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Barbara Hannigan              Bild: skärmdump från konserten 
 

    Koppla av, lyssna och bara njut! 
 
Här kommer Joseph Haydns symfoni nr 96 med Göteborgs Symfoniorkester 
under ledning av Barbara Hannigan som dirigent.  
 
https://www.gso.se/gsoplay/klipp/symfoni-nr-96/ 
 
Denna inspelning förmedlar en härlig kammarmusikkänsla där instrumenten i samklang 
med konsertsalens suveräna akustik bildar en underbar enhet. Barbara Hannigan känner 
sin Haydn och får med lätthet musiken att lyfta. I tredje satsen ingår flera solopartier för 
oboe som Carolina Grinne framför helt suveränt. Inspelningen är gjord den 4 oktober 
2019. 
 
Ja, detta är vad man behöver höra i dessa oroliga coronatider.  
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 

https://www.gso.se/gsoplay/klipp/symfoni-nr-96/
mailto:lars@lalind.se
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Spännande utveckling på Radiomuseets webbsida 
 
Viktor Ohlsson har förbättrat de 
rundvandringar i museet som vi har på 
hemsidan. Gå gärna i och kolla!   
 
Klicka på ”Gå runt på museet” på höger 
spalten på startsidan, väljer område, och när 
du kommer in finns två flaggor.  
 
Klicka på svenska flaggan och lyssna!  
 
Tack, Viktor, för denna fina uppgradering! 
 
Jeanette Nilsson 
jeanette62373@gmail.com  

 
 

Tack vare Viktor Ohlssons panoramabilder kan man jämföra hur det var att vandra runt på 
Radiomuseet år 2005 med hur det ser ut för en besökare i våra dagar. År 2005 såg stora 
delar av Radiomuseet fortfarande ut som en ren lagerlokal. Idag har dessa delar 
förvandlats till ett inbjudande museum och är betydligt mera välkomnande våra besökare. 
 
Lars Lindskog  
lars@lalind.se 
 

 
 

Konserten med Ringblomme-jazz uppskjutes till i höst 
  
På grund av Coronapandemin tvingas Marigold jazzsextett ställa in sin konsert på 
Radiomuseet, som var planerad till lördagen den 9 maj. Konserten kommer att hållas 
under hösten men datum för denna är ännu ej bestämd. Vi återkommer om den. 
 
 

 
 

mailto:jeanette62373@gmail.com
mailto:lars@lalind.se
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 Kallelse till årsmöte 
 
Eftersom föreningen tvingats att ställa in det ordinarie årsmötet som skulle hållits 
lördagen den 21 mars så sänder styrelsen idag ut en preliminär kallelse till ett urtima 
årsmöte i samband med kvartalsmötet lördagen den 12 september. Årsmötet kommer 
att genomföras den angivna dagen såvida inte Folkhälsomyndigheten avråder från 
möten vid den tidpunkten.  
 

Inställda möten 
Det planerade kvartalsmötet, som skulle hållits lördagen den 13 juni liksom övriga 
möten på Radiomuseet fram till den 1 augusti ställs in.  
 
Återöppnande av Radiomuseet 
Något datum för att åter kunna öppna Radiomuseet för besökare har inte kunnat 
fastställas ännu men som det ser ut just nu lär inte detta kunna ske före den 1 juli. 
 
Jeanette Nilsson 
ordförande 
jeanette62373@gmail.com 
 
 
En efterlängtad syn med barn på Radiomuseet 

 

mailto:jeanette62373@gmail.com
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Martin Björkman 
 

Kontakt via radiovågor 
 
Ett sätt att avhjälpa tristessen i den långa corona-karantänen är att ta hjälp av radio. Detta 
gör ett gäng radioamatörer och RM-entusiaster som träffas varje morgon kl 9 för social 
kontakt och peppning i dessa dystra tider.  
 
Då pratar vi om allt mellan antenn och jord. Inte bara teknik, utan allt från väder och vind 
till mera filosofiska utsvävningar avhandlas. Alla bär på mycken livserfarenhet och har 
även långa intressanta yrkeskarriärer bakom sig, så det saknas inte uppslag. Ett 
hederskodex inom amatörradion är att inte prata religion eller politik så det undviker vi 
givetvis. 
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Antalet deltagare kan ibland bli ganska stort, ibland 10-12 incheckade, och då har man en 
ordförande (master) som leder och fördelar samtalstiden och ordningen. På radio pratar 
man bara simplex, dvs en i taget, så att om någon förlorar sig i allt för långa utläggningar 
kan det vara svårt att få stopp på vederbörande. 
Vill du lyssna på oss så går det bra att via webläsaren i en vanlig dator använda en s.k. 
SDR-mottagare. Det är en Software-Defined-Radio som sitter på en tyst och ostörd plats 
och är uppkopplad till internet. 
 
Vanligtvis ligger just vår radioring på frekvensen 3753 kHz. Ibland får vi flytta oss om 
någon pratglad tysk ockuperat frekvensen. Vi har även en reservkanal, på VHF-bandet 
145.650 MHz men den når bara lokalt över Göteborg, och används mest lördagar. 
Amatörradion är ju en tacksam hobby, inte minst dessa dagar då vi gamla 70+are helst 
ska hålla oss borta från fysiska sociala kontakter. Att träffas på radio och prata upp sig på 
morgonen är en bra start på dagen. 
 
Nämnas kan också Radiomuseets telegrafikurs precis som övrig högskoleundervisning nu 
utförs i ett digitalt mötesrum på nätet. Där vi pratar och telegraferar med varandra. 
Deltagarna är mycket flitiga och gör goda framsteg konstaterar lärarna Bengt och Martin 
belåtet. Tur att vi dessa dagar har tekniken men givetvis längtar vi efter den dag vi kan 
mötas IRL igen. 
 
Bästa radiohälsningar från  
 
Martin Björkman SM6EHL 
martin@romleborg.se 
 

 
 
Länkar till några västsvenska SDR-mottagare där vi brukar höras bra. ställ in frekvensen 
3753 och välj LSB.  IRL = In Real Life 
 
Grötö http://sk6ag3.ddns.net:8073/ 
Borås: http://sk6ag2.ddns.net:8072/ 
Hököpinge: http://radiotest1.ddns.net:5073/ 
Loo (Nära Alingsås):  http://radiotest2.ddns.net:5073/ 
Svenljunga: http://sk6ag1.ddns.net:8071/ 

mailto:martin@romleborg.se
http://sk6ag3.ddns.net:8073/
http://sk6ag2.ddns.net:8072/
http://radiotest1.ddns.net:5073/
http://radiotest2.ddns.net:5073/
http://sk6ag1.ddns.net:8071/
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Bittdorf & Funke Rörprovare från 1939 
 
I samband med att Lennart Nilsson skulle starta sin kurs i användning av rörprovare 
erinrade sig Olle Stenbäck att vi hade en gammal rörprovare stående i ett av förråden. Det visade sig 
vara en Bittorf & Funke modell W17A från 1939. Lennart håller nu på att renovera den. Lennart 
beskriver sitt arbete nedan: 
 

 
Bilder av rörprovaren innan Lennart Nilsson inledde en renovering av den.  
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För varje rörtyp finns ett hålkort med hål för korskopplingsstift. När man satt i stiften igenom hålen 
i kortet och plinten på rörprovaren är allt klart och inställt för den aktuella rörtypen med alla 
spänningar, strömmar och kopplingar, som gäller för rörtypen. 
 

 
 
Provningen går sedan till genom att sakta vrida ratten under huvudinstrumentet från läge 1 
till läge 12 och 13. 
 
Läge 1 prövar att glödtråden är hel. En röd flagga (Elektrodenprüfung) på instrumentet 
visar avbrott. 
 
Läge 2 till 11 provar kortslutning (överledning) mellan olika elektroder i röret. Flaggan visar 
nu kortslutning. 
 
Läge 12 provar om rörets emission av elektroner är tillräcklig. Instrumentets visarutslag 
jämförs med hålkortets skala. Man avläser direkt Bra (Gut), tveksam (?) eller oanvändbar 
(Unbrauchbar). 
 
Det finns också ett läge 13 som provar förbindelse till gallret och en tryckknapp för att testa 
vakuum i röret. 
 
Normalt testar man bara på ovanstående sätt, men den som lite mer tekniskt kunnig kan 
mäta upp branthet och rörkurvor med hjälp av de tre instrumenten och övriga rattar. 
En något förenklad version, men med fler socklar, av denna rörprovare tillverkades för 
tyska krigsmakten under den militära förkortningen RPG 3/4 (Röhren-Prüf-Gerät) i robust 
låda och användes under hela kriget. 
 
Eftersom Radiomuséet är stängt har jag fått tillfälle att renovera detta gamla instrument, så 
att det nu fungerar klanderfritt. De som är anmälda till det andra kurstillfället för rörprovare 
kommer att få se instrumentet i funktion. 
 
Lennart Nilsson 
odenback@outlook.com 

mailto:odenback@outlook.com
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En ny spännande spionroman 
 

 
                      Bild: Sandra Petersson 
 
Här på Radiomuseet bistår vi med all möjlig hjälp åt den som så behöver. Översättaren av 
denna bok, Ing-Britt Björklund, vände sig till oss för hjälp med radiotekniska termer till sin 
översättning till svenska. Som tack fick museet ett par exemplar av boken.  
 
Boken handlar om Julia, en ung tjej, som 1940 blir rekryterad till spionbranschen. Senare i 
livet hamnar hon som radioproducent på BBC och blir där oväntat konfronterad med sitt 
förflutna. 
 
Jag har läst boken och tycker att den är riktigt bra och vill verkligen rekommendera den. 
 
Sandra Petersson 
myran73@outlook.com
 

 

mailto:myran73@outlook.com


 

 

 

 
 
Radiomuseet hyr sina lokaler av Älvstranden AB, som är ett företag som ägs av Göteborgs 
stad och som har verksamhet både på norra älvstranden =  Hisingen men även på södra 
älvstranden = centrala staden. Man kallar det
 
Utvecklingen på Hisingen är helt enorm! Skälet till detta att de historiska låsningarna är få i 
och med att varvsverksamheten lades ned. Man har relativt fritt fram för att riva, bygga nytt 
och högt samt förtäta området. Håller man på a
 
När man, som jag, kommer utifrån frågar man sig följande. Kommer det i slutändan att 
finnas plats mitt i allt detta för en enda liten park i form av en rofylld oas med träd lite grönt 
gräs och några parkbänkar att sitta på och utan 
 
Nedan kan man ta del av en presentation av utvecklingen, som berör så viktiga delar av 
det framtida Göteborg:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=AfARYUhFRRI&feature=youtu.be
 
Lars Lindskog  
lars@lalind.se 

 

 Kenneth Johansson från Täby
 
Kenneth Johansson är en teknisk mångsysslare och innovatör från
in oss att besöka sin verkligt spännande hemsida.
 
http://www.kennethshem.se 
 
I den kan man bl. a, finna en trevlig byggbeskrivning till en kristallmottagare
 
http://www.kennethshem.se/Gammal_teknik/Kristallmottagare.html
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Radiomuseet hyr sina lokaler av Älvstranden AB, som är ett företag som ägs av Göteborgs 
stad och som har verksamhet både på norra älvstranden =  Hisingen men även på södra 
älvstranden = centrala staden. Man kallar detta för Älvrummet.  

Utvecklingen på Hisingen är helt enorm! Skälet till detta att de historiska låsningarna är få i 
och med att varvsverksamheten lades ned. Man har relativt fritt fram för att riva, bygga nytt 
och högt samt förtäta området. Håller man på att skapa ett Manhattan i Göteborg? 

När man, som jag, kommer utifrån frågar man sig följande. Kommer det i slutändan att 
finnas plats mitt i allt detta för en enda liten park i form av en rofylld oas med träd lite grönt 
gräs och några parkbänkar att sitta på och utan så mycket sten överallt?  

Nedan kan man ta del av en presentation av utvecklingen, som berör så viktiga delar av 

https://www.youtube.com/watch?v=AfARYUhFRRI&feature=youtu.be 

Kenneth Johansson från Täby 
Kenneth Johansson är en teknisk mångsysslare och innovatör från Täby som bjuder 
in oss att besöka sin verkligt spännande hemsida. 

I den kan man bl. a, finna en trevlig byggbeskrivning till en kristallmottagare

http://www.kennethshem.se/Gammal_teknik/Kristallmottagare.html 

 

 
Radiomuseet hyr sina lokaler av Älvstranden AB, som är ett företag som ägs av Göteborgs 
stad och som har verksamhet både på norra älvstranden =  Hisingen men även på södra 

Utvecklingen på Hisingen är helt enorm! Skälet till detta att de historiska låsningarna är få i 
och med att varvsverksamheten lades ned. Man har relativt fritt fram för att riva, bygga nytt 

tt skapa ett Manhattan i Göteborg?  

När man, som jag, kommer utifrån frågar man sig följande. Kommer det i slutändan att 
finnas plats mitt i allt detta för en enda liten park i form av en rofylld oas med träd lite grönt 

Nedan kan man ta del av en presentation av utvecklingen, som berör så viktiga delar av 

Täby som bjuder 

I den kan man bl. a, finna en trevlig byggbeskrivning till en kristallmottagare 

https://www.youtube.com/watch?v=AfARYUhFRRI&feature=youtu.be
mailto:lars@lalind.se
http://www.kennethshem.se
http://www.kennethshem.se/Gammal_teknik/Kristallmottagare.html
https://www.youtube.com/watch?v=AfARYUhFRRI&feature=youtu.be
http://www.kennethshem.se/Gammal_teknik/Kristallmottagare.html
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Sändarstationen i Änggården 
 
Vi tackar Anders Dahlgren för dessa fina bilder från radiostationen i Änggården 
 

 
 
Radiostationen på Änggården presenterades mera utförligt i nummer 48 av Nyheter från 
Radiomuseet från januari 2013. Här sänder vår medlem Anders Dahlgren flera bilder som 
dokumenterar radiostationen. Vi tar gärna emot ytterligare information och bilder från denna 
radiostation om någon har något att förmedla. Nedan. Leif Östberg 1948, son till Stig Östberg. 
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De båda Rendahlmasterna vid Sändarstation Änggården 1925-28 
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Den första radiosändaren i Änggården på 500 W från Western Electric under åren 1925-28 
 

 

 
Sändaren var av fabrikat Standard Electric. 
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Tekniker Lind och Stig Östberg på Änggårdens radiostation. 

 
Fällning av ena masten vid rivningen av stationen i november 1953 
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 Vår Åke till minne  
 
Det är med stor sorg och saknad som meddelandet angående 
Åke Kjellins bortgång emottogs. För mig personligen framstod 
vår vän Åke som en klippa med hans lugna sätt att vara samt de kunskaper 
han hade inom radioteknik, inte minst inom komradio där han haft 
egen företagsverksamhet. 
 
Åke hade även en pedagogisk ådra, vilket han visade vid dessa kurser, som 
han bedrev i Radiomuseets regi. Själv fick jag erfara detta vid 
några av dessa kurser. Jag sade bl.a. till Åke att ”du skulle vara en toppen- 
lärare vid ett tekniskt gymnasium eller varför inte vid en högskola” 
 
Jag har kvar hans kompendier, vilka han tryckte upp vid de olika 
kurserna och det är med stor saknad som jag nu bläddrar igenom dessa. 
 
Åke, vår käre vän, vila i frid! Vi på Radiomuseet finns med din familj 
i denna svåra stund. 
 
 
Göteborg 10 Mars 2020 
 
Hans-Göran Börjesson/SM6MPA 
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Önskemålen om att inrätta ett industrihistoriskt center i Göteborg för att sammanlänka 
Göteborgs och västsveriges industrihistoria vidareutvecklas för fullt. Det har pågått en 
diskussion i vår styrelse huruvida även Radiomuseet skall delta i V.I,C. Idag finns det 
förstudier gjorda kring gäller förutsättningarna för detta projekt. Tankarna kring detta finns 
presenterade på V.I.C:s hemsida. 
 
http://viccenter.se/#centret 
 
 
Kommentarer mottages tacksamt. Om projektet nu rullar igång på allvar lär det vara svårt 
för Radiomuseet och vår förening att stå helt utanför detta men graden av engagemang 
och vilken tid och kraft detta får ta från allt vårt övriga arbete måste få diskuteras. 
 

  Här kommer synpunkter från Ann Strömberg i vår styrelse.  
 
Det är en ambitiös idé och kanske ett eko av just industrialismen – att bygga hus. Det finns 
ett behov av att lyfta vårt industriella arv, både i ett historiskt och samtida perspektiv. 
I regionen har man istället för att bygga hus arbetat med en nätverksorganisation med 
många museer och besöksmål i ett nätverk - Prisma Västra Götaland och en digital 
plattform www.prismavg.se  som gemensam digital arena med fokus på industri. 
  

http://viccenter.se/#centret
http://www.prismavg.se
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Om det däremot inte handlar om hus och centra utan istället handlar om innehållet i form 
av programaktiviteter, digitalt material, berättelser mm så är läget ett annat och då finns 
ju parterna i samverkan Prisma Västra Götaland med resurser. 
  
Jag tycker att vi avvaktar. 
 
Ann Strömberg  
ann.stromberg@holmstrom.se 
 

 
Kursverksamheten 
 
Rörprovarkursen 
 
Endast den ena av de två planerade endagskurserna kring användning av rörprovare hann 
genomföras innan museet tvingades stänga all verksamhet den 18 mars p.g.a. covid 19. 
Tanken är att fortsätta kursen till hösten då verksamheten på Radiomuseet 
förhoppningsvis åter är i full gång  
 
Lennart Nilsson 
odenback@outlook.com 
 
 
Vår telegrafikursen fortsätter fram till sommaren 
Telegrafikursen fortsätter med sin tidigare kursdeltagare men det sker nu över nätet. 
 
SM6EHL, Martin Björkman, SA6CLX Bosse Sörensson och SM6BLT, Bengt Lindberg 
 

 
Kalendarium för möten under 2020 
 
13/6 Kvartalsmöte lördag kl 12.00 inställt 
12/9 Kvartalsmöte lördag kl 12.00 
11/11 Funktionärsmöte onsdag kl 18.00 
12/12 Kvartalsmöte lördag kl 12.00 

 
Elektronikbutik i Malmö, Sverige 
Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö 
Telefon: 040-29 87 60 
 
 
Grammofonnålar, pickuper och mycket annat 
Svalander Audio AB 
www.svalander.se 

mailto:ann.stromberg@holmstrom.se
mailto:odenback@outlook.com
http://www.svalander.se
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Museibutiken 
 

   
 
Bo Carlsson, som är ansvarig för museibutiken på Radiomuseet, finns normalt tillgänglig under 
eftermiddagar, vardagar. På onsdagar är det öppet 13-17. Andra tider kommer affären bara att 
kunna öppnas om det finns funktionärer som har tid att vara med.   
 
Bo Carlsson 
bo.carlsson@bredband2.com 
Telefon: 070-630 75 68 
 

KOM ALDRIG MED OANMÄLDA GÅVOR TILL RADIOMUSEET 
 
Om du har någon sak som du tycker borde platsa på Radiomuseet så sänd ett mail eller 
ring alltid till museet så kommer vi överens om hur detta kan hanteras praktiskt.  
 
Du är välkommen att höra av Dig först! 
adress info@radiomuseet.se telefon 031-779 21 01 
 

  Stenkakor till salu 
 
Våra 78-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://radiomuseet.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 
 

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
mailto:info@radiomuseet.se
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
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 Dublettböcker från biblioteket till salu 
Det finns en lång rad dublettböcker till salu billigt på Radiomuseets bibliotek.  
Du återfinner dessa via följande länk: 
 
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html.  
 
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 
 

 
 
Denna förening är värd en stor eloge för att ha skannat in många ovärderliga radiotekniska 
tidsskrifter från 1920- och 30-talen d.v.s. just den tid då rundradion utvecklades 
explosionsartat och då även icke tekniska tidningar informerade om hur man själv kunde 
lösa sitt behov av att kunna lyssna på rundradiosändningar från när och fjärran till en 
överkomlig kostnad. 
 
https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm 
 
 

Hjälp med reparationer 
 

        
 
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: leif.alenas@gmail.com 
Utför reparationer på radio och TV. Har även 
tryckrullar och drivremmar till bandspelare. 
 

Electrokit Sweden AB 
Elektronikbutik i Malmö, Sverige 

Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö 
Telefon: 040-29 87 60 

http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm
mailto:leif.alenas@gmail.com
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Grammofonnålar, pickuper 
och mycket annat 
Svalander Audio AB 
www.svalander.se 
 
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 
 
 
Elektrolytkondensatorer mm säljs av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar 
lhmusik@gmail.com  
 
 

Hjälp med mediaöverföringar 
 

 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, 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   Hemsida: www.restore.se 

http://www.svalander.se
mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto:lhmusik@gmail.com
mailto:info@restored.se
http://www.restore.se
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Söker du radioschemor? 
Medlemmar hämtar hem inskannade schemor från Radiomuseets hemsida 
 
Serviceinformation från följande tillverkare:  Luxor, Radiola, Centrum, Kungs, Aga, Concerton samt 
fartygsradio 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.  
 
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/ 
 
 
Amatörradionyheterna 
Amatörradionyheterna är en verkligt informativ hemsida med löpande information om 
aktuella frågor inom amatörradio och DX-lyssning. Bladet innehåller en lång rad med 
spännande länkar mm. 
Redaktionellt ansvarig är vår medlem Erik Nyberg. Löttorp SM7DZV. 
 
Adressen är:  
https://www.hamnews.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/
https://www.hamnews.se/
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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 
 
 
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.  
 

Jeanette och Matts kan vi nå här: 
 

Jeanette Nilsson               Matts Brunnegård 
jeanette62373@hotmail.com     gjutaren26@gmail.com 
 
 
Länk till Facebook: 
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/ 
 

http://www.museenytt.se
mailto:arne.brorsson@live.se
mailto:jeanette62373@hotmail.com
mailto:gjutaren26@gmail.com
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/
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  Följ radiomuseet på instagram 
Sandra Petersson ansvarar för Radiomuseets instagramkonto. Har du någon bild till vårt konto så sänd den 
gärna med en kommentar till henne. 
 
Sandra Petersson 
myran73@outlook.com 
 
Länk till instagramkontot 
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/ 
 
 
 
 

  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för juninumret nr 137 är fredagen den 22 maj 2020.  
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!  
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta. 
 
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 / 2020 är fredagen den 8 maj.  
 

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

 

mailto:myran73@outlook.com
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord  
       att tänka på i dessa virustider ! 

            
 

 Det gäller att ha motståndskraft mot denna och samtidigt hålla ångan uppe! 
 

  
 
  Tipstack till Masse Andersson 
 

 
                  

                       Lars Lindskog                                                                         Viktor Ohlsson 
                       Redaktör 
                       lars@lalind.se 
 

  Webbmaster 
viktor.ohlsson@von.pp.se     
          

mailto:lars@lalind.se
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se


 
 


