
 
 
Nyheter från Radiomuseet 
Nr 113, 1 juni 2018 
 
 

 
Bild Lars Lindskog 

Denna älgko i Slottsskogen vilar sig i sommarvärmen. Det är väl varmt med 25 
grader när den knappt hunnit få av sig vinterpälsen ännu. 
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   Jean Heibergs telefon 
 

            
              Jean Heibergs telefonapparat (RM6364)         Bild  Lars Lindskog 
 
 
 
Det revolutionerande med Jean Heibergs telefon var att klykan var helt integrerad i 
telefonen och inte satt utanpå apparaten och att telefonhölje och telefonlur var helt gjutna i 
bakelit vilket var bra vid serietillverkning. Fingerskivan var dock i metall på den första 
modellen (se bilden).  

 

Ur Wikipedia saxar vi följande: 
”Jean Hjalmar Dahl Heiberg, född 19 december 1884 i Oslo, död 27 maj 1976, var en norsk konstnär. Han 
arbetade huvudsakligen med måleri, men även som skulptör. 
 
Han utbildade sig på studieresor till München och bodde under flera tidsperioder i Paris där han 1908-09 var 
elev till Henri Matisse. Han var därefter den främste företrädaren för Matisse måleriska inriktning. Åren 1935-
55 var han konstprofessor vid Statens Kunstakademi i Oslo. 
 
Heiberg var även verksam som formgivare, han stod bland annat bakom formgivningen av Ericssons 
bakelittelefon som var ett samarbetsprojekt mellan norska Elektrisk Bureau samt LM Ericsson och Televerket 
i Sverige. Telefonen konstruerades av Christian Bjerknes och tillverkades i över trettio år mellan 1931 och 
1962. 
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Jean Heiberg, olja på pannå 1925                           Bild: Lars Lindskog 
 
Jean Heibergs som konstnär var starkt påverkad av Henri Matisse vilket inte minst  
framgår av hans kraftiga penseldrag som i denna målning. 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 
 
 
 

  Lyckad Vetenskapsfestival 
För första gången deltog Radiomuseet i Vetenskapsfestivalen i år och tog emot 
skolungdom i olika åldrar.  Klassbesöken gick väldigt bra och vår planering fungerade och 
både vi och barnen hade roligt. Lärarna verkade vara nöjda. Vi gör gärna om detta nästa 
år för det ger en fin reklam för Radiomuseet. Av 162 anmälda barn kom 155 då en klass 
lämnat återbud. 13 medlemmar ställde upp och tog hand om dessa 90 barn under tiden 
16-27 april som Vetenskapsfestivalen pågick. 
 
Jeanette Nilsson 
Jeanette62373@hotmail.com 

mailto:lars@lalind.se
mailto:Jeanette62373@hotmail.com
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Välkommen till vårmötet den 16 juni 
Lördagen den 16 juni klockan 12 är alla välkomna till Radiomuseets vårmöte. 
Detta inleds med information och tankeutbyte om allt som är på gång på Radiomuseet. 
 
Efter detta blir det som vanligt mingel medan vi intar kaffe och andra drycker samt goda 
smörgåsar som vår aktivitetsgrupp ansvarar för. 
 
 
Föredrag om gravitationskrafter i rymden 
 
Efter kaffepausen berättar Bo Sörensson om gravitationskrafter i rymden. 
Bosse höll ett mycket uppskattat föredrag om mörk materia vid kvartalsmötet i september 
förra året så detta blir en naturlig fortsättning på det föredraget. Så här presenterar Bosse 
sitt föredrag: 
 

 

Under många tusen år har människorna tittat upp mot kvällshimlen och observerat 
stjärnor och planeter. Fram till att Galilei Galileo började använda sitt teleskop för 
sina observationer så skedde alla observationer med det obeväpnade ögat. Detta 
betydde att det var endast inom det synliga ljusets våglängdsområde som alla 
observationer skedde. Men idag observerar astronomerna universum inom hela det 
elektromagnetiska spektret. 2017 års Nobelpris gick till tre forskare som visat att det 
finns andra sätt att observera, och under kvartalsmötet presenterar jag hur 
gravitationsvågor öppnat upp nya möjligheter till observationer. 

Bo Sörensson 
bo@sorensson.se 
 
 

mailto:bo@sorensson.se
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Hantering av personuppgifter 
 
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, 
General Data Protection Regulation 2066/697, GDPR i kraft. 
Därför vill vi informera om vilka data som Radiohistoriska 
Föreningen i Västsverige samlar in och hur dessa hanteras. 
Radiohistoriska Föreningen i Västsverige är 
personuppgiftsansvarig.

Typ av data som vi samlar in 
När vi registrerar en ny medlem ber vi om följande uppgifter: Namn, Födelsedatum, 
Postadress, Telefonnummer, Sändaramatörsignal och e-postadress. Vi registrerar när 
första inbetalningen sker och alla kommande inbetalningar samt kontanta gåvor som 
skänks i samband med medlemsavgiften. 

Grund för lagring av personliga data 
Vi behöver de personliga data för att upprätthålla föreningens medlemsregister, för att 
administrera inbetalning av medlemsavgift, för utskick av medlemstidningen Audionen och 
Nyheter från Radiomuseet. Vi håller också reda på aktiva medlemmar och vilka 
förtroendeposter dessa har. 

Lagring av personliga data 
Dina personliga data sparas så länge du är medlem i Radiohistoriska Föreningen i 
Västsverige och därefter så länge du vill ha Nyheter från Radiomuseet. Om du inte har 
betalt medlemsavgiften två år i rad och inte har någon e-postadress eller inte vill ha 
Nyheter från Radiomuseet, så tas dina personliga data bort ur registret. Om du själv begär 
utträde ur föreningen och inte heller vill ha Nyheter från Radiomuseet, så tas dina 
personliga data bort i samband med att du meddelar ditt utträde. 

Säkerhet 
Föreningen använder ett internt medlemsregister och vi ombesörjer själva alla utskick.  
Medlemsregistret hanteras digitalt i Radiomuseets interna datanät. I medlemsregistret 
ingår inga personnummer. Persondata omfattas av sekretess och används aldrig för 
marknadsföring, reklam eller liknande. 

Dina rättigheter 
Du har alltid rätt att veta vilka personliga data vi lagrar och använder rörande dig. Du har 
rätt att begära ut en kopia av dessa data och att begära rättning av felaktiga data om dig. 
 
Viktor Ohlsson 
viktor.ohlsson@von.pp.se 

mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
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Veteranljuddagen 2018 
 
Hörby Radioförening i samarbete med Sveriges Radiohistoriska Förening SRF och Experimenterande 
Svenska Radioamatörer ESR inbjuder till en dag på temat nostalgiska ljud lördagen den 1:e september 
2018 

 
 
VeteranLjuddagen 2018 arrangeras den 1:e september klockan 10.00-15.00 i föreningens 
utställningslokal vid Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. www.kulturhusetosallerup.se 
 
Program: 
10.00 Visning av Hörby Radioförenings utställning med bland annat material från den nu nerlagda 
Radiostationen i Hörby. 
 
10.00–12.00 Anbudsauktionen på eget och inlämnat gods pågår. 
 
10.30 ”Teknisk guidning” i utställningen av personal från Radiostationen. 
 

11.00 ”Ladies Program” Guidad visning av 1600-talsparken. Se www.karlxistenar.se  
          Besök gärna Hantverksboden, se Kulturhusets hemsida. 
 
11.00 Gemytlig samvaro med möjlighet att köpa fika i Kulturhuset.  Korvgrillning i parken. Visning 
av utställda ”klenoder” i utställningshallen. 
 
12.30 Auktion på dubbletter från föreningens samlingar samt på objekt inlämnade av besökarna.  
 
13.00 ”En fransk radiopionjär” föredrag av Anders Widell  
 
Bytesstund hela dagen. Ni som har ljudprylar, t.ex. radio, grammofon, bandspelare, telefoni, 
telegrafi, amatörradio och närbesläktat som ni vill bli av med är välkomna att byta och sälja. Vi 
ordnar detta direkt från bilens baklucka. Har du mycket grejer går det givetvis bra att ställa upp ett 
medhavt bord. Även i år är det möjligt att boka en ”regnsäker” försäljningsyta i ett av tälten. 
 
Kontakta Bengt Almqvist på: bengt@telefonstationen.com om du har frågor.  
Ingen anmälan behövs. Gratis inträde! Inga parkeringsavgifter! 
 
Besök www.veteranljuddagen.se för mer information om bland annat tältbokning, 
klenodutställning, inlämning av auktionsgods och försäljning av radiorör! 
Hörby Mellanvåg på 1179 kHz kommer att sända mellan de 25/8 och 7/9 2017 
 
Välkomna till en trevlig dag med många nostalgiska ljudupplevelser! 

http://www.kulturhusetosallerup.se
http://www.karlxistenar.se
mailto:bengt@telefonstationen.com
http://www.veteranljuddagen.se
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Nu fungerar Grimeton åter igen! 
 

 
 
Vi var många som blev glada över att åter höra SAQ Grimeton under första maj. 
Livesändningen via Youtube fungerade också utmärkt. Både talet och morsesignalerna 
gick fint fram. Man kunde följa alla uppskattande lyssnarrapporterna allt eftersom de flöt in. 
Tack vare denna teknik kan folk, som inte har en chans att komma till Grimeton, få en 
möjlighet att följa händelseförloppet.  
 
Mer information finns att läsa på Föreningen Alexanders hemsida. Går man in på Forum 
kan man läsa omdömen om utsändningen från hela världen.  
Adressen är: www.alexander.n.se 
 
Ett varmt tack till er alla i föreningen Alexander, som gjorde denna sändning möjlig! 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 

 
Ny hemsida om fordonsradiosystem 
Tomas Sjöblom, som har mer än 38 års erfarenhet av telekommunikationssystem för 
kollektivtrafik inom SL har skapat denna hemsida. Den är fortfarande under uppbyggnad 
men verkar ha goda förutsättningar att kunna utvecklas till en verklig guldgruva för den 
som är intresserad av fordonsradio i samband med kollektivtrafik.  
Adressen är: http://fordonsradio.se/ 
 

 

http://www.alexander.n.se
mailto:lars@lalind.se
http://fordonsradio.se/
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En filmhistorisk guldgruva 

   
 
Film Sound Sweden, FSS, är en sammanslutning av aktivt verksamma inom området för 
produktion av film-, TV- och videoljud. Det är en ideell förening med säte i Stockholm. 
 
Går man in på adressen www.backspegel.nu så hittar man mängder av information från 
1910-talet till 1990-talet inom bl.a. följande områden: 
 
Kortfattad svensk filmhistoria, bilder, Inspelningsateljéer, kameror, lampor och 
några filminspelningar, Filmlaboratorier, Optisk ljudinspelning, Bandspelarteknik, 
mikrofoner, priskuranter och kataloger, radioannonser, broschyrer och kataloger 
åren 1923-40.  Folk aktiva i filmens värld förr och nu och mycket annat. 
 
Mera om föreningen finner man på följande adress: 
http://www.filmsoundsweden.se/wordpress/ 
Där kan man läsa mera om föreningens målsättning. 
 
Radioannonser genom tiderna finner man på: 
http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/radio/radioann.htm 

 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 

 
 

http://www.backspegel.nu
http://www.filmsoundsweden.se/wordpress/
http://www.filmsoundsweden.se/backspegel/radio/radioann.htm
mailto:lars@lalind.se
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Sweetheart Typ 31/1                               
 
Radiomottagare för SOE* och motståndsmän under andra världskriget. 
 
Under kriget behövdes små bärbara radiomottagare för motståndsmännen i ockuperade 
länder för mottagning av information av olika slag.  
 
En norsk ingenjör, Willy Simonsen, som var i England 1943 inledde tillverkning av en 
bärbar kortvågsmottagare Typ 31/1 Sweetheart. Namnet Sweetheart lär komma från en 
kvinnlig medarbetare till Simonsen.  
 
Med hjälp av firman Hale Electric Ltd byggdes 50000 enheter varav 5000 hamnade i 
Norge för användning av motståndsgrupperna vid avlyssning av krypterade 
radiomeddelanden från BBC i England. En apparat kostade 8 GBP 
 
Mottagarna släpptes ned i fallskärm till motståndsgrupperna. I Radiomuseet i Göteborg 
finns 2 st Sweetheart 31/ mottagare i utställningen. 
 
* SOE = Special Operations Executive.  Engelsk sabotageverksamhet bakom fiendens linjer 
under andra världskriget. 
 

               

  
 
 
Bilder med tillstånd från Paul Reuvers  http://www.cryptomuseum.com/ 
Schema på sidan 10. 
 
Lars Hallin 
lars.hallin@mbox301.tele2.se 
 
 
 
 

http://www.cryptomuseum.com/
mailto:lars.hallin@mbox301.tele2.se
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Kopplingsschema och komponenter till Sweetheart. 
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 Amatörradioutrustning till salu 
Radiomuseet har fått ett antal amatörradiogrejor efter en avliden radioamatör. Av detta vill 
vi sälja nedanstående till i första hand medlemmar i Radiohistoriska Föreningen till pris 
enligt nedan. 
  
Det gäller två transceivrar enligt följande: 
Drake TR 7, transceiver för HF, 100 W, inkl PS 7 nätaggregat, MS 7 speaker 
och RV 7 external VFO: 4000 kr. 
 
Yaesu FT-707, transceiver för HF, 100 W, inkl nätaggregat och mikrofon: 4000 kr. 
  
Intresserade kan ta kontakt med mig. 
  
Bengt Lindberg, SM6BLT 
benli@telia.com 
 

 Dublettböcker från biblioteket till salu 
Det finns en lång rad dublettböcker till salu billigt på Radiomuseets bibliotek.  
Du återfinner dessa via följande länk: 
 
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/ 
 
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 
 

Stenkakor till salu 

 

Våra 79-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://maia.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:benli@telia.com
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
http://maia.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
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Efterlysning av information om Maritex 
 
Televerket Radio i Göteborg utvecklade ett system för automatiskt överföring av 
telexmeddelanden (och i slutändan Fax) till fartyg. Jag vill ha kontakt med dig som har 
jobbat med Maritex på fartyg, rederikontor, kustradion eller på radiokontoret 
.   
Bakgrunden till denna efterlysning är att vi är några ingenjörer som vill skriva ner historien 
om Maritex. Vi vet när utvecklingen av Maritexsystemet började någon gång i slutet av 
1960-talet och lades ner i början av 2000-talet. Tyvärr har flera av nyckelpersonerna 
lämnat oss. Vi tekniker är dåliga på att dokumentera milstolpar.  
 
Systemet programmerades ursprungligen i assemblerkod. Datamaskiner uppgraderades 
från PDP 11/20 till PDP 11/34 och så småningom blev det en arbetsstation som 
programmerades i C++.   
 
Förutom tekniska beskrivningar av systemet är jag intresserad av hur arbetsmiljön på 
rederikontor och fartyg ändrades med Maritextjänsten. Hur påverkades jobbet?  
Kontakta mig om du har något att berätta om Maritex! 
 
Margareta Henricsson 
mhenricsson@hotmail.com 
 
 
VIP-kort berättigar till rabatterat inträde 

 
 
Radiomuseet finns presenterat i text och bilder på hemsidan www.turistmal.se som även 
ger ut detta rabattkort. En besökare som skaffat detta VIP-kort får 20 % rabatt på inträdet till alla 
sevärdheter som deltar i detta. Detta gäller f.o.m. i år även för Radiomuseet i Göteborg. Det 
betyder att de besökande, som kan visa upp detta kort, betalar 40:- i stället för 50:- i inträde till 
Radiomuseet. Ett VIP-kort berättigar till rabatterat inträde för maximalt 4 personer. 
 

 
 
 
 
 

mailto:mhenricsson@hotmail.com
http://www.turistmal.se
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Välkommen till Museenytt från Västsverige 

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

Hjälp med reparationer 
 

        
 
 
 
Radioreparationer utföres även av 
 
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: eve.ruch@bredband.net 
Utför reparationer på radio och TV. Har även tryckrullar och drivremmar till bandspelare. 

http://www.museenytt.se
mailto:arne.brorsson@live.se
mailto:eve.ruch@bredband.net
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Elektrolytkondensatorer mm säljes av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar 
lhmusik@gmail.com  
 
 
Grammofonnålar, pickuper och mycket annat 
Svalander Audio AB 
www.svalander.se 
 
 

Electrokit Sweden AB 
Elektronikbutik i Malmö, Sverige 
Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö 
Telefon: 040-29 87 60 
 

 
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
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lhmusik@gmail.com
http://www.svalander.se
mailto:magnus@temaelektronik.se
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Hjälp med mediaöverföringar 
 
 
Radiomuseet har haft som en ambition att kunna hjälpa kunder med att överföra gamla tråd- och 
bandinspelningar till CD och videoformat till DVD. Utrustning för arbetet liksom lokal finns på museet. 
Tekniskt kunnande finns även det men det saknas någon frivillig kraft, som känner för att engagera sig och 
satsa tid på den uppgiften. 
 
Samtidigt får vi av och till frågor från besökare om var man kan få hjälp med detta. 
Eftersom vi för närvarande inte är beredda att ta på oss uppgiften lämnar vi här namn och adress på två 
företag, som verkar ha ambitionen att klara av det mesta. 
 
 

 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 restored.se, 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 
 

 
 
 

mailto:info@restored.se
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Hjälp med radioschemor? 
Hämta hem inskannade schemor från Radiomuseets hemsida 
 

Serviceinformation från följande tillverkare: Centrum, 
Luxor, Radiola 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 för 2017.  
 
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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
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Museibutiken 
 

   
 
Bo Carlsson, som är ansvarig för museibutiken på Radiomuseet, finns normalt tillgänglig under 
eftermiddagar, vardagar. Andra tider kommer affären bara att kunna öppnas om det finns 
funktionärer som har tid att vara med.   
 

Bo Carlsson 
bo.carlsson@bredband2.com 
 
 
Försäljning på Radiomuseet 
 
Radiomuseet säljer från sina samlingar apparater som inte är aktuella att ställa ut, liksom 
rör och komponenter. Radioapparater och instrument till försäljning utannonseras 
regelbundet i NfR och på Radiomuseets hemsida.  
 
Försäljning sker på två sätt: 
På onsdagarna mellan klockan 15 och 19 finns normalt medlemmar som ansvarar för 
försäljning på plats på Radiomuseet. Dels håller Radioaffären öppen för försäljning av 
apparater och komponenter, dels brukar de medlemmar som ansvarar för rörförsäljning 
vara på plats. Medlemmar i Föreningen är välkomna att besöka Radiomuseet vid dessa 
tillfällen för att handla, men man kan inte kräva att det alltid skall finnas 
försäljningspersonal på plats. Om du, som är medlem, själv vill leta i komponentförrådet är 
detta möjligt under de tider då affären har öppet. Kontaktperson är Bo Carlsson. Detta 
gäller dock inte elektronrör! Betalning kan ske med kontanter eller via bankkort. 
 
Alla övriga tider tar Radiomuseet endast emot beställningar av apparater, komponenter 
och rör via mail eller brev, eller undantagsvis på telefon. Dessa beställningar expedieras 
sedan per post, eller kan avhämtas under ordinarie öppettider. I det senare fallet skall den 
som beställer ha angivit i beställningen att godset skall avhämtas. Någon från 
Radiomuseet ringer eller mailar när de beställda varorna är klara för avhämtning. Beställda 
varor som skall skickas med post skall förskottsbetalas. Varor som avhämtas kan betalas 
kontant eller med bankkort. 
 
Vad som ovan stadgats rörande medlemmar gäller också för dem, som inte är medlemmar 
i föreningen. Radiomuseet tillämpar differentierade priser för medlemmar och icke 
medlemmar. 
 
Beställningsadressen är: info@radiomuseet.se 

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
mailto:info@radiomuseet.se
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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. Adressen är som vanligt: 
 
Jeanette och Matts kan vi nå här: 
 

Jeanette Nilsson               Matts Brunnegård 
jeanette62373@hotmail.com     gjutaren26@gmail.com 
 
 
Via denna länk kommer Du direkt till Radiomuseet: 
 
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/Radiomuseet/136495834874?ref=ts 
 
 
Under stora bilden som dyker upp – klicka på Gillar (Liked) och på Följer (Following)  

 
Om du vill uppmärksamma din bekantskapskrets på museets facebooksida  
Klicka på Share (Dela) och skriv gärna en kommentar 
Detta dyker då upp på din tidslinje och kan ses av dina vänner 
 
Om vi har ett evenemang, t ex Öppet hus, så dyker det upp ett inlägg på museets 
facebooksida. Klicka på Gilla eller Dela 
 
Då dyker inlägget upp på din tidslinje och dina vänner kan uppmärksamma evenemanget 
och bli inspirerade att komma. 
 
För mera information kontakta gärna Jeanette Nilsson och Matts Brunnegård 
 

mailto:jeanette62373@hotmail.com
mailto:gjutaren26@gmail.com
http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/
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  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för julinumret nr 114 är fredagen den 22 juni 2018.  
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!  
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, även till de som bor långt borta. 
 
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 3 / 2018 är 8 augusti.  
 

Sven Persson   (Telefon: 0705-83 78 06) 
audionen@radiomuseet.se 
 
 

 
 
Kalendarium 
 
• Funktionärsmöte med tema skyltning/miljö onsdagen den 23 maj kl 18.00 
• Sommarens kvartalsmöte lördagen den 16 juni kl 12.00 
• Gammelvala 21-28 juli 
• Styrelsemöte 21 augusti 
• Gemensam familjedag med Varvshistoriska, GMJS och RM söndagen den 26 augusti klockan 11-16 
• Höstens kvartalsmöte lördagen den 15 september kl 12.00 
• Bokmässan 27-30 september 
• Funktionärsmöte med tema insamlingspolicy och barnbemötande onsdagen den 10 oktober kl 18.00 
• Styrelsemöte 16 oktober 
• Styrelsemöte den 4 december 
• Vinterns kvartalsmöte lördagen den 15 december kl 12.00 
 
 
 

 

mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:audionen@radiomuseet.se
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Kloka ord  
 
Göteborgsposten grundades för 160 år sedan 1858. Kristian Wedel botaniserar i 
gamla annonser och publicerar och kommenterar trevliga exempel på dessa i GP  
som detta om Animal magnetism från 1884. 

 
 
 
 

                              
  Lars Lindskog                                                                               Viktor Ohlsson 
  Redaktör          Webbmaster 
  lars@lalind.se         viktor.ohlsson@von.pp.se 

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


 


