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Babel skapat 2001 av Cildo Meirerelrs. (Tate Modern, London)
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Babel 2001 är en storskalig skulpturinstallation som har formgivits som ett cirkulärt torn
bestående av hundratals äldre analoga radioapparater som konstnären har staplat i lager
ovanpå varandra. Apparaterna fungerar och är igång, inställda på många olika stationer
med ljudnivåerna på en mycket låg nivå så att de knappt är hörbara. De konkurerar med
varandra och ger en blandning av ljud resulterande i en knappt uppfattbar kakofoni av
röster och musik.
Se mera på: https://www.tate.org.uk/art/artworks/meireles-babel-t14041
Lars Lindskog
lars@lalind.se

Årsmötet
Årsmötet inleddes traditionsenligt med stipendieutdelning från Stiftelsen. Därefter öppnade
Jeanette Nilsson årsmötet som leddes av Kjell Markström.
En smärre ändring av stadgarna beslöts som innebar att styrelsen beslutar vilka som har
rätt att teckna föreningens firma med följande lydelse:
Styrelsen beslutar om vilka inom sig som har rätt att teckna föreningens firma. Styrelsen
har också rätt att ge annan person fullmakt att teckna föreningens firma i specifika ärenden.
Till styrelsen omvaldes Jeanette Nilsson som ordförande
Ledamot: Mattias Engström
Ledamot: Bo Carlsson
Ledamot: Martin Björkman
Ledamot: Olle Stenbäck
Ledamot: Christer Aronsson
Ledamot: Jan Zackrisson
Suppleant: Elisabeth Gårdbäck
Suppleant: Ann Strömberg
Revisor: Anders Granhäll
Revisor: Sten Sjöberg
Revisor suppleant: Rene Sjöstrand
Till valberedning omvaldes: Viktor Ohlsson, sammankallande samt Lennart Nilsson och
Lars Quiding.
Årsmötet avslutades med en kort information om en planerad ombyggnad av museets kök.
(se närmare information på sid 11)
Vid årsmötet deltog 57 personer vilket är fler är fler än det normalt brukar komma vid våra
årsmöten. Av dessa stannade 52 kvar och deltog i festen efteråt.
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Efter årsmötet möblerade vi snabbt om till fest, något som alla uppskattade mycket.

Ann Strömberg säljer lotter till Ulf Sjödén här omgärdad av Lars Quiding t.v. och Kjell Markström t.h.
Firandet blev verkligen lyckat, Vi kan till största delen tacka våra damer för att detta lät sig
genomföras. Jeanette och Lennart Nilsson lagade maten och lade upp den. Ann
Strömberg, Ulla Svensson och Mia Ohlsson ordnade allt med blommor, dukning,
lotteripriseer och mycket, mycket annat. Dessutom hade Jeanette avtalat med en bekant
vid namn Negar att hon med sin son Brdya skulle hjälpa till i köket och med serveringen så
att vi medlemmar kunde koncentrera oss på årsmötet och vad därtill hör.
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Vårt historiska bildspel kan säkert kan vara intressant att se för våra medlemmar. Du
finner det här:
https://drive.google.com/open?id=1djM0ROhLP6D4YXOCcAvnW5ZTV2pA1KyB
Vi tar gärna emot flera historiska bilder, så om någon har några sådan så hör gärna av er
till Viktor Ohlsson eller direkt till info@radiomuseet.se .

Till vår stora glädje ställer Jeannette upp ännu
ett år som ordförande.
Maken till aktivitet som vi har haft under
föregående år under Jeanettes ledning får man
leta efter.

Ny som suppleant i styrelsen är Elisabeth
Gårdbäck. Hon blev känd inom föreningen
genom sitt spännande föredrag i september
2015 om Teknikklubben för 6-12 år gamla barn
som träffas 4 gånger per termin.
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Bengt Lindberg lämnar i år vår styrelse, där han har varit medlem sedan
2013 och vice ordförande i många år. Bengt är en handlingens man som
inte värjer för att ta tag i praktiska arbetsuppgifter som att måla om
trapphuset, montera in dörrar och mycket annat. För tillfället är Bengt
engagerad i upprustningen av museets kök. Bengt tog 2017 över ansvaret
för amatörradioområdet och radiostationen SK6RM. Bengt har hållit i flera
licenskurser – en pågår för övrigt just nu med 19 elever.

Kalendarium för medlemsmöten under 2019
17/4 Funktionärsmöte
15/6 Kvartalsmöte
14/9 Kvartalsmöte
13/11 Funktionärsmöte
14/12 Kvartalsmöte
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QR-koder på Radiomuseet
Besökare på Radiomuseet möts idag av ganska många QR-koder som man kan läsa av om man har
avläsningsmöjlighet för QR-koder i sin smartphone. Det finns två typer av QR-koder på museet.
Dessa är:
Stora QR-koder med svenska och engelska flaggor med vilka man kommer direkt till en ljudfil som
berättar lite allmänt om det område man befinner sig på.
Skyltar med små QR-koder som är placerade vid de olika apparaterna och som går direkt till en
textfil i vårt dataregister som innehåller en beskrivning av det föremål man möter.
Om man inte har någon egen smartphone som kan läsa av QR-koder så kan man låna en från
museet. De läsare vi lånar ut kan dock enbart läsa de stora flaggmärkta koderna med ljudfiler.
Vill man få mera kunskap om de enskilda apparaterna kan man även notera deras RM-numer (t,ex
RM6204) och slår in detta på någon av våra tre besöksdatorer som sitter utspridda i museet.

Då får man tillgång till all information, som vi har registrerat om utrustningen ifråga.
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En skönhet från 1939

Radion på bilden är nyligen renoverad av SM6ND Gunnar Johansson i Tibro. Radion
köptes av Gunnars far ny år 1939, och har tydligen förvarats alla 80 åren på en torr och
lämplig plats. Det var ett antal rör som fick bytas (inköptes från Radiomuseet i Göteborg)
Vidare byttes ett antal kondensatorer i avstämningen .
Gunnar har berättat att han under kriget 1939-1945 ofta satt vid radion och lyssnade på
Stockholm-Motala och BBC:s krigsrapporter. Redan år 1947 tog Gunnar licens för
amatörradio / Lars Hallin
Gunnar beskriver själv radion så här:
Fabrikatet är Skandia och typen är 540. Men den är säkert tillverkad i Tyskland och köpt till
Skandia som då sålde den som sitt märke. En superheterodyn med ECH11, EBF11,
ECL11, EM11 och AZ11.
Den har en ganska stor fältmatad högtalare. Fältmatningsspolen fungerar som sildrossel
för den likriktade spänningen. Två elektrolyter på bara 16 mikrofarad. Absolut inget brum!
Elektrolyterna är orginal och fullt ok!
Gunnar Johansson
rannugh-nd@telia.com
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Nytt i utställningen på Radiomuseet
På 60-talet då FM-radio kom till Sverige hade många familjer fina äldre radiomottagare
hemma. Dessa tog enbart emot radioprogram som sändes på långvåg, mellanvåg eller
kortvåg. Man kunde lösa detta genom att skaffa en separat box. en s.k. FM-tillsats, som
tog emot FM-programmen. Tillsatsen anslöts till grammofoningången på en äldre radio, så
att man kunde lyssna till FM-programmet i sin gamla radiomottagare. Nu har Åke Kjellin
rustat upp en sådan tillsats och en radio som man kan lyssna till på Radiomuseet. Det är
en Bravour FM1 (RM6328) från 1956, den bruna i mitten på översta hyllan i bilden, vars
program man kan avlyssna på den gamla radion en Philips BX373 A (RM6616) från 1947
som står på hyllan under.

Bild: Jeanette Nilsson
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Eiðar långvågssändare på Island
Jag testade KIWI-sdr-mottagare med att göra en enkel kontroll av vilka sändare på
långvåg som är i drift idag jämfört med vad som var bestämt i Köpenhamnsplanen från
1948. Man finner då att inte mycket är sig likt.
Frekvensbandet har förskjutits nedåt med 2 kHz år 1979. Den ärevördiga
långvågsändaren i Droitwich som alltid legat på 200 kHz (1500 m) ligger idag på 198 kHz.
Men den är fortfarande igång, liksom Kalundborg (143 kHz) och den starka
Warszavasändaren på 225 kHz.
Dagens trevliga upptäckt var att för första gången få höra Islands Rundradio (RUV) på
långvåg. Det gick därför att man börjat utnyttja frekvensen 207 kHz som tidigare varit
upptagen av den nu nedsläckta sändarna i Kiev samt Deutschlandradio Aholming. RUV:s
sändare ligger i Eiðar och är på 100 kW. I min ungdom fick Reykjavik dela på frekvensen
182 kHz med Ankara och Luleå och var därför helt ohörbar för mig som då bodde i Umeå.

Isländska långvågssändaren i Eiðar på 207 kHz, 100 kW, masthöjd 220m.
Lars Lindskog
lars@lalind.se

Bild: Wikipedia
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Kan någon hjälpa oss på tisdagar
Under sommaren är det ganska svårt att bemanna Radiomuseet under öppettider 12 – 15.
I år är det särskilt svårt på tisdagar. Någon är ute med båten och någon är i
sommarstugan - så i slutändan blir det Lars Lindskog och jag som ställer upp och arbetar
varje tisdag under sommarmånaderna.
Vi skulle bli väldigt tacksamma om någon av våra 600 medlemmar kunde komma in
varannan tisdag april – september så att jag kan få ledigt varannan vecka och Lars kan
hinna med sitt administrativa arbete, som är så viktigt.
Det är mycket roligt att vara museivärd, man träffar trevliga besökare och kan visa upp vårt
fina museum. Dessutom droppar in en och annan medlem så att man kan få sig en
avkopplande pratstund över en kopp kaffe. Man bör vara på plats lite före 12 för att öppna
och se till att allting kommer igång vilket det tar några minuter. Museet stänger man efter
kl. 15. Arbetet är inget betungande. Man känner verkligen att man gör en stor insats för
vårt museum.
Hör gärna av dig om du kan tänka dig avlasta Lars och mig under sommarveckorna.
Jeanette Nilsson
jeanette62373@gmail.com

Kursverksamheten
Kurs för amatörradiolicens våren 2019 pågår
Radiohistoriska föreningen i Västsverige (Radiomuseet) inledde vårens licenskurs för blivande
radioamatörer den 21 februari och den pågår under 10 torsdagar under våren. Kursen avslutas med
ett licensprov. Intresset för kursen är mycket stort och fulltecknad med 19 deltagare.
Tre radioamatörer leder kursen: SA6CLX Bo Sörensson, SM6BLT Bengt Lindberg och SM6EHL
Martin Björkman.
Bengt Lindberg, SM6BLT,
benli@telia.com
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Förslag till ombyggnad av köket
Vi har en köksgrupp som har arbetat en tid med att ta fram ett förslag till modernisering av
köket. Nedan presenterar Bengt Lindberg förslaget till köksdelen av projektet.
Köksgruppens förslag behandlas av styrelsen den 2 april. Synpunkter på förslaget kan
lämnas till styrelsen via info@radiomuseet.se

Variant 1: Framifrån
Arbetsgruppen, som håller på att planera för renovering av köket, har skissat på ett förslag.
Diskbänken och skåpen till vänster om diskbänken samt spisen ska ersättas med ny diskbänk och
vattenkran, nya underskåp med diskmaskin och en två-plattors spishäll och en ny laminatskiva
med urtag för diskbänk och spishäll.
Överskåpen ovanför diskbänken ska bytas till nya skåp. Ovanför spishällen ska den nuvarande
köksfläkten monteras, förutsatt att den fungerar tillfredsställande. På väggen mellan laminatskivan
och överskåpen ska en ny vertikal laminatskiva monteras.
”Köksön” ska ersättas med nya skåp och bänkskiva och finns i två varianter.
När vi närmar oss tiden för montering av det
nya köket kan följande hjälp behövas:
-Transport av gamla grejer till Renova
-Demontering av det gamla köket
-Installation av vatten och avlopp till
diskbänken och diskmaskinen
-Behörighet för elinstallation
-Målning av väggar
-Montering av IKEA-skåp
Variant 1: Kaffebryggaren kan här stå kvar på
sin nuvarande plats och kökets grundfunktion
bibehålles.
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Variant 2 Kylskåpet byter plats med kaffebryggaren som flyttas till en annan plats i lokalen
Vid årsmötet frågades det efter intresserade personer. Några anmälde sig, men det kan behövas
flera, framför allt snickare, målare, VA-kunniga och elbehöriga
Anmälan kan göras antingen till mig eller genom att fylla i ett formulär i min postlåda på
expeditionen.
Bengt Lindberg
benli@telia.com

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
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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

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

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
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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

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)

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.

Gamla Riksvägen 16

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
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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

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 majnumret nr 124 är söndagen den 21 april 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 2 / 2019 är onsdagen den 8 maj.
Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06)

sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord

Biografen Capitol i Göteborg anordnar hundbio första söndagen i månaden.
Då får man ta med sig sin hund. Man kan ju komma att hamna bakom en
schäfer som sitter med sina långa öron alldeles på sätet framför en, men då
är det bara att gilla läget.

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

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

