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Nyheter från Radiomuseet
Nr 29,  1 juni  2011

Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i 
medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrev. 
Meddela oss om du inte vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen eller om du
vill ha det ställt till en annan e-postadress.

Viktor Ohlsson
viktor.ohlsson@von.pp.se

Medlemsmöte den 11 juni
Lördagen den 11 juni klockan 12 träffas vi till vårmöte i Hugo Hammars 
sal på Radiomuseet.

Foto: Teracom Hörby AM-station

HÖRBY LP3 med gardinantennerna G3 och G4 - G9 i bakgrunden.

Vid mötet berättar Christian Stödberg om turerna kring nedläggningen av 
Sveriges Radio utlandssändningar på mellanvåg och kortvåg. 
Christian visar film och informerar om dessa radiohistoriska händelser 
och vilka konsekvenser de för med sig.
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bild: egen

Christian Stödberg

Bakgrund:
Det var lördagen den 30/11-2010 som Radio Sweden International 
avslutade sina sändningar över mellanvåg och kortvåg. Under mars
månad i år sprängdes så radiomasterna i Hörby.

Fotot från Hörby är hämtat från Christian intressanta hemsida 
http://hem.passagen.se/longwave/ som verkligen är värd ett besök 
för den som vill ha närmare upplysningar om det svenska AM-nätet. 

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se

Nytt från styrelsen
Antennmasten på taket

Vi har nu ett avtal med ett Älvstranden som ska göra nödvändiga 
arbeten på taket för att vi ska kunna sätta upp antennmasten igen. 
Vi hoppas att detta arbete kan bli slutfört under sommaren.

Audionen
Matts Brunnegård blir kontaktman för Audionen tills vi har en lösning 
på redaktörsfrågan. Det är vår förhoppning att komma ut med Audionen
enligt plan till hösten. 

Utveckling av museet
Upprustningen av amatörradioutställningen går vidare. Väggarna ska 
målas och nya skyltar sättas upp. Inköp av mottagare och annat till 
DX-hörnan har skett. Utställningen av kommersiell (civil) flygradio har 
fått en ny plats i en glasmonter i mobilradioavdelningnen. Styrelsen vill 
tacka alla medlemmar som bidrar till utveckling på museet.    



3

Städa och röja
Röjning i trapphuset är på gång. Där finns mycket skrot som vi måste 
göra oss av med. Det krävs många händer och mycket arbete för att 
få det genomfört. Alla är välkomna att hjälpa till. Kontakta museet för
att å närmare uppgifter om tider och annat.

Välkomna på kvartalsmötet 11 juni!

Bästa vårhälsningar

Kent Ahlqvist
Ordförande
kent.ahlqvist@bredband.net

Kalendarium
Gammelvala 
pågår: 23 - 30 juli. För närmare upplysningar kontakta Lennart Nilsson 
eller se hemsidan:  www.gammelvala.se/program

Lennart Nilsson
odenback@telia.com

Gnistträff 2011
Vi planerar att ha en Telegrafistträff/Gnistträff lördagen den 
17 september 2011 och att på söndagen den 18 september 
fira 100-årsminnet av Göteborgs Kustradio/SAG. 
Mera information om detta följer.

Lars Kålland
sm6nm@telia.com

Arbetet med DX-hörnan
Arbetet med den nya DX-hörnan har inletts. Nils Pihlgren har justerat 
den radiomottagare AR-88 som ska användas i hörnan. För att kunna 
mäta upp mottagaren fick vi hämta en Marconi signalgenerator från 
instrumentutställningen. Denna fungerade inte bra så jag fick lägga 
ned en del arbete med att först få igång den. Jag hittade 9 olika fel 
på den. Det var avbrott i 5 filter, 3 kondensatorer och en säkring. 
Med den nyreparerade signalgeneratorn kunde vi konstatera att 
AR-88an faktiskt fungerade upp till specifikation. Bland annat kunde 
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vi på museet ta emot en sändaramatör från Tyskland som sände med  
Single Sideband (SSB).

Bild: Lars Lindskog

- Nils Pihlgren i färd med att mäta upp mottagaren.

Bild: Lennart Nilsson

- signalgeneratorn demonterad för service
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Bild: Lennart Nilsson

- ALC-kortet (ALC =Automatic Level Control) med två defekta 1 uF 
kondensatorer

Denna Marconi signalgenerator är utmärkt för att mäta upp mottagare 
med, eftersom den har extremt liten egenstrålning och en bra dämpsats 
ner till under mikrovoltnivån. Frekvensområdet är 10 kHz till 73 MHz

Lennart Nilsson
odenback@telia.com

Fotografering och provlyssning i DX-hörnan

Bild: Lars Lindskog

F.v. Lennart Nilsson, Nils Philgren, Ingvar Lund och Horst Vormbrock
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På eftermiddagen onsdagen den 18 maj ringer en journalist från GT till 
Radiomuseet och vill snabbt ha en bild av en grupp personer som 
lyssnar på kortvåg. Bilden skulle pryda en artikel skriven av Kristjan 
Saag 
med titeln "Lyssna på kortvåg innan det är för sent". Artikeln, som 
kom in dagen efter i GT, var mycket trevligt skriven och fick en alldeles
nytagen bild av några på Radiomuseet mycket välkända personer. 
Dessa fyra herrar lyssnade dock inte alls på kortvåg utan på den
välkända engelska långvågssändaren i Droitwich på 1500 m eller 200 
KHz.
BBC:s utsändning hördes så bra som vore det en lokalstation. Detta var 
möjligt tack vare att Elon Andersson har justerat upp AGA-radion
Typ 1772-1B (RM1016) som syns i bakgrunden till toppskick och på den
aktiva bredbandiga Procomantenn som Åke Kjellin köpt in och som nu 
sitter på Radiomuseets tak. 
Antennen täcker frekvensområdet 100 kHz - 8 MHz.

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se

Ny soffa på museet

Bild: Bertil Bengtsson

Den gamla populära blå soffan vid ingången till utställningen hade sett
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sina bästa dagar så vi har letat efter en lämplig ersättning till den. 
Bertil Bengtsson fick tag i denna fina begagnade oömma sköna 
lädersoffa från sextiotalet som Kyrkogårdsförvaltningen i Bollebygd var 
på väg att slänga. Efter Bertils omsorgsfulla läderbehandling ser soffan
helt ny ut. Stort tack till Bertil för denna fina insats. 

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se
  

Rapport från Nordic Guitar Club

Bild: Bertil Bengtsson

Föreningens skylt och Radiomuseets utställningsbord
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Bild: Bertil Bengtsson

SPACEHUNTERS på scenen

Jag blev inbjuden till denna mycket trevliga tillställning, och fick i
uppdrag att ordna en liten miniutställning från Radiomuseet.
Klocka 16.00 började själva konserten med rockbanden, 
varje band bestod av tre gitarrister och en trummis.

Mest imponerade var ett rockband "SIXTEN AND THE CUPCAKES" 
från Alingsås, fyra unga grabbar under 18 år, dom rev av en helt 
fantastisk föreställning där hela lokalen gungade.

I uppdraget ingick kaffe och macka, och senare valfri pizza på 
en närliggande pizzeria. Närmare 250 personer hade kommit till 
Dergårdens teateraula i Lerum denna regniga kväll för att avnjuta 
konserten med 7 olika rockband.
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Bild: Bertil Bengtsson

Denna fina förstärkare är ett hembygge med 4 st. KT88 rör, som är mycket 
populära bland elgitarrspelare. Göran Holén heter mannen som byggt den.

Helt säkert kommer jag att ställa upp nästa år igen, mycket trevlig 
lördagskväll för både unga och gamla.

Radiomuseets utsände 
Bertil Bengtsson
sm6aal@tele2.se

Audionen
Styrelsen söker en ny redaktör som tillfälligt eller permanent kan 
ersätta Krister Ljungqvist som tyvärr blivit sjuk. Vi vet därför inte när 
nästa nummer av Audionen kan komma ut. Tills vidare har jag,
Matts Brunnegård från redaktionen, lovat att ställa upp som 
kontaktperson med Audionens läsare.

Matts Brunnegård
gjutaren26@gmail.com
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Till alla våra medlemmar!
Hör av Dig med Dina tankar och idéer inför Radiomuseets framtid. 
Kanske är det något som Du själv skulle vilja vara med och arbeta 
med.  Välkommen även med bilder, kommentarer, frågor och inlägg 
till Nyheter från Radiomuseet.

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se

Nästa deadline 
Deadline för julinumret av Nyheter från Radiomuseet nr 30 är sista juni 
alltså 2011-06-30

Facebook
Besök Radiomuseets sida på Facebook. Vill Du nå ut med något 
meddelande eller någon fråga om radio som Du vill skall läsas av nya
och oftast yngre personer så är Radiomuseets adress på Facebook 
väl värd att pröva! 

Adressen är:
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/
Radiomuseet/136495834874?ref=ts



11

Passa på och njut! Sommaren är här.

Många hälsningar från
Radiohistoriska Föreningen i Västsverige


