
Rapport frän ärsmötet 2007 iMotala
"Stockholm - Mota/a, Stockholm - Motala", löd ropen lördagen den 12 maj.

Det var dags för ärsmöte i STSF 2007.
Morgondiset över Vättem ersattes av
röken när 150 mopedister varvade
upp sina motorer. Motalas invänare
lämnade sedan staden i gryningen för
det ärliga nostalgi-moped rallyt pä
55 km.

Vid lunchtid hade sä STSF styrkoma,
drygt 30 person er och hunden Freja,
intagit staden och en stärkande lunch
intogs. Kommunikationer är väsentliga
när man ska inta främmande territorium
sä efter lunch bar det iväg till Motalas
längvägssändare, numera Sveriges
Rundradiomuseum. När Radiostationen lades ned 1962 hade den varit igäng sedan
sommaren 1927. Radioutsändningar började i Sverige 1922 med provsändningar.
Men sä 1924 beslöt Riksdagen att Televerket (dävarande Telegraf-verket) skulle ta
hand om det tekniska och det nybildade Radiotjänst skulle svara för
programverksamheten. Idag kan man fortfarande höra signalen SK5SM (Stockholm
- Motala) i etem men da frän radioamatörstationen. Vi fick en ingäende guidning av
museet som har flera spännande och tidstypiska miljöer att visa. Man kan även
Iyssna till intressanta inspelningar frän radions tidigare förändringar som rar dagens
omorganisation att blekna. Att introducera en kvinnlig nyhetsuppläsare var pa den
tiden nägot som mottogs med stor skepsis.

Imuseet finns ocksä en mindre utställning om ABC datom med anledning att det är
snart 30 är sedan den svenska persondatom ABC80 sag dagens ljus. Utställningen
speglar ABC-datoremas utveckling frän ABC80 (1978)
till ABC1600 (1984). Under den perioden tillverkades ca
100.000 datorer samt kringutrustning och tillbehör iden
dävarande Luxor fabriken. Motala har sedan länge varit
centrurn för verkstadsindustri. 1822 grund ades Motala
Verkstad och hundra är sen are kom elektronikindustrin.
1923 grundades Luxor i Motala av Axel Holstensson.
Luxors företagsmuseum är numera en del av Motala
Rundradiomuseum och företagsbibliotek, inklusive en
historisk samling radioapparater frän starten till dess
fabriken lades ned. Världens största radiomottagare
finns pä museet. Och blir man fika sugen sä finns
Radiokonditoriet med tidstypisk inredning frän 40-talet.
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