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Till alla våra körvänner

Var kan man sjunga Mozart? Jo till exempel i en galleria! En dag under 2013 sjöng man
Ave Verum Corpus i Galleria Subalpini i Turin i Italien! Plötsligt förvandlades alla
torgbesökare till körmedlemmar.
Se och hör detta härliga klipp.
https://www.youtube.com/watch?v=9cHRhmdUWQM
Lars Lindskog
lars@lalind.se

Kalendarium för möten under 2019
25/8 Familjedagen
7/9 VeteranLjuddagen i Hörby
14/9 Kvartalsmöte
26-29/9 Bokmässan
13/11 Funktionärsmöte
14/12 Kvartalsmöte
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Välkommen till Familjedagen på Älvstranden
söndagen den 25 augusti klockan 12-16

Kommer du med bil så tänk på att betala parkeringsavgiften!
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VETERANLJUDDAGEN DEN 7
SEPTEMBER 2019 I HÖRBY
Hörby Radioförening,, i samarbete med
Sveriges Radiohistoriska Förening SRF
och Experimenterande Svenska
Radioamatörer ESR, inbjuder till en dag på
temat nostalgiska ljud.

VeteranLjuddagen 2019 arrangeras lördagen den 7:e september kl 10.00
10.00–15.00
15.00 i föreningens
utställningslokal och i parken vid Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. Se föreningens hemsida
www.horbyradioforening.se för vägbeskrivn
vägbeskrivning.
Program:
10.00 Visning av Hörby Radioförenings utställning. Nytt för i år är, bland annat, den stora
mellanvågssändaren från 1928 som stod på Änggården i Göteborg och var samma typ av sändare
som användes i Telegrafverkets första radiostation i Hörby
Hörby.
10.00–12.00
12.00 Anbudsauktionen på eget och inlämnat gods pågår.
10.30 ”Teknisk guidning” i utställningen av personal från Hörby Radiostationen.
11.00 ”Ladies Program” Guidad visning av 1600
1600-talsparken. Se www.karlxistenar.se
lxistenar.se
11.00 Gemytlig samvaro med möjlighet att köpa fika i Kulturhuset. Korvgrillning i parken. Visning
av utställda ”klenoder” i utställningshallen.
12.30 Auktion på dubbletter från föreningens samlingar samt på objekt inlämnade av besökarna.
13.00 Föredrag ”Hakon Brunius, en svensk teknikhistorisk pionjär” Tomas Söderblom, Lund
13.45 Föredrag ”Tidiga rundradiosändare i Sverige” Bengt Almqvist, Hörb
Hörby
Bytesstund hela dagen.. Ni som har ljudprylar, t.ex. radio, grammofon, bandspelare, telefoni,
telegrafi, amatörradio och närbesläktat som ni vill bli av med är välkomna att byta och sälja. Vi
ordnar detta direkt från bilens baklucka. Möjligt att boka en ”regnsäker” plats i ett av tälten.

Ingen anmälan behövs. Gratis inträde! Inga parkeringsavgifter!
Besök www.veteranljuddagen.se för mer information om bland annat tältbokning,
klenodutställning, inlämning av auktionsgods och försäljning av radiorör!
Hörby Mellanvåg på 1179 kHz kommer att sända mellan den 31/8 och 13/9 2019

Välkomna till en trevlig dag med många nostalgiska ljudu
ljudupplevelser!
pplevelser!

Kontaktperson:
Bengt Falkenberg

Kontaktperson:
SRF Johan van der Levin
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Välkommen till vårt höstmöte den 14 september
Vi träffas som tradition är till ett höstmöte även i år. Det blir lördagen den 14 september
klockan 12 på Radiomuseet. Inledningsvis informerar vår ordförande om läget för
Radiomuseet och de förändringar som gjorts eller är på gång. Därefter blir det trevlig
samvaro med kaffe/the och goda smörgåsar som Jeanette och Lennart Nilsson gör i
ordning. Efter samvaron håller Håkan Lindberg ett efterlängtat föredrag om

MAGNETISK INSPELNINGSTEKNIK

Håkan Lindberg är välkänd sedan tidigare besök. Håkans
tidigare föredrag på Radiomuseet har handlat om
Mikrofonteknikens utveckling (dec 2013) samt om
Inspelningsteknik, från optiskt ljud till HF-bias (dec 2014).
Det nya föredraget innehåller en fördjupning i den
magnetiska inspelningstekniken och dess förutsättningar.

Bakgrund
Håkan Lindberg, som grundat Mikrofonen Sverige AB, har erfarenhet av yrkesmässig
ljudinspelning sedan 60-talet. Efter Svenska Filminstitutets filmskola arbetade han som
ljudansvarig för cirka 15 långfilmer.
Därefter blev det 12 år på Sveriges Radio som musiktekniker med ansvar för både inspelningar
och direktsändning. Dessutom har han jobbat med utbildning av ljudtekniker och projektering av
både film- och radiostudior i Sverige, Tanzania och Botswana.
Han har också hunnit med att vara verksam på olika befattningar i ledande företag både i och
utanför Sverige.
Håkan har sedan 1973 varit medlem i Audio Engineering Society, AES, och har samlat på sig ett
stort svenskt och internationellt kontaktnät inom ljudbranschen.
Ytterligare information finns på hemsidan: www.mikrofonen.se
Håkans kontaktadress: hakan.lindberg@mikrofonen.se

Amatörradionyheterna
Amatörradionyheterna är en verkligt informativ hemsida med löpande information om
aktuella frågor inom amatörradio och DX-lyssning. Bladet innehåller en lång rad med
spännande länkar mm.
Redaktionellt ansvarig är Erik Nyberg. Löttorp SM7DZV.
Adressen är:
https://www.hamnews.se/
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Radiomuseet på Bokmässan
Radiohistoriska föreningen i Västsverige deltar för sjunde året i rad i Bokmässan, som
äger rum mellan den 26-29 september. Avsikten är att sprida kunskap om att Radiomuseet
existerar och att det är ett intressant utflyktsmål för hela familjen.
Vi kommer att informera om vad Radiomuseet kan erbjuda och vad man kan finna i vårt
välfyllda bibliotek.
Sprid information om detta till era vänner och besök vår monter
Bokmässans öppettider
Torsdag 26 september 9.00–18.00
Fredag 27 september 9.00–19.00
Lördag 28 september 9.00–18.00
Söndag 29 september 9.00–17.00

OBSERVERA!
KOM ALDRIG MED OANMÄLDA GÅVOR TILL RADIOMUSEET
Om du har någon sak som du tycker borde platsa på Radiomuseet så sänd
ett mail eller ring alltid till museet så kommer vi överens om hur detta kan
hanteras praktiskt.
Det händer ofta att folk kommer med hela billaster av olika prylar till
Radiomuseet för att vi skall ta hand om allt detta. Sådana överraskningar är
jobbiga för oss på Radiomuseet eftersom de medför väldigt mycket onödigt
extra arbete, vilket hade kunnat undvikas om vi fått bedöma gåvorna innan de
hamnade på Radiomuseet.

Du är välkommen att höra av Dig först!
adress info@radiomuseet.se telefon 031-779 21 01
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Bli medlem i Radiohistoriska Föreningen!

Här är några av våra medlemsförmåner
Är du medlem i Radiohistoriska Föreningen? Gratulerar då har du tillgång till en
mycket välutrustad radioverkstad på Radiomuseet.
Några av oss har möjligheten till en radioverkstad där vi bor, men inte alla. Då är
verkstaden på Radiomuseet ett mycket bra alternativ. Du vet säkert var den finns, på
höger sida av Rundradioområdet när du är på väg till Hugo Hammars sal. Men har du varit
inne och bekantat dig med verkstaden? Här finns åtminstone tre välutrustade arbetsplatser
med tillgång till all den instrumentutrustning, som du rimligen kan behöva. Här finns
vanliga universalinstrument, rörvoltmetrar, signalgeneratorer, oscilloskop och rörprovare.
Någonting annat du behöver?
I verkstaden finns också ett komponentförråd med passiva komponenter och mer finns ute
i butiken. Vi får inte glömma vårt stora rörförråd. Behöver du såga i metall eller borra hål,
det gör du i verkstadens hörna för metallbearbetning.
Och inte nog med detta, i biblioteket kanske du hittar kopplingsschema och
serviceanvisningar för den radio som du skall jobba med. Sist men inte minst, bland
Föreningens många medlemmar finns en oerhörd kunskap om hur man felsöker och
reparerar det mesta inom radiotekniken. Fråga dig fram eller gör en efterlysning i Nyheter
från Radiomuseet eller i Audionen och chansen är stor att du får kontakt med någon
som reparerat hundratals sådana apparater som sätter myror i huvudet på dig.
Till sist en liten påminnelse. Du får inte lämna ett påbörjat projekt i verkstaden. Antingen
tar du med dig apparaten hem på kvällen eller så frågar du efter något ställe där du kan
parkera din radio till ditt nästa besök. Tillgång till Radiomuseets verkstad och
komponentförråd är bara det värt medlemsavgiften.
Styrelsen
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En drömbil i sommarvärmen

Bo Sörenssons röda cabriolet öppnas sig enkelt och automatiskt med ett tryck på en
knapp. Bosse berättar följande om sin bil:
Det finns många bud på vad man skall kalla färgen på min Peugeot 306 CAB. Peugeot
kallar den för Newport. När jag skulle åka till Tidaholm för att titta på den så stod det i
annonsen att den var gul, och det stod också i besiktningspapperna. När jag senare var
och besiktigade bilen så frågade besiktningsmannen om jag målat om bilen. Han ändrade
till ljusröd, så det står i besiktningspapperna numera.
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Bilen är designad och byggd av Pininfarina och mitt exemplar registrerades första gången
1998. Den har en tvålitersmotor så den är ganska pigg, fast att cabbar normalt är tyngre
än motsvarande modeller med fast tak.
Jag har också en hard-top, det vill säga
ett fast tak som kan ersätta det mjuka
taket under vintern. För att förvara
hardtoppen så har jag byggt en slags
lyftanordning, som gör att jag kan hissa
upp hardtoppen mot taket i garaget. Jag
slår huvudet i hardtoppen hela
sommaren. Bilen står i garaget hela
vintern, så det blir inte många mil som
den rullar med det fasta taket monterat.
Varför väljer man att ha en så opraktisk bil som en cab? För min del så hade jag länge
velat ha en cab och när vi för tolv år sedan behövde en bil till i familjen, så förhandlade jag
mig till att det fick bli en cab. Ett starkt argument från min sida var att när jag blev för
gammal att åka motorcykel så kunde jag förhoppningsvis fortsätta att köra ”öppet” i
cabben.
En intressant sak är att det fanns en ”integrerad” radio med kassettbandspelare i bilen när
den var ny, och den kunde man sköta med en extra liten spak under ratten. Tyvärr så
slutade denna fina radio att fungera och inte ens Åke Kjellin kunde reparera den. Så nu
finns det en ersättningsradio med CD, tyvärr så kan man inte manövrera denna med
spaken under ratten.
Bo Sörensson
SA6CLX

Vad minns du om elektronikaffärer i Göteborg
En morgon kom vi som träffas på frekvensen 3753 kHz på 80-metersbandet att tala om vilken
tillgång det hade varit för vår hobby att Göteborg en gång hade så många affärer där vi kunde köpa
elektronikkomponenter. Någon mindes hur han hade cyklat genom halva stan för att köpa två
motstånd för 40 öre och sedan cyklat hem för att fullborda sitt pågående bygge.
Elektronikaffärerna blev ibland en träffpunkt där man kunde få kontakt med andra radioamatörer.
Snart var minneskarusellen igång. Man frågade om vi andra kom ihåg Elektronikmateriel på
Trädgårdsgatan (en trappa upp i huset), eller Kuno Källman på Järntorget eller Videoprodukter i
Kålltorp eller Champion Radio vid Korsvägen. Jo, visst mindes vi och alla kunde komma med en
liten pusselbit i det stora pusslet "Elektronikaffärer i Göteborg". Nu finns bara Tema Elektronik på
Nordostpassagen (Tack och lov för det!) och i viss mån Kjell och Company.
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Det blev ett långt snack den morgonen och vi återkom till ämnet flera morgnar. Då föddes tanken
att vi borde samla ihop alla dessa minnen och denna kunskap och dokumentera dem på något sätt.
Nu har vi gått från ord till handling.
Vi kommer att träffas för ett första möte onsdagen den 18 september klockan 19.00 i Hugo
Hammars sal. Om du kommer dit och berättar om dina minnen från dina besök i Göteborgs
Elektronikaffärer så får du en trevlig stund samt kaffe och radiokaka. Jag skall försöka skriva ner
det som berättas och meningen är att kunna presentera en artikel i årets sista Audionen. Du kommer
väl? Har du några tankar på hur vi bäst kan förbereda ett sådant möte så får du gärna kontakta mig.
Bosse Sörensson
0730 322 192

Vi var med på Gammelvala även i år
I år var vi 8 medlemmar i
Radiohistoriska föreningen i
Västsverige, som kom från när
och fjärran för att hålla i gång
Radiomuseets Radioverkstad på
Gammelvala. Det är en underbar
miljö, alldeles intill sjön Värmeln
och så mycket intressant att se på,
utöver vår fina verkstad och
utställning,
Vi fortsatte även i år med att ha
föredrag på söndag, tisdag och
torsdag. Det kom några och
lyssnade på oss, så det kändes
meningsfullt.
Nytt för i år var en utökad
barnsatsning – vi tog med oss en
telegrafnyckel så att barnen kunde
öva på det hemliga språket - alltså
Morsekod. Och vi hade med oss
den pedagogiska radiobyggsatsen,
som barn tycker är jätterolig. Man
sätter ihop antenn, mottagare,
ljudförstärkare och högtalare så
kommer det ljud och alltid ett
stort barnleende som är så fint att
se!
Vi kan lägga ännu ett Gammelvalavistelse till handlingarna, med känslan av ett bra utfört arbete.
Jeanette 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. 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

Museibutiken

Bo Carlsson, som är ansvarig för museibutiken på Radiomuseet, finns normalt tillgänglig under
eftermiddagar, vardagar. På onsdagar är det öppet 13-17. Andra tider kommer affären bara att
kunna öppnas om det finns funktionärer som har tid att vara med.

Bo Carlsson
bo.carlsson@bredband2.com

Telefon: 070-630 75 68
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Stenkakor till salu
Våra 78-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://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://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html.

Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig.
Lars Quiding
larsq@bahnhof.se
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Hjälp med reparationer

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.

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
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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

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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Söker du radioschemor?
Medlemmar hämtar 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.
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 oktobernumret nr 129 är fredagen den 20 september 2019.
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta.
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 / 2019 är fredagen den 8 november.
Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06)

sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord

Detta känns bestämt som ett problem som är övervunnet
för de flesta av oss i våra dagar…

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

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

