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Radiomuseet på Bokmässan 
 
Radiohistoriska föreningen i Västsverige deltar för sjätte året i rad i Bokmässan, som äger 
rum mellan den 27-30 september. Avsikten är att sprida kunskap om att Radiomuseet 
existerar och att det är ett intressant utflyktsmål för hela familjen.  
 
Vi kommer att informera om vad Radiomuseet kan erbjuda och vad man kan finna i vårt 
välfyllda bibliotek.  
 
Sprid information om detta till era vänner och besök vår monter B 09:61. 
 
Bokmässans öppettider  
Torsdag 27/9  9.00–18.00 främst för branschen  
Fredag 28/9  9.00–14.00 främst för branschen  
Fredag 28/9 14.00–19.00  
Lördag 29/9  9.00–18.00  
Söndag 30/9  9.00–17.00  
 
Vi ses på bokmässan - en spännande plats att mötas på! 

 
 

 Loppmarknad den 25 augusti 
 
Radiomuseet bjuder in till loppmarknad i trapphuset lördagen den 25 augusti mellan 
klockan 12-14. Detta är samma dag som Kooperativet håller bakluckeloppis på 
parkeringsplatsen alldeles utanför Radiomuseet.  
 
Vi har på senare tid fått en hel del äldre amatörradioutrustning, som vi kommer att sälja. 
Bl. a.  transceivrar från Kenwood, Galaxy, Swan, Soka, Yaesu, Icom och MFJ. De flesta 
har brister i funktionen och kan betraktas som renoveringsobjekt. Hur enkelt eller svårt det 
kan vara att återställa dem i funktionellt skick kan vi inte bedöma. 
 
Utöver detta har vi antenner, bl.a. en nyligen nermonterad 6-elements beam för 10, 15 och 
20 m med rotor (renoveringsobjekt), delar till antennroter, koaxialkabel, SWR-metrar och 
andra komponenter, som kan intressera radioamatörer. 
 
Bengt Lindberg SM6BLT 
benli@telia.com 
 

mailto:benli@telia.com
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Stor familjedag 26 augusti 
Vi är tre föreningar på Lindholmen som inbjuder till en gemensam familjedag 
söndagen den 26 augusti kl 12-16.  
 
Varvshistoriska Föreningen, Anders Carlssons gata 11 
www.Varvshistoriska.se 
 
GMJS, Göteborg Modelljärnvägsförening. Bror Nilssons gata 4A  
http://gmjs.se/main.asp?id=61 
 
Radiohistoriska föreningen i Västsverige med Radiomuseet; Anders Carlssons gata 2  
www.radiomuseet.se 
 

 
Ni finner oss här 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.Varvshistoriska.se
http://gmjs.se/main.asp?id=61
http://www.radiomuseet.se


 

 

 
 FAMILJEDAG PÅ ÄLVSTRANDEN

        SÖNDAGEN DEN 26 AUGUSTI KLOCKAN 12

    
                  VI BJUDER PÅ VARVSHISTORIA Anders Carlssons gata 11

 
MODELLJÄRNVÄG UNDER ÅTERUPPBYGGNAD Bror Nilssons gata 4 

                             OCH RADIOTEKNIK Anders Carlssons gata 2

TEKNIKHISTORIA FÖR HELA FAMILJEN
Fritt inträde - Allt ligger inom 300 meters gångavstånd

                   
           

           I samarbete med Spår & Tåg i Väst samt Lundby 
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Veteranljuddagen 1 september 
 
Hörby Radioförening i samarbete med Sveriges Radiohistoriska Förening SRF och Experimenterande 
Svenska Radioamatörer ESR inbjuder till en dag på temat nostalgiska ljud lördagen den 1:e september 
2018 

 
 
VeteranLjuddagen 2018 arrangeras den 1:e september klockan 10.00-15.00 i föreningens 
utställningslokal vid Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. www.kulturhusetosallerup.se 
 
Program: 
10.00 Visning av Hörby Radioförenings utställning med bland annat material från den nu nerlagda 
Radiostationen i Hörby. 
 
10.00–12.00 Anbudsauktionen på eget och inlämnat gods pågår. 
 
10.30 ”Teknisk guidning” i utställningen av personal från Radiostationen. 
 
11.00 ”Ladies Program” Guidad visning av 1600-talsparken. Se www.karlxistenar.se  
          Besök gärna Hantverksboden, se Kulturhusets hemsida. 
 
11.00 Gemytlig samvaro med möjlighet att köpa fika i Kulturhuset.  Korvgrillning i parken. Visning 
av utställda ”klenoder” i utställningshallen. 
 
12.30 Auktion på dubbletter från föreningens samlingar samt på objekt inlämnade av besökarna.  
 
13.00 ”En fransk radiopionjär” föredrag av Anders Widell  
 
Bytesstund hela dagen. Ni som har ljudprylar, t.ex. radio, grammofon, bandspelare, telefoni, 
telegrafi, amatörradio och närbesläktat som ni vill bli av med är välkomna att byta och sälja. Vi 
ordnar detta direkt från bilens baklucka. Har du mycket grejer går det givetvis bra att ställa upp ett 
medhavt bord. Även i år är det möjligt att boka en ”regnsäker” försäljningsyta i ett av tälten. 
 
Kontakta Bengt Almqvist på: bengt@telefonstationen.com om du har frågor.  
Ingen anmälan behövs. Gratis inträde! Inga parkeringsavgifter! 
 
Besök www.veteranljuddagen.se för mer information om bland annat tältbokning, 
klenodutställning, inlämning av auktionsgods och försäljning av radiorör! 
Hörby Mellanvåg på 1179 kHz kommer att sända mellan de 25/8 och 7/9 2017 
Välkomna till en trevlig dag med många nostalgiska ljudupplevelser! 

 
 

http://www.kulturhusetosallerup.se
http://www.karlxistenar.se
mailto:bengt@telefonstationen.com
http://www.veteranljuddagen.se
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Välkommen till vårt höstmöte den 15 september 
 
Vi träffas som tradition är till ett höstmöte även i år. Det blir lördagen den 15 september på 
Radiomuseet. Inledningsvis informerar vår ordförande om läget för Radiomuseet och de 
förändringar som gjorts eller är på gång. Därefter blir det trevlig samvaro med kaffe/the 
och goda smörgåsar som Jeanette och Lennart Nilsson gör i ordning.  
 
 

Spionradio och illegal radioteknik 
 
Mötet avrundas med ett föredrag av vår medlem Christer Falkenström, Fagerås, som 
kommer att handla om spionradio.  
 

 
Bild Jonny Olsson, NWT 

 
Christer Falkenström driver ett litet, väldigt intressant, museum i Kil i Värmland. Han visar 
många saker som handlar om kommunikation i alla former. På kvartalsmöte den 15 
september kommer han till Göteborg och berättar om spionradio och underrättelsetjänst, 
ett mycket speciellt kommunikationssätt. 
 
Christers museum presenterades i juni 2015 av Nya Wärmlandstidningen (NWT), varifrån 
bilden är hämtad. Artikeln finns att läsa på följande adress: 
 
https://nwt.se/inkommande/2015/06/19/tekniska-prylar-i-nytt-museum

https://nwt.se/inkommande/2015/06/19/tekniska-prylar-i-nytt-museum


 

 Debatt 

Hur vill vi ha Audionen i framtiden 
 
Under vårt kvartalsmötet den 16 juni tog en medlem upp frågan om vi skulle fortsätta ge ut 
Audionen eller inte. Svaren från några av deltagarna på mötet blev att vi nog borde ha den kvar. Jag 
tycker också att vi skall behålla Audionen men kanske inte exakt i den form som den har idag och 
som den i stort sett haft sedan den regelbundna utgivningen startade för 23 år sedan 1995.  
 
Utseendet på tidningen har kraftigt förbättrats sedan starten. Vi har fått snyggare typsnitt, färgbilder 
och bättre papperskvalitet. Det som inte ändrats är att tidningen fortfarande ges ut med fyra nummer 
per år och är utformad som en kallelse till årsmötet och våra övriga tre årliga medlemsmöten. Första 
sidan fylls mestadels med en bild av den person som skall hålla föredraget vid kommande möte. 
Detta gör att Audionen kan kännas lite inaktuell efter det att föredraget väl har hållits.  
 
Mitt förslag är att vi ger ut Audionen som en tidskrift två gånger om året exempelvis i april och i 
oktober månad. Audionen blir då frikopplad från uppgiften att kalla till kvartalsmötena. 
Inför årsmötet i mars månad kan vi sända ut ett vikt kopierat A4-blad med kallelse och annan 
information till medlemmar utan e-postadress. Audionen i sin nya skepnad skulle kunna bli mera 
påkostad innehållsmässigt. Man skulle även kunna experimentera med andra format än A5 som vi 
använder idag. På vår tidningshylla i kaféet finns det flera exempel på fina tidskrifter i olika format.  
 
Vad tycker du som läsare av Audionen. Hör gärna av dig med en kommentar! 
 
Lars Lindskog  
lars@lalind.se      
 

 
 
 
 

mailto:lars@lalind.se
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 Debatten som försvann i en datorkrasch! 
 
Behöver vi ett område för radiolänk? 
 
Jag skrev en debattartikel i julinumret av Nyheter rån Radiomuseet om det fanns ett behov 
av ett område för radiolänkutrustning och teknik. Jag fick intressanta och trevliga svar från 
två av våra läsare. Just som jag höll på att göra i ordning Nyheter från Radiomuseets 
augustinummer så fick jag en hårdiskkrasch på min dator.  
 
Det mesta fanns dock turligt nog uppbackat så jag fick ändå ihop ett augustinummer på 
mindre än en veckas tid. Något försvann dock helt bl.a. just dessa två trevliga inlägg.  
 
Om Du som läser detta var en av skribenterna så ber jag dig att sända mig Ditt mail med 
dina kommentarer till mig igen så fortsätter vi vår debatt om radiolänk i oktobernumret av 
Nyheter från Radiomuseet. 
 
Lars Lindskog  
lars@lalind.se 
 

 
 
Vad gör våra närmaste grannar i huset? 
 
TT meddelar att Volvos systermärke Geely har utvecklat en ny flexibel plattform som skall 
hjälpa bolaget att snabbt utveckla nya fordon och ta marknadsandelar. Volvo Cars har 
sedan tidigare den flexibla plattformen SPA (scaleable product architecture) för sina större 
fordon i 60 och 90 serien.  
 
Geelys utvecklingsföretag CEVT China Euro Vehicle Technology AB med huvudkontor i 
Göteborg är närmaste granne till Radiomuseet här på Lindholmen. CEVT har utvecklat en 
plattform för mindre bilmodeller (CMA compact modular architecture). Den används i Volvo 
XC40 och i det nya märket Lynk & Co. 
 
Vårt Radiomuseeum har verkligen hamnat i händelsernas centrum. Roligt att vi har en så 
fin bilradioavdelning, 
 
 
 
 
 

mailto:lars@lalind.se
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 Kursverksamheten 
 
Under förra hösten och våren har vi haft kursverksamheter inom olika områden såsom 

- Licenskurs för amatörradiointresserade 
- Användarkurser gällande mikroprocessorn Arduino och mikrodatorn Rasberry Py 
- Kurs i reparation och trimning av rundradiomottagare. 

Radiomuseet har f.n. inte planerat någon kursverksamhet inför hösten men tar gärna emot 
förfrågningar om kurser och förslag till nya kurser via info@radiomuseet.se 
. 
 
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 
 

 Dublettböcker från biblioteket till salu 
Det finns en lång rad dublettböcker till salu billigt på Radiomuseets bibliotek.  
Du återfinner dessa via följande länk: 
 
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/ 
 
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 

 
 

mailto:info@radiomuseet.se
mailto:bo.carlsson@bredband2.com
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
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  Stenkakor till salu 
 
 
Våra 79-varvsskivor är 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 Ohlsson 
viktor.ohlsson@von.pp.se 

 
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. När det gäller större, tyngre och skrymmande försändelser beställer kunden avhämtning 
av dessa på Radiomuseet och betalar fraktkostnaden direkt till speditören.  
 
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 

http://maia.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
mailto:info@radiomuseet.se
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Hjälp med reparationer 
 

        
 
 
 
Radioreparationer utföres även av 
 
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 
 
 

Electrokit Sweden AB 
Elektronikbutik i Malmö, Sverige 
Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö 
Telefon: 040-29 87 60 
 

 
 

mailto:eve.ruch@bredband.net
mailto:lhmusik@gmail.com
http://www.svalander.se
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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 några 
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 
 
 
 
 
 
 

mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto:info@restored.se
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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 2018.  
 
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 
 
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/ 
 
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 

http://www.radiomuseet.se/medlem
http://wordpress.radiomuseet.se/medlemssidan/bli-medlem-i-radiohistoriska-foreningen-i-vastsverige/
http://www.radiomuseum.org
http://www.radiotechniek.nl/
http://www.museenytt.se
mailto:arne.brorsson@live.se


 

 

15 

  

 

Parkering vid Radiomuseet 
På grund av byggnadsaktiviteter inom området har några parkeringsplatser försvunnit inom 
Lindholmen. Därför har man öppnat ett nytt parkeringshus i Götaverkens gamla lokaler mitt emot 
Radiomuseet. Där kan man parkera inomhus till samma kostnad som utanför. Parkeringshuset hålls 
öppen dygnet runt. 
 

 
Allmänna kommunikationer under hösten 
Under tiden 18 juni till 7 december gäller följande pga arbetena med Västlänken följande: 
 
Spårvagnstrafiken till Stenpiren är inställd. Linje 1 och 9 går via Grönsakstorget. Busstrafiken och 
Älvsnabben, både linjerna 185 och 186 går dock som vanligt.  
 
En extra pendel med Älvsnabbaren linje 186X går under vardagar mellan det tillfälligt återöppnade 
färjeläget Rosenlund och Lindholmspiren.  
 
 
 
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: 
 
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jeanette62373@hotmail.com
mailto:gjutaren26@gmail.com
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/
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  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för oktobernumret nr 117 är fredagen den 21 september 2018.  
Välkommen 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 
 
 
 

  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 4 / 2018 är 8 november.  
 

Sven Persson   (Telefon: 0705-83 78 06) 
sven.sm6ahu@telia.com 
 

 

 
Kalendarium 
 
· Loppmarknad lördagen den 25 augusti klockan 12-14  
· Gemensam familjedag med Varvshistoriska, GMJS och RM söndagen den 26 augusti klockan 11-16 
· Höstens kvartalsmöte lördagen den 15 september kl 12.00 
· Bokmässan 27-30 september 
· Funktionärsmöte med tema insamlingspolicy och barnbemötande onsdagen den 10 oktober kl 18.00 
· Styrelsemöte 16 oktober 
· Styrelsemöte den 4 december 
· Vinterns kvartalsmöte lördagen den 15 december kl 12.00 
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Kloka ord  
 
Matematikundervisningens utveckling vid svenska lärosäten. 
 
Uppgifter som utgöra exempel å matematikens pedagogiska framåtskridande. 
 
År 1950 
 
En bonde säljer en säck potatis för 20 kronor. Framställningskostnaderna är 4/5 av priset. Hur stor 
är vinsten? 
 
År 1960 
 
En bonde säljer en säck potatis för 20 kronor. Framställningskostnaderna är 16 kronor. Var snäll 
och räkna ut vinsten. 
 
År 1970 
 
En bonde säljer en mängd potatis (A) för en mängd pengar (B). B är mängden av alla delar B för 
vilka gäller: B är en krona.  
I streckmängd måste Du för mängden B göra tjugo små streck (////////////////////) ett för varje krona. 
Mängden av framställningskostnaderna (C) är 16 små streck (////////////////). Rita bilden av mängden 
C som en del av mängden B och angiv resultatmängden (D), som ger svaret på frågan: Vilken 
storlek har vinstmängden? 
 
År 1980 
 
En bonde säljer en säck potatis för 20 kronor. Framställningskostnaderna är 4/5 därav vilket är 16 
kronor. Vinsten uppgår till 1/5 lika med 4 kronor. Stryk under ordet ”potatis” och diskutera det med 
en kamrat! 
 
Pedagogens utlåtande 
Jag tycker att detta är ett utmärkt bevis på en riktig utveckling påpekar experten Pia Get. Vid en 
undersökning fann vi att nästan alla elever klarade 1980 års uppgift! Både att stryka under rätt ord 
och att klara den sociala samvaron med sina kamrater. För speciellt lågpresterande elever kommer 
vi i en kommande version att redan i uppgiften stryka under ordet ”potatis” vilket ger mer tid för 
kamratsamtal! 
 

  Saxat ur Väg och Vattenbyggaren    
 

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