
TRHF-Referat-medlemsmøte-Sep16-160907-1.docx  - 1 - 

Trøndelag Radiohistoriske Forening TRHF 
 
REFERAT 
 
Medlemsmøte 5 September 2016 
 
Medlemsmøte 5.9.2016 ble avholdt på NTNU med 9 medlemmer til stede.Lars innledet med 
velkommen og orientering fra arbeidet i styret. Styret har så langt konsentrert seg om : 
 

1. Romsituasjonen. Vi ser muligheter for å få tilgang til et areale på loftet i gamle elektro for 
lagring og utstilling. Lars og Egil jobber med saken og har fått innspill fra bla. Ola Nordal som 
har fått mandat til å utarbeide et idenotat til elektroteknisk museum ved NTNU. Vi tenker oss 
dette som en del av et større museum for hele det elektrotekniske miljøet og at TRHF kan 
være med å dra dette i gang. Samlinger ved HIST vil også kunne inngå. I forbindelse med 
videre arbeid vil det være behov for frivillige som kan bidra til å arbeide med flytting, rydding 
og katalogisering. Flere av medlemmene sa seg villig til å bidra med dette.  Lars og Egil har 
allerede startet arbeidet med å katalogisere en større rørsamling, men det er fortsatt behov 
for flere ressursser for å videreføre dette. 
 

2. Vi ta sikte på å holde en auksjon på møtet den 7.11. Lars og Børge har så langt sagt seg villig 
til å være med i auksjonskomitten. Herman har sagt seg villig til å ta spesifikke oppdrag i 
forbindelse med dette. Det skal sendes ut mail til alle medlemmene med spørsmål om hva de 
ønsker å auksjonere bort slik at vi har en forhåpentligvis rikholdig auksjonsliste til auksjonen. 
Det vil også åpnes for at medlemmer skal kunne ta med objekter til auksjonen uten 
forhåndsmelding. 
 

3. Byggeprosjekt for rørforsterker kan være aktuellt for å få med yngre medlemmer og 
studenter. Styret har funnet en aktuell forsterker som vil bli kjøpt inn og brukt som 
eksempel.  
 

4. Neste medlemsmøte blir 3 Oktober. Jørgen bidrar med hovedposten. 
 

5. Styret planla opprinnelig julemøte 5 desember på Radiomuseet i Selbu. Etter forslag på 
møtet blir dette endret til møte og omvisning på Rockheim. Møtet er også åpent for 
ledsagere. Tur til Selbu utsettes til våren når føreforholdene er bedre. 

 
 
Informasjon og kodingsteori. 
 
Lars holdt et inspirerende  foredrag om Informasjons- og kodingsteori helt uten matematikk og 
formler. Foredraget gav en innføring i viktige begreper som informasjonsinnhold og koding og belyste 
ved enkle eksempler hvordan informasjonsmengde og pålitelighet ved informasjonsoverføring er 
avhengig av hverandre. Lars forklarte også begrepene digitalisering og koding på enkelt og lettfattelig 
måte. Eksempelet med regnbuens utallige farger og fargeskrinets endelige antall farger var meget 
illustrerende. Eksempler med gjenntatt kopiering av analoge og digitale bilder gav en klar forståelse 
av forskjellen mellom de to metodene og digitaliseringens betydning. 
Avslutningsvis fikk vi en enkelt forklaring på hvordan koding kan redusere informasjonsmengden  før 
overføring og hvordan feildetekterende koder og redundans kan brukes for å rette opp meldinger 
som er blitt beheftet med feil eller støy. Lars fikk berettiget applaus for engasjert framføring av et  
spennende foredrag. 
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Byttekroken. 
 
Noen medlemmer hadde tatt med gjenstander for bytting. Vi fikk bla se en felt-telefon i bakelittkasse 
av tysk herkomst , to middels gamle radiomottakere,  noen radiorør og en kasettbåndspiller. 
Gjenstandene førte til interessante kommentarer og diskusjoner om gammel teknologi. Dette er en 
fin anledning til å diskutere historie og mange av medlemmene sitter med detaljert kunnskap som 
gjerne deles med andre. 
 
Eventuelt. 
 
Forslag om å se datamuseet i kjelleren på S1. Vi prøver å få til det på et senere møte. 
 
 
Møtet ble avsluttet med befaring i rørlageret. 
 

 
 
 
 

 
Sekretæren 
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