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Bussen Science Safari med allt sitt spännande innehåll kommer till Radiomuseet i höstlovsveckan

Bild: Science Safari
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Besök Radiovågornas värld under höstlovet
Bli bekant med radiotekniken. Passa på att besöka Radiomuseet med hela
familjen under skollovet den 31 oktober – 3 november kl 12-15.
Det finns mycket för barn att göra tillsammans med sina vuxna i detta
underbara museum. Våra värdar hjälper till i mån av tid.
Gratis inträde hela veckan för föräldrar och vuxna, som kommer med barn
och ungdomar.

Bild: Science Safari

Bussen Science Safari kommer på besök
Onsdag den 1 november kl. 12 – 16
Rundvandring med guide och experiment med handledning – och Science
Safari bussen med många roliga o kluriga experiment kommer på besök kl.
13 – 14.30! Museet håller öppet fram till klockan 20.
Bröd, saft och kaffe säljs i vårt café.
Faktabakgrund:
Bussen, som kommer från Halmstad ingår i Science Safariprojektet leds av den ideella föreningen Science Safari i
samarbete med Hallands Bildningsförbund. Högskolan i Halmstad deltar i projektet som sponsor och medarrangör,
tillsammans med Region Halland, Sparbanksstiftelsen i Varberg, Sparbanksstiftelsen Kronan och Hallands
Astronomiska Sällskap. Vill Du veta mera om projektet så gå in på deras hemsida: www.sciencesafari.se
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Adventsmys
med Lindholmen Big Band den 26 november
Söndagen den 26 november återkommer Lindholmen Big Band under ledning av Per
Sundström och spelar härlig swingmusik för oss i Hugo Hammars sal mellan klockan 16 17. Julmelodier blandas med musik av kända kompositörer
Museet håller öppet mellan klockan 12-18.

Program
12.00 Museet öppnas. Kaféet serverar adventsfika med kaffe, te
och lussekatter.
14.00 samt 15.00 gratis guidade turer runt i museet.
16.00-17.00 Julmusik i Hugo Hammars sal
17.00-18.00 Kaféet fortsätter med serveringen
Inträde: 50:- Barn gratis, The eller kaffe med glögg och pepparkakor serveras för 30:Guidningarna är gratis!
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Historisk fonografinspelning
återupprepad
Riksspelmannen Jenny Elisabeth Gustafsson har skrivit en bok om urmakaren och
spelmannen Carl Johan Andersson, som reste runt i Sverige under första världskriget och
fångade upp folkmusik genom att spela in den på sin fonograf. Tack vare detta räddade
han en rad folklåtar till eftervärlden. Jenny Gustafsson har beskrivit Carl Johans resor och
upptecknat och noterat hans insamlade låtskatt i en bok, Urmakarens notsamling. Hon har
även fört över hans inspelningar till en CD som medföljer denna bok*.
Den 4:e augusti 1917 gjorde etnologen Yngve Laurell en upptagning av 8 låtar som Carl
Johan framförde i sitt hem i Fristad.
Jenny hade fått en idé om att försöka upprepa denna inspelning samma dag och på
samma plats 100 år efteråt med sig själv på sin fiol tillsammans med Pers Nils Johansson
på flöjt.
Det gick riktigt bra och detta finns nu dokumenterat i en trevlig och mycket välredigerad
film som ligger på youtube och kan avlyssnas här:
https://www.youtube.com/watch?v=o_ktZatbi4E
*Förlag: Vindspelet Grafiska AB, Borås 2015
Lars Lindskog
lars@lalind.se

Rapport från Bokmässan
Radiomuseet ställde ut med sin monter för femte året i rad på Bokmässan i Göteborg den
26 september till den 1 oktober. Under lördagen brukar det vara så mycket folk på mässan
att man stundtals har svårt att ta sig fram. Så var det inte i år! Förklaringen fick vi när man
på kvällen såg filmsnuttar med vad som hände i området mellan Svenska Mässan och
Liseberg. Där fanns mängder av inspärrade demonstranter. Allt ledde till att spårvagnar
och bussar inte kunde ta sig fram utan fick sina hållplatser indragna. Inför nästa år hoppas
vi att polisen inte skall bevilja några tillstånd till demonstrationer i området kring Svenska
Mässan då Bokmässan pågår.
Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Fonografinspelningar i våra samlingar
När Horst Vormbrock avled 2015 lämnade han efter sig flera fonografer till Radiomuseet
samt en rad fina fonografrullar som är inspelade omkring år 1900. Jenny Gustafsson och
jag har tillsammans lyssnat på dessa rullar och funnit att flera av dessa är klart njutbara.

Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Kalendarium
•
•
•
•

Science Safari och Radiovågornas Värld onsdagen 1 november klockan 12.00
Lindholmen Big Band söndagen den 26 november klockan 12.00
Julfest onsdagen den 6 december klockan 18.00
Vintermöte lördagen den 9 december klockan 12.00

Tyska bomben FRITZ-X
under WW2
Någon Fritz-X bomb finns inte på Radiomuseet i Göteborg, men det finns viss utrustning
med anknytning till bomben. Fritz var styrbar med radiosignaler från bombplanen. För att
undvika fartygens luftvärn fälldes bomben från 5-6000 meters höjd. Bombfällningen följdes
i ett sikte och styrde med en spak typ joystick. Noggrannheten var stor, oftast inom 15
meter. Den 9 september 1943 styrde Italienska flottan med slagskeppet ROMA i spetsen
ut från en hamn i Italien i avsikt att byta sida i kriget. Man skulle lämna samarbetet med
Tyskland och ansluta sig till de allierade. Tyska bombplan upptäckte detta och gick till
anfall mot flotteskadern.

Dornier Do 217 planen fick snabbt in en fullträff på Roma som sjönk efter 20 minuter med
1283 sjömän. Flera andra skepp skadades.
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ROMA träffad av Fritz bomben

Även allierades skepp råkade ut för Fritz men en USA nytillverkad störsändare gjorde att
styrsignalen från planet till Fritz kunde störas och bomben gick då inte att styra.
Störningsutrustningen består av en mottagare och en sändare, operatören lyssnar av
frekvensen och sändaren sänder ut en störsignal på Fritz styrfrekvens. På Radiomuseet
finns en mottagare till detta störningssystem. Mottagaren (RM6423) heter R-58A/RQ-8
och är tillverkad av Hallicrafters Co USA.
Lars Hallin
lars.hallin@mbox301.swipnet.se

8

Kursverksamheten
Någon plats finns kvar till kursen i Raspberry Pi, som startar den
25:e oktober
För närvarande har vi 10 deltagare anmälda till kursen. Det bör kunna gå att få med ett par personer
till, men då är det bråttom med anmälan! Kurslitteraturen kan bli någon vecka försenad till dem som
anmäler sig sent.

Kursen har delats i två delar:
Del 1 under hösten 2017 (4 eller 5 onsdagskvällar med start 25/10)
Göra deltagarna bekanta med Raspberry Pi
- Uppbyggnad av Raspberry Pi Hårdvara och Mjukvara
- Lära sig få igång och uppdatera en Raspberry Pi
- Introduktion till det vanligaste operativsystemet ”Raspian”
- Lära sig de Linuxkommandon som en användare behöver
- Använda Raspberry Pi som kontorsdator, visa film, köra ordbehandlare, kalkylblad, surfa på
internet, använda bildhanterare och mediaspelare
Del 2 under vintern 2018: (4 eller 5 onsdagskvällar i februari - mars)
Använda Raspberry Pi i olika mjukvaru- och hårdvaruprojekt
- Lära sig programmera med programspråket Python
- Utveckla enkla program för att styra hårdvara som lysdioder, tryckknappar, sensorer med
program skrivna i Python
- Introduktion till de olika sensorer (temperatur, rörelsedetektor, kamera m.m.), som finns
anpassade till Raspberry.
- Eventuellt bygga en mediaserver till en TV eller en webserver
För att kunna delta i kursen måste man skaffa en Raspberry Pi 3 B med minne och strömförsörjning
(ca 800 - 1000 kr). Dessutom behövs tangentbord, mus och bildskärm (helst med HDMI-ingång)
Detaljerad information om vad som behövs sänds ut till den som anmäler intresse för kursen.
Kursavgiften för båda delarna tillsammans blir 600 kr och inkluderar kursboken ”Raspberry Pi User
Guide” (4e upplagan)
Lennart Nilsson
odenback@telia.com
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Radioreparationskurs
Servicekursen avser funktion och underhåll av en rundradiomottagare av äldre modell.
Kursen inleds med en beskrivning av olika systemlösningar gällande AM-mottagare med långvåg,
mellanvåg och kortvåg. Det gäller både mottagare som är återkopplade, raka samt
superheterodyner.
Det blir en genomgång av typiska felindikationer samt av mätinstrument och deras användning med
hjälp av kopplingsschemor och ritningar.
Kursen har flyttats fram ett par månader och kommer att hållas under två påföljande dagar och det
blir onsdagen den 14 och torsdagen den 15 februari 2018 klockan 19.00 till 21.00.
Kostnaden för deltagande är 600:- Anmälan kan göras till info@radiomuseet.se
Åke Kjellin
akekjellin@hotmail.se

Kurs för blivande radioamatörer

Det är en ungdomlig skara som följer licenskursen

Bild: Bengt Lindberg

Höstens kurs för blivande radioamatörer har börjat och planeras att pågå varje torsdag t.o.m. den 7
december på Radiomuseet.
Bengt Lindberg, SM6BLT
benli@telia.com
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Välkommen till Radiomuseet

Paul Holmström har målat logon ovanför
ingången till Radiomuseet i trapphuset,
så här bör det inte råda någon tvekan för
våra besökare att de har kommit rätt.

Våra besökare skall inte längre behöva
passera drivor med cigarettfimpar!
Hyresvärden Älvstranden har från och
med nu lovat att ansvara för städningen
utanför ingången till Radiomuseet.
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Till Minne
Leif B L Johnsson, Torslanda
har lämnat oss den 15
september.
Leif var radioamatör och
medlem i Radiohistoriska
föreningen sedan 1996 och
även dess vice ordförande
under 1998. Leif var även
sekreterare i Stiftelsen för
forskning och utbildning inom
radio- och teletekniken och
dess historia.
Leif lämnar ett stort tomrum
efter sig för oss alla som fått
förmånen att lära känna
honom.
Lars Lindskog

Nytt VIP-kort berättigar till rabatterat inträde

Radiomuseet finns presenterat i text och bilder på hemsidan www.turistmal.se som även
ger ut detta rabattkort. En besökare som skaffat detta VIP-kort får 20 % rabatt på inträdet
till alla sevärdheter som deltar i detta. Detta gäller f.o.m. i år även för Radiomuseet i
Göteborg. Det betyder att de besökande, som kan visa upp detta kort, betalar 40:- i stället
för 50:- i inträde till Radiomuseet. Ett VIP-kort berättigar till rabatterat inträde för maximalt
4 personer.
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Välkommen till Museenytt

från Västsverige

Det finns idag en intressant hemsida med museinyheter från Göteborg och Västsverige
som man presenterar så här:
Vi arbetar enbart med museinyheter och sidan är ren informationssida vi har inga
kommentarsfält eller liknande och kommer heller inte att ha det.
Adress: www.museenytt.se
Redaktör
Arne Brorsson
arne.brorsson@live.se

Dubbletter av böcker till salu
Radiomuseets bibliotek erbjuder dubbletter av böcker och tidskrifter till försäljning. Du hittar dessa
via följande länk:
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblio…/Dubblettböcker från biblioteket till
salu | Radiomuseet i Göteborg

Våra ”stenkakor” är nu sökbara i databasen
Vi lägger inte ut inspelad musik av upphovsrättliga skäl men den kan
avnjutas via vår besöksdator på museet.
Inte bara radioutrustningar och litteratur går att hitta på Radiomuseets
hemsida utan även 78-varvsskivor.
Vi har nu registrerat över 1700 78-varvsskivor.
Dessa kan man söka via Radiomuseets hemsida om man klickar på
Sök i databaserna. Vi säljer de skivor som vi har dubbletter av. Vill
man veta vilka de är går man in på
http://maia.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_til
l_salu.html

OBS: Vi sänder inte grammofonskivor per post utan dessa måste avhämtas på Radiomuseet.

Viktor Olsson
viktor.ohlsson@von.pp.se

Hjälp med reparationer

Radioreparationer utföres även av

Kawa Rasool
Bangatan 32, 41464 GÖTEBORG
Tel: 031-14 61 00

Kållereds Radio och TV Service
Tryckrullar och drivremmar till bandspelare
Kållereds Radio och TV Service (info se ovan)
se Kållereds Radio
Leif Alenäs (medlem)
Gamla Riksvägen 16
428 32 Kållered
Telefon: 031-795 11 75
0703-98 78 78
e-post: eve.ruch@bredband.net
Utför reparationer på radio och TV. Har även tryckrullar och drivremmar till bandspelare.

Elektrolytkondensatorer mm säljes av
LH Musik & Audio AB
Atlasvägen 55, NACKA
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar
lhmusik@gmail.com

Grammofonnålar, pickuper och mycket annat
Svalander Audio AB
www.svalander.se
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Electrokit Sweden AB
Elektronikbutik i Malmö, Sverige
Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö
Telefon: 040-29 87 60

Tema Elektronik
Tema Elektroniks butik är belägen på
Nordostpassagen 7 i Göteborg, där har den legat
alltsedan starten 1983. Under dessa år har vi
levererat elektronikkomponenter och alla typer av
tillbehör därtill.
Till oss vänder sig företag, skolor, kommun och
privatpersoner både via butiken och per
postorder. Idag lagerförs 13500 artiklar och hittar
du inte vad du söker är du välkommen att
kontakta oss - via våra leverantörer har vi tillgång
till ett mycket stort antal produkter.
Tema Elektronik Technica AB, Nordostpassagen 7, 413 11 Göteborg
Telefon 031-42 86 90, Telefax 031-42 86 50
E-post: magnus@temaelektronik.se
Öppettider: vardagar 09:00 – 17.00

Hjälp med mediaöverföringar
Radiomuseet har haft som en ambition att kunna hjälpa kunder med att överföra gamla tråd- och
bandinspelningar till CD och videoformat till DVD. Utrustning för arbetet liksom lokal finns på museet.
Tekniskt kunnande finns även det men det saknas någon frivillig kraft, som känner för att engagera sig och
satsa tid på den uppgiften.
Samtidigt får vi av och till frågor från besökare om var man kan få hjälp med detta.
Eftersom vi för närvarande inte är beredda att ta på oss uppgiften lämnar vi här namn och adress på två
företag, som verkar ha ambitionen att klara av det mesta.

Min butik RE*STORED i Spinneriet på Spinnmästarevägen 2 i Lindome är ombud
för Uppsala Bildteknik och kan erbjuda deras tjänsteutbud i Västsverige. Bland Uppsala Bildtekniks kunder
finns filmbolag och museum och företaget har fått Bäst i Test av tidningen Ljud & Bild för sin överföring av
smalfilm. RE*STORED beräknar pris, hjälper dig till rätt val och transporterar filmerna personligen till och
från labbet i Uppsala. Vi kan även anlitas av företag, föreningar och andra organisationer för att berätta och
visa vad man kan göra med gammal film och varför man inte bör vänta längre. Ta gärna en titt på vår
hemsida restored.se, ring 0700-928052, e-posta till info@restored.se och besök oss i butiken i Lindome.
Sven Östlind
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Hjälp med radioschemor?
Hämta hem inskannade schemor från Radiomuseets hemsida
Serviceinformation från följande tillverkare: Centrum,
Luxor, Radiola är nu inskannade och tillgängliga
digitalt. Medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i
Västsverige har full tillgång till informationen via den
interna medlemssidan på:
www.radiomuseet.se/medlem
Login hittar Du på ditt medlemskort för 2017.
Om du inte är medlem kan du se hur du blir det via
länken nedan.
http://wordpress.radiomuseet.se/medlemssidan/bli
-medlem-i-radiohistoriska-foreningen-i-vastsverige/

Nils Pihlgren / Lars Quiding / Viktor Ohlsson

Antique Radios
Schematics, Pictures – För medlemmar I Radiomuseum.

www.radiomuseum.org

En bra holländsk hemsida
För den som söker ett radioschema till en radio så finns det en site där man kan ladda
ned ett sådant utan kostnad. Det enda man behöver göra är att registrera sig.
Siten innehåller kanske inte så många svensktillverkade apparater men desto flera från
kontinenten.

http://www.radiotechniek.nl/
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Museibutiken

Bo Carlsson, som är ansvarig för museibutiken på Radiomuseet finns normalt tillgänglig under
eftermiddagar, vardagar. Andra tider kommer affären bara att kunna öppnas om det finns
funktionärer som har tid att vara med.

Bo Carlsson
bo.carlsson@bredband2.com

Försäljningen på Radiomuseet
Radiomuseet säljer från sina samlingar apparater som inte är aktuella att ställa ut, liksom rör och
komponenter. Radioapparater och instrument till försäljning utannonseras regelbundet i NfR och på
Radiomuseets hemsida.
Försäljning sker på två sätt:
På onsdagarna mellan klockan 15 och 19 finns normalt medlemmar som ansvarar för försäljning på plats på
Radiomuseet. Dels håller Radioaffären öppen för försäljning av apparater och komponenter, dels brukar de
medlemmar som ansvarar för rörförsäljning vara på plats. Medlemmar i Föreningen är välkomna att besöka
Radiomuseet vid dessa tillfällen för att handla, men man kan inte kräva att det alltid skall finnas
försäljningspersonal på plats. Om du, som är medlem, själv vill leta i komponentförrådet är detta möjligt
under de tider då affären har öppet. Kontaktperson är Bo Carlsson. Betalning kan ske med kontanter eller
via bankkort.
Alla övriga tider tar Radiomuseet endast emot beställningar av apparater, komponenter och rör via mail eller
brev, eller undantagsvis på telefon. Dessa beställningar expedieras sedan per post, eller kan avhämtas
under ordinarie öppettider. I det senare fallet skall den som beställer ha angivit i beställningen att godset
skall avhämtas. Någon från Radiomuseet ringer eller mailar när de beställda varorna är klara för avhämtning.
Beställda varor som skall skickas med post skall förskottsbetalas. Varor som avhämtas kan betalas kontant
eller med bankkort.
Vad som ovan stadgats rörande medlemmar gäller också för dem, som inte är medlemmar i föreningen.
Radiomuseet tillämpar differentierade priser för medlemmar och icke medlemmar.
Beställningsadressen är: info@radiomuseet.se
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Följ Radiomuseet på Facebook

Jeanette Nilsson och Matts Brunnegård är våra två mycket aktiva redaktörer för Radiomuseets
faceboksida. Deras inlägg kommer nu även direkt in på Radiomuseets hemsida och kan därigenom nå
ändå fler läsare. Adressen är som vanligt:
Jeanette och Matts kan vi nå här:
Jeanette Nilsson
jeanette62373@hotmail.com

Matts Brunnegård
gjutaren26@gmail.com

Via denna länk kommer Du direkt till Radiomuseet:
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/
Radiomuseet/136495834874?ref=ts

Under stora bilden som dyker upp – klicka på Gillar (Liked) och på Följer (Following)

Om du vill uppmärksamma din bekantskapskrets på museets facebooksida
Klicka på Share (Dela) och skriv gärna en kommentar
Detta dyker då upp på din tidslinje och kan ses av dina vänner
Om vi har ett evenemang, t ex Öppet hus, så dyker det upp ett inlägg på museets facebooksida.
Klicka på Gilla eller Dela
Då dyker inlägget upp på din tidslinje och dina vänner kan uppmärksamma evenemanget och bli inspirerade
att komma.
För mera information kontakta gärna Jeanette Nilsson och Matts Brunnegård
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Nyheter från Radiomuseet
Deadline för decembernumret nr 107 är fredagen den 17 november 2017.
Välkomna med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, även till dem som bor långt
borta.
Lars Lindskog
lars@lalind.se

Audionen
Audionen utkommer med fyra nummer per år och distribueras via e-post i pdf-format på samma sätt som
Nyheter från Radiomuseet till samtliga medlemmar som inte speciellt begärt att få Audionen i
pappersformat. Detta kan man göra genom att sända ett meddelande till info@radiomuseet.se De
medlemmar som saknar e-postadress får automatiskt Audionen i pappersformat hem till sin brevlåda.
Deadline för Audionen nr 4 / 2017 är 8 november.
Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06)

audionen@radiomuseet.se

En svårslagen skönhet
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Kloka ord

Jag har läst om Maria Overlands Grönköping, vår egen lilla stad och i avsnittet om ’Böcker om
Grönköping’ finner jag:
’Den hemliga gniststationen i Grönköping”.
Utkom 1919, författare Oscar Rydqvist, Bonniers förlag.
Hallå, hallå, Grönköping – Motala
Utkom 1930, författare Nils Hasselskog. Wahlström & Widstrands förlag.
Jag anser att dessa böcker inte borde saknas i varje radiomuseums välsorterade forskningsbibliotek.
Ulf Sjödén

Red: Nej naturligtvis inte! Denna värdefulla dokumentation får självfallet inte fattas oss!
Har någon av våra läsare möjligen lyckats stöta på någon av dessa två böcker så är
Radiomuseet mycket intresserad av information om detta!
|

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

Viktor Ohlsson
Webbmaster
viktor.ohlsson@von.pp.se

