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Lyssna på radio via Radio Garden 
 
Leta radiokanaler på internet är inte alltid så enkelt eftersom de är så många.  
Radio Garden erbjuder en helt ny teknik för att orientera sig och finna radiokanaler 
på nätet. Med hjälp av kartan letar man upp det land och den stad man är 
intresserad av och väljer där enkelt någon radiokanal, som verkar intressant att 
lyssna på.  
 
Malmö har 7 kanaler medan Köpenhamn har 26. Göteborg har 16 kanaler medan 
Stockholm har 33 eftersom Sveriges Radios kanaler kommer från Stockholm. Berlin 
har 115 kanaler medan London har hela 355 stycken. Jonathan Puckey driver Radio 
Garden tillsammans med sitt team från Amsterdam.  
 
Man kommer lätt in via denna adress: 
http://radio.garden/visit/gothenburg/2D6VkaAd 

http://radio.garden/visit/gothenburg/2D6VkaAd
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Radiomuseet har åter tvingats stänga 
 
Radiomuseet har tyvärr åter tvingats stänga helt från 1 november tills vidare. Detta 
beror på det oroande smittoläget i landet. Vår avsikt är att åter kunna öppna så snart 
som Folkhälsomyndigheten så tillåter. Till dess får de intresserade följa oss via vår 
hemsida samt via Facebook och Instagram.  
 
Vi har även tvingats ställa in höstens funktionärsmöte samt vår julfest. Vi genomför 
dock vårt kvartalsmöte digitalt via zoom den 12 december. Detta inleds med ett extra 
årsmöte men utan något föredrag. Dagordningen finns på sid 4. 
 
 

 
 

  Ringblommejazz på Radiomuseet  
Som var planerad till lördagen den 7 november fick åter ställas in till följd av det 
försämrade smittläget pga covid-19. Men gruppen lovar att återkomma med en ny tidpunkt 
när det lugnat ned sig och det ser vi alla fram emot. 
 
Till dess kan vi besöka deras hemsida och lyssna på hur trevligt de låter.  
 
https://www.facebook.com/MarigoldJazz  
 
   

https://www.facebook.com/MarigoldJazz
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  Grimetonsändaren fungerade bra under FN-dagen  

                         
   Anders Tegnell          Grimeton 
 
Allt utom ljudet fungerade som det skulle göra under FN-dagen den 24 oktober. 
De över 1000 personer som följde med via youtube fick en utmärkt bild medan talet 
dränktes i generatorbrus. Man har ingen förklaring till detta ännu. Det ju gick bra i 
samband med utsändningen under Alexanderssondagen den 5 juli. Via direktavlyssning 
kunde man höra Kaj Sundvalls förnämliga telegrafisändning i 100-takt.  Meddelandet från 
vår statsepidemiolog Anders Tegnell till världen löd på följande sätt: 
 
”Den globala COVID-19-pandemin utmanar människor och nationer att förenas för 
att minimera de negativa konsekvenserna för individer och samhällen och att 
upprätthålla de framsteg inom folkhälsan som gjorts de senaste decennierna. God 
hälsa och välmående är en förutsättning för en fredlig och hållbar global utveckling, 
och hälsoskydd kan inte uppnås utan fred och mänsklig säkerhet” 
 
Se utsändningen på youtube: 
 
https://www.youtube.com/user/AlexanderSAQ 
 

Lyssnarrapporter även från södra halvklotet. 
 
För det mesta kommer det sällan lyssnararapporter från södra halvklotet men i år kom det 
faktiskt 6 stycken under Alexandersondagen och 5 stycken under FN-dagen.  
 
Föreningen Alexander presenterar i sin slutrapport en lista på 420 lyssnare från 41 länder 
och kan läsas här: 
  
 Final UN Day 2020 Summary Report

 
 
Coronaläget  i Västra Götaland 
 
För att bedöma risken för att smittas av covid-19 kan statistik över antalet coronapatienter i 
intensivvård på IVA-avdelningarna vara av värde. Det antalet har börjat stiga igen så vi får 
se när det vänder och siffran åter blir 0? 
     
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/ 

https://www.youtube.com/user/AlexanderSAQ
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/
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 Kallelse till extrastämma och kvartalsmöte 
 
Styrelsen för Radiohistoriska Föreningen i Västsverige kallar till 
extrastämma och medlemsmöte lördagen den 12 december 2020 kl. 
12.00 i Hugo Hammars sal. 
 
Corona anpassning 
Om rådet ändras så att ett möte är tillåtet i december träffas vi i Hugo Hammarsalen kl. 12, med 
ordentligt avstånd. De som så önskar kan delta via internet. 
 
Om nuvarande råd från Folkhälsomyndigheten i Västra Götaland förlängs in i december, kan vi inte 
ha något fysiskt möte utan detta måste ske via internet. Information skickas i så fall ut via e-post till 
samtliga medlemmar senast 9:e december.  
 
Internetdeltagare måste anmäla sig via e-post till info@radiomuseet.se senast den 11:e december så 
att länken till internetmötet kan skickas ut före mötet. 
 
Medlemmar som inte har möjlighet att delta via internet men önskar följa mötet får göra detta på 
Radiomuseet. Anmälan om detta kan göras via mail till info@radiomuseet.se eller telefon 
 031-779 21 01 senast den 11:e december så at detta kan ordnas. 
 
Kallelse till extrastämman 
 
Vid årsmötet den 12 september 2020 bifölls styrelsens förslag beträffande stadgeändring med 
följande lydelse: 
 
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman skall äga rum senast i april 
månad. Undantag kan göras vid uttalad samhällsstörande kris. 
 
Detta var det första beslutstillfället. Det andra beslutet tas på denna extrastämma i samband med 
medlemsmötet den 12 december 2020. Voteringssättet på internet blir, att mötets ordförande frågar 
om det finns någon som är emot förslaget. 
 
Reglerna för stadgeändringar är följande: 

§ 18 Stadgeändring  
Stadgeändring föreslås av styrelsen eller i motion och beslutas av två̊ på̊ varandra följande stämmor 
varav en skall vara årsstämma. Det skall förflyta minst 90 dagar mellan stämmorna. Beslut skall vid 
båda dessa stämmor, fattas med kvalificerad majoritet. 
 
 
 
 

mailto:info@radiomuseet.se
mailto:info@radiomuseet.se
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Dagordning för extrastämman 
 

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare  
4. Fastställande av röstlängd  
5. Fråga om kallelse till mötet skett stadgeenligt  
6. Behandling av proposition från styrelsen: Styrelsen föreslår att föreningens stadgar ändras enligt 

ovanstående förslag. Detta blir det andra av två beslut, det första togs på föreningens årsmöte den 
12september 2020 

7. Mötet avslutas 
 

Kallelse till medlemsmöte 
 
Efter extrastämman blir det ett kort informationsmöte för våra medlemmar. Även detta möte 
påverkas av risken att det måste ske via internet.  
Är mötet fysiskt kör vi som vanligt, att vem som helst kan ta upp sina ”övriga frågor” på plats. Om 
en internetdeltagare vill ta upp en fråga är det bra om man informerar mötets ordförande om detta i 
förväg. 
Hålls mötet enbart på internet och man vill ta upp något under ”övriga frågor” ska det anmälas via 
mejl till info@radiomuseet.se innan mötet.  
 
Dagordning medlemsmöte 
Mötet öppnas 
Ekonomi  (Jan Zakrisson) 
Rapport från museet under hösten  (Lars Lindskog) 
Donationer – auktion  (Martin Björkman, Bengt Lindberg, Lennart Nilsson och Lars Hallin) 
Förnyelsearbete  (Jeanette Nilsson) 
Övriga frågor  (Enbart föranmälda frågor om mötet är på internet) 
Mötet avslutas 
 

 
        Årsmöte 2020 – avstånd                                                      Bild:  Lars Lindskog 

mailto:info@radiomuseet.se
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Carl -Ove Andersson till minne 
 

 

 
 
 
Carl-Ove lämnade oss hastigt den 31 
oktober vid 88 års ålder. Våra tankar går 
till hans fru Solveig med familj 
 
Carl-Ove Andersson har varit medlem i 
Radiohistoriska Föreningen sedan 1993. 
och genom dessa år troget ställt upp som 
värd under många helger.  
 

              Bild: privat 
 
 

 

 

 En fin allhelgonakonsert på GSOplay 

 
                                  Bild: GSOplay 
Göteborgsymfonikerna lade ut en mycket fin konsert på alla helgons dag. 
Att se och lyssna till den är ett fint och värdigt sätt att möta sina tankar på alla de som 
lämnat oss.  
 
Denna konsert ligger kvar fram till den 31 december så passa på att se och lyssna på den.  
 
https://www.gso.se/gsoplay/klipp/allhelgonakonserten/ 
 

https://www.gso.se/gsoplay/klipp/allhelgonakonserten/
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     Lyssna på en DAB-radio 
     
För att kunna demonstrera DAB-radiotekniken har vi nu installerat en mottagare på 
Radiomuseet där besökaren kan vrida på höger ratt och höra de 19 kanaler som idag 
sänds ut över Göteborgsområdet.   
 
En av fördelarna med DAB-radio är att man kan sända flera olika program på samma 
frekvens. När en frekvens utnyttjas av flera radiokanaler bildar dessa en s.k. MUX, som är 
en förkortning av ett multiplex eller på svenska ett kanalknippe. Med få kanaler på en 
frekvens blir ljudkvaliteten högre än om det många kanaler skall dela på samma frekvens.   
 
Vilka frekvenser man utnyttjar varierar över landet men följande 19 kanaler kan höras i 
Göteborg:  
 
På MUX 12B (225,648 MHz) återfinner man dessa 7 kanaler från Sveriges Radio: 
P1, P2 musik, P3, P4 Göteborg, Finska kanalen, P3 DinGata, Knattekanalen. 
 
Samtliga har en hög bithastighet på 192 kbps utom två sista som har 96 kbps 
 
På MUX 6C (185,360 MHz) återfinner man inte mindre än 12 kanaler: 
Bithastigheten är här genomgående lägre och varierar mellan 80 och 96 kbps: 
 
Star FM, SVENSKA, BANDIT, BANDIT C, DANSBAND, GAMLA, GULD, LUGNA 
FAVORITER, POWER, POWER MI, RAINBOW, RIX FM.  
 
Samtliga kanaler sänds i stereo med vertikal antennpolarisation och i formatet DAB+ utom 
Finska kanalen från SR, som fortfarande sänder i DAB. (kbps = kilobit per sekund) 
 

 
Dabman 30 (RM7005) på radiomuseet  
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Mera information återfinns på följande länkar: 
 
Digitalradio i världen: 
http://digitalradioinsider.blogspot.com/ 
 
DAB-kanalerna och deras frekvenser: 
 
https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/broadcast-audio/digital-radio-audio-broadcasting-dab-frequencies.php 
 
What is Digital Radio, DAB  
 
https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/broadcast-audio/digital-radio-audio-broadcasting-dab-tutorial.php 
 
Wikipedia ger en bra förklaring av tekniken bakom DAB 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting 
 
Svenska Wikipedia ger en bra översikt över DAB i världen (borde dock uppdateras). 
https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting 
 
DAB-radion i Storbritannien 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_radio_in_the_United_Kingdom 
 
Teracoms kompletta frekvenstabeller för TV, Radio på FM för DAB.  
https://www.teracom.se/privat/kundservice/frekvenstabeller-radio/ 
 
Radiostationer i Göteborg på FM och DAB 
http://radiomap.eu/se/goteborg 
 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 
 

 

http://digitalradioinsider.blogspot.com/
https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/broadcast-audio/digital-radio-audio-broadcasting-dab-frequencies.php
https://www.electronics-notes.com/articles/audio-video/broadcast-audio/digital-radio-audio-broadcasting-dab-tutorial.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_radio_in_the_United_Kingdom
https://www.teracom.se/privat/kundservice/frekvenstabeller-radio/
http://radiomap.eu/se/goteborg
mailto:lars@lalind.se
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Radio och TV från Göteborg 

 

 
I en spännande och helt nyutkommen 
bok skildrar Lars-Åke Engblom 
Göteborgs Radio och TV under 100 år. 
Boken som är på 264 sidor berättar om 
vad som hände inom detta område 
alltsedan 1920-talet fram till våra dagar 
och det är verkligen otroligt mycket. 
 
Lars-Åke Engblom har arbetat som 
journalist och producent vid SR/SVT i 
Göteborg och var under åren 2002-2010 
professor i medie- och kommunikations- 
vetenskap vid Jönköpings högskola. 
 
Boken är utgiven av Universus Academic 
Press år 2020. Boken finns att köpa här via 
Adlibris för 240:- 

 
https://www.adlibris.com/se/bok/en-himla-massa-program-goteborgs-radio-och-tv-under-100-ar-
9789187439629?gclid=EAIaIQobChMIhuGHj5nU7AIVQumyCh0moAzvEAQYASABEgJQ6vD_
BwE 
 

 

5G   SVT Dokument utifrån 
5G - farligt eller fantastiskt? Australiensisk dokumentär från 2020 
5G utmålas som en revolutionerande teknik för framtiden. Samtidigt menar vissa att 
masterna och strålningen från dem hotar vår hälsa. Några påstår att coronaviruset sprids 
via 5G-masterna. Andra är rädda för att 5G-teknologin är ett sätt för Kina att ta över 
världsherraväldet. Vad är sant och vad är falskt om 5G? 
 
Och jag som trodde att detta program skulle handla om tveksamheten inför att vi 
människor helt skulle tappa kontrollen över allting inklusive vår egen identitet. Men det 
gjorde det inte. Det handlar i stället nästan enbart om rädslan för strålningen från 5G-
masterna. Men programmet är klart sevärt i alla fall! / Lars Lindskog 
 
https://www.svtplay.se/video/28139492/5g-farligt-eller-fantastiskt 
 
 

 

https://www.adlibris.com/se/bok/en-himla-massa-program-goteborgs-radio-och-tv-under-100-ar
https://www.svtplay.se/video/28139492/5g-farligt-eller-fantastiskt
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Rekommenderad parkeringsplats  
 
Damen nyöppnade parkeringsplats har av okänd anledning nu döpts om till Hugo 
Hammars kaj och fått nya skyltar. I övrigt är allt som tidigare Kostnaden för att stå där är 8 
kr/timme medan platserna närmare museet kostar 17 kr/timme.  
 

 
  

 
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 
 
 
 
 

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
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  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 

 
 
 

 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.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Till salu: 9 årgångar av amatörradiotidskriften CQ från åren 
1983-1997 säljes för 20:- per årgång eller 100:- för samtliga.  
Fraktkostnader tillkommer. 

 
Detta kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 
 
 

http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
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Amatörradionyheterna 
 
Amatörradionyheterna är en verkligt informativ hemsida med löpande 
information om aktuella frågor inom amatörradio och DX-lyssning. Där finner 
man all aktuell information om vad som är på gång inom området i landet. 
Hemsidan innehåller även en lång rad med spännande länkar. 
 

Redaktionellt ansvarig är vår medlem Erik Nyberg. Löttorp SM7DZV. 
 

Adressen är:  
redaktionen@hamnews.se. 
 

Hemsidan finns här: 
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 
 

        
 
 
 
 
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,  070 398 78 78 
e-post: leif.alenas@gmail.com 
Utför reparationer på radio och TV. Har även 
tryckrullar och drivremmar till bandspelare. 

mailto:redaktionen@hamnews.se
https://www.hamnews.se/
https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm
mailto:leif.alenas@gmail.com
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  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 031-42 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 

mailto:MRTV@tek.com
http://www.svalander.se
mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto:lhmusik@gmail.com


14 
 

   

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 
 
 

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:info@radiomuseet.se
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 
 
 
 

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

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 

 
 

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/ 

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 januarinumret nr 144 är fredagen den 18 december 2020.  
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!  
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta. 
 
Man kan läsa föregående nummer av Nyheter från Radiomuseet via denna länk: 
http://radiomuseet.se/medlem/nyhetsbrev/nyhetsbrev_142.pdf   
 
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 1 / 2021 är måndagen den 8 februari.  
 
Sven Persson  (Telefon: 070 583 78 06) 
sven.sm6ahu@telia.com 

mailto:myran73@outlook.com
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/
http://radiomuseet.se/medlem/nyhetsbrev/nyhetsbrev_142.pdf
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord  
   
Slut med det underbara livet på dagis i Vita Huset 
 

 
 
Ja, det är inte lätt att flytta ut från Vita Huset, när man har så roligt. 
 
https://www.facebook.com/warren.bell.714/videos/10155512531395870 
 
 
Tipstack till Andrew Lovell 

          
                  

                     Lars Lindskog                                                                         Viktor Ohlsson 
                     Redaktör 
                     lars@lalind.se 
 

  Webbmaster 
 viktor.ohlsson@von.pp.se     
          

https://www.facebook.com/warren.bell.714/videos/10155512531395870
mailto:lars@lalind.se
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se


 
 


