
                

 Nyheter från Radiomuseet 
  Nr 146, 1 mars 2021         Teknik och kultur i gemenskap 
 

 

Snövit och 88 hoppande frekvenser 
 
På den internationella kvinnodagen måndagen den 8 mars berättar Elisabeth Gårdbäck 
om kvinnor som bidragit till teknikutvecklingen men som sällan fick de erkännande de 
var värda. Detta sker i ett föredrag, som sänds digitalt från Radiomuseet i samarbete 
med Medborgarskolan. Föreläsningen börjar 18.00. För att delta i mötet eller bara 
lyssna till det kan man gå in på denna länk från Medborgarskolan: 
 
https://www.medborgarskolan.se/kampanjer-och-koncept/internationella-kvinnodagen-2021/ 
  
Vi får höra berättelsen om den högt begåvade filmstjärnan Hedy Lamarr, som uppfann 
tekniken med hoppande frekvenser. Hennes ursprungliga namn var Hedwig Eva Maria 
Kiesler född i Wien1914 och död i Orlando USA år 2000. Ur Wikipedia hämtar vi denna 
något redigerade information: 

År 1942 fick Lamarr och tonsättaren George Antheil patent på sin uppfinning, Secret 
Communication System (US Patent 2,292,387), som möjliggjorde automatiskt frekvensbyte mellan 
88 olika kanaler. Syftet med uppfinningen var att försvåra spårning av radiostyrda torpeder under 
WW2. Uppfinningen registrerades, men användes inte förrän flera decennier senare av privata 
företag och först 1962 av amerikanska militären under sjöblockaden av Kuba.  

Den "bandspridningsteknik" som Lamarr bidrog till lade även grunden till det som i dag bildar den 
tekniska plattformen för mobiltelefoner samt andra trådlösa enheter.  

 Än idag har Lamarr inte tjänat ett enda cent från den miljardindustri som hennes idé möjliggjorde, 
Lamarr hjälpte också till med att effektivisera aerodynamiken på flygplan åt Howard Hughes under 
andra världskriget. 

År 2017 gjorde Alexandra Dean en dokumentärfilm om hennes liv vid namn  
Bombshell: The Hedy Lamarr story, som hon presenterar under denna intervju: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0TqBoua3Rng 

 

https://www.medborgarskolan.se/kampanjer-och-koncept/internationella-kvinnodagen-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=0TqBoua3Rng
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 Nytt i detta nummer 
 
Från och med detta nummer av Nyheter från Radiomuseet kan du själv gå in och söka 
efter och läsa alla tidigare nyhetsbrev via denna länk: 
 
http://radiomuseet.se/medlem/nyhetsbrev 
 
Vill du ha nyhetsbrevet utan att vara medlem så bara maila till info@radiomuseet.se. 
Nyhetsbrevet sänds till alla medlemmar. Stöd Radiomuseets verksamhet genom att bli 
medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige! Det går bra här: 
 
http://wordpress.radiomuseet.se/medlemssidan/bli-medlem-i-radiohistoriska-foreningen-i-vastsverige/ 
 
Stort tack till vår webbmaster Viktor Ohlsson, som har ordnat denna smidiga lösning! 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 

 
Lyssna på Grimeton radiostation - ett världsarv i tiden 
 

  

 
 
Vad gör Grimetons radiostation till ett värdigt världsarv inför 
framtiden?  
 
Camilla Lugnet, VD för världsarvet Grimeton, berättar om detta 
i en öppen föreläsning som sändes digitalt måndagen den 22 
mars klockan 18.00. Via länken nedan kan du få mera 
information om detta föredrag och även anmäla dig som 
åhörare. 
 
https://campus.varberg.se/evenemang/235-camilla-lugnet  

 
  
 
 

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. Den siffran var noll i början av 
september månad innan den åter började stiga. Vi hoppas att den siffran snart åter blir 0? 
     
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/ 

http://radiomuseet.se/medlem/nyhetsbrev
mailto:info@radiomuseet.se
http://wordpress.radiomuseet.se/medlemssidan/bli-medlem-i-radiohistoriska-foreningen-i-vastsverige/
mailto:lars@lalind.se
https://campus.varberg.se/evenemang/235-camilla-lugnet
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/
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 Kallelse till årsmöte den 20 mars  
 
Styrelsen för Radiohistoriska Föreningen i Västsverige hälsar medlemmarna välkomna till 
årsmöte lördagen den 20 mars klockan 12 på Radiomuseet eller via internet (Zoom). 
 
Eftersom Corona-läget är som det är blir mötet i huvudsak digitalt, via Zoom, men med en 
viss möjlighet att vara i Hugo Hammars sal för dem, som inte har möjlighet att vara med 
digitalt. 
  
Det går bra att använda smarttelefoner, paddor och datorer med mikrofon och kamera för 
att delta digitalt. Vill du vara med men har inte varit på ett Zoommöte tidigare hör av dig till 
info@radiomuseet.se så hjälper vi dig att komma igång. 
 
För att kunna upprätta en röstlängd ombeds medlemmar att anmäla sig till mötet, med ett 
e-postmeddelande till info@radiomuseet.se eller via telefon till Radiomuseet  
031-779 21 01. 
 
Antalet som kan vara med i Hugo Hammars sal kommer att begränsas på grund av 
rådande Coronarestriktioner. Först till kvarn – anmäl dig redan nu om du vet att du inte kan 
delta digitalt. 
 
Det kommer inte att hållas något föredrag i samband med detta årsmöte. men de som vill 
får gärna stanna kvar en stund efter årsmötet för lite ”mingel” och samtal. Det är en lång 
tid sedan vi träffades! 
 
Årsmöteshandlingarna återfinns i Audionen nr 1/2021 som distribueras till alla medlemmar 
per post eller e-post under februari månad. Audionen kommer även att återfinnas under 
medlemssidan på Radiomuseets hemsida  www.radiomuseet.se. 
 
Styrelsen 
 

Fasadrenovering av vår fastighet pågår 

 
 
 
   Kalendarium 2021 
 
    20/3 Årsmöte 
    14/4 Funktionärsmöte 
    12/6 Kvartalsmöte 
    11/9 Kvartalsmöte  
    10/11 Funktionärsmöte 
    11/12 Kvartalsmöte 

Den skall vara avslutad i början av maj. 

mailto:info@radiomuseet.se
mailto:info@radiomuseet.se
http://www.radiomuseet.se
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Elektricitetens historia 
 

                             Skärmdump från filmen 
Här kommer en 3 timmar lång berättelse om elektriciteten, dess historia och 
hur denna radikalt förändrade människornas liv på vår jord. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Gtp51eZkwoI 
 
Tipstack till Lennart Nilsson 
 
 

Bortglömd uppfinnare 

 
 
Tipstack till Masse Andersson 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert von Lieben från Österrike uppfann 
förstärkarröret år 1906 bara några dagar 
efter deForest i USA och Fleming i England. 
Det österrikiska postverket har nu givit ut ett 
frimärke till minne av Robert von Lieben  

https://www.youtube.com/watch?v=Gtp51eZkwoI


5 
 
 
 
 

  

 
RCA  Radio at war 

 
 
 

 

 
 
Radio at war (1944). Reklamfilm från RCA 
som visar betydelsen av att ha samband via 
radio för de amerikanska styrkorna.  
Mycket sevärd! 
 
https://www.liveleak.com/view?t=cCyf_1580350357 
  
Tipstack till Masse Andersson

 

 

 Radio Collector 
  
Institutionen för kommunikation vid Universitetet i Kalifornien gjorde år 1985 en TV-serie i 
fem delar om samling och renovering av radioapparater.  Programmen producerades för 
28 år sedan av Mike Adams och del 1 presenteras här av California Historical Radio 
Society, CHRS. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SEqUCrD8kjI&feature=emb_logo      
 
Tipstack till Masse Andersson 

 
 
 

https://www.liveleak.com/view?t=cCyf_1580350357
https://www.youtube.com/watch?v=SEqUCrD8kjI&feature=emb_logo
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Spanska sjukan 1918-1920 

 
Bild från situationen i USA                                                                             Skärmdump från filmen 
 
Här är en intressant film om spanska sjukans härjningar. Alltför mycket av det som den 
gången drabbade mänskligheten känner vi väl igen från idag med covid-19 

 https://www.youtube.com/watch?v=d0AoRkmj9YM&list=TLPQMjQwMTIwMjH2JUM9lfZYBg&index=7 

Tipstack till Lennart Nilsson 
 

              

https://www.youtube.com/watch?v=d0AoRkmj9YM&list=TLPQMjQwMTIwMjH2JUM9lfZYBg&index=7
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Lyssna på norsken svensken och dansken 
 

 
Åsa Linderborg (journalist)     Hilde Sandvik (journalist)    Hassan Preisler  (skådespelare) 
 
Dessa radioprogram är verkligen värda att lyssna till. Det är programmet 
där man slipper alla tjatiga översättningar utan får ta emot våra tre 
nordiska språk precis som de är. Programmen är mycket hörvärda, 
innehåller mängder med information och ger en möjlighet till en god 
träning i att lära oss lyssna till de andra nordiska språken. Programmen 
sänds på lördagskvällar klockan 20.03 i P1, men de går lika bra att 
lyssna till via appen: 
 
https://sverigesradio.se/artikel/7472488 
 

SR.s presentation av programmet 

Norsken, svensken och dansken är ett samarbetsprojekt mellan SR, NRK och DR. 
 
Programmet spelas in och produceras av NRK i Bergen. Uppdraget är att sprida kunskap 
och intresse för våra respektive länder. Detta ska ske på de medverkandes modersmål; 
dvs norska, svenska och danska. Programmet tar upp aktuella samhällsfrågor inom såväl 
politik som kultur- och nöjesliv. Programledare är norska Hilde Sandvik och hennes 
ständiga samtalspartners är svenska Åsa Linderborg och danske Hassan Preisler. 
 

 
 

 

https://sverigesradio.se/artikel/7472488
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 Hur utvecklas konstmusiken idag? 
 

  

            
 
Birgitta Tollan är radioproducent och kultur- 
journalist, uppvuxen i Göteborg men bor 
sedan många år i Köpenhamn.  
 
Hon har producerat hundratals 
radioprogram för Sveriges Radios olika 
kanaler. För P2 har det blivit närmare 200 
entimmesprogram.  
 
I dessa skildrar hon nya vindar inom 
konstmusiken samtidigt som hon även sätter 
den äldre musiken under lupp.  
 
Detta gör hon genom intervjuer av 
tonsättare, dirigenter, musiker och sångare 
samt med mängder av spännande 
musikexempel. 

           Bild:  Anja Tollan 
 
Via denna länk får den musikintresserade en meny över många program att välja mellan: 
 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4886 
 
 

   En välgjord film om Radiomuseet 
 
En otroligt professionellt gjord film skapad av journalisten Yuriy Novostavskiy från Ukraina 
i augusti 2017 under ett besök på Radiomuseet. 
 

Här är länken och filmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8_TIM2rbPM 
 
Yuriy Novostavskiy 
yuriy@novostavskiy.kiev.ua                

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4886
https://www.youtube.com/watch?v=Q8_TIM2rbPM
mailto:yuriy@novostavskiy.kiev.ua
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Parkering Göteborg krånglar till livet för oss  
 
Radiomuseet har tidigare haft ett mycket gott samarbete med Göteborgs Parkering. 
Museet har betalat för några parkeringskort, som har funnits tillgängliga för de medlemmar 
som sett till att museet har kunnat hållas öppet. Förra året öppnade man även en ny 
parkeringsplats på promenadavstånd från museet, där man tillämpar en halverad taxa.  
 
I år har man av en helt okänd anledning beslutat att ingen kund skall få ha kvar några 
tryckta parkeringskort utan att all parkering via avtal måste ske med smarta telefoner och 
en app. Orsaken till detta beslut verkar inte bero på något annat än att det gått ren 
prestige i frågan inom ledningen för Parkering Göteborg. Det handlar tydligen om att till 
varje pris tvinga alla kunder in i samma mall .  
 
Problemet för oss är att alla aktiva inte har några smarta telefoner och dels att man inte 
längre vet om den plats man avser att utnyttja redan är upptagen. Därmed riskerar man att 
råka ut för parkeringsböter på sin bil.  
 
Betalar man kontant och får en lapp att lägga i rutan kostar 5 timmars parkering idag 45:-  
 
Radiomuseet kommer nu att lösa det på så sätt att vi från 1 mars har två digitalt bokade 
parkeringsplatser på Hugo Hammars kaj för de som är funktionärer på Radiomuseet.  Om 
man har en egen smartphone så får man ladda ned appen från Parkering Göteborg. Via 
den kan man boka en ledig parkeringsplats genom att skriva in bilens registrerings-
nummer.  
 
Om man inte har någon egen smartphone så kommer Radiomuseet att ha två läsplattor 
liggande för ändmålet. En kommer att ligga i plåtskåpet vid ingången och den andra i 
receptionen. Via någon av dessa kan man gå in på appen och kolla om någon av våra två 
platser är ledig. I så fall skriver man in bilens registreringsnummer och kör till Hugo 
Hammars kaj och parkerar bilen där. Är ingen av platserna ledig får man parkera och 
betala med kort eller använda sin egen P-app.  
 
 

Rekommenderad parkeringsplats  
 
Damen nyöppnade parkeringsplats nu döpts om till Hugo Hammars kaj eftersom man inte 
fick använda namnet Damen som tillhörde en varvskoncern. I övrigt är allt som tidigare 
Kostnaden för att stå där är 9 kr/timme medan platserna närmare museet kostar 17 
kr/timme.  
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Utvärdering av KEOLIS självkörande buss 

 
Bussen har här stannat vid parkeringsplatsen Hugo Hammars kaj 
 
Den som kliver på här blir bekvämt skjutsad i fart av 15 km/h till Radiomuseet. Man åker 
tyst och det kostar ingenting. Bussen avgår var sjunde minut under vardagar. 
 
Bussen är bemannad, men man behöver sällan ta över manövreringen av bussen för den 
klarar sig för det mesta själv. Man har dock funnit att kan tvärstoppa när den passerar t.ex. 
en snöhög så det är säkrast för passagerarna att sitta ned under en färd vintertid. 
 

 
Förarlös buss till RM.           Bilder: Bengt Lindsberg       
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 Kungsgatan 8 i Stockholm 
 
På min arbetsplats förekom det också 
annan verksamhet än att leka med den 
racerbana, som en av mina kamrater skulle 
ge sitt barn i julklapp. 

 
       

  

I samband med nobelprisutdelningen 
räckte inte de fasta aggregaten till, som  
våra kontrollbord kallades. Man fick även 
placera ut ett stort antal mobila små 
aggregat och lokalerna blev spindel- 
vävliknande med alla sina sladdar kors och 
tvärs. 
Jag skulle vilja ha en bild på allt detta och 
undrar om det finns någon bland läsarna 
som har en sådan bild i sina gömmor. 
 
Mitt minne är att det gjordes ett reportage i 
personaltidningen Verket och Vi om detta 
och trots att vi är Sveriges mest kompletta 
radiomuseum har vi inte alla årgångar av 
den tidningen 
 
Detta måste ha varit någon gång mellan 
1964 och 1968. Har du några sådana gamla 
årgångar så kontakta gärna mig. 
 
Matts Brunnegård 
gjutaren26@gmail.com 
 
 
   
 

             

mailto:gjutaren26@gmail.com
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Sveriges äldste aktive radioamatör avliden 

 

  
Bild: Hans Larsson, SVT 

 
Med ett certifikat från år 1967 var 101-årige SM7ALI Tage Karlsson landets äldste aktive 
radioamatör. Se och lyssna på den fina intervju som Hans Larsson från SVT Sydnytt 
gjorde i januari i år med Tage i hans schack. Tage avled tyvärr i covid-19 den 2 februari, 
bara någon vecka efter att denna intervju gjordes. 
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/aldste-radioamatoren-van-att-kora-pa-distans 
 
 
Tipstack till Toorleif Jonsson  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/aldste-radioamatoren-van-att-kora-pa-distans
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Radio och TV från Göteborg 

 

 
I en spännande och 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 

 
Så grundades Luxor 
 

 

 
Här är boken om Fabrikör Axel 
Holstensson – Grundaren av Radio och 
TV fabriken Luxor. 
 
En levnadshistoria om gruvarbetarsonen 
från Norberg som i början av 1920 startade 
Sveriges största svenskägda radiofabrik.  
 
Boken beskriver Luxorsindustrihistoria med 
en biografi över grundaren Axel Holstensson 
och företagens framgångssaga till dess fall 
med den ödesdigra branden och statens 
övertagande 1979.  
 
Den är rikt illustrerad med ett antal foton. 
Luxors 168 svenska patent finns också 
redovisade och ger bild av företagens 
innovationsförmåga.  
 
Pris 95,- kr plus fraktkostnad  

 
Boken kan beställas genom Morgan Lorin, Vadstena via mail sm5bvv@ssa.se eller mobil 
070-753 86 90. 

https://www.adlibris.com/se/bok/en-himla-massa-program-goteborgs-radio-och-tv-under-100-ar
mailto:sm5bvv@ssa.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 
 
 
 
 
 

  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.se/databas/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
http://radiomuseet.se/databas/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.se/databas/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 
 
 

 
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/ 
 
 
 
 
 

http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
mailto:redaktionen@hamnews.se
https://www.hamnews.se/
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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. 
 

 

  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 
 
 

https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm
mailto:leif.alenas@gmail.com
mailto:MRTV@tek.com
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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 
  
 
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 
 

http://www.svalander.se
mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto:lhmusik@gmail.com
mailto:info@radiomuseet.se
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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@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
 
Enbart radioschemor av många fabrikat 
https://nvhrbiblio.nl/schema/ 
 
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/
https://nvhrbiblio.nl/schema/
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 aprilnumret nr 147 är fredagen den 19 mars 2021.  
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!  
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta. 
 
Sök tidigare nummer av Nyheter från Radiomuseet: 
http://radiomuseet.se/medlem/nyhetsbrev 
 
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 / 2021 är lördagen den 8 maj.  
 
Sven Persson  (Telefon: 0705-83 78 06) 
sven.sm6ahu@telia.com 
 

mailto:myran73@outlook.com
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/
http://radiomuseet.se/medlem/nyhetsbrev
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com


22 
 

   

Kloka ord  
 
   

 
 
Elefanten Kaavan levde vanskött i en Djurpark i Pakistan men efter 10 timmars flygfärd 
kom den till en bättre park i Kambodja och reservatet Kulen Prom Tep Wildlife där han 
snart fick kontakt med en annan elefant. Ett nytt liv har börjat. 
 
 
 
 
 

          
                  

                     Lars Lindskog                                                                         Viktor Ohlsson 
                     Redaktör 
                     lars@lalind.se 
 

  Webbmaster 
 viktor.ohlsson@von.pp.se     
          

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


 
 


