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REFERAT 
 
Medlemsmøte  3.9.2018. 
 
Medlemsmøte ble avholdt  3.9.2018 i vanlige lokaler på NTNU / Gløshaugen (rom G144). 
Det var 10 deltakere på møtet. 
 
Foreningens leder Børge Larsen ønsket velkommen til første møte i det nye året og gav ordet 
til nestleder Petter Brækken for en oppdatering av saker behandlet på siste styremøte. Petter 
orienterte om aktuelle saker, herunder om byggekurset og mulig radioservicekurs. Han 
oppfordret medlemmene om å komme med innspill på aktuelle foredrag og mulige 
byggeprosjekter. Forslag om wobler-skop utstyr for å vise mellomfrekvenskurver ble notert. 
 
Foreningens styre for kommende år er : Børge Larsen ( leder), Petter Brækken, (nestleder), 
Herman Ranes ( kasserer), Stein Olav Lund ( styremedlem) og Per Chr. Berntsen ( sekretær). 
 
Møtedatoer kommende halvår er :  1.10 – 5.11 – 3.12 
 
Dagens hovdpost var ved Lars Lundheim som fortalte om  - Radiohistoria mi. Lars startet sin 
radioaktivitet med å lytte til en Radionette Symfoni. 2 år gammel 1960 ble interessen for 
Radiomannen – Alf Prøysen – starten på en livsvarig interesse for radio og det som skjuler 
seg på baksiden av skalaen. Tilhørerne fikk et gjenhør med Prøysen og visa om sparegrisen 
som de aller fleste i moden alder har et forhold til.  I 1964 gikk radioen i stykker, men 
heldigvis befant det seg en radiokyndig nabo i nærheten som kunne hjelpe med nytt rør. 
Naboen, som var elektriker, ble til god støtte som mentor for en ivrig og kunnskapstørst 
ungdom som etter hvert fikk lære om aktuelle komponenter i radioen. Virkelig spennende og 
komplisert ble det da familien investerte i TV – da ble det virkelig mye å spørre om.  
Etter hver gikk veien om egne byggeprosjekter basert på innkjøpte komponenter fra Hatteland 
og andre distributører. Ikke alle prosjektene ble vellykket i første omgang, men da ble 
komponentene brukt til andre ting. En astabil multivibrator med firkant-tone ble ihvertfall 
vellyket. 
 
Lars viste bilder av gamle apparater og bøker som var viktig for utvikling av en dypere 
elektronikk forståelse. Gamle travere som Radiobyggboken og Anvendt elektronikk var god 
litteratur for å bygge kunnskap og forståelse for radioteknikken. 
 
Etter gymnas og videre studier på NTH ble Lars professor ved NTNU med gamle radioer som 
hobby. Eget radiorom med godt utstyrt instrumentering i kjelleren hører med. Her repareres 
gamle radioer og nye prosjekter ser dagens lys.  
 
Et veldig artig og hyggelig foredrag om en livslang interesse for radio og radioteknikk. 
 
Etter foredraget ble det gjennomført en auksjon over instrumentering som var donert av 
NTNU. Blant objektene var signalgeneratorer, millivoltmeter og flotte oscilloskop. Stein Olav 
bidro til auksjonen med litteratur , fotosellestyring fra Autronica og eldre radioapparater. 
 
Et meget vellyket møte med godt foredrag og spennende auksjon. 
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