
 
 

                

 Nyheter från Radiomuseet 
  Nr 140, 1 september 2020     Teknik och kultur i gemenskap 
 

 
 Ostindienfararen vid Eriksberg den 11 juli med nedtagen stormast          Bild: Lars Lindskog 
 
Ostindienfararen Götheborg var inplanerad för att göra ett par resor i år. 
För att kunna segla med den krävs det dock en besättning på 80 (!) man och 
eftersom man inte får vara fler än 50 personer under en sammankomst av 
något slag så är nästa seglats planerad till juni 2021.  
Fartyget är öppet för visning för grupper på max 10 personer. 
 
 
Läs något om planerna inför nästa år här: 
https://www.expressen.se/gt/pandemin-stoppar-ostindiefararens-turne/ 
 
 
 
 

https://www.expressen.se/gt/pandemin-stoppar-ostindiefararens-turne/
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Radiomuseet öppnar igen 
 
Onsdagen den 2 september öppnar Radiomuseet åter för besökare. Vi kommer att ha 
öppet under onsdagar 12-18 och söndagar 12-15. Övriga veckodagar kommer museet tills 
vidare att hållas stängt. Detta blir en mjuk start under förutsättning av att myndigheterna 
inte direkt avråder från det.  
 
 

 Kallelse till årsmöte den 12 september  
 
Våra medlemmar hälsas välkomna till ett kort urtima årsmöte på Radiomuseet lördagen 
den 12 september 2020 klockan 12.00 i Hugo Hammars sal. Årsmöteshandlingar finner 
man i Audionen nr 1/2020 som distribuerades till alla medlemmar per post eller e-post 
under februari månad. Audionen finns även under medlemssidan på museets hemsida 
www.radiomuseet.se. 
 
Under mötet håller vi ordentligt avstånd, använder stolsraderna glest, alla bord och några 
stolar längst bak. Med lite tur borde det inte vara trångt på bussarna kl. 11 på en lördag, så 
vi hoppas att många medlemmar kommer – dock absolut högst 50! Så många brukar 
faktiskt inte komma. Vi hoppas på 30+. 
 
Eftersom det är troligt att det kommer färre än vanligt till kvartalsmötet denna gång har 
styrelsen beslutat att vi inte ha något föredrag.  Vi sparar Martin Björkmans bullerföredrag 
tills årsmötet 2021 och hoppas att få lyssna till ett föredrag om Radiolyssnandets 
betydelser i människors liv som doktorand Elin Franzén har lovat hålla under vårt 
kvartalsmöte den 12 december. 
 
Vi fixar en enkel ostsmörgås och kaffe efter mötet om någon vill stanna kvar en stund och 
umgås på 2 m avstånd. 
 
Vill Du veta mera så kontakta info@radiomuseet.se.  
 
Jeanette Nilsson 
Ordförande 

 
Kalendarium för möten under 2020 
 
23/8  Familjedagen (inställd) 
2/9  Radiomuseet öppnar igen kl 12.00 
12/9   Årsmöte lördag kl 12.00 
24-27/9  Bokmässan (inställd) 
11/11   Funktionärsmöte onsdag kl 18.00 
12/12  Kvartalsmöte lördag kl 12.00 

 
 

mailto:info@radiomuseet.se
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 Möt Gothia Big Band 
 
Gothia Big Band var den orkester som först började träna i musikrummet. 
Under åren 2009-2015 spelade orkestern två gånger om året, vår och höst, inför 
publik på Radiomuseet under Bertil Selmingers ledning. Totalt blev det 11 konserter 
i Hugo Hammars sal. Orkestern har många vänner som gärna kom och lyssnade. 
 

 
 

Bertil Selminger berättar här om orkesterns verksamhet genom åren 
 
Gothia Big Band startade på 60-talet och hette då Plåt Svets och Tårar eftersom många av 
medlemmarna jobbade på Götaverken. Initiativtagare var Kjell Bengtsson och Hasse 
Olofsson som båda tyvärr är avlidna.  
 
Orkestern spelar de gamla Basie och Ellington-låtarna uppblandat med lite annat smått 
och gott. På 80-talet fick man förstärkning från Malte Johnssons orkester, bl.a. Hasse 
Lindgren, Rune Lindgren och Rulle Svensson, de är alla tre numera också avlidna.  
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Orkestern har genom åren gjort en hel del framträdanden, bl.a. med Stig Caldeborn som 
sjöng musik av Frank Sinatra. Lisbeth Kilander har också medverkat i många år som 
sångerska.  
 
Numera repeterar vi varje onsdag på Radiomuseet där vi också har gjort många 
framträdanden. Trots att medelåldern är något hög så tycker vi fortfarande att det är 
mycket roligt att träffas och plocka fram instrumenten. Vi tar ett år i taget och hoppas 
kunna fortsätta ett bra tag till. 
 
Bertil Selminger 
Orkesterrepetitör 

 
 

 
 
Lisbeth Kilander       Bild:  Matts Brunnegård 

 
 
Lisbeth Kilander deltog med sång vid så 
gott som alla konserter i Hugo Hammars sal.  
 
Lisbeth inte bara sjöng bra utan var även en 
strålande konfrensier. 
 
Vi som lyssnade till henne på Radiomuseet 
glömmer aldrig härliga svängiga låtar som 
Route 66, A slowboat to China, I  can´t give 
you anything but love, baby och Mac the 
knife. 
 
Lisbeths röstläge ligger mycket nära Sonja 
Hedenbratts så när Lindholmen Big Band 
ville göra ett hyllningsprogram till Sonja 
Hedenbratts minne blev det helt naturligt att 
Lisbeth Kilander framförde sånger som 
Sonja Hedenbratt  brukade ha på sin 
repertoar. Detta skedde under hösten 2018 
på bl.a. Aftonstjärnan och i Kville Saluhall. 
 

 
Det som finns inspelat med Gothia Big Band har gjorts av Matts Brunnegård på 
Radiomuseet. Här är en film och ett bildspel. 
 
https://music.youtube.com/watch?v=03v7oYoxuKU&list=RDAMVM03v7oYoxuKU 
 
https://music.youtube.com/watch?v=cI6Te02dLIo&list=RDAMVMcI6Te02dLIo 
 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 

https://music.youtube.com/watch?v=03v7oYoxuKU&list=RDAMVM03v7oYoxuKU
https://music.youtube.com/watch?v=cI6Te02dLIo&list=RDAMVMcI6Te02dLIo
mailto:lars@lalind.se
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 Marconis olika patent 
I nedan länk beskriver Marcony sina olika patent in om radioområdet mellan åren 1905-
1907. Dessutom visas Flemmings vakumrördiod patenterad 1904. 
 
Det var den tid då de första konstruktionerna av radiomottagare gjordes: Det var alldeles 
innan trioden, även kallad audionen, kom in i bilden. Den uppfanns i januari 1907av Lee 
de Forest. År 1908 patenterade De Forest ett rör, som var en variant av Fleming-röret och 
det med tre elektroder (anod, katod, styrgaller) placerade i ett vakuumrör. Den kallades 
även De Forest ventil och sedan 1919 har den varit känd som trioden. 
 
I denna mycket intressanta sammanställning visas Marconis olika utrustningar och deras 
kretsschemor (Tipstack till Masse Andersson) 
 
http://www.tubecollectors.org/archives/1910%20Marconi%20Catalog.pdf 
 

Åskans magiska urkraft på våra sinnen 

 
 
I GP den 13 juli 2020 skrev Mattias Hagberg en artikel om författaren Mary Shelly (1797-
1851). Mary skapade år 1815, bara 18 år gammal, skräckhistorien om Frankenstein . I 
historien ger medicinaren Frankenstein liv åt en avrättad person genom att använda 
urkraften i åskans blixt, som han leder ned och ansluter till kroppen.  
 
Denna bok skrevs ju år 1815 och Benjamin Franklin hade år 1754 bevisat att om man 
sänder upp en drake mot skyn kan man dra till sig en urladdning. Det ledde till 
uppfinningen av åskledaren. Man kan undra om detta satte fart på Marys fantasi. Kan det 
vara en ren tillfällighet att Mary valde namnet Frankenstein på huvudpersonen. Något att 
fundera över med tanke på Benjamin Franklin. Denna spännande artikel kan läsas här: 
 
https://www.gp.se/kultur/kultur/vi-blir-aldrig-f%C3%A4rdiga-med-frankenstein-
1.31078285?utm_campaign=gp_nl_20200713&utm_medium=email&utm_source=rule 

http://www.tubecollectors.org/archives/1910%20Marconi%20Catalog.pdf
https://www.gp.se/kultur/kultur/vi-blir-aldrig-f%C3%A4rdiga-med-frankenstein
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Benjamin Franklin i full färd med att uppfinna åskledaren 1754 
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Rapporter från Grimeton Alexandersondagen 

 
Föreningen Alexander har sammanställt en slutlig rapport från Alexanderdagen söndagen den 5 juli. 
Inte mindre är 627 rapporter kom in från hela världen. De kan läsas på föreningens hemsida: 
 
www.alexander.n.se 

 
Analog rundradio kvar i Storbritannien 
 

 Ur Amatörradionyheterna saxar vi dessa glädjande rader: 
 
Posted by Erik SM7DZV on 5 juli, 2020 in Nyheter  
 
Det blir ingen nedstängning av analog rundradio i Storbritannien. 
 
Mediaminister John Whittingdale meddelar nu att de analoga sändningarna blir kvar 
åminstone till och med år 2032. Även om 58 % av britterna redan idag lyssnar via DAB så 
är takten på omställningen för resterande lyssnare alldeles för låg. Det tog närmare 20 år 
för DAB att nå en lyssningsgrad på 50 %. Man rapporterar också problem med 
signaltäckningen för DAB. 
 
Anders SM6WLH  Länk: The register (2020-07-03): 
  
Analogue radio given 10-year stay of execution as the UK U-turns on DAB digital future 
 

http://www.alexander.n.se
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Radioutsändning i USA när kriget inleddes 
 

 
 
På morgonen den 3 september 1939 överlämnade de brittiska och franska 
regeringarna ett ultimatum till Tyskland. Det var att dra tillbaka sina trupper från 
Polen före klockan 11.00. När den tyska regeringen inte hade svarat när 
tidsfristen gick ut förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland.   
(ur Wikipedia) 
 

Hur togs då detta meddelande emot i det ännu neutrala USA? 
Den 21 september 1939 gjorde radiostationen WJSV i Washington DC något så 
ovanligt som att på band spela in en hel dags sändningar, som varade i 
sammanlagt 19 timmar. Nu har detta band förts över till MP3-filer och lagts ut på 
nätet. Där kan man höra reaktionerna i USA på det just inledda kriget. Här 
varvas underhållning med dramatiska rapporter från ett Europa i världskrig.  
 

Sista timmen sänder man en jazzkonsert av mycket hög klass. Sändningarna 
avslutas med nyheter om ett mord på den rumänske premiärministern samt 
frågeställningen om USA skall fortsätta med sin neutralitetspolitik. Dagens 
sändningar avslutas, som sig bör, med nationalsången. 
 
https://archive.org/details/CompleteBroadcastDay/?iax=newsletter062920%7ctxtlnk 
 
Tipstack till Masse Andersson 

https://archive.org/details/CompleteBroadcastDay/?iax=newsletter062920%7ctxtlnk
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Nu är även Emigranternas hus hotat 
Var och en som besökt Emigranternas hus vid Packhusplatsen i Göteborg har nog 
ytterligtsvårt att förstå att denna suveräna utställning kan vara ifrågasatt och hotad. Den stora 
emigrantströmmen som ledde till att en fjärdedel av Sveriges befolkning dvs 1,3 miljoner 
personer lämnade landet ägde rum från mitten av 1800-talet till 1920. Under de åren 
utvecklades samtidigt fotokonsten starkt och det som då hände finns mycket väl återgivet i 
Emigranternas hus.  
 
Det är förvisso en angelägenhet för hela landet att bevara denna utställning men 
Göteborgs stad har ett klart huvudansvar för detta. Hur sköter man nu det? Vi känner igen 
mönstret från Slottsskogsobservatoriet och Göteborg Wind Orchestra GWO som vi 
beskrivit i tidigare artiklar. Kommunen höjer lokalhyran samtidigt som man halverar stödet 
till verksamheten! Lokalerna är i samtliga fall betraktas som kulturarv som en kommun är 
skyldig att bevara för kommande generationer. Verksamheten som bedrivs i dessa lokaler 
är i samtliga fall mycket angelägen, något som vi alla borde vara tacksamma över.  
 

Välkommen att kontakta oss! 
Stiftelsen Emigranternas Hus 
Roger Bodin, kontaktperson 
VD/Verksamhetsledare, mobiltelefon 0707 611 085 
roger@emigranternashus.se 

Telefon till Emigranternas Hus: 031-13 00 51 
Allmän mailadress: info@emigranternashus.se 
Packhusplatsen 7 (Samma ingång som till Casinot, våning 2&3, hiss finns) 
411 13 Göteborg 
www.emigranternashus.se 
@emigranternashus   #emigranternashus   #räddaEMIHUS   #saveEMIHUS 
 
Utställningarna Har öppet alla vardagar! 
Måndag – fredag: 10-16 
Inträde 50 SEK, endast kontantbetalning. 
(gratis under 20 år) 
 
Åke Johansson sammanfattar läget på ett utmärkt sätt sin insändare i GP den 13/3 2020 
 

mailto:roger@emigranternashus.se
mailto:info@emigranternashus.se
http://www.emigranternashus.se
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Bild: Oliver Lindqvist 

 
1,3 miljoner svenskar lämnade landet fram till 1920, det var mycket svåra tider i 
Sverige. 
 
Nu har kommunen höjt Stiftelsen Emigranternas hus hyra med 45 procent och minskat 
stödet med 50 procent. Verksamheten kan inte fortsätta efter sommaren.  
 
Verksamheten har en anställd. All annan personal arbetar utan ersättning helt ideellt 
med att ta hand om besökare och att sköta samlingarna. Detta kan inte göras billigare. 
 
1,3 miljoner människor tvingades att söka sig till Nordamerika för att klara sig och 
kunna skicka pengar tillbaka till de som var kvar i det ”gamla landet”. Det var 25 
procent av Sveriges befolkning som lämnade. Det var de som orkade med en resa. 
Jag besökte Emigranternas hus nyligen och såg hur bedrövligt det var i Sverige då. 
Jag minns inte att det pratades om denna katastrof, ingen ville prata om hur eländigt 
det var. 
 
Men vi måste orka behålla den fina och välskötta utställningen i Emigranternas hus så 
att vi inser hur illa det var för hundra år sedan i Sverige. Utställningen har cirka hundra 
besökare per dag varav tio skolklasser i veckan. Jag vill ta med mina barnbarn till 
Emigranternas hus och visa hur situationen var i landet och hur båtresan såg ut. 
 
Vi måste hitta en lösning på ekonomin så att vi inte sopar en tragisk del av vår historia 
under mattan. Hela Sverige var drabbat. De absolut flesta som emigrerade lämnade 
Sverige just via den byggnad som Emigranternas hus fina utställning finns i. 
 
Hela Sverige borde få information om hur läget var för hundra år sedan, hur svårt de 
hade det. Vi måste orka behålla denna utställning för att våra barn och barnbarn skall 
förstå hur det har varit. 
 
Åke Johansson 
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Omfördelat områdesansvar 
 

 
 
Eftersom Åke Kjellin inte finns med oss längre så har styrelsen beslutat att hans områden nu skall 
delas upp mellan två tidigare områdesansvariga.  
 
Dag Johansson, som ansvarar för och har byggt upp området för Fast telefoni, övertar nu även 
ansvaret för Landmobil radio som består av mobiltelefoner och andra utrustningar för mobil 
kommunikation. 
 
Lars Lindskog, som ansvarar för Rundradio, övertar nu även området Bilradio. 
 
Jeanette Nilsson, 
jeanette62373@gmail.com 
ordförande 
 

 

mailto:jeanette62373@gmail.com


 

 

 
Coronaläget i Västra Götaland
 
För att bedöma risken för att smittas av covid
coronapatienter på IVA-avdelningarna vara av värde. Hittills har antalet stadigt 
sjunkit. Vi längtar efter den dag då den siffran blir 0!
 
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik

 
 
 
 
Fram för god kontakt i Coronatider
 

     
     
          H             E                     j                                

      
  
              M                      A     
 
Det har inkommit förslag till Radiomuseet om at
flaggor i handen i stället för en Audioguide
lång så är det inga problem att hålla tillräckligt avstånd 
vidmakthålla god social kontakt och kommun
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Coronaläget i Västra Götaland 
För att bedöma risken för att smittas av covid-19 kan statistik över antalet 

avdelningarna vara av värde. Hittills har antalet stadigt 
längtar efter den dag då den siffran blir 0! 

corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/ 

ör god kontakt i Coronatider 

             
  

                              H        U     

                        

 R             D            U 

museet om att nu i coronatider ge våra besökare två 
dioguide. Eftersom själva utställningsdelen är nära 70 m 

lång så är det inga problem att hålla tillräckligt avstånd från varandra och ändå 
och kommunikation med alla i lokalen. 

19 kan statistik över antalet 
avdelningarna vara av värde. Hittills har antalet stadigt 

 

  R 

 

nu i coronatider ge våra besökare två 
Eftersom själva utställningsdelen är nära 70 m 

och ändå 

https://www.vgregion.se/covid-19
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 Sören och Lennart Engblom till minne 
Vi som varit aktiva på Radiomuseet en längre tid fick ett sorgligt meddelande om att Sören 
Engblom (#167)och hans yngre bror Lennart Engblom (#229) avlidit i maj respektive mars. 
 
Sören var med och startade upp verksamheten i de nuvarande lokalerna på Lindholmen 
tillsammans med bland andra Ulf Sjödén. De utrymmen som Radiohistoriska föreningen fick ta 
över hade då stått tomma i nästan 20 år efter varvskrisen på 1970-talet. Det blev ett väldigt drygt 
arbete att städa ur och rusta upp lokalerna. 
 
Sören var mycket aktiv i museiverksamheten även fortsättningsvis och var alltid närvarande vid de 
luncher som Birger Andersson ordnade under våra onsdagar, som fortfarande är veckans 
huvudarbetsdag. Sören hade ett stort intresse för elektronrör och rörprovare. Lennart Engblom 
syntes mer sporadiskt på museet eftersom han var bosatt i Stockholm. Både Sören och Lennart 
deltog ofta på de resor till IFA-mässan i Berlin, som anordnades i museets regi. Även under andra 
museiresor deltog bröderna.  
 
Sören var allmänt tekniskt intresserad och det var alltid ett nöje att diskutera tekniska spörsmål 
med honom. Några av oss kände honom redan från 1960-talet då han hade hand om Chalmers 
första dator en ALWAC 3E, som svensk variant kallad Wegematic 1000  med ca 300 rör. Sören 
hade därefter under 1980-talet en framgångsrik karriär som modemutvecklare. SELIC:s modem 
hade gott rykte och kunde ta sig in på den allt friare modemmarknaden och hade bland andra 
Ericsson som kund. Om jag är rätt underrättad står de första bokstäverna i företagsnamnet för 
Sören Engblom. 
 
Dessvärre drabbades Sören av en demens som blev märkbar omkring 2012. Lennart började då ta 
sig till Göteborg för att hjälpa sin bror och tog efter någon tid med honom till Stockholm, där han 
fick en bostad hos Lennart. Så småningom blev även detta svårt att klara, varför Lennart ordnade 
så att Sören kom in på äldreboendet Hässelgården i Hässelby.  
 
Sören ådrog sig där COVID-19 och avled 2020-05-03, men efterlämnar ett varmt minne hos oss 
alla som kände honom. 
 
Onsala i augusti 2020 
Lennart Nilsson 

 
Lars Kålland, Lennart Engblom och Sören Engblom  på studieresa   Bild: Horst Vormbrock 
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Nytt i Radiomuseets trapphus 

 
Nya växter och brevlådor möter besökaren som kommer in i Radiomuseets  
trapphus idag tillsammans med den fina bilden av ostindiefararen Götheborg. 

 

Erbjudande om begagnade rör 
 
Radiomuseets rörförråd har många NOS-rör 
som ligger i sina originalkartonger. 
Sedan har vi även många rör utan kartong 
liggande som är använda. Vi säljer ut dessa i 
rörsatser till kraftigt reducerade priser. Till 
dessa priser kommer frakt och 
expeditionsavgift.  
 

Rörtyp Listpris Antal Summa 

AZ1 120 5 150 

EAA91 =6AL5 30 5 40 

ECC81=12AT7 255 5 100 

ECF80 30 5 40 

ECF83 55 5 50 

ECH84 35 5 40 

EF50 45 5 50 

EF9 100 5 100 

EF80 35 5 30 

EF183 30 5 30 

EF184 30 5 30 

EF91=6AM6 35/40 5 50 

EL81 75 5 100 

EL90=6AQ5 150 5 100 

EL91=6AM5 35 5 50 

5Y3GT 80 5 100 

6AK5=EF95 35 5 50 

6AU6=EF94 30/40 5 40 

6H6 metall 35 5 40 

6J6=ECC91 45/50 5 50 

6V6 metall 170 5 150 

6V6 GT 265 5 200 

807 200 4 100 

813 300 4 150                   Ingvar Lund och Mattias Engström 
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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 
 
 

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/ 
 
 

 
 
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 
 

 

http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
https://www.hamnews.se/
https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm
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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. 
 

 

 Mats Larsson i Väröbacka 
Mats Radio & TV Service utanför Varberg. Företaget arbetar med radio och TV-reparationer. Mats 
beskriver sig själv som envis och noggrann och vill att allt skall fungera. 
 
Det går att kontakta Mats Larsson via telefon 070 351 47 75 eller via e-post: MRTV@tek.com 
 
 

Electrokit Sweden AB 
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 
 
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 031-428690, Telefax 031-428650 
E-post: magnus@temaelektronik.se 
Öppettider: vardagar 09:00 – 17.00 

mailto:leif.alenas@gmail.com
mailto:MRTV@tek.com
http://www.svalander.se
mailto:magnus@temaelektronik.se
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Elektrolytkondensatorer mm säljs av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16Öppet 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.restored.se 

 
 

mailto:lhmusik@gmail.com
mailto:info@restored.se
http://www.restored.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 

http://www.radiomuseet.se/medlem
http://wordpress.radiomuseet.se/medlemssidan/bli-medlem-i-radiohistoriska-foreningen-i-vastsverige/
http://www.radiomuseum.org
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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 
 
 

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.radiotechniek.nl/
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 mig. 
 
Sandra Petersson 
myran73@outlook.com 
 
Länk till instagramkontot 
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/ 
 
 

 Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för oktobernumret nr 141 är fredagen den 25 september 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 4 / 2020 är söndagen den 8 november.  
 
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 
 
Om det nu finns sambo, särbo och delsbo så måste detta väl vara bibo. 

 

 
 
Detta fina hotell har jag köpt till fjärilar, bin och humlor. Dessutom har jag köpt 2 blommor 
till dessa underbara flygfän. De har också vattenbad. Tyvärr har ingen flyttat in i bi- och 
humlehotellet, men det är ju kämpigt i hotellbranschen nu. Så det blir nog fullbelagt när 
Coronan är över.   
 
Ewa Rydmark 
Karlstad 

 

            
 
 
                  

Lars Lindskog  Viktor Ohlsson 
Redaktör 
lars@lalind.se 
 

 Webbmaster 
viktor.ohlsson@von.pp.se 
 

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


 
 
 
 


