Nyheter från Radiomuseet
Nr 121, 1 februari 2019

Vackert fyrverkeri i nyårsnatten
Under nyårsnatten fick Nyheter från Radiomuseet denna fina fyrverkeribild fångad av
vår suveräne fotograf Christian Stödberg i Trollhättan. För min del har jag nu fått
uppleva min första jul- och nyårshelg på många år, som inte förstörts av att pojkar i
”slyngelåldern” hänsynslöst kastat smällare och bomber omkring sig så att man behövt
känna en evig oro under varenda promenad. I år var det tyst och fridfullt i Majorna där
jag bor. Ett stort tack till Hemköp, Willys livs, ICA-Maxi och Bauhaus och alla andra
köpställen, som slutat sälja fyrverkerier och smällare. Helt underbart!
Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Julaftonsändningen från Grimeton

Julaftonsändningen fungerade utmärkt i år. För den som inte hade möjlighet att närvara
finns möjligheten att se en fin inspelning från utsändningen via adressen
https://alexander.n.se/
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Däremot gick det trögt att komma in på länken på youtube under tiden för själva
utsändningen för då var förbindelsen uppenbarligen hårt belastad.
Det var utmärkt att webbkameran flyttades runt i lokalen och filmade anläggningens olika
delar under sändningens igång. Det man kan sakna var att kameran aldrig riktades mot
skärmen där den utsända texten visades upp. Det hade räckt med ett kort ögonblick
eftersom den som ser utsändningen i efterhand kan ju stoppa uppspelningen så att texten
hinner läsas.
Men det viktigaste är ju att allting gick så bra! Nedan kan man läsa texten som Lars
Kålland nycklade ut i etern. Vänföreningen Alexander är verkligen till att gratulera till denna
lyckade utsändning.
Lars Lindskog
lars@lalind.se

GRIMETON RADIO/SAQ TRANSMISSION CHRISTMAS EVE
2018-12-24

CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ =
THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A
TRANSMISSION USING THE ALEXANDERSON
200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ =
WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS AND
A HAPPY NEW YEAR =
SIGNED: THE WORLD HERITAGE AT
GRIMETON AND THE ALEXANDER-GRIMETON
VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION + =
FOR QSL INFO PLEASE READ OUR WEBSITE:
WWW.ALEXANDER.N.SE =
DE SAQ SAQ SAQ @
Meddelandet som sändes på Julafton 24 dec 2018 kl 09:00 SVT (08:00 UTC)
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Glädjande nyhet för alla medlemmar

Titanics Radioutrustning 1912. Bild från Titanic the Exhibition
Vid kvartalsmötet den 15 december höll vår medlem Karl Gustav Strid ett oerhört spännande
föredrag om hur den tidiga radiotekniken fungerade fram till att elektronrören slog igenom på
1920-talet. Många intresserade hade ingen möjlighet att komma till Göteborg och lyssna till detta
föredrag, men för medlemmar i Radiohistoriska föreningen i Västsverige finns nu möjligheten att
se föredraget via en utmärkt videoupptagning från mötet.
Det är vår erfarne webbmaster Viktor Ohlsson som gjorde inspelningen och den ligger på
Radiomuseets hemsida under rubriken ”Medlemssidan”. Uppgifter om login hittar Du på ditt
medlemskort.
Medlemmar kan nu se och lyssna till samtliga föredrag som hållits vid våra kvartalsmöten under 2018

2018-12-15 Radioutrustningen
på Titanic - Karl-Gustav Strid

2018-09-15 Spionradio Christer Falkenström

2018-06-16 Gravitationsvågor
- Bo Sörensson

2018-03-24 Antenner för
kommunikation i rymden
- Joakim Johansson
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Armens tunga radiostationer 1943

Arméns tunga radiostationer 1943 Radiostation 800 W (800 W Bl m/43) TMR9 Andra
världskriget gav upphov till en enorm upprustning av det svenska försvaret. Antalet
krigsförband fördubblades. 1943 års krigsorganisation omfattade tre kårer, 10 fördelningar
och tre pansarbrigader samt kår- och fördelningsförband.
Vi fick två nya truppslag, pansar och Luftvärn samt för det fasta försvaret milo- och FOstaber. Med en sådan upprustning ökade behovet av stora mobila radiostationer. Därför
anskaffades 20 stycken radiobussar 800 W, vilka tilldelades högkvarterets signalkompani
och radiokompani, kårstationskompanier och fördelningsstationskompanier samt
pansarbrigader.
Bussen var en Scania-Vabis typ 8116/1 med sexcylindrig motor 130 hk. Stationen var av
samma typ, som tidigare anskaffats för flygvapnets basorganisation. Bussen var hög och
smal samt snedbelastad, vilket gjorde att den lätt välte. Manöverpedalerna var dessutom
säregna, eftersom gaspedalen satt i mitten mellan broms- och kopplingspedalerna.
Stationen betjänades av en radiogrupp bestående av gruppchef, ett underbefäl, fyra
meniga samt en bilförare.
Tekniska data: Frekvensomfång 2,3 – 9,0 MHz Antenneffekt Vågtyp A1: 800 W Vågtyp A2
och A3: 200 W. Effektbehov Ca 2,5 kW, ansluts till yttre nät eller till bilens motor. Nyckling
möjlig med snabbskrivare. Maximal hastighet 2500 tecken/minut Modulering
Kompressionsförstärkare för konstant modulering A3. Tillverkare SRA Svenska Radio
Aktiebolaget
Radiomuseets exemplar av manöverpanel (se bilden nedan) som ingick i Armens system
TRM-9 (RM0359). Vikten på enbart manöverpanelen är ca 110 kg.

Lars Hallin
lars.hallin@mbox301.tele2.se
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Radiomuseet efterlyser TV-transformatorer!
Radiomuseet behöver högspänningstransformatorer till linjeoscillatorer i äldre TVmottagare. Vi behöver ha fungerande TV-mottagare dels för att användas i museets
utställning men dels också för att kunna hyra ut till filminspelningar mm. Vi är mycket
tacksamma för alla tips om var man eventuellt kan få tag på sådana.
Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Lindholmen - från varvsindustri till högteknologi
Den 11 december hölls två mycket intressanta föreläsningar på Älvrummet som
behandlade detta. Programmet inleddes med att Hans Nilsson från Varvshistoriska
Föreningen berättade om varvsepoken, som inleddes på 1840-talet av Alexander Keiller
och varade fram till 2015 då de nederländska företaget Damen lade ned Götaverkets
reparationsvarv. Idag finns enbart Gotenius varv öster om Götaälvbron med sina 19
anställda kvar.
Varvshistoriska föreningen har 375 medlemmar och man arbetar nu hårt för att det skall
bildas ett varvs- och Industrihistoriskt centrum i Göteborg. Detta bör placeras på
Lindholmen.
Efter detta föredrag berättade Johan Ekman, chef för kommunikation på Älvstranden
utveckling om det högteknologiska centrum som nu växer upp på Lindholmen. För att
Lindholmen skall vara intressant för utländska investerare att satsa på så måste man
samla 10 000 ingenjörer i ett innovativt cluster. Johan Ekman menar att man lyckats med
detta tack vare det unika samarbete som finns mellan Chalmers, Volvo och Göteborgs
stad. Att man nu lyckats i sin strävan bevisas av att kinesiska Geely valt att förlägga Geely
Innovation Center in Europe med 3500 anställda till just Göteborg och Lindholmen.
Byggnaderna är under uppförande just nu vid Pumpgatan.

Båda dessa högintressanta föredrag på totalt 25 minuter kan avlyssnas på Youtube via
adressen:
https://www.youtube.com/watch?v=ndwU4mBp490&feature=youtu.be
Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Två nostalgiska sidor från 1952
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Kampen mot DAB fortsätter i Norden
Vår systerförening i Danmark Radiohistorisk Forening Ringsted, ger ut ett läsvärt
nyhetsblad vid namn RADIOTEN. I nr 1/2019 finner vi en viktig rapport om DAB-läget i
Norden. Den är skriven av föreningens ordförande Bjarne D. Nielsen.
Av artikeln framgår det med all tydlighet att Danmarks Radio (DR) fortsätter att kämpa för
att få FM-nätet i Danmark utbytt mot ett DAB-nät. Man får rent av känslan att de anser att
DR står för Digital Radio och inte längre för Danmarks Radio skriver författaren.
Bjarne D. Nielsen, som vi mött i tidigare artiklar om DAB-radio, rekommenderar läsning av
Nyhetsbrevet PUBLIC ACCESS om radio, tv och Internet för att följa DAB-utvecklingen i
Sverige, Norge, Danmark och övriga världen.
http://www.publicaccess.se
Där kan man bl.a. återfinna följande artiklar:
Halva Norge lyssnar inte på DAB. Politiker börjar tänka om.
- Världsunik stängning av nationell radio på FM misslyckades.
Norska kulturdepartementet byter chef för medierna
- Förväntningar om en mediepolitik oberoende av lobbyister
Slut på intresset för rikstäckande DAB-radio i Norge
- Norkring ger upp och återlämnar frekvenstillstånd. Utlovad mångfald uteblir.
Norsk medieundersökning: Smartphone viktigaste medieenheten
- Endast en av tre norrmän upplever bättre radiokvalitet med DAB.

Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Kursverksamheten
Kurs för amatörradiolicens våren 2019
Radiohistoriska föreningen i Västsverige (Radiomuseet) har beslutat att genomföra en licenskurs för
blivande radioamatörer. Kursen kommer att hållas under ett antal torsdagar under våren.
Start: torsdag 21 februari kl 19-21 på Radiomuseet, därefter 10 torsdagar framöver under våren
(med uppehåll för vissa dagar) t.o.m. den 23/5. Kursen avslutas med ett licensprov.
Vi är tre radioamatörer, som kommer att leda kursen: SA6CLX Bo Sörensson, SM6BLT Bengt
Lindberg och SM6EHL Martin Björkman.
Kursavgiften är 600 kr. Till detta kommer kurslitteraturen, som var och en får beställa från SSA.
Kostnaden för licensprovet betalas direkt till SSA och till provförrättaren. Det går bra att redan nu
anmäla sig till kursen. Sista anmälningsdag är den 7 februari.
Anmälan skickas till Bengt Lindberg, benli@telia.com, som även kan svara på eventuella frågor
rörande kursen.
Intresserade kan kontakta mig.
Bengt Lindberg, SM6BLT,
benli@telia.com

Kalendarium för medlemsmöten under 2019
16/3 Årsmöte
17/4 Funktionärsmöte
15/6 Kvartalsmöte
14/9 Kvartalsmöte
13/11 Funktionärsmöte
14/12 Kvartalsmöte

Till alla våra musikvänner
Alla som minns och uppskattade den nu bortgångne danske komikern Viktor Borge som
lekte på sin flygel kan idag möta en holländsk pianist som gör samma sak inför publik men
hårdrar detta ändå mer. Hans namn är Hans Liberg och framför sin show på tyska. Den
musikintresserade, som inte är van vid att lyssna på tyska kan ändå ha glädje av att se
denna fantastiska musikföreställning på youtube. Adressen är:
https://www.youtube.com/watch?v=ayfvh0q2F9E
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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

radiomuseet.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

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
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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. När det gäller större, tyngre och skrymmande försändelser beställer kunden avhämtning
av dessa på Radiomuseet och betalar fraktkostnaden direkt till speditören.
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

Hjälp med reparationer

Radioreparationer utförs 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.
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Elektrolytkondensatorer mm säljs 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

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

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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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/

Nyheter från Radiomuseet
Deadline för marsnumret nr 122 är söndagen den 24 februari 2019.
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 1 / 2019 är 8 februari.
Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06)

sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord

Mikael Härild från Jönköping undrar över vad en trollkontroll
har för uppgift på TV-mottagaren i denna tidningsannons från
1960? Guldfilter är väl gissningsvis ett skikt i bildskärmen som
filtrerar bort den blåaste delen av strålningen så att bilden blir
lite varmare? Vem kan svara på detta?

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

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