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  Kärlekens Tid  

 
År 2006 kom det ett tillägg till den svenska psalmboken från 1986. Det hette Psalmer i  
2000-talet (801-916). I den delen ingår psalm 851 vid namn Kärlekens Tid med en text av 
Ylva Eggerhorn och musik av Benny Andersson. Denna varma, njutbara inspelning är 
gjord av Benny Anderssons Orkester (BAO). 
 
 
Rör vid mig nu 
fyll mitt liv ända till brädden 
jag som var ett barn då 
söker min sång 

Vem tog min sorg 
vem berövade mig gåvan 
den gav mig min styrka 
jag var ett barn 

Kärlekens tid 
har bevarat min längtan 
jag som var ett barn då 
söker min sång 

Rör vid mig nu 
fyll mitt liv ända till brädden 
du gav mig min hunger 
jag är ett barn 

https://www.youtube.com/watch?v=grp5EWruMuQ&list=RDIXMe-W7q31M&index=2 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=grp5EWruMuQ&list=RDIXMe-W7q31M&index=2


 

   

Konstutställning för Suicide  Zero på Radiomuseet 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppet: 
Fre 1/10 Vernissage 16:00 - 19:00 
Lör 2/10 12:00 - 16:00 
Sön 3/10 12:00 - 16:00 

 
Drygt 20 konstnärer har bidragit med verk till denna utställning, där all försäljning oavkortat går till 
Suicide Zero och deras viktiga arbete mot 0-visionen av suicidfall. 
 
Du kommer få se allt från målningar, brännkonst, silversmide och handarbeten till keramik. En del 
av konstnärerna kommer att finnas på plats och berättar gärna om sin konst. 
Det kommer även finnas volontärer från Suicide Zero som svarar på frågor och berättar om 
föreningens arbete. Du har även möjlighet att höra Viktoria Wiberg berätta om sin erfarenhet kring 
psykisk ohälsa och utanförskap på lördagen 2/10 kl. 13:30. 
 
På vår hemsida kan du läsa mer om konstutställningen:  https://fb.me/e/VBDcWVqZ 
 
De konstnärer som bidrar med sina fantastiska konstverk är: 
 
Kakan Hermansson 
Alex Larsen 
Ann Olsson 
Annelee Sjögren 
Anton Isaksson 
Barbro Kanski 
Bianka Berggren  
Carina Wasslavik  
Cezilia Hjelt Röstberg 
Christel Carlander 
David Ottosson 

 
Diana Sundkvist 
Emma Ingvarsson 
Eva Plume 
Eva Törnälv 
Fredrik Boman 
Gabriel Unsgaard 
Helen Söderberg 
Helena Olausson 
Johanna Arborelius 
 
 

 
Malin Syrjäläinen 
Mirja Janeheim 
Mona Söderblom 
Peter Plato 
Satu Koivukangas 
Sinikka Holma 
Susanne Rhodin 
Teres Kölbel 
Tony Berg 
Åsa Rydegård

 
Adressen är Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2. 
Det finns gott om parkeringsplatser utanför museet. Färjan går från Stenpiren till Lindholmen. 
Det går att ta sig till Radiomuseet via Älvsnabben linje 185 eller pendeln 186 från Stenpiren 
men även via buss till hållplatsen Regnbågsgatan, om du åker kollektivt. 
Museet är handikappanpassat och kan nås via telefon 031-779 21 01 
 
Varmt välkomna! 
 

Satu Koivukangas 

https://fb.me/e/VBDcWVqZ


 

   

 
Artisten som försvann spårlöst  

                             Bild:  Sjöbergs bildbyrå 
Britt Nilsson här tillsammans med Sven Arefeldt (1908-1956) svensk textförfattare, sångare, pianist 
och kompositör. 
                                           
Britt Nilsson född 1925, en svensk skådespelerska och sångerska som var en av de 
ursprungliga medlemmarna i revygruppen Vårat gäng 1939-1943. I deras revyer 
medverkade ungdomar, som turnerade och gjorde succé i hela Sverige på 1940-talet. Se 
henne i full aktion i denna länk! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IXMe-W7q31M&list=RDIXMe-W7q31M&start_radi 
 
 
Britt emigrerade 20 år gammal till USA år 1945. Det finns ingen information hur det gick för 
Britt i USA. Finns det någon av våra läsare, som har mer information om Britt så hör gärna 
av er. 
 

Lars Hallin 
 info@radiomuseet.se 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IXMe-W7q31M&list=RDIXMe-W7q31M&start_radi
mailto:info@radiomuseet.se


 

   

 
Vi söker vidare! 

   
 
Vi fortsätter att söka efter den saknade delen av K.G. Eliassons radiosändare. Marie 
Nyberg på Göteborgs Stadsmuseum meddelar att man har påbörjat en stor inventering av 
många oregistrerade utrustningar, som idag är placerade i museets olika förråd. Denna 
inventering beräknas ta ett år att genomföra.  Det vi vet idag är att den sökta sändardelen 
inte finns registrerad i Stadsmuseets databas Calotta. 
 
Radiomuseet har framhållit vårt stora intresse för att få klarhet i vad som hände med den 
saknade delen av den unika sändaren. Vi ger aldrig upp hoppet att detta skall lyckas en 
dag. 
 
Tänk om vi skulle kunna visa upp SMZX komplett på Radiomuseet! 
 
Lars Lindskog 
 
 
 
 

    Motståndsövning 
 
 
 



 

   

 
En buss tar sig ett dopp vid Klippan 

  
Skall man våga ta sig ett dopp        Oj, vilket magplask 

  
  Men det gick visst bra - jag tar mig en runda   Nej, nu har jag sett den där bockkranen 

   
   Nu vill jag ta mig hem                              Här är ju bryggan                 Bilder: Lars Lindskog 

                          
 Äntligen uppe i land                    

 
Oceanbussen i Göteborg 
 
Turistbåt & Buss för turister i Göteborg - Om turen - Ocean Bus 
 
 



 

   

Audioguiden fungerar överallt 
 

 

Det har under några år varit 
möjligt att låna en Audioguide 
bestående av en läsplatta och 
gå runt på museet och lyssna 
till presentationer från dem 
ansvariga för de olika special- 
områdena på Radiomuseet. 
 
Man behöver bara läsa av QR-
koden en enda gång när man 
kommer till museet. Därefter 
kan man stega sig fram i logisk 
ordning från rundradion i 
början av lokalen till 
mätinstrumenten längst in i 
museet.  
 
Det går att läsa texten och 
samtidigt lyssna på en 
uppläsning av den.  

 
Denna guide finns nu även på Radiomuseets hemsida så via den kan man få samma 
information om man nu inte har möjlighet att besöka Radiomuseet.  

Klicka bara på symbolen  Audioguide till höger på första sidan. 

 
 
 

Vad kostar det att parkera nära Radiomuseet 
 
Vi har låtit frågan om parkeringskostnaden per timme vid Hugo Hammars kaj gå vidare till 
Hanna Munde på Göteborg Parkering och fått följande svar. 
  
Älvstranden kommer behöva ta i anspråk parkeringen på Hugo Hammars kaj och använda 
som etableringsyta. Det skulle preliminärt ha skett from 1 sep. Förstår att det ännu inte 
skett och lite oklart för oss exakt datum för det. Men till dess att den stängs av som 
kommer nuvarande timpris (9:- per timme) att behållas. När den sedan öppnar igen, när 
den inte behövs som etableringsyta längre kommer timpriset höjas till samma nivå som på 
övriga platser i närområdet (17:- per timme).  
 
Tyvärr är tidplanen om exakt när ytan stängs av och hur länge den behöver vara avstängd 
oklar för oss i detta nu. 
 
Göteborgs Parkering 
Hanna Munde 
 
 



 

   

Då elektrifieringen inleddes   
 
År 1885 hölls i Göteborg landets första stora elektriska utställning.  Kristina Wennerlund 
Eriksson har sänt oss några läsvärda tidningsurklipp från det året, som är verkligt 
intressanta att ta del av. 
 
 

 

 
 

 
 



 

   
 



 

   

 
Bristfälliga lödningar 
Av Masse Andersson 
 
Bristfälliga lödningar fungerade då apparaten var ny. Vad är bäst före datum för en dåligt 
utförd lödning? 
 
Även fabrikstillverkade rör radio apparater har dåliga lödningar, vilket ger prestanda-
förlust och mystiska fel. Detta gäller även lödstift som är helt utan lödning där 
komponenttrådarna enbart är virade runt lödstiftet. 
 
Det förekommer även att lödtennet ligger ovanpå som en hinna utan ha smält in i 
komponenttrådarna. På grund av oxiderade ytor kan trådarna vara blanka utan lödtenn 
och det gäller även lödstiftet. Stora bulliga grå matta lödklumpar är också starkt 
misstänkta. 
 
Det bästa är att suga bort det gamla lödtennet och göra rent. Särskilt känsligt är första HF 
steget. Nytt lödtenn med silver i kan väcka liv i en gammal mottagare. 
 
En Hallicrafters SX100 hade lödningar som såg problematiska ut ovanpå 
vridkondensatorn. Omlödning och en noggrann rengöring väckte verkligen liv i mottagaren. 
 
Fler lödtips kan man få via denna länk: 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
An Introduction to High 
Reliability Soldering and Circuit 
Board Repair 

 
 
https://www.pdfdrive.com/an-introduction-to-high-reliability-soldering-and-circuit-board-repair-e158301914.html 
 
 

 
 

 
 

https://www.pdfdrive.com/an-introduction-to-high-reliability-soldering-and-circuit-board-repair-e158301914.html


 

   

Svensk rundradio inleddes med en svordom 
 

  Ur Amatörradionyheterna klipper vi följande historia berättad av   
Christer Brunström 

 

För 100 år sedan den 12 juli 1921 sändes det första rundradioprogrammet i Sverige 
från Boden Radio. Stationen i Bodens fästning hade då redan existerat under några år och 
använts för helt andra ändamål. Stationen var placerad i en betongbunker som hade 
invigts av kung Gustaf V under ett besök i Boden. 

Det var radiokommissarie Axel Jenner som skulle tala i pionjärsändningen, men något gick 
fel varför hans förmodligen mycket välvalda ord inte kom ut i eterhavet. Han blev då 
aningen upprörd och utropade ”jävlar anamma!” 

Exakt i det ögonblicket hade teknikern fått ordning på sändningen varför just detta 
kraftuttryck kom att inleda den svenska rundradiohistorien. 

Johan Bjerke tipsar om att det på YouTube finns en fin dokumentärfilm som handlar om 
mediehistoria i Norrbotten, från när Radio Boden började sina rundradiosändningar till 
första kabel-tv-sändningarna i Kiruna. Filmen är gjord av Anders Björhammar. 

Radiotjänst, föregångaren till dagens Sveriges Radio, gick ut i etern för första gången den 
1 januari 1925 med legendariske Sven Jerring bakom mikrofonen. 

Boden Radio 1974 

https://www.youtube.com/watch?v=f8GAzPPFeXw 

 

 Värdefull kunskap i elektronrörsteknologi bevarad 
 
I nedanstående länk finns mängder av information om radiorör och kretsar där dessa ingår 
sammanställda av Umberto Alessio från Italien i vad han kallar: 
 
Hemsida tillägnad den fashinerande vakumrörsteknologin   
 
Adressen till The Vacuum Tube Technology Repository är 
 
http://www.umberto-alessio.it/ 
 
Tipstack till Masse Andersson 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8GAzPPFeXw
http://www.umberto-alessio.it/


 

   

  Sevärda youtubefilmer från Radiomuseet 
 
Genom åren har det tillkommit en rad med sevärda youtubefilmer från Radiomuseet, 
som Viktor Ohlsson har lagt in lätt åtkomliga från vår hemsida eller direkt via denna länk: 
 
https://wordpress.radiomuseet.se/youtubefilmer-om-radiomuseet-i-goteborg/ 
 
Där återfinns dessa filmer: 
 
Marigolds jazz sextett spelar i juni 2021 
 
Trion Firas bör spelar folkmusik tillsammans med uppläsning av Mirja Burlin i april 2021  
 
Elisabeths Gårdbäcks föredrag om Heddy Lamarr 8 mars 2021 
 
Besök på Bokmässan i september 2019 
 
Radiomuseet får besök av Mats Gunnarsson SM7BUA med två vänner från Falköping i 
oktober 2018 
 
Spansk filmare om Radiomuseet och Lindholmen från juli 2018 
 
Åke Kjellins pedagogiska föredrag om radion och dess utveckling av Sofia Granfeldt från 
2018 
 
Yuriy Novostavskiy proffsiga rundvandring med kameran på Radiomuseet från augusti 
2017 
 
ESR, Film från Experimenterande svenska radioamatörers årsmöte på museet juni 2013 
 
Gothia Big Bands konsert i april 2013 
 
Mastresning på taket i mars 2011 
 
Dessutom finner man där Sveriges första färgfilm från Bofors tagen år 1940 

      
 

   Rundvandring på Radiomuseet
          
En verkligt professionellt gjord film skapad av journalisten Yuriy Novostavskiy  
från Ukraina i augusti 2017 under ett besök på Radiomuseet. 
 
Yuriy Novostavskiy 
yuriy@novostavskiy.kiev.ua 

https://wordpress.radiomuseet.se/youtubefilmer-om-radiomuseet-i-goteborg/
mailto:yuriy@novostavskiy.kiev.ua


 
 
Boktips 
 

Elements of radio servicing 
 

 

     
Masse Andersson tipsar här oss om en bok vid namn Elements of 
radio servicing från 1947 som kan laddas ned utan kostnad. I den 
beskriver Marcus Levy funktionen hos en AM-radio med elektronrör 
och hur en sådan kan repareras. Boken är på engelska. 
 

Här är några recensioner från USA från oktober 2017: 
 

I wanted to learn how old tube radios & receivers worked 
and this book explains from the simplest signal sent via transmitter, 
how the antenna and the receiver & speaker all work together.  

 
The best written book bar none for learning about tube circuits,  
starting with superheterodyne radio circuits, explaining how each section works, symptoms and actual 
repairs (with real illustrations).  
 
I'm an advanced beginner having basic AC/DC knowledge and have looked through many, many more 
complicated, poorly written books before finding this gem.   
Don't spend your money on anything else until you read this one first! 
 
https://worldradiohistory.com/BOOKSHELF-ARH/Servicing/Elements-Of-Radio-Servicing-Marcus-Levy-1947.pdf 

  

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 UniversusAcademic 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 

 
Kalendarium 2021 
 
1-3/10  Utställning för Suicide Zero 
10/11  Funktionärsmöte 
11/12  Kvartalsmöte 
  

https://worldradiohistory.com/BOOKSHELF-ARH/Servicing/Elements-Of-Radio-Servicing-Marcus-Levy-1947.pdf
https://www.adlibris.com/se/bok/en-himla-massa-program-goteborgs-radio-och-tv-under-100-ar


 
 

   

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 
 

 
 

 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 närmar sig nu noll men när 
kommer vi dit? 
  

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/ 
 
Antal personer som är vaccinerade i Sverige: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/statistik-och-analyser/statistik-over-registrerade-vaccinationer-covid-19/ 
 

mailto:redaktionen@hamnews.se
https://www.hamnews.se/
https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid


 
 

   

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 
 
 
 
 

 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. 
 
Inbundna årgångar av:  
Populär radio 1938-1953 
Populär Radio och Television1954-1956  
Radio och Television 1961-1964 
 
Pris 100:- per årgång 
 
Fraktkostnader tillkommer. 

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

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se


 
 

   

 

 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 
 
 
      KOM ALDRIG MED OANMÄLDA GÅVOR TILL RADIOMUSEET 
 
 

 
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. 

http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
mailto:leif.alenas@gmail.com


 
 

   

 

  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 
 

 
Elektrolytkondensatorer mm säljs av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16Öppet 10-15 vardagar 
lhmusik@gmail.com 

mailto:MRTV@tek.com
http://www.svalander.se
mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto: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:info@restored.se
http://www.restored.se


 
 

   

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/ 
 
 
Välkommen till Museenytt från Västsverige 

 
Det finns idag en intressant hemsida med museinyheter från Göteborg och Västsverige 
som man presenterar så här:  
 
Vi arbetar enbart med museinyheter och sidan är ren informationssida vi har inga 
kommentarsfält eller liknande och kommer heller inte att ha det. 
Adress: www.museenytt.se  Redaktör Arne Brorsson    arne.brorsson@live.se 

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


 
 

   

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/


 
 

   

 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 novembernumret nr 154 är fredagen den 22 oktober 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 4 / 2021 är lördagen den 6 november.  
 
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
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com


 
 

   

       Kloka ord    
                     

 
 
 
 

                        
                   

                         Lars Lindskog    Viktor Ohlsson 
                         Redaktör 
                         lars@lalind.se 

   Webbmaster 
  viktor.ohlsson@von.pp.se 
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