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Åk elbuss till Radiomuseet!

Bussen i laddningshallen vid Teknikgatan nära Radiomuseet

Bussens batterier laddas på 10 minuter via en bygel, som fälls ned från taket
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Passa på att åka med den ljusgröna elbussen när Du skall ta Dig ifrån
Kungsportsavenyn och Östra Hamngatan till Radiomuseets närmaste
busshållplats som är Regnbågsgatan.
Västtrafik informerar:
ElectriCity är en elbusslinje där bussen tar dig tyst och avgasfritt mellan Johanneberg Science park och Lindholmen
Science park. Bussen ingår i Västtrafiks vanliga linjenät, så det är bara att köpa rätt biljett och åka med!
Inom projektet ElectriCity samarbetar industri, forskning och samhälle för att utveckla och testa nya lösningar för
morgondagens hållbara och innovativa kollektivtrafik. Elbusslinjen har fått linjenumret 55 och ingår i Västtrafiks vanliga
linjenät.
Längs med Linje 55 körs av elbussar och laddhybrider. Elbussarna drivs enbart med el och laddhybriderna drivs med el
men har även möjlighet att drivas med förnybar diesel (HVO). Bussarna laddar vid ändhållplatserna Sven Hultins plats
och Teknikgatan. Fördelarna med elbussar är bland annat att de är extremt energieffektiva och nästan helt tysta. Det gör
att den kan köra i områden som vanliga bussar inte kan. Buller är idag ett problem som många städer vill få bukt med.
Genom ElectriCity tar Västtrafik ett stort kliv framåt för att driva på utvecklingen mot en mer hållbar och tillgänglig
kollektivtrafik och stadskärna. Det är även en del i Västtrafiks långsiktiga arbete mot att 95 procent av persontrafiken år
2025 ska drivas med förnybar energi.
Mer information om Electricity på projektets webbplats:
http://www.goteborgelectricity.se/.

En buss på väg in i laddningshallen medan en annan ger sig av
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Bussarna har modern inredning och bra skyltning

På hållplatsen Frihamnsporten väntar passagerarna torra inomhus trots att det
regnar ute
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Elbussens förarutrymme

Bilder Lars Lindskog
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Mellanvågssändare på Gammelvala

I samband med Gammelvala 18 – 25 juli har Radiomuseet förutom den sedvanliga
radioverkstaden även med en helt nyanskaffad mellanvågssändare. Genom den
sänder vi i utställningslokalen så att vi får ljud även i äldre radiomottagare.
Jeanette Nilsson
0300-62373, 0739-959994
Jeanette62373@hotmail.com

Lennart Nilsson
0300-62373, 0768-372013
odenback@telia.com

Amatörradioaktivitet från Oscar den II fort
Fredagen den 28 augusti 2015 kommer vi att vara aktiva med signalen SG6FO från fortet som
uppfördes omkring 1905 på Västerberget. Det är Anders Bäck SM6TMO, Ulf Hansson SA6CJU,
samt undertecknad SM6AAL som kommer att köra amatörradiotrafik från Västerberget med en

Ra200 HF-radiostation med telegrafi.
Frekvens blir runt 7030 KHz +/- QRM, även på 3,5 MHz kommer vi att prova på frekvens runt 3560
KHz. Uteffekten är på 8 watt och den antenn som finns på plats är en dipol.
Vi kommer även att ha trafik från en station på 145 MHz FM, troligen R2 repeater i Göteborg.
Läget på Västerberget är ju idealiskt för VHF-trafik, med högt läge och fri sikt runtom.
Tiderna blir omkring 10.00 – 17.00 beroende på vädret.
Nedan två bilder dels på radiovagnen och dels på telefonväxeln som är installerad i vagnen.
Bertil Bengtsson
sm6aal@tele2.se
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Radiovagnen

Växel i radiovagnen

Bilder: Anders Bäck
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Rapport från Grimeton söndagen 28 juni
Lars Kålland

Följ med hela utsändningen klockan 14.00 som finns inspelad här:
http://alexander.n.se/se-saq-sandningen-pa-alexandersondagen-den-28-juni-kl-1200-utc/

Unfortunately we got problem with the antenna at the first transmission at 09:00 UTC. It was a
short circuit which caused fire in an isolator in one of the feeders. We were happy to be able to
repair it fast and the second transmission at 12:00 UTC worked out very well. In fact we think it
was one of the best transmissions ever and the frequency was surprisingly clear from
interferences.
The number of reports were however less than usual, some 200, compared to the Christmas Eve
2014 transmission, when we received nearly 400 reports. Possibly the interrupted transmission is a
reason. We will thank you for being so understanding when we had trouble and patiently waited for
the next transmission.
The Alexander-Grimeton Veteranradios Vaenner Association.
Jan Steinbach
The fire can be seen in a short film sequence on our website www.alexander.n.se.
Next intended transmission will be on Christmas Eve, Dec 24th, 2015.

Preliminary Summary Report
Here is also a Preliminary Summary Report on transmission from Grimeton Radio/SAQ on 17,2
kHz on Alexanderson Day 2015-06-28. An up-dated version of the report will be published on our
web site www.alexander.n.se, later on.
Lars Kålland
sm6nm@telia.com
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Message:
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 =
90 YEARS AGO, ON JULY 2ND, GRIMETON RADIO
STATION/SAQ WAS INAUGURATED BY HIS MAJESTY
GUSTAF V, KING OF SWEDEN. NOWADAYS THE SITE IS
OPEN FOR EVERYONE AND BELONGS TO ALL PEOPLE OF
THE WORLD =
SIGNED : WORLD HERITAGE GRIMETON AND THE
ALEXANDER-GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER
ASSOCIATION + =
FOR QSL INFO PLEASE READ OUR WEBSITE:
WWW.ALEXANDER.N.SE =
INFO =
WE ARE SORRY BUT THE TRANSMISSION AT 09.00 UTC DID
NOT WORK BECAUSE OF A SHORT CIRCUIT IN THE ANTENNA
AND NO TRANSMISSION WAS POSSIBLE =
DE SAQ SAQ SAQ @

Country
Australia
Austria
Belgium
Canada
Czech Rep.
Denmark
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania

Reports

Unheard

1
5
6
2
9
5
4
5
76
18
2
2
19
1
1

1
1
1

1
4

Malta
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
USA

TOTAL

2
22
1
8
1
2
2
3
4
17
4
2
5

229

1

1

4

14
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Välkommen till vår loppmarknad 8 augusti
Det finns åtskilligt med spännande föremål i trapphuset så därför blir ytterligare en
loppmarknad i sommar. Den blir lördagen den 8 augusti. Tiden är som vanligt klockan
12-14.
Bengt Lindberg
benli@glocalnet.net

Nya batteriladdare till vår loppis den 8 augusti
Genom Radiomuseets medlem Eric Orstadius har vi fått sexton helt nya
batteriladdare/nödströmsaggregat, som vi kommer att sälja på nästa loppis den 8 augusti.
Aggregaten har varit avsedd att användas tillsammans med industriella brand- och
gaslarmsanläggningar. De ger 24/12 volt vid 5 ampere i grundutförande, men det går
troligen att koppla om för ett högre strömuttag. Eric jobbar med en beskrivning på olika
möjligheter att göra omkopplingar och beskrivningen tillsammans med ett
kopplingsschema kommer att levereras med. Det är hög klass på aggregatet, som säkert
kan vara till god nytta hos våra experimenterande medlemmar. Priset är 250:-

Bo Sörensson
bo@sorensson.se
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Behöver Du hjälp med reparationer?
Radiomuseet har mycket små möjligheter att hinna utföra reparationer på utrustningar som
våra besökanden och medlemmar vill ha hjälp med. Därtill har vi alltför lite tid. Våra
arbetsinsatser måste i första hand koncentreras på driften av Radiomuseet samt vården
av de utrustningar vi har på museet,
Vi vill därför varmt rekommendera att Du vid behov av hjälp i första hand tar kontakt med
Bernards Radio & Video och hör om Du kan få hjälp där.

Bernard Anderson hälsar alla välkomna till sin verkstad
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Radiomuseet behöver hjälp av en snickare
Vi skall montera in en dubbeldörr mellan entrén till museet och receptionen. Vill Du hjälpa
till med detta arbete är Du välkommen. Arbetet planeras att komma igång i augusti efter
semestern.
Bengt Lindberg
benli@telia.com

Behöver Du ett radioschema?

13 pärmar med nyligen inskannade radioschemor från Luxor

Bild Viktor Ohlsson

Hämta hem inskannade scheman från Radiomuseets hemsida
Vi, Viktor Ohlsson och Nils Pihlgren, fortsätter med att skanna in radioschemor från olika fabrikat.
Vi koncentrerar oss på att ta de svenska tillverkare vars schemor kan vara knepiga att få tag
i via utländska databaser. Detta gäller exempelvis Luxor Radio.
Dessa inskannade schemor kan man som medlem ladda ned helt gratis via museets medlemssida
som man når via hemsidan. Login hittar Du på sid 2 i Audionen.
Adressen är: www.radiomuseet.se/medlem
Viktor Ohlsson

Nils Pihlgren

viktor.ohlsson@von.pp.se

nils.pihlgren@hotmail.se
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Radiodagböcker till salu
Radiomuseet har fått ganska många radiodagböcker som vi gärna delar med oss av. Vi säljer dessa för 20:plus porto per styck. Om Du vill köpa en hel låda med dagböcker så går det också bra för 100:- per styck plus
frakt och expeditionsavgift. Så här ser dagboken ut:
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Ett långväga museibesök

När jag skulle öppna museet fredagen den 2 juli klockan 12 så stod det en ensam
kvinna i trappan och väntade. Det var en ung teleingenjör från Singapore vid namn
Stew Pin See. Hon hade varit på ett möte i Stockholm och ville ta chansen att
besöka ett radiomuseum under sitt europabesök. Hon hittade oss via vår hemsida
och tog tåget till Göteborg.
Det finns inga radiomuseer i Singapore så man måste fara till Europa för att få se
ett sådant. Hon fotograferade mycket och verkade helt nöjd med sitt besök hos
oss. I vår gästbok skrev hon: Wide collection from history. Impressive!
Lars Lindskog
lars@lalind.se

Välkommen till Hörby och VeteranLjuddagen 2015

Bild: Per Uno Nilsson

Hörby Radioförening inbjuder till "VeteranLjuddagen 2015" den 5 september. Program och övrig information
hittar du på vår hemsida via bifogat länk. Sprid gärna denna information till andra radio- och ljudnostalgiker!
Jag återkommer med mer information när vi närmar oss september men boka in dagen redan idag!
www.horbyradioforening.se
Bengt Almqvist
bengt@telefonstationen.com
Aktivitetsansvarig Hörby Radioförening
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En hälsning från vår ordförande

Bo Sörenssons QSL-kort

Radiohistoriska Föreningen samlar intresserade av äldre radio- och teleteknik. Eftersom jag också
är intresserad av motorsport så drar jag en parallell med intresset för veteranbilar och
veteranmotorcyklar, ett intresse som redan är stort och som ökar år från år. Det finns flera
svenskspråkiga facktidningar för veteranfordon och tar vi med utländsk press om veteranbilar, så
finns det säkert ett hundratal. Veteranbilsmarknader lockar tusentals besökare och till Tjolöholm
Classic Car show kommer varje år tusen utställare och tretton tusen besökare.
På Radiomuseet sitter vi på en skatt av teknik och nostalgi och vi kan glädja oss åt att det kommer
tusen besökare om året. Men, det skulle lika gärna kunna vara femtusen, eller många fler, för jag
är säker på att intresset finns. Det är därför som vi med Ann Strömbergs hjälp nu genomför en rad
förändringar på museet för att lyfta fram och synliggöra något av allt som idag gömmer sig bland
våra skatter. Sedan skall vi bli mer aktiva att marknadsföra vårt museum för att locka hit fler
besökare.
Arbetet med att handikappanpassa Radiomuseet fortsätter. Nu är stolshissen på plats som hjälper
dem som har svårt att klara de sista trappstegen från översta hissplanet till museets plan. Under
hösten räknar vi med att kunna genomföra den planerade handikappanpassningen av en av våra
toaletter. Offerten från byggföretaget blev visserligen dyrare än vad vi hade avsatt i budget, men vi
lyckades få ett anläggningsbidrag från Göteborg Stad (Tack för det!), så nu kan vi sätta igång
arbetet. Vi kommer också att gå från ord till handling vad beträffar att hyra en hjärtstartare, som vi
fick en intressant presentation av vid kvartalsmötet i våras.
Bengt Lindberg har tagit på sig ansvaret för att ändra på entrén till museet. Idag tar man sig från
entréhallen till receptionen via kaféet, men en ny dörr skall öppna upp för besökare att ta sig direkt
från entréhallen till receptionen. Genom att flytta om ett av ljusskåpen hoppas vi kunna göra
receptionen mera rymlig och tilltalande.
Jag vill slutligen dra en lans för vår ”Radioaffär” som håller öppen alla onsdagar. Om du bara har
tittat in någon gång när du gått förbi, så rekommenderar jag ett längre besök nästa gång du
besöker museet. Det finns mycket mer komponenter i affären än du kan föreställa dig. Be Bo
Carlsson att guida dig runt i butiken, jag garanterar att du kommer att bli positivt överraskad.
Bo Sörensson
bo@sorensson.se

15

IARU fyller 90 år
Sjätte distriktet tilldelades signalen:
7S90IARU
Radiomuseet har via SK6RM använt denna
signal under vecka 23 (1-6 juni) vilket resulterat
i 985 kontakter (QSO) under tiden 1-7 juni.

I år fyller International Amateur Radio
Union 90 år och i samband med detta har
Sveriges Sändaramatörer firat detta med att
aktivera ett antal specialsignaler.

Radiokonditionerna har varit dåliga den senaste
veckan men är nu på väg upp igen.
Amatörstationen SK6RM är öppen att användas
av besökare med licens. Kontaktperson är jag,
Sten (SM6DER).

Sten Wahlskog
stenw61@gmail.com

Kalender
•
•
•
•
•
•

Loppmarknad lördagen den 8 augusti klockan 12 – 14 i trapphuset
VeteranLjuddagen i Hörby 2015" den 5 september 2015
Höstmöte lördagen den 12 september klockan 12.00
Presentation av Radiomuseet på Blå Stället i Angered den 17 september klockan 18.00
Bokmässan 24 - 27 september
Vintermöte lördagen den 28 november klockan 12.00

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.
Bo Carlsson
bo.carlsson@bredband2.com
Du kan även alltid beställa radiorör och andra komponenter via e-post via adressen
Info@radiomuseet.se
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Nyheter från Radiomuseet
Deadline för septembernumret nr 80 är fredagen den 21 augusti 2015.
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
jeanette62373@hotmail.com

Matts Brunnegård
gjutaren26@gmail.com
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Audionen
Audionen distribueras numera 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 3 / 2015 är 15 augusti.
Numera redigerar jag tidningen i ett program som heter In Design. Programmet ligger på
en dator på Radiomuseet som jag når via ett program som heter Team Viewer.
När ni skriver en notis så kan ni skriva den i vilket ordbehandlingsprogram som helst bara
jag kan öppna det. Jag måste sedan konvertera texten till andra fonter och fontstorlekar.
Att skriva texten i ett mailprogram går också utmärkt så slipper jag konvertera den ett antal
gånger. Bilder vill jag ha separat i jpg-format på 1-2 MB. Är bilderna tillräckligt stora så kan
jag hantera dessa som jag vill för att få fram bästa bild. Lämna gärna flera bilder tagna från
olika håll och försök att få bort eventuella skuggor.
Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06)
audionen@radiomuseet.se
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Kloka ord

Hårresande!

Varma sommarhälsningar från
Radiohistoriska Föreningen i Västsverige

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

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