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Nr 115, 1 augusti 2018

Bild: Matts Brunnegård

Lyckad utsändning på Alexandersondagen
Ungefär 300 lyssnarrapporter har inkommit till Grimeton SAQ och SK6SAQ.
Närmare uppgifter om dessa kan man återfinna på adressen: www.alexander.n.se
E-post: info@alexander.n.se eller via vanlig post ställd till:
Alexander – Grimeton Veteranradios Vänner, Radiostationen Grimeton 72 SE-432 98 GRIMETON

Detta meddelande sändes ut:
GRIMETON RADIO / SAQ TRANSMISSION ALEXANDERSON DAY SUNDAY 2018-07-01

CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ =
THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE
ALEXANDERSON 200 KW ALTERNATOR ON VLF 17.2 KHZ.
TODAY WE REMEMBER IT IS ONE HUNDRED YEARS SINCE
ERNST ALEXANDERSON INSTALLED HIS FIRST 200 KW
ALTERNATOR AT NEW BRUNSWICK RADIO, NEW JERSEY, USA.
SIGNED: WORLD HERITAGE GRIMETON RADIO STATION AND
THE ALEXANDER ASSOCIATION.
FOR QSL REPORTS READ OUR WEBSITE: WWW.ALEXANDER.N.SE = +
DE SAQ SAQ SAQ @
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Välkommen till Gammelvala i 21-28 juli

Bild: Jeanette Nilsson

När du läser detta är de flesta av årets Gammelvalagrupp på plats i eller på väg till
Gammelvala. I år är vi hela 9 personer i gruppen, det kommer att bli kanonbra.
Utställningen öppnar lördag den 21 juli och vi är igång ända till den 28 juli. I bilden ovan
(från 2017) ser vi Lennart Nilsson som arbetar i radioverkstan och Ulf Nilsson som visar
upp en nyligen reparerad radiogrammofon. Till vänster finns en skymt av vårt mini
Radiomuseum - några apparater från museets samling och några från Ulf Nilssons och Ulf
Sjödéns samlingar.
Är du i närheten under veckan som kommer - titta gärna in till oss, du är så välkommen!
Jeanette Nilsson
jeanette62373@hotmail.com
0300 62373, 0739 959994
Gammelvalas program för hela veckan finner man här:
http://gammelvala.se/gammelvala/program-2017/
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Loppmarknad den 25 augusti

Bild: Lars Lindskog

Radiomuseet bjuder in till loppmarknad i trapphuset lördagen den 25 augusti mellan
klockan 12-14. Detta är samma dag som Kooperativet håller bakluckeloppis på
parkeringsplatsen alldeles utanför Radiomuseet.
Välkommen att fynda då!
Bengt Lindberg
benli@telia.com

Välkommen till en familjedag 26 augusti
Vi är tre föreningar på Lindholmen som inbjuder till en gemensam familjedag
söndagen den 26 augusti kl 12-16.
Varvshistoriska Föreningen, Anders Carlssons gata 11
www.Varvshistoriska.se
GMJS, Göteborg Modelljärnvägsförening. Bror Nilssons gata 4A
http://gmjs.se/main.asp?id=61
Radiohistoriska föreningen i Västsverige med Radiomuseet; Anders Carlssons gata 2
www.radiomuseet.se
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FAMILJEDAG PÅ ÄLVSTRANDEN
SÖNDAGEN DEN 26 AUGUSTI KLOCKAN 12-16

VI BJUDER PÅ VARVSHISTORIA Anders Carlssons gata 11

MODELLJÄRNVÄG UNDER ÅTERUPPBYGGNAD Bror Nilssons gata 4

OCH RADIOTEKNIK Anders Carlssons gata 2

TEKNIKHISTORIA FÖR HELA FAMILJEN
Fritt inträde - Allt ligger inom 300 meters gångavstånd

I samarbete med Spår & Tåg i Väst samt Lundby stadsdel
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Unika radiosändare i Radiomuseet
Radiomuseet har en Collins kortvågssändare T-47 / ART13 Nxsa 66789 (RM2145)
Detta är n unik sändare från andra världskrigets slutskede, som var monterad i det nya
bombflygplanet B-29 som standard kortvågssändare. B-29 ENOLA GAY som fällde den
första atombomben var utrustad med denna typ av radiosändare. Modulationsslag AMCW-MCW. Uteffekt 100 watt. Frekvensområde 2 – 18,1 MHZ , 12 radiorör.
Tillbehör: Handhavandebeskrivning i ficka under sändaren. Serienr: 457-2122:COL

B-29 Superfortress Tillverkare Boeing, antal 4000, Motorstyrka 2000 Hk x 4. Toppfart
576 km/tim, topphöjd 10200m räckvidd 1102 mil, Vikt tom 31800 kg max vikt 56240 kg .
vingspännvidd 43 meter

Lars Hallin
lars.hallin@mbox301.tele2.se
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Amatörradioutrustning till salu
Radiomuseet har tacksamt mottagit en del amatörradioutrustning som gåvor. Vi har gått genom
dessa och bedömt vad som är intressant för museet och vad som kan säljas vidare till
Radiohistoriska Föreningens medlemmar. Följande är en del av vad som ska säljas.

Renoveringsobjekt

Bilder: Bengt Lindberg

Några apparater fungerar inte. Vi har inte gjort någon avancerad kontroll av funktionen och kan inte
bedöma om det är enkelt eller svårt att återställa transceivrarna till fullgott skick. Transceivrarna
står i trapphuset och kommer att säljas på loppmarknaden den 25/8.

Fungerande (?) transceivrar
1. Yaesu FT-707, transceiver för HF, 100 W, inkl nätaggregat och mikrofon: 4000 kr.

Jag har kört några QSO med radion, och den tycks fungera riktigt. Jag har dock inte testat alla funktioner
och alla band.
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2. QRP CW-transceiver MFJ-9017 för 17 metersbandet, 4 W.

Täcker 18,068 – 18,110 MHz. Bruksanvisning finns på nätet. Detta är en aktuell produkt i MFJs
katalog.
Besiktning: I skick som ny.
Provning: Mottagning och sändning provade. Fungerar helt OK.
Iakttagelser: Nätadapter 12 V 1,2 A saknas.
Bedömning: Pris i USA 210 USD.
Pris: 500 kr.
Två st. mulitiband dipolantenner.
1. 2x 9,6 meter med två traps i varje ben. En balun i centrum. Balunen märkt CBL 2500, 1,8 –
56 MHz, 2,5 kW PEP. Pris 200 kr.
2. 2x 11,85 meter med en trap i varje ben. En balun i centrum. Pris 200 kr.

Antenn och rotor
Sex elements beam Maco SY-36 för 20, 15 och
10 meter med rotor Yaesu G-400-RC. Rotorn har
inte kunnat funktionskontrolleras.
Pris: Beam 4000 kr, Rotor 2000 kr.

Om någon, som inte är medlem i Radiohistoriska
Föreningen, vill köpa något av ovanstående, går
det bra, om ni först blir medlem i föreningen.
Årsavgift 300 kr.
Intressenter kan ta kontakt med mig.
Bengt Lindberg, SM6BLT

benli@telia.com
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Till Minne
Carl Henrik Walde har lämnat oss
Carl Henrik Walde, ofta kallad CH, SM5BF, 83 år avled den 18 juni. CH efterlämnar hustru och två vuxna döttrar
med familjer.
CH var en synnerligen engagerad radioman och hade sin anställning vid FMV där han var chef för dess radiobyrå
under en stor del av anställningstiden. I den rollen hade han ansvar för tekniken kring ubåtskommunikation och
anskaffning av utrustning för detta t ex sändare och antenner. CH var även mycket inblandad i byggandet av
försvarets stationer på landsidan och deras placering samt även hur civila radiostationer kan utnyttjas för
sambandet med svenska ubåtar. Här är långvåg en viktig våglängd i undervattensläge men även annan
kommunikation används, kortvåg och satellit. Även där var CH involverad.
När det gäller långvågskommunikation blev Grimetonstationen tidigt kontrakterad genom avtal mellan försvaret
och dåvarande Televerket, något som CH var delaktig i. Det innebar att försvaret fick tillgång till en effektstark
station på västkusten.
CH forskade i försvarets arkiv och hittade uppgifter om att Grimetonsändaren användes på 40-talet vid
efterforskningen an ubåten ULVEN.
CH var en hängiven sändaramatör med signalen SM5BF och deltog mycket aktivt i föreningen Täby
Sändaramatörer och på det årliga SSA-mötet valdes CH till mötesordförande under ett stort antal år. Han
samverkade med PTS, Post & Telestyrelsen, om hur regelverket för radioamatörerna skulle moderniseras och
anpassas till nya förutsättningar (nya frekvenser och ny teknik mm).
Även att dokumentera radiohistorien intresserade CH. Han medverkade i flera publikationer som beskrev militära
stationer samt i trycksaker om SAQ-sändaren i Grimeton.
Under mycket lång tid var CH sammanhållande att arrangera ett kortvågsseminarium vart tredje år på Fårö i en
militär kursgård. Detta arbete innebar kontakt med föredragshållare från ett stort antal länder, se till att all logistik
fungerade och t ex att kursdokumentation kom fram i tid. Ett omfattande arbete med flera hundra deltagare från
många länder.
Under en period var CH även med i styrelsen för Radiomuseet i Göteborg men tvingades till sist att begränsa sitt
föreningsdeltagande när han var med i 47 olika föreningar.
Vi är många som har anledning att minnas CH och hans intresse, engagemang och kunskaper inom
radiokommunikation och då speciell det som sker på kortvåg och långvåg.
För Världsarvet Grimeton och Radiomuseet Göteborg
Kjell Markström
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Efter ett kortare besök hos oss i Göteborg i augusti 2014 skrev Carl Henrik Walde
dessa lovord om Radiomuseet i Nyheter från Radiomuseet nr 67:

Hej Radiomuseet och alla dess krafter!
Jag är inte längre med i föreningen eftersom jag häromåret insåg att mina medlemskap i 50
föreningar var alldeles för många. jag tvingades skära hårt och inte utan ledsnad; hälften försvann.
Häromdagen var jag i alla fall på museet snabbvisit för att träffa Kjell Markström och dricka en
kopp te innan jag skulle hålla föredrag för svenska motorvagnsklubben som skulle åka med
rälsbuss till Varberg och där bl.a. besöka Grimetons radiostation.
Vad fint det är på museet, lagom luft, lagom trångt. bra med tidstypiska miljöhörnor, bra med
snyggt exponerade utrustningar, bra samlingssal, fin museibutik osv osv. Jag hittade litet av det
som jag skänkt till museet till glädje för er (och för min hustru). Ni skall ha all heder för ett så fint
jobb. Detta är landets bästa radiomuseum. Synd att det inte längre finns ett telemuseum värt
namnet.
Carl Henrik Walde
SM5BF, Stockholm

Till Minne
Rolf Brodén har lämnat oss
Alla vi som varit aktiva på Gammelvalas Radioverkstad i Värmland kände Rolf Brodén, vår
medlem nr 1641. Han hade i sitt yrke sysslat med telefoni och kunde en hel del om elektronik. Han
kom till vår verkstad och hjälpte oss under ett tiotal år. Det imponerade mycket på besökarna att se
denna gamle tekniker sitta och arbeta med en radio. De senaste åren, när han passerat de nittio,
orkade han mindre, men han kom och höll oss sällskap. Han fyllde 94 år i november förra året.
Vi minns Rolf med glädje och tacksamhet.
Jeanette och Lennart Nilsson
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Försäljning 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. Detta gäller dock inte elektronrör!
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

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
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Dublettböcker från biblioteket till salu
Det finns en lång rad dublettböcker till salu billigt på Radiomuseets bibliotek.
Du återfinner dessa via följande länk:
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig.
Lars Quiding
larsq@bahnhof.se

Stenkakor till salu
Våra 79-varvsskivor är 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_till_salu.html

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

Viktor Ohlsson
viktor.ohlsson@von.pp.se
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Hjälp med reparationer

Radioreparationer utföres även av
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

Electrokit Sweden AB
Elektronikbutik i Malmö, Sverige
Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö
Telefon: 040-29 87 60
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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 några
företag, som verkar ha ambitionen att klara av det mesta.

Min butik RE*STORED i Spinneriet Lindome har nu ny adress Göteborgsvägen
473 i Kungsbacka. Vi 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 överför även videoband, diabilder och
ljudband. Företag, föreningar och andra organisationer kan anlita oss 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 Kungsbacka. Den ligger efter Gamla
Riksvägen c:a 2 km. från Freeport i riktning mot 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 2018.
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/

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
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Parkering vid Radiomuseet

På grund av byggnadsaktiviteter inom området har några parkeringsplatser försvunnit inom
Lindholmen. Därför har man öppnat ett nytt parkeringshus i Götaverkens gamla lokaler mitt emot
Radiomuseet. Där kan man parkera inomhus till samma kostnad som utanför. Parkeringshuset hålls
öppen dygnet runt.

Allmänna kommunikationer under sommaren

Under tiden 18 juni till 30 september gäller pga arbetena med västlänken följande:
Spårvagnstrafiken till Stenpiren är inställd. Linje 1 och 9 går via Grönsakstorget. Busstrafiken och
Älvsnabben, både linjerna 185 och 186 går dock som vanligt.
Varannan pendel Älvsnabbaren linje 186X går under vardagar 18 juni – 7 december mellan det tillfälligt
återöppnade färjeläget Rosenlund och Lindholmspiren.

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:
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/

OBSERVERA
Det kan vara besvärligt att få korrekt bildåtergivning av Facebook om man har ett äldre
operativsystem som exempelvis Windows XP. Detta beror på att flera browser som
exempelvis Internet Explorer och Google Chrome inte uppgraderas för att passa även äldre
operativsystem. Jag använder själv Windows XP och min egen erfarenhet är att Mozilla
Firefox klarar detta alldeles utmärkt så har man problem kan man pröva med att installera
den.
Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Nyheter från Radiomuseet
Deadline för septembernumret nr 116 är fredagen den 17 augusti 2018.
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, även till de 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 3 / 2018 är 8 augusti.
Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06)

audionen@radiomuseet.se

Kalendarium
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gammelvala 21-28 juli
Styrelsemöte 21 augusti
Loppmarknad lördagen den 25 augusti klockan 12-14
Gemensam familjedag med Varvshistoriska, GMJS och RM söndagen den 26 augusti klockan 11-16
Höstens kvartalsmöte lördagen den 15 september kl 12.00
Bokmässan 27-30 september
Funktionärsmöte med tema insamlingspolicy och barnbemötande onsdagen den 10 oktober kl 18.00
Styrelsemöte 16 oktober
Styrelsemöte den 4 december
Vinterns kvartalsmöte lördagen den 15 december kl 12.00

18

Kloka ord
Göteborgsposten grundades för 160 år sedan 1858. Kristian Wedel botaniserar i
gamla annonser och publicerar och kommenterar trevliga exempel på dessa i GP

.

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

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

