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Vår telefonsamling är nu dokumenterad 
 

        
Dag Johansson vid telefonhyllan. 
 
Vi gjorde en efterlysing i juninumret av Nyheter från Radiomuseet efter någon person, som skulle ville hjälpa 
till med att dokumentera Radiomuseets samling telefoner, ringklockor och andra tillbehör. Dag Johansson 
anmälde sig som intresserad och nu i augusti är arbetet i stort sett avslutat. Vi har idag dokumenterat och 
fotograferat omkring 40 apparater från olika tidsepoker. Nu återstår det att arrangera utställningen och skylta 
upp den. Många av dessa telefoner har en intressant historia bakom sig, som vi kan dokumentera ytterligare 
efter hand. I telefonsamlingen ingår rariteter i form av telefoner redan från tiden före första världskriget.  
 
Dag Johansson berättar följande om sig själv och sitt telefonintresse: 
Jag har inte haft något specifikt telefonintresse tidigare, ingen koppling till Televerket eller liknande men 
däremot ett intresse för telekommunikation sedan tidiga tonåren. De telefoner, som jag nu märkt upp, har 
inneburit att man fått bekanta sig med för mig nya begrepp som "lokalbatterisystem" och liknande. Jag 
seglade som gnist i Wallenius en kort period i mitten av 80-talet, och i samband med telegrafistutbildningen 
så var vi några stycken som sommarjobbade på Göteborg radio med VHF och Maritex.  De digitala 
växelbord som nu står på museet var sista skriket på stationen då men vi "gröngölingar" fick i stället hålla till 
godo med deras gamla växelbord med teleproppar och snören. Det gick det också, även om man då kände 
sig lite 1800-talsmässig. 
  
Numera jobbar jag som nätverkstekniker i Härryda kommun, och för några månader sedan fick jag en 
tankeställare. Jag skulle fixa till en IP-telefon på en skola i Landvetter. Som vanligt är eleverna nyfikna på 
vem man är och vad man arbetar med. I detta fall var det en liten kille i 10-årsåldern, som när han fick reda 
på att jag skulle laga en telefon, spontant utbrast - Varför köper du inte bara en ny? Nej, sa jag, det är en 
sådan telefon med sladd i väggen. Då var han tyst ett ögonblick, och sade sedan - Hur menar du då? 
 
Man undrar ju om barnen idag inte vet vad en fast ansluten telefon är? Hur gammal är man egentligen? 
Tänker man efter så är det kanske inte så konstigt. Om föräldrarna sagt upp sitt gamla fasta abonnemang 
och nu bara kör mobilt. Då kommer ju barnen aldrig i kontakt med fast telefoni.  En telefon är en fyrkantig 
grej som man har i handen resten är museiföremål. 
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Det kan vara delade meningar om fast telefoni har någonting med radio att göra. Nu när inventeringen börjar 
bli klar skulle jag gärna vilja på något sätt betona kopplingen mellan radio och telefoni för besökarna. 
Dels kustradiostationens roll i samband med telefonsamtal till sjöss, som annars kan vara abstrakt att förstå 
för "vanligt folk". Dessutom har vi bland många spännande föremål i telefonhyllan - en manöverenhet till 
Sveriges första mobiltelefonsystem (MTA), som ger en naturlig koppling till NMT och senare helautomatiska 
mobila telefonsystem.  
  
Dag Johansson 
dag.johansson@mailbox.swipnet.se 

 
 

   Radiomuseet på Bokmässan 
 
Radiohistoriska föreningen i Västsverige deltar för femte året i rad i bokmässan, som äger 
rum mellan den 28 september – 1 oktober. 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 B08:66. 
 
Bokmässans öppettider  
Torsdag 28/9  9.00–18.00 främst för branschen  
Fredag 29/9  9.00–14.00 främst för branschen  
Fredag 29/9 14.00–19.00  
Lördag 30/9  9.00–18.00  
Söndag 1/10  9.00–17.00  
 
Vi ses på bokmässan - en spännande plats att mötas på! 
 
 
 
 
 
 
”Utan tvivel kan man inte vara riktigt klok!”    

 Tage Danielsson 

 
 
 
 
 



 

 

4

  

 
 

Välkommen till vårt höstmöte den 16 september 
 
Vi träffas som tradition är till ett höstmöte även i år. Det blir lördagen den 16 september 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.  
 
Mötet avrundas med ett föredrag av Bo Sörensson, som kommer att handla om Mörk Materia i 
världsrymden.  
 
 
Vad är Mörk Materia? 

 
Människan har varit intresserad av rymden så länge som det funnits människor. Fram till Galileis 
dagar kunde man bara studera rymden med det obeväpnade ögat, men teleskopet vidgade rymden.  
 
Fram till i början av 1900-talet skedde alla studier av rymden med synligt ljus. Dagens astronomer 
däremot kan utnyttja hela det elektromagnetiska våglängdsområdet, från radiovågor till röntgen. För 
ett år sedan hade vi förmånen att få en presentation i radioastronomi av Robert Cumming från 
Onsala Rymdobservatorium och vi fick en orientering om dagens och morgondagens radioteleskop. 
 
Men vad kan man använda ett radioteleskop till? Den frågan kan man bara ge ett generellt svar på i 
stil med att man kan observera rymden inom millimeter och centimeterområdet. Vid  
Radiohistoriska Föreningens möte den 16 september skall vi se på ett exempel, vi skall övertyga oss 
om att det finns Mörk Materia. Med hjälp av ett studentteleskop som heter Vale ute på Råö skall vi 
se hur vi kan studera hur interstellär gas rör sig i vår vintergatas spiralarmar och vilka slutsatser vi 
kan dra av detta. Då kommer vi att se att det måste finnas "något annat och något mer" än det som 
vi kan se med ögat. 
 
Bo Sörensson 
bo@sorensson.se 
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Veteranljuddagen 2017 den 2 september 
 
Hörby Radioförening i samarbete med Sveriges Radiohistoriska Förening SRF och Experimenterande 
Svenska Radioamatörer ESR inbjuder till en dag på temat nostalgiska ljud lördagen den 2:e september 
2017 
 

 
 
VeteranLjuddagen 2017 arrangeras den 2:e september klockan 10.00-15.00 i föreningens 
utställningslokal vid Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. www.kulturhusetosallerup.se 
 
Program: 
10.00 Visning av Hörby Radioförenings utställning med bland annat material från den nu nerlagda 
Radiostationen i Hörby.  ”Teknisk guidning” av personal från Radiostationen. 
 
10.30 Specialutställning ”Från ståltråd till kassett” om bandspelarens utveckling. 
 
11.00 Gemytlig samvaro med möjlighet att köpa fika i Kulturhuset.  Korvgrillning i parken. Visning 
av medhavda och utställda ”klenoder” i utställningshallen.  Alla är välkomna att ta med och visa 
upp objekt. 
 
12.30 Auktion på dubbletter från föreningens samlingar samt på objekt inlämnade av besökarna.  
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. Har du mycket grejer går det givetvis bra att ställa upp ett 
medhavt bord. Även i år är det möjligt att boka en ”regnsäker” försäljningsyta i ett av tälten. 
Kontakta Bengt Almqvist på: bengt@telefonstationen.com om du har frågor. Ingen anmälan 
behövs men det är bra om du hör av dig så vi får en uppfattning av hur stort intresset är. Alla som 
hör av sig kommer att få en uppdatering via e-mail i slutet av augusti. 
Gratis inträde! Inga parkeringsavgifter! 
 

Besök www.veteranljuddagen.se för mer information om bland annat tältbokning, 
klenodutställning, inlämning av auktionsgods och försäljning av radiorör! 
 
 

Välkomna till en trevlig dag med många nostalgiska ljudupplevelser! 
 
 
OBS! 
Hörby Mellanvåg på 1179 kHz kommer att sända mellan den 26/8 och 8/9 2017 
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Kalendarium 
 
• Veteranljuddagen i Hörby lördagen den 2 september. 
• Höstmöte med föredrag lördagen den 16 september 
• Bokmässan 28 september–1 oktober 
• Science Safari 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 

 
 
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. 

 
Gamla banankontakter 

 
För 93 år sedan säger två amerikanska 
bolag samtidigt att båda hade uppfunnit 
banankontakten. Det var uppfinnaren 
Richard Hirshman och General Radio Co 

som stred om vem som var först. Detta är 
nog den mest långlivade radiokontakten 
som kom att användas i radioapparater fram 
till mitten av 1960-talet och då speciellt för 
anslutningarna till antenn, jord och extra 
högtalare. Fortfarande används ofta 
banankontakter i för anslutning till 
mätinstrument. Priset för en banankontakt 
1952 var 15 öre. Det motsvarar cirka 2,20 kr 
idag. Dagens pris är hos Clas 5 kr och hos 
Kjell 10 kr.  
 
Lars Hallin  
lars.hallin@mbox301.swipnet.se  
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En sida ur 1952 års katalog från Clas Ohlson 
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  Kursverksamheten 
 

 

Kurs för blivande Radioamatörer. 
Höstens kurs för blivande radioamatörer kommer att börja torsdagen den 5 oktober 2017 och pågå 
varje torsdag t.o.m. den 7 december. Plats: Radiomuseet. Tid: kl 19 – 21. Kursen är öppen för alla, 
som vill bli radioamatörer. Kursavgiften är 600 kr. För dem, som gick kursen i våras och som inte 
gjorde licensprovet då, får fortsätta med höstens kurs, men utan ny kursavgift. Det går att anmäla 
sig redan nu till Bengt Lindberg eller till Radiomuseet.  
 
Bengt Lindberg, SM6BLT 
benli@telia.com 
 
 
Nybörjarkurs om Raspberry Pi 
Raspberry Pi utvecklades som en dator för att lära skolungdomar programmera. Hittills har mer än 
en miljon exemplar av den kreditkortstora datorn med imponerande prestanda tillverkats. Målet att 
nå skolungdomar har delvis nåtts, men den stora gruppen av användare är faktiskt 
teknikintresserade medelålders män. Datorn kan användas både som generell kontorsdator och dator 
för styrning av hårdvara (kameror, robotar, larm, väderstationer etc) eller som webserver eller 
mediaserver.  
För ca 1000 kr kan man köpa en Raspberry Pi med strömförsörjning, minnesenhet, kursbok och 
diverse kretsar hos t.ex. Kjell och Co. Ingen annan dator behövs men en bildskärm med HDMI-
interface samt  USB-tangentbord och USB-mus behövs i tillägg. Om man vill kan datorhögtalare 
eller hörlurar anslutas. 

 
 

Kursen planeras ha följande innehåll: 
- Uppbyggnad av Raspberry Pi Hårdvara och Operativsystem 
- Introduktion till det vanligaste operativsystemet ”Raspian”  
- Använda Raspberry Pi som kontorsdator, visa film, köra ordbehandlare och kalkylblad 
-  Lär Dig programmera med programspråket Python  
- Utveckla enkla program för att styra hårdvara som lysdioder, tryckknappar, sensorer med 

program skrivna i Python 
- Eventuellt bygga en mediaserver till en TV eller en webserver 

 
Lennart Nilsson 
odenback@telia.com 
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Radioreparationskurs 
Det har kommit en förfrågan till Radiomuseet om vi planerar en grundläggande reparationskurs på 
radiomottagare. Åke Kjellin som har hållit i flera sådana kurser ställer sig inte främmande för detta. 
Vi ber Dig som är intresserad att höra av Dig med önskemål och synpunkter. Får vi tillräckligt 
många intresserade, exempelvis 5-6 personer, så kan vi planera en sådan kurs till hösten. 
 
Åke Kjellin 
akekjellin@hotmail.se 
 
 
 
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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 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/skiv
or_till_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 
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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 
 
 
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 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 
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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/ 
 
 
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 
 
 
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         Matts Brunnegård 
jeanette62373@hotmail.com       gjutaren26@gmail.com 
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  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för oktobernumret nr 105 är fredagen den 22 september 2017.  
Välkomna 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 
 

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: 
 
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/ 
Radiomuseet/136495834874?ref=ts 
 
Jeanette och Matts kan vi nå här: 
 

Jeanette Nilsson         Matts Brunnegård 
jeanette62373@hotmail.com       gjutaren26@gmail.com 
 
 

  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 
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Kloka ord  
 
Dear Tech Support,  
 
Last year I upgraded from Boyfriend 5.0 to Husband 1.0 and noticed a distinct slow down in overall 
system performance -- particularly in the flower and jewellery applications, which operated 
flawlessly under Boyfriend 5.0. 
 
In addition, Husband 1.0 uninstalled many other valuable programs, such as Romance 9.5 and 
Personal Attention 6.5 and then installed undesirable programs such as NFL 5.0, NBA 3.0, and Golf 
Clubs 4.1. Conversation 8.0 no longer runs and Housecleaning 2.6 simply crashes the system. I've 
tried running Nagging 5.3 to fix these problems, but to no avail. 
 
What can I do? 
 
Desperate 
 
 
Dear Desperate, 
 
First keep in mind, Boyfriend 5.0 is an Entertainment Package, while Husband 1.0 is an Operating 
System. 
 
Please enter the command: "http: I Thought You Loved Me.htm l" and try to download Tears 6.2 
and don't forget to install the Guilt 3.0 update. If that application works as designed, Husband 1.0 
should then automatically run the applications Jewellery 2.0 and Flowers 3.5. 
 
But remember, overuse of the above application can cause Husband 1.0 to default to Grumpy 
Silence 2.5, Happy Hour 7.0 or Beer 6.1. Beer 6.1 is a very bad program that will download the 
Snoring Loudly Beta. 
 
Whatever you do, DO NOT install Mother-in-law 1.0 (it runs a virus in the background that will 
eventually seize control of all your system resources). Also, do not attempt to reinstall the 
Boyfriend 5.0 program. These are unsupported applications and will crash Husband 1.0. 
 
In summary, Husband 1.0 is a great program but it does have limited memory and cannot learn new 
applications quickly. You might consider buying additional software to improve memory and 
performance. We recommend Food 3.0 and Hot Lingerie 7.7. 
 
Good Luck, 
Tech Support    Visst är det väl tryggt att man kan få support här I livet! red. anm. 
 
 

                              
Lars Lindskog                            Viktor Ohlsson 
Redaktör  Webbmaster 
lars@lalind.se  viktor.ohlsson@von.pp.se 



 


