
                 
 
 

Nyheter från Radiomuseet 
Nr 129, 1 oktober 2019 
 
 

Final report on SAQ Grimeton Transmission on June 30th 2019 
 

                                                    Bild: Lars Lindskog 
 
Den fullständiga rapporten kan återfinnas under Alexanders hemsida: 
https://alexander.n.se/category/nyhetsarkiv/ 
 
Där kan den kompletta lyssnarrapporten laddas ned och läsas via  
FINAL LISTENER REPORT SUMMARY – ALEXANDERSON DAY 2019.PDF 
 
Se även vår INTERACTIVE MAP med alla mottagna lyssnarrapporter från vår senaste 
utsändning. 
 
Båda sändningarna sändes live och kan nu ses på vår YouTube kanal. Vi hoppas att 
kunna återkomma snart. Följ vår webbsida www.alexander.n.se för att vara uppdaterad 
om när nästa utsändningsaktivitet äger rum. 
 
Alexander GVV (Grimeton Veteranradios Vänner) 
E-post: info@alexander.n.se  
Hemsida: www.alexander.n.se 

 
 
Kalendarium för möten under 2019 
26-29/9 Bokmässan 
13/11 Funktionärsmöte 
14/12 Kvartalsmöte 
 
 

https://alexander.n.se/category/nyhetsarkiv/
http://www.alexander.n.se
mailto:info@alexander.n.se
http://www.alexander.n.se
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Vi ses 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 B09:64 
 
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  
 

 
 
 

Radiomuseet har fått ett instagramkonto 

 
 
 

 
 
Sandra Petersson, som är verksam i museets bibliotek, 
har installerat ett instagramkonto för Radiomuseet. Som 
underlag har hon tagit en lång rad fina bilder från museet 
och fört in information och kommentarer till dessa som 
man kan läsa genom att klicka på bilderna. 
 
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/ 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/
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  Du är efterlängtad! 
 
Radiomuseet söker folk som vill vara med och hjälpa till. 
 
Museivärd under fredagar eller tisdagar kl. 12-15. En trevlig stund på museet, ofta med 
intresserade besökare, alltid med fina kollegor. Kan du en gång i månaden, regelbundet? 
Det skulle vara till stor hjälp. 
 
Museivärd under helgar. Här är det precis lika trevligt och givande att vara på museet 
som på vardagar. Man säger hur många gånger man kan vara med och när. Vissa av våra 
nuvarande värdar gör 4 gånger om året, andra gör 12. Man väljer själv.  
 
Medlem i Radiomuseets aktivitetsgrupp    
Aktivitetsgruppen bildades år 2017 och arbetar med att ta fram förslag till aktiviteter för 
Radiomuseet, som kan hjälpa verksamheten att nå ut bredare i samhället och även nya 
medlemsaktiviteter. Vi har möte ca 6 gånger om året, dagtid, och naturligtvis försöker vi 
delta i våra aktiviteter.  
 
Jeanette Nilsson 
jeanette62373@gmail.com 
 
 
 
 

 Besökstationen SM6RM 
 
För tillfället är slutsteget i besöksstationen ur funktion.  
Amatörradiostationen fungerar för övrigt och gästande sändaramatörer och medlemmar är 
fortfarande välkomna att köra radio. Uteffekten är dock begränsad till 100 Watt. 
 
För några veckor sedan upptäckte jag att slutsteget inte fungerade som vanligt. 
Säkerhetskretsar i förstärkaren stängde av funktionen och satte förstärkaren i stand-by 
läge. 
 
Jag vet inte vad som är felet, men jag är i kontakt med leverantören och hoppas på att vi 
kan få igång funktionen snart. 
 
Bengt Lindberg, SM6BLT 
benli@telia.com 
 
 
 

mailto:jeanette62373@gmail.com
mailto:benli@telia.com
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 Moon av Sandra Sumie Nagano   
 

 
 
Vår medlem Sandra Sumie Nagano har i sommar sjungit in en helt ny EP-skiva (!) med 
sånger som hon kallar Moon. Hon har även skapat en videovariant av Moon inspelad i 
Göteborgs Botaniska Trädgård. 
 
Resultatet blev en varm och ömsint inspelning väl värd lyssna till och njuta av. 
 
https://youtu.be/QBSiV5E7wqw 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se   
 

 
 
Hjälp med en transport Stockholm - Göteborg 
Vår medlem Kåre Wallman söker någon som planerar att göra en bilresa från Stockholm till 
Göteborg och kan tänka sig att ta med en flyttkartong med en amatörradioapparat i sin bil. Hör i så 
fall gärna av Dig till:  

Kåre Wallman SM5DSB 
Telefon: 08-544 302 88 
 
 
 

https://youtu.be/QBSiV5E7wqw
mailto:lars@lalind.se
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Debatt 
 
Några tankar kring radiolyssnandet 

 
Häromdagen kom det in ett ungt par på Radiomuseet. När jag gick förbi dem efter en 
stund så ställde jag min vanliga fråga om de hade funnit någonting intressant på museet. 
Ja, det hade de. De tyckte att det var märkligt att se så otroligt många radiomottagare. Har 
ni ingen radio hemma hos er frågade jag. Nej, det har vi inte. Vi lyssnar via telefonen och 
ibland via datorn. För mig känns detta så märkligt som jag själv har en FM-radio i varje 
rum hemma.  
 
Sveriges Radio verkar ha givit upp kampen om tablålyssnarna för ofta när de annonserar 
olika program så berättar man inte längre på vilken tid ett program sänds utan anger i 
stället att man kan lyssna till det när som helst ”där poddar finns”. 
 
Alltsedan Sveriges radio etablerades på allvar hos allt större del ar vår befolkning i slutet 
av 1920-talet har programmen i många fall fungerat som fasta punkter i människors 
tillvaro. Värdet av detta kan enligt min mening inte överskattas.  
 
Ur sårbarhetssynpunkt är samhället låst av att bara ha två kontaktlänkar till befolkningen. 
Det gäller via mobilnätet eller via internet.  Om allt flera hem skulle stå utan en 
radiomottagare så är risken för utslagning av viktig kommunikation överhängande i en 
nödsituation. Att ingen på Sveriges Radio tänker på dessa risker är ju helt uppenbart. 
Detta bevisades bl.a. när man den 31 oktober 2010 (NfR nr 13 mars 2010) lade ned sina 
världstäckande kortvågssändningar utan att någon ifrågasatte detta. 
 
Jag har ibland funderat över vad ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” MSB 
egentligen har för uppdrag. Denna myndighet lyder under Justitiedepartementet, har cirka 
1000 personer anställda och en årlig budget på 1,2 miljarder (!) kronor.  
 
Går man in på MSB:s hemsida så finner man nyheten att MSB deltar i världsunik lansering 
där tre länders radiokommunikationsnät sammankopplas. Det gäller svenska Rakel, finska 
Virve och norska Nödnett. Detta sker under samverkansövningen Barents Rescue i Kiruna 
den 23-26 september. 
 
Detta låter ju alldeles utmärkt. Men vad händer med samhällets kommunikation med 
invånarna under en verklig krissituation? I häftet ”Om krisen eller Kriget kommer” som 
delades ut till medborgarna 2018 rekommenderas vi att lyssna till P4 alltså via FM-nätet. 
Om detta slås ut helt eller delvis så finns inga alternativa vägar att tillgå. Man bör nog 
kunna utgå ifrån att internet och mobiltelefonnätet är det första som slås ut. Långvåg 
mellanvåg och kortvåg används inte längre av gemene man. Så att även om militären 
snabbt skulle kunna få igång sändningar inom olika våglängdsområden med sin utrustning 
så saknar flertalet mottagare och kunskap för att kunna avlyssna dessa. Samhällets 
möjlighet till kommunikation med den egna befolkningen under en nödsituation verkar vara 
mycket sårbarare idag jämfört med den situation som rådde under kriget och detta trots all 
ny teknik som har utvecklats sedan dess.  
 
Kan vi som är radiotekniskt intresserade och engagerade göra något för att få upp 
medvetenheten om detta? 
 
Lars Lindskog  
lars@lalind.se 

mailto:lars@lalind.se
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VeteranLjuddagen i Hörby 

 
Mellanvågsändaren från Göteborg 

 
VeteranLjuddagen den 7 september 2019 blev lyckad med ca 200 besökare och strålande väder. Ett 
15-tal externa försäljare samt klubbarnas egen försäljning fyllde parken utanför föreningens lokal.  
 
En aktivitet på VeteranLjuddagen som uppskattas är föredragen. Det begränsade utrymme vi har till 
förfogande fylldes till bristningsgränsen när Tomas Söderblom berättade om Hakon Brunius 
levnadsöden i den tele- och elektrotekniska gryningen i slutet av 1800-talet, samt då Bengt 
Almqvist berättade om tidiga rundradiosändare i Sverige och speciellt historien om Göteborgs 10 
kW mellanvågssändare från 1928. Just den nyss utställda Göteborgssändaren väckte stort intresse 
bland besökarna. Särskilt möjligheten att kunna gå runt sändaren och studera tekniken från alla håll 
uppskattades av besökarna. 
  
Auktionen på dubbletter i föreningens samlingar samt på inlämnat gods inbringade ett välkommet 
tillskott till föreningens kassa. Bland auktionsgodset fans till exempel en Radiola M30 och en Luxor 
Z som båda gick för ca 450:- stycket. 
 
Kulturföreningen i Östra Sallerup såg till att det var väl försörjt med mat, dryck, kaffe och 
radiokaka, allt till humana priser. Kul var också att medföljarprogrammet, där den närliggande 
renässansparken från mitten av 1600-talet visades av tidstypiskt klädd guide, lockade ett 10-tal 
deltagare.  
 
VeteranLjuddagen arrangeras alltid den första lördagen i september. Nästa år 2020 blir det således 
den 5 september. 
 
Bengt Almqvist 
Bengt Almqvist@telefonstation.com 

mailto:Almqvist@telefonstation.com
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Vår familjedag med flera nyheter hölls i ett strålande väder 
 
Söndagen den 25 juli var det åter igen dags för en Familjedag på Älvstranden, med Radiomuseet, 
Varvs- historiska Föreningen, Göteborgs Modelljärnväg sällskap, Spår och Tåg i Väst, Föreningen 
Vävstugan och Frölunda Storband. Över 250 besökare kom.  
 

 
Nytt för i år var att Frölunda Storband höll spelade utanför restaurang MISS-F som höll öppet för oss. 
 

 
Göteborgs Modelljärnvägssällskap GMJS, hade byggt ut sin anläggning väsentligt sedan förra året 
 

 
Nytt för i år var också att Västugan på Anders Carlssons gata 11 deltog 
 

 
Besökarna strömmade till varav en stor familj anlände per cykel  
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Spår och Tåg i Väst höll många tåg rullande i Hugo Hammars sal på Radiomuseet. Flera bilder från 
Familjedagen finns på Spår och Tåg i Västs hemsida. 
 

 
 
 
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 
 
 
 
 

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
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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 
 

  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 

mailto:info@radiomuseet.se
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto: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 
 
 
Elektrolytkondensatorer mm säljs av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar 
lhmusik@gmail.com  

mailto:eve.ruch@bredband.net
mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto:lhmusik@gmail.com
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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 
 

 
 
 
 

http://www.svalander.se
mailto:info@restored.se
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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. 

http://www.radiomuseet.se/medlem
http://wordpress.radiomuseet.se/medlemssidan/bli-medlem-i-radiohistoriska-foreningen-i-vastsverige/
http://www.radiomuseum.org
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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 
 
 
 
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/ 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.radiotechniek.nl/
http://www.museenytt.se
mailto:arne.brorsson@live.se
https://www.hamnews.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               Matts Brunnegård 
jeanette62373@hotmail.com     gjutaren26@gmail.com 
 
Via denna länk kommer Du direkt till Radiomuseet: 
 
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/ 
 
 

  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för novembernumret nr 130 är fredagen den 25 oktober 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 
 

mailto:jeanette62373@hotmail.com
mailto:gjutaren26@gmail.com
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord  
 

Ny skylt med avstånd i minuter! 

 
 
Vår stad har satt upp en ny cykelskylt i korsningen mellan Götaverksgatan 
och Anders Carlssons gata. På denna skylt är avstånden uppmätta i 
minuter. Om man tror att man cyklar med 15 km i timmen alltså med 250 
meter i minuten så är det lätt att räkna ut cykelavståndet till de olika 
målen. Till Centralstationen är det t.ex. 15x250=3,75 km. Avståndet blir 
alltså, enlig skylten, beroende på hur fort man cyklar. Obegripligt? Lugn 
bara, det finns appar som klarar sådant! 
 

    

     
            Lars Lindskog                                                                         Viktor Ohlsson 
             Redaktör 
             lars@lalind.se 
 
 

  Webbmaster 
viktor.ohlsson@von.pp.se     
          

mailto:lars@lalind.se
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se


 
 


