
 
 
 

Nyheter från Radiomuseet 
Nr 126, 1 juli 2019 
 
 

 

Vänföreningen Alexander     Dags igen! 
Grimeton SAQ veteranradios vänner 

 
 
Söndagen den 30 juni firar vi Alexandersonsdagen på Grimeton med ett fullspäckat 
program.  
 
Föreningen Alexander hälsar alla besökare välkomna till Alexandersondagen, söndagen 
den 30 juni 2019, kl 10-16. 
 
I år så kommer man att försöka göra två utsändningar med SAQ sändaren under dagen. 
För att få en detaljerad information om programmet under Alexanderssondagen kan man 
gå in på hemsidan https://alexander.n.se/ och klicka på Alexandersondagen 

  
Som framgår är Grimeton verkligen värd ett besök den 30 juni. 

 

 

https://alexander.n.se/
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 Grimeton utvecklar sin verksamhet    
Camilla Lugne t    Bild: Hallands Nyheter 

 

Världsarvet Grimeton har stora planer på gång att utveckla Grimeton som 
turistdestination. Förutom guidningar runt anläggningen har man även planer 
på att anordna utställningar och andra aktiviteter som ger nya perspektiv på 
anläggningen, exempelvis genom möjlighet till mastklättring. Detta handlar 
alltså om nya aktiviteter som inte funnits tidigare. Den 2 juni, på 15 årsdagen 
som världsarv, firas invigningen av dessa aktiviteter. I en skrivelse från 
Världsarvet Grimeton till Radiohistoriska föreningen framhåller VD Camilla 
Lugnet följande: 
 
Sedan en tid tillbaka så har utvecklingsarbetet i Grimeton Radiostation intensifierats och bl.a. har vi 
idag en omfattande utvecklingsplan om hur platsen ska bli en välkänd och uppskattad destination i 
världen. Vilket innefattar att vi ska utveckla mer användarvänliga upplevelser som bygger på vårt 
uppdrag, att sprida kunskap och intresse för radio, samtidigt som de genererar nya intäkter för 
verksamheten som bidrar till den framtida finansieringen av anläggningen.  
 
Vilket föranlett att vi även tittar över hela vår prissättning inkl. förmåner av olika slag. Vår avsikt är 
att framöver inte erbjuda någon fri entré längre via ex. ett medlemskap i någon förening då det 
riskerar både vår trovärdighet samt vår möjlighet att ta betalt. Därför har vi exempelvis i år reglerat 
detta med vår vänförening Alexander GVV. Deras medlemmar kommer även fortsättningsvis få gå 
in gratis på deras egna arrangemang och aktiviteter men inte generellt på världsarvet.  
 
Jag har förstått att ni (Radiohistoriska föreningen) har ett liknande förmån för era medlemmar. Jan 
Steinbach, ordförande i Alexander, trodde att denna förmån var tecknad då Alexander skötte all 
publik verksamhet. Han föreslår därför ett likande erbjudande till era medlemmar som till deras, den 
fria entrén generellt till världsarvet slopas men de kan fortsatt ha gratis entré till föreningens 
arrangemang ex. Alexandersondagen och kvällsvisningar.  
 
Vi skulle uppskatta om ni informerade era medlemmar om denna ändring samt tog bort den som 
förmån för era medlemmar ex. på hemsidan. Vi räknar med att detta blir en övergångsperiod då det 
kan vara medlemmar som kommer och inte känner till ändringen, vilket vi får hantera på plats på 
bästa sätt.  
 
Förhoppningsvis kan vi hitta andra typer av samarbeten framöver, kom gärna med förslag!  
 
Med vänlig hälsning 
Camilla Lugnet 
Verkställande direktör 
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Redaktionens kommentar: 
 
I fortsättningen gäller alltså följande för medlemmar i Radiohistoriska föreningen: 
 
Vi har som tidigare fritt inträde till alla arrangemang som anordnas av Vänföreningen 
Alexander. Vilka dessa är framgår på vänföreningens hemsida på https://alexander.n.se 
 
Vid exempelvis nya aktiviteter som Världsarvet Grimeton anordnar t.ex. rundvisningar på 
45 minuter som och som återfinns under adressen https://grimeton.org/ betalar våra 
medlemmar fullt pris. Priset är idag satt till för barn 0-5 år gratis, barn 5-15 år 70:- och för 
vuxna 140:- 
 
På Radiomuseets hemsida står sedan tidigare följande text när det gäller våra 
medlemmars besök på Grimeton: 
 
fritt inträde till arrangemang som vänföreningen Alexander anordnar på radiostationen 
Grimeton, se https://alexander.n.se 
 
Alltså blir det i praktiken ingen ändring alls för våra medlemmar emot vad som tidigare 
varit gällande! 
 
 
 
Läs mer om nya planer för Grimeton här i Hallands Nyheter 
https://www.hn.se/nyheter/varberg/h%C3%B6gtflygande-planer-f%C3%B6r-grimetons-torn-1.3443063 

 
 

Se denna workout på en av antennernas uteliggare 
 

 
https://youtu.be/-hN_Wj0C2tg 

https://alexander.n.se
https://grimeton.org/
https://alexander.n.se
https://www.hn.se/nyheter/varberg/h%C3%B6gtflygande-planer-f%C3%B6r-grimetons-torn-1.3443063
https://youtu.be/-hN_Wj0C2tg
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Välkommen till Gammelvala 2019 
 

 
 
Den 20 – 27 juli 2019 är det Gammelvala i Brunskog. Radiomuseet är med och visar upp 
en liten radioutställning och en fullt fungerande radioverkstad.  
 
Jag antar att många av NfRs läsare tidigare har läst rapporter från Gammelvala och redan 
vet att detta är årets höjdpunkt. Vi har det så trevligt där, med lagom arbetsinsatser, 
fantastiskt fint boende på Brunskogs vandrarhem och möjlighet att besöka alla intressanta 
gammaldags yrken och gårds- och hushållsarbete som pågår under veckan. Vill du bo i 
våra redan bokade rum måste du höra av dig till mig omedelbart! 
 
Vi brukar göra ett halvpass på 4 timmar, de dagar vi kan vara med. Det behöver inte vara 
med hela veckan, det räcker med en eller några dagar, men vi är väldigt glada om några 
kan stanna hela veckan för det underlättar! Man visar vår utställning eller arbetar i 
verkstan – det brukar komma in en hel del radiogrejor, som ska sättas i gång eller 
felsökas. 
 
På onsdags kväll grillar vi tillsammans i vandrarhemmets trädgård, och det brukar vara 
ljuvligt! Hör gärna av dig till mig, så berättar jag mera! 
 
Jeanette Nilsson, 
Tel 0300-62373    
jeanette62373@gmail.com 
 

 

mailto:jeanette62373@gmail.com
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  Följ med till Danmark 
 

Medlemmar i Radiohistoriska föreningen i Västsverige med 
respektive och vänner är välkomna att följa med en studieresa till 
Radiomuseet i Ringsted, Danmark. 
 
Resan är den 5 – 6 oktober 2019. Om vi är minst 20 deltagare så blir det med buss. 
Kostnad per person kommer då att bli 2600 – 3000 kronor för resan, logi i dubbelrum, 
måltider, entré på museet. Vill någon ha enkelrum tillkommer 600 kr. 
 
Om vår grupp blir mindre än 20 deltagare så blir det med minibuss som vi själva får köra, 
och då kan resekostnaden bli högre. 
 
Resans huvudmål är att besöka och lära känna Radiomuseet i Ringsted och att föra 
diskussioner med museet och dess medlemmar. Det finns möjlighet för medföljande att 
göra annat under dagen. Under hemresan kan vi hinna med en aktivitet till. 
Alla detaljer är inte klara, men i stora drag kommer det att se ut så här: 
 
Program lördag den 5 oktober mellan 8.00 - sent 

• Bussresa 
• Guidning på museet för alla deltagare 
• För medlemmar: Seminarier och besök museets lager.  
• För medföljande: Spårvagnsmuseum (180 kr), shopping på Ringsteds Outlet eller 

besök en gammal kyrka.  
• Kvällsträff med våra danska vänner 

  
Program söndag den 6 oktober mellan 9.30 – 18.00 

• Hemresa 
• Ett besök någonstans på vägen hem 

 
Vi behöver få en bindande anmälan till info@radiomuseet.se senast 2019-06-30 
 
Jeanette Nilsson, 
Tel 0300-62373    
jeanette62373@gmail.com 

 
 

Håkan Berg 
March 14 at 8:48 AM 
Visited Radiomuseet (The Radio Museum) at Lindholmen once again yesterday! Best 
enthusiast operated museum I have ever visited, well worth a visit (or three)!  

mailto:info@radiomuseet.se
mailto:jeanette62373@gmail.com
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Flygradiomottagare från WW2 
 

 
Denna enhet RM4487 står på Militärradioområdet på Radiomuseet       
      
Fabrikat:  Marconi Typ Rg44 RAF R1475, WSK 14818    
 
Frekvensområden 2,0  -  20 MHz uppdelad på fyra band 
 
Skalan är uppdelad på 4 trummor vilket gör att bandet 2 - 20 MHz är 1 meter långt. 
Markering finns för var 10 KHz.  
 
Bestyckning: 20 radiorör. Vikt 18 kg, nätaggregatet väger 13 kg 
 
Använd av Royal Airforce ca 1943-1960.   
Rg 44 mottagaren var en populär sambandsmottagare vid Engelska baser och 
spioncentraler. Vid en bas i Malaysia fanns över 100 Rg44 i bruk. 
Vid baser vid Julön fanns flera radiocentraler i samband med Engelska atombombsprov 
under 1950 talet. (Kiribati Polynesien) 
 
Användes fortfarande av radio- och DX-amatörer som kortvågsmottagare. 
 
 
 
Kalendarium för aktiviteter under 2019 
20–27/7 Gammelvala 
25/8 Familjedagen 
7/9 VeteranLjuddagen i Hörby 
14/9 Kvartalsmöte  
26-29/9 Bokmässan 
5-6/10 Danmarksresa 
13/11 Funktionärsmöte 
14/12 Kvartalsmöte 
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Störningssändare mot personer med bra hörsel 
 
En bild i en gammaldags s.k. tjock-TV skapas av en elektronstråle som korsar skärmen 
från vänster till höger. Detta sker med hjälp av en sågtandsspänning som alstras i 
apparatens linjeoscillator. Eftersom en bild består av 625 linjer och den ritar upp 25 fulla 
bilder varje sekund blir frekvensen som linjeoscillatorn måste arbeta med 625 X 25= 
15625 svep per sekund (15,625 kHz). Detta kan skapa ett vibrerande ljud från apparaten 
med en frekvens vilken ligger inom det hörbara området för yngre personer och som kan 
upplevas som klart irriterande och tröttsamt.  
 
Vi har en TV-mottagare i Radiomuseets utställning (Samsung Plano RM6686) med ett 
stort bildrör på 26 tum, som många yngre besökare reagerar för eftersom ljudnivån från 
dess linjeoscillator är förhållandevis hög. Äldre personer hör sällan detta ljud eftersom 
örats förmåga att uppfatta riktigt höga frekvenser som bekant avtar med stigande ålder.  
 
Radiomuseet har fått en speciell apparat en Ultra Sonic Puncher som gåva, vilken kan 
alstra sådana obehagliga ljud. På den kan man välja den ljudfrekvens man vill använda 
mellan 8,9,10,11,12,14 och 16 kHz. Den matar ut ljudet i form av stötar via en högtalare. 
Uteffekten är 3,5 W och ljudstyrkan går inte att variera på denna utrustning.  
 
Sådana apparater lär användas för att hålla ungdomar på avstånd från platser där man 
inte vill att de skall uppehålla sig. Detta måste vara effektivt, för om man matar ut ett ljud 
med en frekvens av 16 kHz och med effekten 3,5 watt, så tycker även jag med mina 82 år 
gamla öron att det känns obehagligt. Syrsornas ljud, som också ligger omkring 16 kHz, är 
för svagt för att jag numera skall kunna uppfatta det. 
 
Vi lovar att vi på Radiomuseet absolut inte kommer ha vår Ultra Sonic Puncher igång 
eftersom vi vill att ungdomar skall känna sig välkomna och trivas på vårt museum men om 
nu någon vill testa hur det ljudet låter så går det bra att göra det. 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 

mailto:lars@lalind.se
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 Licenskursen avslutad 
 
Certifikatproven är nu rättade. 17 deltagare gjorde provet. En, som hade anmält sig till 
provet, blev sjuk och kunde inte närvara. 
 
Av de 17 blev 14 godkända och 3 underkända. 
Nytt prov för de tre underkända och för den frånvarande ska genomföras på RM den 17/6. 
 
Bengt Lindberg 
benli@telia.com 
 
 
 

VETERANLJUDDAGEN 2019  
I HÖRBY  
Hörby Radioförening, i samarbete med 
Sveriges Radiohistoriska Förening SRF 
och Experimenterande Svenska 
Radioamatörer ESR, inbjuder till en dag på 
temat nostalgiska ljud. 

 
VeteranLjuddagen 2019 arrangeras lördagen den 7:e september kl 10.00–15.00 i 
föreningens utställningslokal och i parken vid Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby. Se 
föreningens hemsida www.horbyradioforening.se för vägbeskrivning. 
 
Tid att boka in årets VeteranLjuddag som är lördagen den 7 september kl 10.00 till 15.00.  
Det blir mycket kul med bland annat bakluckeloppis, auktion, föredrag, utställning av 
klenoder och inte minst kamratlig samvaro.  
 
Föreningens utställning har byggts om under året och bland annat har den stora 
mellanvågssändaren från Göteborg som var i drift 1928 – 1951 kommit på plats. 
Kulturhuset erbjuder förtäring och förfriskningar under hela dagen. Mer information om 
årets VeteranLjuddag får du på hemsidan:  www.veteranljuddagen.se   
 
Kontakta Bengt Almqvist på: bengt@telefonstationen.com om du har frågor.  
Ingen anmälan behövs. Gratis inträde! Inga parkeringsavgifter! 
 
 
 
 

mailto:benli@telia.com
http://www.horbyradioforening.se
http://www.veteranljuddagen.se
mailto:bengt@telefonstationen.com


 
9 

 

   

 

Ny videopresentation på Radiomuseet 
 

 
Peter Järnberg fascineras av tekniken 
 
Längst bort från Radiomuseets ingång ligger instrumentområdet. Där har Lennart Nilsson monterat 
en bildskärm på 22 tum, som är ansluten till en dator, Rasberry Pi. I dess minne finns tre instruktiva 
filmer lagrade vilka fritt kan väljas av besökaren via en knappsats. På knappsatsen kan man även 
pausa uppspelningen eller stänga av den helt och välja en annan av filmerna. 
 

  
Datorn Rasberry Py och en av högtalarna    Knappsatsen 
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Film 1: Sending Radio Messages      Film 2: Beskrivning av tekniken för 
(Radiotransmission)          radiosändning med AM och FM-teknik  
Båda från 1940-talet 
 

 
Film 3: Hur man bygger en kristallmottagare 

 
 

Lyckat möte med solförmörkelser 
 

 
 

Medlemsmötet den15 juni blev mycket lyckat 
bl. a. tack vare en helt storslagen insats från 
Jeanette och Lennart Nilsson. De båda höll i 
stort sett i allt! Jeanette ledde mötet och 
Lennart höll föredraget, som följde efter det.  
 
Inte nog med detta. De hade förberett goda 
smörgåsar och kokat kaffet som serverades i 
pausen.  
 
De hade även tagit med trevliga och fina 
vinster till lotteriet. Det var bl.a. hemlagade 
russinbullar och apelsinmarmelad liksom 
honung, choklad mm.  
 
Vi kände oss alla verkligen väl omhänder- 
tagna. 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 

 

mailto:lars@lalind.se
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Vilken prisutveckling 
 
Jag har städat bland gamla dokument efter mina föräldrar, bl.a. en tidning från 1943 och en räkning 
från 1947. Det är intressant att se hur prisutvecklingen förändrats dels på elektronikkomponenter 
och dels på radioapparater. I Trollhättans Tidning från 1943 finns en annons på en Orion 
radioapparat. Pris 350 kr inkl. oms (OBS ej moms). 
 
I samma tidning finns en artikel om en restaurang hos ett större företag. Anställda på Flygmotor i 
Trollhättan får betala kr 13:85 för tre mål mat per dag under en vecka. Jämförelsen visar att radion 
kostar lika mycket som maten under 25 veckor. 
 

   
 
Bengt Lindberg 
benli@telia.com 

mailto:benli@telia.com
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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. När det gäller större, tyngre och skrymmande försändelser beställer kunden avhämtning 
av dessa på Radiomuseet och betalar fraktkostnaden direkt till speditören.  
 
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 

 
 
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:info@radiomuseet.se
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 www.radiomuseet.se och hittar dessa under 
rubriken  Försäljning. 
 
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.  
 
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 
 

 
 
 
 

http://www.radiomuseet.se
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se


 
14 

 

   

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

 
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:eve.ruch@bredband.net
mailto:magnus@temaelektronik.se
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Elektrolytkondensatorer mm säljs av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar 
www.lh-musik.se/ 
  
 
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 

 
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 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 
 
 
 

http://www.lh-musik.se/
http://www.svalander.se
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 2018.  
 
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
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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: 
 
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/ 
 
 

  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för augustinumret nr 127 är fredagen den 19 juli 2019.  
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 / 2019 är torsdagen den 8 augusti.  
 

Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06) 
sven.sm6ahu@telia.com 
 

mailto:jeanette62373@hotmail.com
mailto:gjutaren26@gmail.com
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com
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 Kloka ord  
 

           
  Göteborgs-Posten 2018-10-22 

  
     

     
             Lars Lindskog                                                                         Viktor Ohlsson 
             Redaktör 
             lars@lalind.se 
 
 

  Webbmaster 
viktor.ohlsson@von.pp.se     
          

              
   

mailto:lars@lalind.se
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