
Oktober 2008 

Fra et af foreningens andre medlemmer har jeg erhvervet et par ting, 
som jeg har identificeret som en gnistsender og et krystalapparat. 
Begge dele, der har vist sig at stamme fra værkfører Thygesens samling 
(se RFV 85) De er opbygget i stort format på træplader og har måske 
været brugt til demonstration.  De to apparater er nu overdraget til 
OXA, hvor jeg finder, at de rettelig hører hjemme. Er dette en 
gnistsender, som jeg tror, eller har du et andet bud? 



Apparatet, der ifølge en påklistret 
mærkat er et krystalapparat med 
hjælpespænding og 
saltvandsmodstand. Glasset for 
saltvandsmodstanden mangler. 
Hvem har et bud på anvendelse og 
alder? bedste hilsner. Per Rasmus 
Møller fredslundmoller@mail.dk 



August 2008 På et af sommeren utallige loppemarkeder fandt min kone Ellen, denne iøjnefaldende sag, som hun fik for 40 
kr. 
Der er intet fabrikationsmærke på den karrygule højttaler. Selvom det kan virke usandsynligt, tror jeg at det er 
den originale farve. Den changerer i retning af det mørkere gule inde i tragten. På foden er der også spor af 
mørkere farve. At det kan være originalfarven bygger jeg også på den tynde sorte streg yderst i tragtens 
schallstykke. I bunden sidder der et rundt papstykke med et attention på engelsk. Man skal huske ikke at bytte 
om på plus og minus. 
Kaj Påske har identificeret højttaleren som værende af fabrikat TEFAG, hvilket står Telefon Aktien Gesellschaft, 
Berlin. Billedet til højre viser Kaj Påskes eksemplar med det karakteristiske logo.  
Bedste hilsner  Per Rasmus Møller fredslundmoller@mail.dk 



Juli 2008 

For omkring 4 år siden lavede Kanal 94 direkte radio herfra, og derefter var der en del, 
som ville donere deres gamle radio til mig. Deriblandt en mand fra Give, som dog havde 
udlånt den til Jerlev Radio i Vejle. Som tiden gik, troede jeg ikke længere på, at jeg 
nogensinde fik radioen, men så forleden ringede han igen og nu ville han gerne aflevere 
den...han havde ikke kunnet få den før, da Jerlev Radio ikke kunne finde den. Radioen 
er en flot 5- lamper med hele tre afstemte kredse. Den er fremstillet af Skandinavisk 
Radio, Esbjerg Kjeld Petersen 



Maj  2008 
For et par måneder siden fik jeg en opringning, om jeg var interesseret i nogle gamle radioer. I samlingen på 5 
var der bl.a. denne flotte modtager med tilhørende LK 30 højttaler. Begge dele er i usædvanlig flot tilstand. 
Papkeglen har ikke så meget som en eneste bule. Modtageren er opbygget af stumper af forskelligt fabrikat: 
Remington spoler, Baduf drejekondensatorer, LK transformator. Teknikken med de tre lamper er: HF-pentode, 
detektor og LF. Der er intet fabrikationsmærke. Jeg gætter på, at det er et flot hjemmebyggeapparat. Og så var 
den tilmed ganske gratis. Per Rasmus møller 


