss så mye tilbake. Snu det negative over
til noe positive sa Arthur.

LA9PX vartet opp med rundstykker og andre bakevarer.
Videre ble det diskutert noe om hvilket
mandat vi kunne tenke oss for samarbeidsgruppen. Bjørn nevnt at Mjøs gruppens
modell med selvstendig gruppe
Økonomisk og fristilling kunne være et
alternativ. Dette temaet skulle vi tenke over
og ta opp senere etter at representantene
hadde luftet temaet i sin gruppe.
Det ble etter hvert skrikende behov for noe
næring og Arthur hadde kjøp rundstykker
og andre bakevarer som ble servert.
Håvard hadde etter samråd med LA3RLA
i pausen, kommet til at vi måtte gå med
på å flytte R4 fra Bringen til byen dersom
Bringen ble nedlagt i sommer. Dette for å
bidra til å bilegge denne konflikten.

Da klokken ble ca 2130 ble det oppbruddsstemning, det var tross alt langt
hjem til de som kom fra Namsos (3 timers
kjøring).
LA7FW takket for innbydelsen til dette
flotte initiativet som ble tatt av Arthur og
for at dette møtet kom i gang. De øvrige
mente også at vi nu endelig er kommet i
gang igjen med dialogen mellom
gruppene.
Gleden var stor blant de fremmøtte. Arthur
sa at vi måtte gripe fatt i den muligheten
vi har fått, og sørge for at det blir en toveis
kommunikasjon mellom alle samarbeidspartnere og felles toleranse..
Alle ble ønsket en god tur hjem.
73 de
Håvard/Arthur

LA3RLA, LA3BFA og LB9RE.

Håvard som også er ligaens repeater og
nodemanager gav klart uttrykk for at
nyetableringer ikke skulle gå på
godkjenningsrunde i gruppene i aktuelt
område, men hver gruppe ville bli
kontaktet av manageren etter behov.
Under diskusjonen omkring APRS kom det
fram en del misnøye med at LA2T sender
ut meldinger fra internett. Dette skapte
13

QSP Trøndelag 1-2005

LA2T utvider lokalene
1

3

4

14
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Bildene viser:
1) planering bak huset,
2) den 400 kilos tunge jernbaneskinnen trekkes på plass,
3) etterjustering i plaskregnet,
4) kranbilen henter siste brakken,
5) tre våte “pyser” har krydd seg inn
i den avsagde brakka i ly for regnet
som pøste ned hele tiden.

5
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Den 15. september 2004 startet arbeidet
med å utvide lokalene på LA2T. Styret for
2004 hadde diskutert og dividert for og
imot et slikt prosjekt, og enkelte syntes nok
det var vel ambisiøst, men det ble etter
hvert besluttet at jobben skulle gjøres med
LA4IC som primus motor for snekkerlaget. Det ble besluttet å kjøpe inn to store
Moelvenbrakker hver på 7-8 meter, og for
å få disse på plasse bak de eksisterende
lokalene, måtte det kranbil til for å løfte
dem over huset.

jernbanesvillene som skulle bære
konstruksjonen, og jernbanesviller ble lagt
ut og stivet av med 2x10m jernbaneskinner
der nybygget ville bli hengende i friluft ut
mot bekken. Det tok faktisk en hel dags
dugnadsarbeid å få alt dette klart, men da
alt var på plass, ordnet LA3WAA med
kranbil som skulle frakte brakkene til
stedet og heise dem over taket og plassere
dem oppå jernbanesvillene. Det kom
mange skuelystne for å se på denne
operasjonen som foregikk i det verste
regnværet vi har hatt på en årrekke.

Det måtte masse planeringsarbeid til på
baksiden før alt var klart for å ta imot de
store brakkene, hele 6 kubikk med grus
gikk i vei til å bygge opp under

Bilen var en lastebil med kran, som først
fraktet en brakke på plass bak våre lokaler,
og så kom det spennende arbeidet. Neste

Det så ganske skummelt ut når man
skulle smelte litt på beken på taket for
at det skulle dekke bedre.

Her sages det hull til døren mellom
biblioteket og den nye shacken,
omtrent der vinduet stod før.

15
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1) Her har Wilhelm revet en vegg og
holder på å bygge igjen åpningen
mellom stua og ny brakke.
2) Dør er satt inn mellom brakkene
inn til det som nå er kjøkken.
3) LA3WAA klarte den genistreken
å skaffe klikk-parkett til halv pris.
Som takk måtte han også legge
mesteparten selv :-)

3

brakke som ankom måtte nemlig deles i
to for å tilpasse plassen maksimalt, og den
ble delt i to etter mål med motorsag. Pga.
av alt regnet som øste ned, og mørket som
begynte å falle på, så ble det et hektisk
arbeid med å få alt på plass slik det var
planlagt. Men det var mange ivrige hender
som kunne dytte og dra litt her og der til
alt var på plass, og noen gjennomvåte
kråker kunne dra hjem til en velfortjent
dusj.
Dagene etter regnet det heller ikke med
måte, så det ble en vanskelig oppgave å få
tettet alle sprekker mellom brakkene og få
taket tett. Det var også vanskelig å si om
lekkasjene som fulgte skyldtes alt regnet
som hadde samlet seg under arbeidet med
kapping og plassering av brakkene, eller
16

om det virkelig var huller i diverse
sprekker der oppe.
Men etter mye om og men, og flere
omganger med smelta bek, så ble taket
endelig tett. Først da kunne arbeidet
innvendig begynne. Det ble diskutert
hvordan de ferdige lokalene skulle se ut,
og på fig.1 ser man hvordan det hele ble.
Problemet med å bygge hus av
Moelvenbrakker er at man hele tiden må
ta hensyn til utformingen på brakkene, slik
at det blir igjen nok vegger til at taket får
noe å hvile på.
Wilhelm stod nok for det meste av arbeidet
innvendig. Det ble skåret ut vegger og
bygge til nye, fjernet vinduer og dører,
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bygget igjen og skåret ut til nye vinuer eller
dører som ble satt inn igjen andre steder.
Det ble også et 70 cm glipp mellom stua
og den ene nye brakka som måtte bygges
igjen og isoleres. Det ble endret noe på
planene etterhvert som arbeidet skred
fram, så kjøkkenet endte opp ute på hjørnet
bak mot bekken som vist i fig.1.
Det sier seg vel selv at en slik operasjon
som Trondheimsgruppen her gikk igang
med, gjorde et enormt innhugg i
økonomien. Derfor ble det satt i gang en
kronerulling for å få nok penger til
materialer etc som trengtes under
innredningen av lokalene. Det ble et
kjempeløft for gruppen, og mange
medlemmer stilte opp med sine bidrag i
form av pengegaver, eller ting man trengte
under arbeidet. Verre var det med
arbeidskraften dessverre.

Fig. 1.
Figuren viser gammelt og nytt areale,
det nye arealet er skravert.

Det ble mye arbeid på få hender, og skal
vi trekke fram noe utenom LA4IC i
denne sammenhengen, så må det bli
fjorårets leder, LA3WAA Tor, som i det

Her ser vi den spede starten med
reising av det første halve skilettet.
T.v. ser vi de siste bjelkene gjøres klar
for snekkerne på taket.

17
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hele tatt hadde nerver til å ta initiativet til
å gjennomføre en så stor operasjon. Men
vi kjenner Tor, når han først setter i gang
med noe, blir det også gjennomført. Han
la også igjen store summer i materialer fra
egen lomme for å hjelpe på en anstrengt
økonomi, og han hang som en kronisk
dårlig samvittighet og maste på alle som
potensielt kunne tenkes å legge ned en
innsats for gruppen.
I tiden som gikk utover høsten, ble det
snekret og banket jevnt og trutt for å få
alle rommene i brukbar stand. Alt var i et
eneste kaos mens innredningen av
rommene pågikk, og det ble lite med
radiokjøring overhodet, selv om det ble
forsøkt å holde en stasjon i operativ stand
hele tiden.

Da det nærmet seg jul, var det meste
iorden, maling kom på veggene og alt var
klart for å begynne å innrede shackene på
nytt med nye hull i nye vegger for kabler,
den gamle shacken ble VHF/Digital shack
og den nye shacken var stor nok til å
romme to HF-rigger med tilbehør. Og det
arbeidet er nok ikke helt ferdig enda...

Nytt tak
De fleste trodde nok at vi nå hadde bygget
ifra oss på LA2T, men mandag 2. mai
startet byggingen av nytt tak over de nye
brakkene på LA2T. Det nye styret hadde
besluttet at vi skulle lage et ordentlig
røstet tak, som igjen kan benyttes til
lagerplass av en del utstyr. Igjen var det
LA4IC som stilte opp som primus motor, men denne gangen fikk han god
hjelp av LA1UW som også er glad i å
“fuske” i snekkerfaget. Han bygget f.eks.
bislag med vinduer over inngangen til
lokalene våre av de gamle vinduene som
ble til overs etter ombyggingen i fjor
høst.

Snekkerne i sving både høyt og lavt.

18
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LA9TK hadde laget tegningen nå som
sist, og han våket nøye over snekkerne
at de fikk alt riktig på minste tiendedels
millimeter. Først ble det laget et reisverk
av bjelker som raget en god bit over det
gamle taket. Det ble først vurdert å legge
tretak slik at det var mulig å gå oppå det,
men etter litt ettertanke fant snekkerne
ut at det var så mye penger å spare på et
tak av bølgeplater, at det ble valgt. Slike
plater er altfor tynne til å kunne trø på,
men om man legger en takstige til å gå
på, så gjør det nytten for dem som skulle
ha behov for å bevege seg oppå taket.
LA1UW fikk den ublide oppgaven å skru
platene på plass. Å strekke seg en god
meter innover ei tynn plate man ikke kan
støtte seg på og skru i skruer med

Det så ganske skummelt ut
når LA1UW valanderte
rundt på noen tynne bjelker
oppe på taket.

Her ser vi det som er kalt “armhevinger med elektrisk skru”. Her
måtte man ha tunga beint i kjeften
for ikke å falle igjennom samtidig
som man skulle treffe bjelkene under. Under taket kan du skimte to
personer som guider skruene på rett
vei ved å rope “høyre”, venstre” eller
“bom”.
19
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boredrill, det var litt av et kunststykke.
Bjørn avslørte også at han hadde
balansen i orden der han balanserte rundt
på toppen av noen lekter på taket. Selv
synes jeg det så heller skummelt ut...
Ellers, nå det gjelder fotografen, så fikk
han ikke fotografere de lokale variantene
av Bjørn og Wilhelms konstruksjonsmessige patent-løsninger, og ble holdt
under strengt oppsyn overalt under hele
byggeprosessen. Det ble også innført
kvotebegrensninger for hvor mange
bilder han fikk ta i serie, og
gjennomgangstemaet var:
“Jaja! Det holder nå...!”
De som vil se alle de halsbrekkende
bildene kan ta en tur innom http://
www.la2t.org under “Fotoalbum” på
linken “Husbygging”.
På baksiden av nybygget kom det også
til noen vinduer etter hvert under mottoet
“man tar det man har”. Her vil det også
bli satt inn ei dør for å kunne ha lett
adang til lageret via stige.
Det er også planlagt ei takluke fra lageret
og ned i lokalene et sted for lettere å
komme til om vinteren når det ligger mye
snø rundt lokalene. Men det er enda ikke
bestemt hvor det er mest hensiktsmessig
å ha den.
73 de Liv
LA4YW

Til høyre ser vi en serie bilder som
viser hvordan taket er i ferd med å
ta form, og gjett om det blir god plass
der oppe!
20
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TORNISTER EMPFANGER b
(Torn.E. b.)
av Jørgen Fastner LA7RGA
Den mest kjente tyske radiomottaker fra
andre verdenskrig tror jeg er Tornistermottakeren “Berta”. Ikke bare ble den
brukt av mange radioamatører etter krigen,
men også det norske Heimevernet tok i
bruk mottakeren som bærbart apparat.
Torn E.b. er nok den tyske mottaker som
til i dag har overlevd i størst antall hos
samlere og radioamatører, selv om mange
i tidens løp er blitt “modifisert” eller
direkte slaktet. Utbredelsen skyldes nok
ikke bare det store antall som ble produsert,
men også apparatets anvendelighet og
store frekvensområde. Her kommer litt om
“Berta’s” historie og om hvordan den ble
brukt.
Konstruksjonen av mottakeren var en følge
av de nye Wehrmachtsrør som ble utviklet
i begynnelsen av 30-årene. I 1935 kom
Telefunken med sin første versjon av
mottakeren, som fikk betegnelsen Spez,
976Bs, eller Torn.E.b/24b-305. Frekvensområdet var 100-6970 kHz og mottakeren
var beregnet både for telegrafi og telefoni.
Torn.E.b ble markedsført i utlandet under
betegnelsen Ae 95. Senere i 1940 kom
ytterligere en eksportversjon, denne gang
med et utvidet frekvensområde (200-15000
kHz) og annen rørbestykning (4stk, RV 2,4
P 700). Denne utgave kjenner jeg ikke til
ble brukt av det tyske forsvaret, men under betegnelsen Ae 1020 ble den blant
annet kjøpt av det svenske forsvar.
Torn.E.b ble produsert helt frem til 1945,
og gjennomgikk i denne 10-årsperioden en
god del komponent-forbedringer og

småendringer. I de siste krigsår ble det
nødvendig med diverse “innsparinger” for
å forenkle fremstillingsprosessen og
tilpasse seg materialknappheten. Således
gikk man fra spøytestøping av chassiet i
aluminium over til sink, noe som gjorde
apparatet ca. 7 kg tyngre, og i dag kan gi
problemer ved såkalt “korngrense
korrosjon”. (Støpegodset “krakelerer” og
endrer form, for tilslutt å falle fra
hverandre.) De siste krigsår gikk man også
bort fra tekst på skilt, og støpte eller
graverte i stedet teksten direkte på
frontplaten. Skalaen for tilbakekoplingskontrollen forsvant relativt tidlig, sammen
med instrumentet for spenningskontroll.
Her ble i stedet montert en plate med
opplysning om at apparatet var driftsklar
uten instrument. Også mottakerens farge
endret seg med tiden, først fra grågrønn
til grønn og rundt 1941 til antrasitt
(blågrå), for å ende som sandfarget i 1944.
Torn.E.b. ble i stort antall brukt av både
Hær og Luftwaffe. I heftet for “Luftnachrichtengruppe” 1940 betegnes
Torn.E.b. som “Enhetsmottaker” for alle
mottakeranlegg og spesielt de motoriserte
radiostasjoner. I hæren ble Torn.E.b. brukt
som mottaker sammen med sendere som:
5 W.S. (Fu 9), 30 W.S.a (Fu 10), 80 W.S.a
(Fu 12), 100 W.S (Fu 11) eller alene som
ren lytte- eller peilemottaker (Fu l og Fu
14). Selv om mottakeren var konstruert
som et bærbart apparat (tornister), ble det
etter 1940 først og fremst anvendt i faste
installasjoner eller ved motoriserte enheter.
Med en total vekt på ca. 24 kg i operasjons21
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klar og bærbar stand (aluminiumsversjonen), blir det et tungt “tornister”.
Men også det norske Heimevernet betegner
mottakeren som “et bærbart apparat for
mottaking på telegrafi og telefoni”.
BESKRIVELSE AV APPARATET
Det samlede apparatet består av 2 kasser i
“panzerholz”, en for mottakeren og en
for batteri og tilbehør. Mottakerkassen kan
monteres oppi tilbehørskassen ved hjelp
av en spesiallås på hver side av kassene.
De 2 kassene utgjør nå en samlet enhet
hvorpå kan festes standard tyske bæreremmer. På baksiden av tilbehørskassen er
skinner for montering av en ryggpute.
Begge kasser har vanntette deksler festet
med snapplåser i sidene. Tilbehørskassens
deksel er festet med en lem, hvor strømkabelen kan føres igjennom til mottakeren.
Hver kasse har bærehåndtak på toppen og
trelister under for i gi avstand til evt fuktig
underlag. Alle tilkoplinger for antenne,
jord og strøm finnes på mottakerens
frontplate.

Torn.E.b. hentet fra LA2Ts museum.

Tilbehørskassen er oppdelt i 3 rom for
henholdsvis akkumulator, anodebatteri og
tilbakekoplingskabel for mottaker samt 2
høretelefoner. I kassen er tilslutningsledninger for akkumulator og batteri ferdig
oppkoplet og tilsluttet den felles strømkabel for mottakeren via en koplingsboks.
MOTTAKEREN
Fronten av Torn.E.b er sprøytestøpt
sammen med resten av chassiet, og gir
således en stabil enhet. Ved å løsne 3 skruer
i fronten og trekke i et håndtak tas
mottakeren lett ut av kassen. Innvendig
domineres apparatet av den store spoletrommel som fyller ca. 1/3 av mottakerens
volum. Prinsippet i mottakeren er en 3krets rettmottaker med 2 HF-trinn,
likeretter-trinn og LF-trinn. I hvert av de
22

4 trinn sitter en pentode, type RV 2 P 800.
BETJENING
For betjening av mottakeren er det på
fronten knapper for grovinnstilling,
fininnstilling, tilbakekoplingskontroll og
lydstyrke, samt 2 brytere for AV-PÅ og
innkopling av et støyfilter (Tonseib).
Øverst over håndtaket sitter en
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innstillingsskrue for antennetilpasning, og
nederst til venstre batteritilkopling samt
bossinger for 2 høretelefoner (Dfh.a). Til
høyre sitter øverst tilkoplingen for antenne,
og under denne tilkoplingen for motvekten. Voltmeteret øverst til venstre viser
kontinuerlig glødespenningen (2V), men
ved å trykke på en knapp avleses
anodespenningen (90 V).
Mottakeren har 8 bånd i området 100 6970 kHz fordelt slik:
bånd 1 97 - 175 kHz
bånd 2 172 - 310 kHz
bind 3 306 - 552 kHz
bånd 4 541 - 977 kHz
bånd 5 958 - 1720 kHz
bånd 6 1685 - 3030 kHz
bånd 7 2940 - 4760 kHz
bånd 8 4420 - 6970 kHz
Fininnstillingen er inndelt fra 0 til 100*,
og for å kunne avlese frekvensen hører det
en tabell til hvert bånd, med rett frekvens
for hver 5te*. Denne tabellen vises
gjennom 2 ruter i fronten og skiftes
automatisk ved endring av bånd.
Det er nødvendig med litt regning
(interpolasjon) for å finne eller innstille
til en bestemt frekvens utenom tabellens
grader. Gjennom en egen “rute” i
frontplaten finnes hva en grad tilsvarer i
kHz. For de forskjellige bånd er dette:
Bånd 1 0,8 kHz
Bånd 2 1,4 kHz
Bånd 3 2,5 kHz
Bånd 4 4,5 kHz

Bånd 5 8,0 kHz
Bånd 6 14 kHz
Bånd 7 19 kHz
Bånd 8 27 kH2

Mottakeren er beregnet for telegrafi (A1)
og telefoni (A3). Ved forstyrrelser fra andre
stasjoner (Størsender), kan filteret
(Tonsieb) koples inn ved mottaking av
telegrafi. Under mottaking av telefoni skal

dette filter ikke benyttes.
STRØMFORSYNING
Som bærbart apparat er Torn.E.b utstyrt
med en 2 V akkumulator type 2 B 38 og et
90 V anodespenningsbatteri (DIN 1600).
Til erstatning for anodespenningsbatteriet
finnes en vibratorenhet type E.W.b som
drives av akkumulatorens 2 V. Enheten har
samme mål som anodebatteriet og kan
plasseres
i stedet for dette i
tilbehørskassen. For bruk i kjøretøy eller
anlegg med 12 V finnes en egen
vibratorsats type E.W.c eller E.W.cl til levering av spenningene 2 V (0,75 A) og 100
V (10 mA).
ANTENNE
I heftet D 915/1 fra hæren nevnes 6
forskjellige typer av antenner til bruk med
Torn.E.b. Dette går fra master av forskjellige typer til en “stjerneantenne” (6 x
1,3 m) og en “Bodenantenne” bestående
av 2 motvektskabler på 25 m lagt ut på
bakken. Et alternativ som skulle passe oss
godt er en “Behelfsantenne” bestående av
10-30 m tråd og en antennemotvekt på 1520 m lengde. Mottakeren er som tidligere
nevnt utstyrt med en innstillingsskrue for
antennetilpasning.
ANNET
Frekvensområdet for Torn.E.b oppgis noe
forskjellig i de kilder jeg har til rådighet. I
D 915/1 står 100-6970 kHz, mens det i
LDv 702/1 Heft 165 står 100-6670 kHz.
På en mottaker fra 1943 starter bånd l ved
96,6 kHz og bånd 8 slutter ved 7095 kHz.
Men, som nevnt i innledningen, finnes det
jo flere varianter av “Berta”.
SLUTTORD
Det er interessant å følge med i utviklingen
av et apparat som f.eks Torn.E.b. Gjennom
notering av data som nummer, årstall,
23

QSP Trøndelag 1-2005
farge og frontplatens utseende prøver jeg
å få en oversikt over denne utvikling. Er
du interessert i å hjelpe til med dette, hører
jeg gjerne fra deg om din “Berta”.
TEKNISKE DATA
Frekvensområde:
100 - ca. 7000 kHz. (3000-43 m)
Følsomhet:
Al: 2 - 9 mikrovolt (1V ut).
A3: 5 - 15 mikrovolt (1V ut)>
Rørbestykning:
4 stk. RV 2 P 800.
Strømforsyning:
l stk. 2V akkumulator 2 B 38.
l stk. 90V anodebatteri.
eller: vibrator E.W.b med 2V akku.
eller: vibrator E.W.c/cl med 12 V akku.
Strømforbruk:
ca. 0,8A (2V) og 12mA (90V).
Tilbehør:
2 stk. høretelefoner Dfh.a.
Dimensjoner:
Komplett: 461 x 365 x 225 mm. Mottaker:
245 x 365 x 220 mm.

Vekt:
Mottaker: 11,3 kg (18 kg i sink).
Tilbehørskasse komplett: 12 kg.
LITTERATUR:
1) D 915/1, “Tornister-Empfänger b”.
Instruksjonshefte, Berlin 1939.
2) LDv 702/1 Heft 165, “Der
Tornisterempfänger b”. Instruksjonshefte,
Berlin 1940.
3) Tornistermottakeren E.b.”. Utgitt av
Generalinspektøren for Heimevernet. Uten
årstall.
4) “Telefunken-Stationen im Zeichen der
Motorisierung”. Salgskatalog, Telefunken
1940.
5) Barger, Charles J.: “Communications
Equipment of the German Army, 19331945” PaladinPress. Boulder. Colorado
1989.
6) Trenkle, Friis “Die Deutschen
Funknachrichtenanlagen bis 1945”, Band
2, Hütig Verlag 1990.
(Fra “Hallo Hallo” nr. 2/1991)

Thorn. E.b. innvendig, den så utrolig fin ut
for sin alder. Vi ser her baksiden opp ned.
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Bilder fra
eksamen
2005
Torsdag 9. juni 2005, kl. 17:00 gikk 8
lovende kandidater opp til eksamen på
Lialøkken Grendehus, og vi krysser
fingrene til resultatet foreligger...

T.h.: Eksaminator var LA9MB, Egil
som tidligere år.
Under: Her deler eksaminator ut
oppgavene til de 8 som var tilstede.
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Ordliste for småbarns foreldre
Ansvar: Ingen fare, det er svært lite
sannsynlig at dine barn noensinne vil lære
betydningen av dette forpliktende ordet.
AU!: Det første ordet et barn med eldre
søsken sier.
Besteforeldre: De som synes at barna er
vidunderlige selv om de er overbevist om
at barna ikke får en god nok oppvekst.
Det var ikke meg!: Navnet på det usynlige
barnet som du ikke visste du hadde. Dette
barnet ødelegger flere ting i hjemmet, og
skaper mer kaos og stress enn alle de andre
barna til sammen.
Familieplanlegging: Kunsten å skape et
proporsjonalt åpenrom mellom antall barn
og din økonomiske situasjon.
Fullt navn: Hva du sier til barnet når du
er sint på ham/henne.
Få!: En indikasjon på at et
barn virkelig ønsker noe.
Hukommelsestap: En
tilstand som gjør at en
kvinne som har gjennomgått en fødsel, ønsker å bli
gravid på nytt.
Jeg vet ikke!: Beviset på at
dine barn har behov for en
ordentlig utdannelse.
Mitt!: Det eneste ordet et
barn kan når det er inne i
en leketøysbutikk.
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Rykte: Hva minstemann setter ut når noen
sier noe stygt.
Sterilisere: Det man gjør med den førstefødtes narresmokk når man koker den, og
det man gjør med det andre barnets
narresmokk når man blåser på den.
Sølepytt: Liten vannansamling som utøver
en magnetisk tiltrekning på små barn med
tørre sko.
Uavhengig: Hva man ønsker at barna skal
være så lenge de gjør som foreldrene sier.
Uovervinnelig: En kvinne hvis erindring
av fødselen fremdeles er levende.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ulike typer datavirus
BYRÅKRAT-VIRUS: Deler din harddisk
inn i hundre små enheter, som ikke gjør
noe som helst fornuftig, men som alle

Man of the year!
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Brev til en mor

påstår å være den viktigste delen av din
datamaskin.
POLITISK VIRUS: Identifiserer aldri seg
selv som “virus”, men kaller seg selv
“elektroniske
mikro-organismer”.
Omformer dine tekstfiler til uforståelig
sludder.
LEGEVIRUS: Sjekker din datamaskin for
feil, men finner ingen. Sender deg likevel
en regning på kr. 450,ADVOKAT-VIRUS: Stopper maskinen
din til stadighet og ber om mer penger.
STATLIG ØKONOMI-VIRUS: Ingenting fungerer, men dine diagnoseprogrammer forteller deg at alt er i sin skjønneste
orden.
ADAM OG EVA VIRUS: Tar noen bits
ut av din Apple.
FREUDIANSK VIRUS: Din computer
blir besatt av tanken på å gifte seg med
sitt eget Motherboard.
PARTIPOLITISK VIRUS: Datamaskinen slutter å fungere, og skjermen
deles på midten med en melding på hver
side av skjermen som sier at denne feilen
skyldes den andre siden.
FLYBAGASJE-VIRUS: Du er i Oslo,
men dine data er i Hong Kong.
ELVIS-VIRUS: Din datamaskin blir feit,
treg og lat, tilslutt selvdestruktiv, for så å
dukke opp på forskjellige steder over hele
USA.
SKATTEVIRUS: Dine datafiler forsvinner, for så å dukke opp neste høst.

En mor kommer inn på sin datters soverom
og finner et brev på hodeputen hennes.
Med bange anelser og skjelvende hender
starter hun å lese.
Kjære mamma.
Du må ikke bli lei deg for dette brevet.
Jeg har reist ut i verden med min nye
kjæreste. Han er ordentlig kjekk med alle
piercingene og tatoveringene sine.
Men jeg har flere gode nyheter. Jeg er
gravid, og jeg er sikker på at vi kommer
til å bli lykkelige i den store campingvogna Kent Ståle har på MC-klubben i
de svenske skogene. Han vil ha mange
flere barn med meg, og det er jo min drøm
også!
Jeg har lært at hasj ikke er farlig, og vi
skal dyrke det til oss selv og vennene våre,
som gir oss all kokainen og ecstacyen vi
måtte ønske oss.
I mellomtiden ber vi for at de finner en
kur for AIDS slik at Kent Ståle kan bli
bedre, han fortjener det.
Ikke vær redd for meg, jeg er femten nå
og stor jente. Jeg skal nok komme på
besøk en dag og vise deg barnebarna
dine!
Din hengivne datter,
Anita
PS: Mamma, det er ikke sant. Jeg er hos
naboen. Jeg ville bare vise deg at det
finnes verre ting her i livet enn
karakterboka mi, som ligger i skrivebordsskuffen min. Klem!
27
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www.justervesenet.no >

eller etter 12.00.00.

Nøyaktig tid

Det foretas korreksjoner på 1 skuddsekund
fra tid til annen.

Klokken drives fra Justervesenets atomur,
som har en usikkerhet på ca ± 0,1 mikrosekund. Mellom Justervesenet og din
datamaskin er det en tidsforsinkelse som
normalt er mellom 0,1 og 1 sekund.

UTC er den "legale tid" som benyttes
verden over. Forskjellen mellom UTC og
TAI endres gjennomsnittlig med ca 1/3
sek/år. Det internasjonale byrået for mål
og vekt, BIPM i Paris, forvalter og
distribuerer UTC (http://www.bipm.org
under time).

Norsk normaltid er en time foran den
såkalte UTC-tid. UTC står for "Coordinated Universal Time", som er en felles,
legal tid som gjelder over hele verden.
Absolutt tid defineres som et veiet
gjennomsnitt av et stort antall atomur
verden over. Disse sammenliknes ved bruk
av GPS (Global Positioning System) via
satellitter og er grunnlag for "International
Atomic Time" (TAI). Denne antas å ikke
avvike fra en ideell, "perfekt" klokke med
mer enn 1/10 mikrosekund per år.
Tidligere ble "Greenwich Mean Time"
(GMT) definert som absolutt tid og målt
ved astronomiske observasjoner, slik at
klokken var "eksakt" 12.00.00 når solen
sto i sør i Greenwich i London.
Fordi jorden ikke roterer helt jevnt var ikke
dette praktisk og nøyaktig nok. Derfor ble
TAI etablert. Etter hvert kan TAI fjerne
seg betydelig fra GMT og for mange formål
er dette upraktisk. Det er derfor definert
en annen tid, "Coordinated Universal
Time" (UTC), som er basert på TAI og
astronomisk tid.
UTC avviker fra TAI med et helt antall
sekunder (i år 2004: 32 sekunder). UTC
følger i gjennomsnitt jordrotasjonen, slik
at når solen er rett sør for Greenwich, er
UTC-tid ikke mer enn 0,9 sekunder før
28

Justervesenets nasjonale laboratorium
deltar i det internasjonale systemet for å
bestemme TAI og UTC. Laboratoriet
leverer sin tidsverdi regelmessig hvert
femte døgn til BIPM, og den blir tatt med
blant de ca 250 andre bidragene fra ca 50
land, for å beregne middelverdien.
Tidsmåling er basert på prosesser i cesiumatomet, og tidsforskjeller kan måles med
meget stor nøyaktighet. I Justervesenets
atomur er usikkerheten ved måling av
tidsintervall ca 1/1011 sekund. Nøyaktig
tidsmåling er viktig for bl a satellittnavigasjon.
Riktig klokke finner du forøvrig på http:/
/www.klokka.no/ hvor du kan se hvor mye
din PC-klokke avviker fra korrekt tid.
Denne klokken er synkron med tidsserver,
ntp.uio.no.
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Japansk Morse Code
“WABUN MORSE”
Har du noen gang hørt rare morsekoder
som starter med tegn som høres mer ut som
{DO} - . . - - - mellom japanske stasjoner?
Da har du i såfall lyttet til morsekode på
japansk.
{DO} er spesialtegnet som indikerer
at nå startes det morse på japansk, såkalt
“WABUN MORSE”, - dvs at man skifter
fra internasjonal morsekode (OUBUN) til
japansk (WABUN).
Likeså er {SN} tegnet . . . - . som indikerer
at nå slutter sendingen på japansk morse,
- dvs at man går fra japansk (WABUN) til
internasjonalt (OUBUN).
{SN} brukes også som korreksjon på
japansk morse (WABUN), på samme måte
som {HH} brukes av oss som kjører
internasjonal morse, (OUBUN) kode.
Det japanesiske alfabetet “KANA” har
48 tegn. Derfor finner du ikke de japanske
tegnene i internasjonal morse kode. Se
egen tabell.
Eksempler: God morgen heter “O Ha Yo
U” på japansk, og vil bli som følger;

Eksempel 2: Farvel heter “Sa Yo U Na Ra”
og blir slik;
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Den danske klimateorien og solmaksimum
At solens aktivitet topper hvert 11 år, er
en sandhed med modifikationer. Faktisk
kan periodens lengde variere fra solmaksimum til solmaksimum. Noen ganger
er det 9 år imellom og andre ganger 13.
På samme måte varierer styrken av de
forskjellige solmaksima - hvilket kan sees
på antallet av solflekker.

Det falt sammen med kjølig klima, og bl.a.
derfor kunne svenskene gå over isen, og
falle den danske hær i ryggen. Det var bl.a.
medvirkende årsak til, at Danmark tapte
Skåne, Halland og Blekinge, forteller
Jørgen Christensen Dalsgaard.
I samme periode var det så kaldt, at man
avholdt markeder på Themsen i London.
I andre perioder igjen, var klimaet varmere
og solaktiviteten var høyere.
Det er opplagt å tro, at det er mengden av
varme - i form av solstråler - altså fotoner
som rammer jorden - som regulerer klimaet her på jorden. 0,1% - altså 1 promilles
variasjon i sollyset. Det er ikke tilstrekkelig
for å endre jordens klima drastisk.

Det viser seg, at solens aktivitet følger en
overordnet kurve, som topper med ca. 88
års mellomrom.
Underlagt denne kurven finder vi 11 års
perioden, hvor de forskellige solmaksima
topper langs med 88 års kurven.
I øyeblikket er vi på toppen av 11 års
perioden, men vi er også på toppen av 88
års perioden - solen er altså ekstremt aktiv
netopp nå. Men det er ikke det hele.
Aktivitetsmaksimum varierer, det har vi
sett i de siste 2-300 år. Men også perioder
uten solflekker.
Solen er i sannhet en blandning av
forutsigelighet og kaos. Solens mindre
aktive perioder er i overensstemmelse med
klimahistoriske begivenheter. Fra midten
av 16-hundre tallet til begynnelsen av 17hundre tallet, var solens aktivitet lav. I
denne periode var det kaldt på jorden - det
var den såkalte "lille istid".
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Men den observerete sammenheng
imellom solens aktivitet og jordens klima
er slående. Og Eigil Friis Christensen og
hans kolleger mener å ha funnet et
mellomledd som forklarer klimaets
markante utslag - nemlig den kosmiske
strålings innflytelse på skydannelsen
omkring jorden.
Den kosmiske stråling kommer fra
universet omkring vår galakse. Og på
samme måte som jordens magnetfelt
skjermer for solens magnetiske stråling,
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så skjermer solens magnetiske aktivitet for
den kosmiske stråling. Når det er
solstormer og masseutbrudd fra solen,
kommer det altså mindre kosmisk stråling
ned til jorden. De to kurver er i såkaldt
motfase.

at den ikke er riktig, man prøver å komme
sannheten så nær som mulig, ikke en
misjon hvor man skal overbevise om at
man har rett.
Det er politisk strid omkring gyldigheten
av den danske klimateori. Som bekjent er
mange av den opfattelse, at klimaendringene skyldes CO2 og nedbrytning
av ozonlaget. Fremtiden vil vise om
sannheten er den ene eller den andre - eller
begge i en kombinasjon!
Men om 3 måneder kan vi her i Danmark
- hvis skydekket ellers tillater det - se noe
så flott som naturfenomenet nordlys!

Og det er slående, at man i perioder med
meget liten kosmisk stråling, og dermed
stor solaktivitet, har observert færre skyer
omkring jorden. Og skyenes tilstedeværelse påvirker i høy grad klimaet her
på jorden.

Fra det danske vitenskapsmagasinet
"Viden om" ==> http://www.dr.dk/
Videnskab/viden_om/Programmer/
Solmaksimum/Klimateorien.htm

Ølreklame på bestefars tid!

Så har man jo det man kaller persienne
effekten, sier Eigil Friis Christensen; hvis
man dreier litt på persiennen, blir rommet
varmt, meget liten energi gir stor virkning.
Hvis man på lignende vis i vår atmosfære,
skrur opp og ned på skydekket, kan man
endre temperaturen.
Den danske klimateori er altså, at solen
skjermer for den kosmiske stråling. Og når
den kosmiske stråling forminskes, fører det
på en eller annen måte til at skydannelsen
også reduseres.
Men teori er èn ting. Noe annet er en
vitenskapelig utprøving. Det er neste skritt
på veien. Først deretter kan den danske
klimateori diskuteres på et velfundert
vitenskapelig grunnlag.
Det er jo i og for seg like så interessant
hvis det viser seg at den ikke er interessant,
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