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Cothia Cup

Bilder Lars Lindskog

Gothia Cup i Göteborg, World Youth Cup, är världens största fotbollsturnering för
ungdomar firade i veckan 40 år. I år med 37400 deltagare i åldrarna 11-19 år varav
30% flickor, som ingick i 1545 lag från 75 nationer. Verkligt imponerande!
Här två soliga bilder från Heden med alla nationsflaggorna.
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Sexton år och verkligt teknikintresserad

Mikael Augustsson

Ringlinjens spårvagnssimulator

Mikael beskriver sitt besök på Radiomuseet den 8 juli så här:
Det var kul och lärorikt! Det var besöket på ert museum som fick mig att bestämma mig för att
satsa på att ta licens. Jag började lära mig telegrafi när jag var runt 12-13 år på egen hand.. (Att
sända/skriva/läsa) Min morfar var radioamatör, och intresset kom nog efter jag såg hans radio.
Han är inte aktiv längre inom radio. Att höra telegrafi har jag börjat med nyligen, jag har hört att
man ska börja med det, vilket jag inte gjorde. Det var ju ingen som berättade det för mig.
Mikael Augustsson
madata@live.se

Red. kommentar:
Mikael har trots sin ungdom många projekt på gång. Ett av dessa är, att han varit med och
utvecklat en simulator vid vilken besökarna på Ringlinjens Spårvägsmuseum kan ”köra” en s.k.
pedalvagn dvs den äldsta typen av spårvagnar (M25, M27, M28) som fortfarande går i trafik varje
dag i Göteborg.
Simulatorn blev så bra att Mikael kallades till Spårvägsmuseet i Malmköping för att hjälpa Svenska
Spårvägssällskapet att få igång en simulator där också. Vi ser fram emot att få kontakt med Mikael
snart igen och få höra mera om alla hans spännande projekt.
Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se
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Rapport från Grimeton
Utsändningarna var söndagen den 29 juni klockan 11.00 och 14.00
vilka upprepades måndagen den 30 juni klockan 16.30 SVT
Följande meddelande sändes:

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 =
TODAY WE CONGRATULATE OUR CALIFORNIAN SISTER STATION
BOLINAS RADIO/KET TO THEIR CENTENNIAL ANNIVERSARY. BEST
WISHES AND HOPE FOR EXTENDED COOPERATION ON THE
COMMON ALTERNATOR EXHIBITION IN THE FUTURE.

SIGNED: THE ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER
ASSOCIATION AND WORLD HERITAGE GRIMETON +
FOR QSL INFO PLEASE READ OUR
WEBSITE: WWW.ALEXANDER.N.SE =
DE SAQ SAQ SAQ @
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Rapporter har kommit in från följande26 länder:
Country

Reports

Austria
Belgium
Canada
Czech Rep.
Denmark
Finland
France
Germany

5
15
2
11
8
4
10
124

Great Britain
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Luxembourg

11
4
2
2
31
2

Netherlands
21
Norway
3
Poland
9
Romania
1
Russia
2
Slovak Rep.
1
Slovenia
2
South Africa
1
Spain
3
Sweden
23
Switzerland
3
USA
4
--------------------------TOTAL
304

Lars Kålland
Några kommentarer:
Bolinas Radio var en kustradiostation med en gnistsändare i Kalifornien som uppfördes 1913-1914 av
Marconibolaget. Sändaren var på 230 kW. Det var 100 årsdagen av dess invigning som firades i
samband med Alexandersondagen i år.

Alexandersonsändaren på 2X200 kW (se bilden ovan) installerades dock inte på stationen förrän
efter första världskriget 1920. Beteckningen på sändaren blev KET och frekvensen var 22,9 kHz.
Sändaren var i drift till 1930. Sändaren fick som bekant 1924 en systerstation i Grimeton som också
var på 2X200 kW. Radiostationen Bolinas Radio lades ned 1976. Mer information finner man bl.a. här:
http://www.radiomarine.org/gallery/show?keyword=BHP
Lars Lindskog
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Volvo Torslanda 50 år
Radiomuseet hyrde ut TV-mottagare till utställningen om Torslandafabriken 50 år på Volvo.
Nedan visas bilder från utställningen den 14-15 juni. Museets TV-mottagare visade filmer från
fabriken från 60-talet, 70-talet samt 80-talet. Ida Kristoffersson från Volvo, som återlämnade
apparaterna till oss sa att de hade fungerat utmärkt under utställningstiden och att alla var
mycket nöjda.
Mer information finns att hämta i denna länk: http://vct50.se/

1960-talet

1970_talet
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1980-talet

1
Samtliga bilder: Volvo AB

Hälsning från oss på Gammelvala?
Gammelvala i Brunskog utanför Arvika har kommit igång?
Radiomuseet håller som vanligt sin verkstad öppen varje dag under veckan.

Ulf Nilsson i radioverkstan

Utställningen pågår 19 - 26 juli och vi monterar ned allting den 27 juli.
Alla är välkomna!
Jeanette Nilsson

Lennart Nilsson

jeanette62373@hotmail.com

odenback@telia.com

0300-62373, 0739-959994
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Hej Radiomuseet och alla dess krafter!
Jag är inte längre med i föreningen eftersom jag häromåret insåg att mina medlemskap
i 50 föreningar var alldeles för många. jag tvingades skära hårt och inte utan ledsnad;
hälften försvann.
Häromdagen var jag i alla fall på museet snabbvisit för att träffa Kjell Markström och
dricka en kopp te innan jag skulle hålla föredrag för svenska motorvagnsklubben som
skulle åka med rälsbuss till Varberg och där bl.a. besöka Grimetons radiostation.
Vad fint det är på museet, lagom luft, lagom trångt. bra med tidstypiska miljöhörnor, bra
med snyggt exponerade utrustningar, bra samlingssal, fin museibutik osv osv. Jag
hittade litet av det som jag skänkt till museet till glädje för er (och för min hustru). Ni
skall ha all heder för ett så fint jobb. Detta är landets bästa radiomuseum. Synd att det
inte längre finns ett telemuseum värt namnet.
Carl-Henrik Walde SM5BF
Stockholm
info@walde.se
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Ordningsregler på SVT 1958
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Philips TV-demonstration i november 1952 på
Tekniska Museet i Stockholm
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Tack för en fin spektrumanalysatorkurs
Lennart Nilsson

Bo Sörensson skriver:
En av vårens kurser på RM har visat hur man använder sig av Spektrumanalysatorer. Den 8-9 februari
deltog sex personer i kursen och några tog med sig egna analysatorer. Den andra kursen gick den 1718 maj, och samlade två deltagare. Ledare för båda kurserna var Lennart Nilsson. Hur uppskattade
dessa kurser har varit är kanske svårt att förstå, men så här uttrycker sig Lars Gunnarsson som bor i
Kungliga Hufvudstaden, men fann det fullt motiverat att flyga till Göteborg för att gå på kurs på RM:

Ett stort TACK till dig, Lennart och RM för att ni, trots manfall på 50 % höll kursen om
spektrumanalysatorn
Du förmedlade mycket kunnande både i teorin och i praktiken. Jag fick, minst sagt, en ordentlig
repetition.
”Jätte-dokumentationen” som överlämnades (noga utvald och sammanställd) är något att bita i.
Det som var extra roligt, var att du på ett antal stationer visade, och lät oss själva köra på
analysatorerna (från din samling). Toppen! Mycket tungt förberedelse jobb med alla stationerna……
Än en gång tack!
Lasse Gunnarsson
Bromma
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Några bilder från en lyckad loppmarknad

Trots sommarvärme och badväder sökte sig många till Radiomuseets loppmarknad
lördagen den 20 juli.
Nästa loppmarknad med nya chanser blir det:

Lördagen den 6 september klockan 12-14.
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Försäljning av komponenter varje onsdag e.m.
Bo Carlsson, som är ansvarig för komponentförsäljningen på Radiomuseet kommer att finnas
tillgänglig under onsdag eftermiddag varje vecka för kunder som vill gå in i komponentförrådet
och själva se vad som finns där. Andra tider kommer förrådet bara att kunna öppnas om det finns
funktionärer som har tid att vara med.

Öppna allmänna guidningar på Radiomuseet
Som tidigare meddelats kommer Radiomuseet inte att annonsera ut några öppna guidningar
under juni, juli och augusti månader men i mån av tid och möjlighet hjälper vi som arbetar på
Radiomuseet under sommaren gärna till med att informera de som kommer på besök.

Register till Nyheter från Radiomuseet
Detta är Nyheter från Radiomuseet nr 67. Detta nyhetsblad har nu kommit ut i sju års tid.
Några har frågat efter om det inte finns någon innehållsförteckning över samtliga artiklar som
varit införda genom åren. Jag publicerar därför här min egen innehållsförteckning som bifogas
som en separat excelfil. Hittar man något intressant i något nummer i listan går man in på
medlemssidan under www.radiomuseet.se och öppnar det sökta numret där. Jag är mycket
tacksam för alla kommentarer till denna lista. Är den användbar?
Deadline för septembernumret nr 68 är fredagen den 22 augusti 2014.
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, även till dem
som bor långt borta. Välkomna med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från
Radiomuseet!
Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se
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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
jeanette62373@hotmail.com

Matts Brunnegård
gjutaren26@gmail.com

Audionen
Deadline för nr 3 2014 är 1 augusti
Material till nästa nr av Audionen skall vara mig tillhanda den 1
augusti för att jag skall ha tid att redigera det.
Tänk på att för att få bästa resultat så behöver bilderna vara ca 1-2 MB
och i tif-format. Skannar du bilder så bör upplösningen vara på 300 ppi eller där
omkring.
Notiser i form av en bild med en bra bildtext är värdefulla att få som utfyllnad.
Sven Persson
audionen@radiomuseet.se

Kalender
•
•
•
•

Loppmarknad lördagen den 6 september kl 12-14
Höstmöte lördagen den 20 september kl 12
Bokmässan 25 - 28 september
Vintermöte lördagen den 6 december kl 12
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Kloka ord

Tacka vet jag dessa moderna rökfria hundcigaretter hälsar Örnie
som är en Amerikansk Cocker Spaniel (en ”Amris”) på 3 år och bor
på Värmdö.

Lars Lindskog
Redaktör

Viktor Ohlsson
Webbmaster

l.lindskog@hem.utfors.se

viktor.ohlsson@von.pp.se
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