
 
 

 

Nyheter från Radiomuseet 
Nr 110, 1 mars 2018 
 

    
Folkmusik på Radiomuseet 

   

 
Jenny Elisabeth Gustafsson                 Bild Lars Lindskog 
 
Riksspelmännen Jenny Elisabeth Gustafsson (fiol) och Pers Nils Johansson 
(klarinett) bjuder på konsert. 
 
Tid: Söndagen den 11 mars klockan 13.00  
 
Plats: Hugo Hammars sal på Radiomuseet 
 

Välkomna! 
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 Kallelse till årsmötet den 24 mars  
 
Lördagen den 24 mars 2018 klockan 12.00 träffas vi till årsmöte på Radiomuseet. 
Årsmöteshandlingar finner Du i Audionen nr 1/2017 som nu distribuerats till alla medlemmar per 
post eller e-post. Styrelsen har beslutat att förlänga motionstiden fram till den 5 mars, så att vi kan 
behandla din motion vid vårt styrelsemöte den 6e mars. Styrelsen kommer genom en proposition 
till årsmötet att föreslå en ändring av sista dagen för att lämna in en motion. Så, fyll på bläck i 
pennan och sätt igång och skriv. Nu har du din möjlighet att påverka utvecklingen för 
Radiohistoriska Föreningen. 
 
Vill Du veta mera så kontakta info@radiomuseet.se.  
 
Efter årsmötet blir det mingel med kaffe och goda smörgåsar som Jeanette och Lennart Nilsson 
står för. 
 
 
 
Antenner för kommunikation i rymden 

 
Joakim Johansson 
 

 
Föredraget klockan 13 handlar om rymden. 
 
Vår medlem Joakim Johansson (SM6GPV) från RUAG Space 
kommer och berättar för oss om antenner för kommunikation i 
rymden 
 
Bakgrund 
 
RUAG AG är en Schweizisk företagsgrupp som 2009 köpte Saab 
Space och bildade RUAG Space AB i Sverige med huvudkontor i 
Göteborg. Man utvecklar och tillverkar datorer, antenner och 
mikrovågsteknik för satelliter och bärraketer. 
 
Detta föredrag kommer medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i 
Västsverige att kunna se och lyssna till i efterhand via 
Radiomuseets interna hemsida.  
Adressen är www.radiomuseet.se/medlem  
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Vetenskapsfestivalen 2018 
 
2017 var året då vi började ta emot skolklasser. Som bekant fick vi pengar från stiftelsen och med 
dessa har vi tagit fram en mängd intressanta aktiviteter och experiment som barnen kan ha kul 
med. 
 
Vi fick ett erbjudande, som antagligen skickades till samtliga museer, att delta i 
Vetenskapsfestivalens skolprogram. Vi kunde inte låta bli att anmäla oss. Det är ett mycket 
ambitiöst projekt. Vi ska ta emot en skolklass varje dag den 17 – 20 och 24 – 27 april, kl. 10, och 
besöken varar 1,5 timmar. 
 
Annonsen på festivalens webbsida läser man här: www.vetenskapsfestivalen.se 
 

 
 

Vill du vara med och hjälpa till ? 
 Vi behöver vara minst 4 medlemmar som jobbar varje dag under dessa två veckor, kl. 10 – 11.30, 
så vi behöver mycket hjälp! Aktivitetsgruppen tar ett stort ansvar, men vi räcker inte till och hoppas 
därför att många fler ställer upp och hjälper oss. 
 
Kan du tänka dig en 2 timmars pass 2 eller tre dagar under dessa två veckor? Det blir antigen att 
ge en kort introduktion (Lennart jobbar på en Powerpointpresentation), ta barn på en kort 
rundvandring i rundradioavdelningen eller hjälpa till med morsekod, visa amatörradiostationen och 
använda vår walkie-talkie set, hjälpa barnen att arbeta med vår elektronik byggsats, visa 
telefonerna, visa de andra experiment, som antagligen blir utställda i Hugo Hammar sal. Vi turas 
om med de olika uppgifterna. 
 
Mejla till mig och meddela om du kan vara med. Berätta vilka dagar du kan ställa upp. Det går 
även bra även om du bara kan ställa upp en dag. Jag gör ett schema utifrån mejlen. 
Det brukar vara väldigt roligt att ta hand om klasserna, så vi i Aktivitetsgruppen hoppas att många 
kan vara med. 
 

Jeanette Nilsson 
jeanette62373@gmail.com 
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Kjell Stensson och Willibald 
 
Min vädjan i förra numret av NfR om att få flera tips om inspelningar med konsthuvud har 
hörsammats av flera läsare. Så här skriver Sven-Erik Strid: 
 
Hej              

Jag läste din artikel om ljudinspelning med konsthuvud i Nyheter från Radiomuseet nr 109. Den 
väckte angenäma minnen från slutet av 1970-talet. 

Då arbetade jag på Televerket, Södra Radioområdet, dvs den sektion som hade hand om 
sändarstationerna för rundradio. Numera heter det Teracom AB. 

Jag var inblandad på ett tiotal stationer i konverteringen av mono-FM-sändarna från 1950-talet till 
stereodugliga sändare. Det som behölls av det gamla var endast slutstegen och efterföljande 
antennsystem. Vi fick genomgå en kurs på pilottonsystemet och de tekniska förutsättningarna innan 
arbetet påbörjades. Som en liten del i detta var demonstrationen från 1978 där Kjell Stensson, SR, 
presenterar konsthuvudtekniken. 

Jag har kvar detta kassettband! Tyvärr är det kopierat i flera led och ljudkvaliteten är inte den bästa 
men jag har gjort en användbar mp3-fil, som bifogas. 

Sven-Erik Strid  
str13@comhem.se 
 
Kjell Stensson demonstrerar här tekniken med hjälp av konsthuvudet Willibald för oss,  
Vi har nu gjort denna unika inspelning från1978 tillgänglig för Radiohistoriska Föreningens 
medlemmar via länken: 
 
http://radiomuseet.se/medlem/medlem_intern/Kjell_Stensson_Willibald.mp3  
 
 

  Ur Wikipedia saxar vi:  
 

 

 
 
Kjell Stensson (1917-1990) avlade telegrafassistentexamen 
1939 och var från 1940 till sin pensionering 1982 anställd 
vid Sveriges Radio och dess föregångare Radiotjänst AB. 
Han blev 1936 chef för gruppen med musiktekniker, 1961 
biträdande driftschef för ljudradion, 1974–1979 chef för 
avdelningen för ljudradioteknik samt var 1979–1982 
överingenjör vid Sveriges Radio. 

 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
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Besöksstationen SK6RM 
  
Besöksstationen blir alltmer komplett och kan nu erbjudas besökande radioamatörer. 
Vissa detaljer återstår men har ingen praktisk betydelse för funktionen. 
  
Radiostationen består idag av två transceivrar en ICOM IC-751 och en Yaesu FT-1000MP, 
slutsteg Heathkit SB-200, antenntuner Drake MN-2000 samt antenner dipol för 3,5 – 28 
MHz, 3-el beam för 14, 21 och 28 MHz och en loop för 1,8 – 28 MHz (under 
färdigställande). Uteffekt utan slutsteg ca 100 Watt och med slutsteg ca 400 W. Stationen 
kan köras på både CW och SSB. Ännu inga digitala moder såsom PSK eller RTTY. 
  
Dessutom finns för VHF en transceiver och en 9-elements beam för 144 MHz. 
  
Beamantennerna är roterbara horisonten runt 360 grader. 
  
För att få tillgång till att köra stationen ska tid bokas på museet en vecka i förväg via 
info@radiomuseet.se. För nya användare ges instruktion. En enkel bruksanvisning finns 
vid stationen tillsammans med originalmanualer. 
  
Bengt Lindberg 
stationsansvarig 
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Radion i mitt liv 
 

 
 
Mitt namn är Elin Franzén och jag är doktorand i etnologi vid Stockholms 
universitet. Jag arbetar med en avhandling om radiolyssnande. I samarbete med 
Institutet för språk och folkminnen samlar vi nu människors erfarenheter av 
radiolyssnande via en webbfrågelista. Frågorna rör radiobrukets betydelser idag 
och under andra perioder i livet. 
 
Hur lyssnar du på radio? Vad föredrar du att lyssna på? Vad gör du medan du lyssnar? Har ditt 
lyssnande förändrats över tid? Minns du några särskilda lyssningssituationer? 
 

Frågelistan finns på länken http://www.sprakochfolkminnen.se/radio  
 
Vill du hellre skriva fritt utifrån temat är du välkommen att skicka in din berättelse via e-post till 
dag@sprakochfolkminnen.se 
 

Alla svar kommer att införlivas i Institutet för språk och folkminnens offentliga samlingar och kan 
användas i Elin Franzéns doktorsavhandling.  
 
Tack på förhand för du deltar! 
 
Elin Franzén 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet  
elin.franzen@etnologi.su.se  
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Svenskt spaningsplan nedskjutet 
 
Den 13 juni 1952 sköt Sovjet ned ett svenskt spaningsplan av typ DC-3 enligt 
Wennerström / SÄPO. Nedan presenteras Radiomuseets innehav av samma typ av 
radioutrustningar som satt i den nedskjutna DC-3:an. 

 
DC-3 - TP79001 
 
Det nedskjutna planet Hugin levererades från Douglas fabriken till USAAF år 1943. Det 
såldes till Skandinaviska Aero AB 1946 och registrerades som SE-APZ. Därefter såldes 
det vidare till SILA 1947 (Wallenberg) och sedan till SAS 1948 och hamnade slutligen i 
Flygvapnet 1948. Detta plan sköts ned av en rysk MIG15 öster om Gotland 1952.  
Planet bärgades senare och är idag utställt vid Flygvapenmuseet i Linköping. 
 
År 2014 upphörde dokumenten om DC-3:an och Wennerströms förhörsprotokoll att vara 
hemliga. På internet finns mängder av dokument om detta. I protokollen med förhör av 
Wennerström förnekar han till att ha angivet information till Ryssland, vilket verkar troligt 
då alla flygningar syntes tydligt på de ryska radarstationerna eftersom DC-3 an flög på ett 
par tusen meters höjd. De var därför väl kända av Ryssland sedan länge.  
 
Om beskjutningen skedde innanför eller utanför Ryska gränsen har inte kunnat bevisas 
men vraket av flygplanet låg långt utanför gränsen på fritt vatten.  
 
Radioutrustningen ombord på ”HUGIN” 
Vid starten från Bromma den 13/6 1952 fanns nedan beskriven mottagningsutrustning 
monterad. All utrustning kom ursprungligen från USAAF. Vissa mottagare fanns i flera 
exemplar. Vikten totalt var över 500 Kg.  
 
De frekvensområden som täcktes av de olika modellerna var: 
 

APR-2 = 90-100 MHz. APR-4=38-4000 MHz. APR-5A=1000-6000 MHz. ARR-5=1000-3000 MHz. 

ARR-7=0,55-42 MHz, SADIR R87HS=TN-16=38-94 MHz. TN-17=74-320. TN-18=300-1000 MHz. 

TN-19=975-2200 MHz. TN-54=2175-4000 MHz. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
TN-18 / APR-4 (RM6440) 
Avstämningsenhet TN-18  300-1000 MHz. 
Samma typ av mottagare fanns i den av 
Ryssland nedskjutna Svenska DC-3 an. TN-
18 är bärgad och finns på Flygvapenmuseet 
i Linköping.    Radiomuseet i Göteborgs TN-
18 är i nyskick. Vikt 6 Kg.  
Mått: 203x165x368 mm  

 

 
 
 

 
SPR-2A/AN-APR5 (RM6441) 
Till vänster en bild av en liknande typ av 
mottagare på Radiomuseet som fanns i DC-
3:an som går upp till 3 GHz. Vissa versioner 
till 6 GHz. Denna mottagare kommer från 
marinen där den användes i ett flertal typer 
av fartyg, bl.a. i kryssaren Göta Lejon, som 
fick denna mottagare i juli 1951. Göta Lejon 
byggdes ett par hundra meter från 
Radiomuseet här på Eriksberg i Göteborg 
1945. 

 

 
 
 
 
 
 
TN-16/APR-4 (RM6460) Frekvens 38-95 MHz 
Kallades för Old Faithful av operatörerna 
och var tydligen en lyckad tillverkning av en 
flygburen spaningsmottagare 
Frekvensområde 38 - 95 MHz 
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Radiomuseet i Göteborg avdelning militärradio 

 
 
Radiomuseets avdelning för militärradio som omfattar cirka 140 enheter har nu utrustats 
med skyltar som visar prestanda och annan information vid varje apparat.  
 
Lars Hallin 
lars.hallin@mbox301.swipnet.se 

 
 

  Ny film om Radiomuseet 
En dag i augusti 2017 fick vi en besökare från Kiev i Ukraina vid namn Yuriy Novostavskiy som 
frågade om han fick filma på Radiomuseet. Vi svarade som vanligt ja och Yuriy gick tyst och stilla 
runt på museet med sin kamera och filmade. En lång tid senare upptäckte Jeanette Nilsson hans film 
från Radiomuseet på youtube. Resultatet blev kanske den bästa film som någonsin gjorts på vårt 
museum. Den är verkligen otroligt professionellt filmad och ljudlagd. Du återfinner den på adressen 
nedan:
 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8_TIM2rbPM 
 
Yuriy Novostavskiy 
yuriy@novostavskiy.kiev.ua 
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 Kursverksamheten 
 
 
Lyckad radioreparationskurs den 15 och 16 februari 
Kursen drog sex vetgiriga elever som fick del av kursledaren Åke Kjellins kunskaper och 
rika erfarenheter av att leta fel i och trimma en rundradiomottagare.   
 
 
Kursen om Rasberry Pi har nu gått in på upploppet 
Kursen för introduktion till mikrodatorn Raspberry Pi börjar nu närma sig slutet. 
Deltagarna vid kursen är huvudsakligen elektronik- och radiointresserade medlemmar i 
Radiohistoriska Föreningen och Göteborgs Sändaramatörer. 
 
En olägenhet i samband med kursen har varit att deltagarna har måst ta med egen dator, 
bildskärm och tangentbord till varje kurstillfälle. Det har varit ganska omständligt för 
kursdeltagarna, speciellt för de för de som reser kommunalt. 
 
Därför ansökte Radiomuseet om medel från Radiohistoriska Stiftelsen för att anskaffa ett 
antal klassrumsuppsättningar för att underlätta för deltagarna. Detta underlättar också för 
läraren eftersom datorhjälpmedlen då blir mer likartade och standardiserade.  
I dag går en hel del lektionstid åt för att reda ut problem som beror på olikheter i hård och 
mjukvara mellan olika deltagare. 
 
En annan fördel med klassrumsuppsättningar är att det kan underlätta för ungdomar 
att pröva på mikrodatorer och programmering i samband med Radiomuseets barn- och 
ungdomsverksamhet. Stiftelsen såg välvilligt på förslaget vid sitt senaste styrelsemöte och 
beviljade anslag så att sex klassrumsuppsättningar kunde anskaffas. 
 
Till Radiomuseets kursverksamhet finns nu följande utrustningar: 
 

• Bildskärm 23” med HDMI full HD och högtalare 
• Trådlöst tangentbord med mus  
• Raspberry Pi med hölje, minne och strömförsörjning samt kablar 
• Arduino med tillbehör  
• Programvaror Raspian och IDE för Arduino  

 
Eftersom kursen pågår för fullt köptes sex satser in omedelbart. Turligt nog hade en del 
leverantörer extrapriser så att sex satser kunde köpas in trots viss prutning av de ansökta 
medlen hade gjorts. 
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På bilderna ser ni deltagarna jobba med liv och lust med avancerad objektorienterad 
programmering i språket Python som lämpar sig väl för IOT (”Internet Of Things”) 
 

 
 

 
 
Lennart Nilsson 
odenback@outlook.com 
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 Skärpta regler för telefonanvändning i bil 
 
Följande gäller f.o.m. 2018-02-01 Stycket med fet stil är nyinsatt.  
 
Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som 
användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte 
inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på 
ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. 
 
Förordning 2017:1284 som kan läsas i sin helhet här: 
 
www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk -forfattningssamling/trafikförordning .19981276_sfs-1998-1276 

 
Gammal radio söker nytt hem 

  
 
Lennart Bach, som bor i Gustavsberg på Värmdö har denna gamla radio som han gärna 
skänker bort till någon intresserad person. Radion är ett välgjort hembygge från 20-talet. 
Den som är intresserad kan höra av sig till: 
 
Lennart Bach 
lennart.bach@hotmail.se 
Tel 070-6049668 
 

 Dubbletter av böcker till salu 
Radiomuseets bibliotek erbjuder dubbletter av böcker och tidskrifter till försäljning. Du hittar dessa 
via följande länk: 
  
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/ 
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Våra ”stenkakor” är nu 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://maia.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html

   
OBS: Vi sänder inte grammofonskivor per post utan dessa måste avhämtas på Radiomuseet. 
 
Viktor Olsson 
viktor.ohlsson@von.pp.se  

 
 
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 
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Hjälp med reparationer 
 

        
 
 
Radioreparationer utföres även av 

 

 
 
 
 
 
Kawa Rasool 
Bangatan 32, 41464 GÖTEBORG 
Tel: 031-14 61 00 

 
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. 
 
 
Elektrolytkondensatorer mm säljes av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar 
lhmusik@gmail.com  
 
 
Grammofonnålar, pickuper och mycket annat 
Svalander Audio AB 
www.svalander.se 
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Electrokit Sweden AB 
Elektronikbutik i Malmö, Sverige 
Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö 
Telefon: 040-29 87 60 
 

 
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
 
 
Hjälp med mediaöverföringar 
 
 
Radiomuseet har haft som en ambition att kunna hjälpa kunder med att överföra gamla tråd- och 
bandinspelningar till CD och videoformat till DVD. Utrustning för arbetet liksom lokal finns på museet. 
Tekniskt kunnande finns även det men det saknas någon frivillig kraft, som känner för att engagera sig och 
satsa tid på den uppgiften. 
 
Samtidigt får vi av och till frågor från besökare om var man kan få hjälp med detta. 
Eftersom vi för närvarande inte är beredda att ta på oss uppgiften lämnar vi här namn och adress på två 
företag, som verkar ha ambitionen att klara av det mesta. 
 

 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 
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Hjälp med radioschemor? 
Hämta 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 2017.  
 
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 
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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. 
Siten innehåller kanske inte så många svensktillverkade apparater men desto flera från 
kontinenten.  http://www.radiotechniek.nl/ 
 

Museibutiken 
 

   
 
Bo Carlsson, som är ansvarig för museibutiken på Radiomuseet finns normalt tillgänglig under 
eftermiddagar, vardagar. Andra tider kommer affären bara att kunna öppnas om det finns 
funktionärer som har tid att vara med.   
 
Bo Carlsson 
bo.carlsson@bredband2.com 
 
Försäljning på Radiomuseet 
 
Radiomuseet säljer från sina samlingar apparater som inte är aktuella att ställa ut, liksom rör och 
komponenter. Radioapparater och instrument till försäljning utannonseras regelbundet i NfR och 
på Radiomuseets hemsida.  
 
Försäljning sker på två sätt: 
På onsdagarna mellan klockan 15 och 19 finns normalt medlemmar som ansvarar för försäljning 
på plats på Radiomuseet. Dels håller Radioaffären öppen för försäljning av apparater och 
komponenter, dels brukar de medlemmar som ansvarar för rörförsäljning vara på plats. 
Medlemmar i Föreningen är välkomna att besöka Radiomuseet vid dessa tillfällen för att handla, 
men man kan inte kräva att det alltid skall finnas försäljningspersonal på plats. Om du, som är 
medlem, själv vill leta i komponentförrådet är detta möjligt under de tider då affären har öppet. 
Kontaktperson är Bo Carlsson. Detta gäller dock inte elektronrör! Betalning kan ske med kontanter 
eller via bankkort. 
 
Alla övriga tider tar Radiomuseet endast emot beställningar av apparater, komponenter och rör via 
mail eller brev, eller undantagsvis på telefon. Dessa beställningar expedieras sedan per post, eller 
kan avhämtas under ordinarie öppettider. I det senare fallet skall den som beställer ha angivit i 
beställningen att godset skall avhämtas. Någon från Radiomuseet ringer eller mailar när de 
beställda varorna är klara för avhämtning. Beställda varor som skall skickas med post skall 
förskottsbetalas. Varor som avhämtas kan betalas kontant eller med bankkort. 
 
Vad som ovan stadgats rörande medlemmar gäller också för dem, som inte är medlemmar i 
föreningen. Radiomuseet tillämpar differentierade priser för medlemmar och icke medlemmar. 
Beställningsadressen är: info@radiomuseet.se 
 



 

 

18

  

 
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. Adressen är som vanligt: 
 
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: 
 
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/Radiomuseet/136495834874?ref=ts 
 
 
Under stora bilden som dyker upp – klicka på Gillar (Liked) och på Följer (Following)  

 
Om du vill uppmärksamma din bekantskapskrets på museets facebooksida  
Klicka på Share (Dela) och skriv gärna en kommentar 
Detta dyker då upp på din tidslinje och kan ses av dina vänner 
 
Om vi har ett evenemang, t ex Öppet hus, så dyker det upp ett inlägg på museets facebooksida. 
Klicka på Gilla eller Dela 
 
Då dyker inlägget upp på din tidslinje och dina vänner kan uppmärksamma evenemanget och bli inspirerade 
att komma. 
 
För mera information kontakta gärna Jeanette Nilsson och Matts Brunnegård 
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  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för aprilnumret nr 111 är fredagen den 20 mars 2018.  
Välkomna med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!  
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, även till dem som bor långt 
borta. 
 
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 2 / 2018 är 1 maj.  
 

Sven Persson   (Telefon: 0705-83 78 06) 
audionen@radiomuseet.se 
 
 

 
 

 
Kalendarium 
 
• Folkmusikkonsert söndagen den 11 mars klockan 13.00 
• Årsmöte lördagen den 24 mars 2018 klockan 12.00 
• Vetenskapsfestivalen: I Radiovågornas Värld 17-20 och 24-27 april 
• Gammelvala 21-28 juli 
• Bokmässan 27-30 september  
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Kloka ord  
 

                  
Katten Brus gör en ny upptäckt! 
 

                              
  Lars Lindskog                                 Viktor Ohlsson 
  Redaktör          Webbmaster 
  lars@lalind.se         viktor.ohlsson@von.pp.se 



 


