
 
 

 
               

      

 Nyheter från Radiomuseet 
     Nr 157, 1 februari 2022      Teknik och kultur i gemenskap 

                                                                     

                                  Bild Göran Jonsson 
  
 Karlatornet på Hisingen växer mot slutmålet, som är höjden 245 m, 73 våningar 

  med 594 lägenheter och blir då Nordens högsta bostadshus. 
   
 
 

Nytt Volvomuseum 
 

 
 
 

 
Volvos upplevelsecentrum World of 
Volvo i närheten av Liseberg håller nu 
på att byggas. Det nya bygget förväntas 
vara klart 2024, och kommer bland annat 
innehålla en park, flera utställningar och 
två restauranger. 
 
 
 

  GP 2021-11-23 / Tuva Lejonklou 

 
 
 



 

   

Föredrag under årets kvartalsmöten 

 19/3 Vad är förlustfritt ljud? 
Toorleif Jonsson berättar om och demonstrerar förlustfritt ljud med hjälp av sin egen 
ljudanläggning efter årsmötet. 

 11/6 Radion i mitt liv   
Elin Franzén presenterar sin avhandling som handlar om radiolyssnandet och bygger 
på omkring 200 personers förmedlade radioerfarenheter. Hennes forskningsprojekt 
presenteras både i en separat artikel i detta nummer samt i ett tidigare nummer (NfR 
nr 110).     

 17/9 Trädgårdsastronomi  
Lennart Nilsson talar om att utforska universum från den egna trädgården.  
Lite om hur man kommer igång med amatörastronomi och vad man kan utforska 
nära och fjärran med lämplig utrustning. 
 

 10/12  Industrihistoria 
Elisabet Gårdbäck berättar om tekniska nyheter och gamla sanningar 



 

   

Tidigare föredrag som kan ses på medlemssidan 
Idag ligger det sju inspelade föredrag att se och lyssna till på Radiomuseets medlemssida 
som kan nås via Radiomuseets hemsida, Dessa föredrag har alla hållits under olika 
kvartalsmöten. 
 
Det senaste hölls den 11 december i år av Joakim Johansson (SM6GPV) från RUAG Space. 
Det handlade om James webb Space Telescope (JWST). 
 

 
 

 
 



 

   

 Här spelas musik av George Bizet 

 
 
Det samlas ungdomar på ett torg i staden Bad Homburg i Tyskland. Man spelar, 
sjunger och dansar till musik ur George Bizets opera Carmen från 1875. Vilken 
glädje och lycka detta utstrålar. Bad Homburg är en stad från medeltiden som ligger 
inte långt från Darmstadt. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xMb-
xPLznuU&list=RDGMEMz3e4vKpJzevZUeQNb5kIlg&index=4 
 

 

 

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


 

   

 
Radio och TV-verkstad på 1950-talet 
 
Vi gör ett besök i en reparationsverkstad i USA från 1950-talet. Där kan man finna allt 
möjligt spännande. Vi får bl.a. en kort demonstration av en effektiv signalföljare som 
är ovärderlig att ha om man vill spara tid när man skall bestämma var felet ligger i 
kretsarna. En sådan önskar vi oss till Radiomuseets verkstad!   

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EchNux8SSpQ        Tipstack till Masse Andersson 
 
 

  
    Annons ur tidskriften RADIO 1923  nr 1  utgiven av Albert Bonnier, Stockholm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EchNux8SSpQ


 

   

Lyckad julaftonsutsändning 
 

 
Kaj Sundberg vid nyckeln                       Bild: Skärmbild 
 
Årets utsändning från Grimeton på julaftonen fick genomföras utan några besökare 
men blev mycket lyckad för oss som följde med sändningen hemifrån.  
 
Fredrik Wiklunds pedagogiska beskrivning av förloppen vid start och stängning av 
sändaren var föredömlig. Till detta kom att ljudet denna gång var förträffligt och inte 
alls stördes av bullret inne i sändarsalen.  
 
Filmningen var som vanligt helt superb. En nyhet var textremsan ovanför bilden där 
man kan läsa i klartext det som sänds ut. Detta gör det extra roligt att följa med även 
för oss, som inte har lärt oss att läsa morse.  
 
Grattis till er alla aktiva i Grimetonteamet! 
 
https://www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g 
 
Lars Lindskog 
 
 

 

 
Renoveringen av vår     
fastighet. Det tog ett år men      
nu är den äntligen klar! 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g


 

   

Aktiviteter i musikrummet

 
Oskar Persson Vilner (4 år) i full aktion vid Radiomuseets trumset             Bild: Viktor Ohlsson 
 
Följande 10 orkestrar övar regelbundet i Radiomuseets musikrum 
 
Gothia Big Band 
Lindholmen Big Band 
Frölunda Storband 

Storbandsbolaget 
Vintage Jazz Big Band 
At Last 

Swings 
Radiononetten 
Blue Notes 

Filmen En kunglig affär 

 
Kurt Haijby (Sverrir Gudnason) i samtal med Gustav V (Staffan Göthe) i konungens sovrum. 
Radion (Centrum GW66 RM0917) och grammofonen (Philips 3902 RM5945) från 1930-talet. Totalt var 7 telefoner,  
5 radioapparater 1 grammofon samt 1 teleprinter uthyrda från Radiomuseet inför inspelningen. 
 



 

 

Vad betyder radion för lyssnaren

 Bild: Andreas Tilliander 
 
Elin Franzén har doktorerat i etnologi 
radiolyssnande.  
 
Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I 
det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det 
till när detta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som 
upplevt fenomen betraktat? I boken skildras komplexiteten hos detta tillsynes självklara 
vardagsfenomen med utgångspunkt i omkring tvåhundra personers förmedlade 
erfarenheter.  
 
Radio, som många kanske främst associerar med ljud, framträder här genom en mängd 
aspekter. Radioljuden blir närvarande på särskilda sätt genom olika typer av apparatur och 
genom mediets tidsliga strukturer.  
 
Dagens radiobruk som utgår från mobiltelefoner
och linjära sändningar undersöks i relation till hur radio har existerat under andra perioder i 
deltagarnas liv. Tillsammans bildar dessa erfarenheter en biografiskt formad historia om 
ett fenomen som är unikt för varje individ och samtidigt delat av miljoner. 
 
Elin Franzén är etnolog vid Stockholms universitet. 
rubriken: Radio: Vardagsliv tillsammans med ett massmedium. 
 
Boken kan läsas i pdf-format via följande adress
 
http://mediehistorisktarkiv.se/wp-content/uploads/2021/10/franz%C3%A9n_radio.pdf

  
   Kalendarium 2022 

                      

19/3 Årsmöte 
13/4 Funktionärsmöte 
11/6 Sommarmöte 
17/9 Höstmöte 
9/11 Funktionärsmöte 
10/12 Vintermöte

 

Vad betyder radion för lyssnaren 

  

Elin Franzén har doktorerat i etnologi vid Stockholms universitet på en avhandling om 

Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I 
det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det 

etta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som 
upplevt fenomen betraktat? I boken skildras komplexiteten hos detta tillsynes självklara 
vardagsfenomen med utgångspunkt i omkring tvåhundra personers förmedlade 

Radio, som många kanske främst associerar med ljud, framträder här genom en mängd 
aspekter. Radioljuden blir närvarande på särskilda sätt genom olika typer av apparatur och 

 

Dagens radiobruk som utgår från mobiltelefoner och poddar såväl som transistorapparater 
och linjära sändningar undersöks i relation till hur radio har existerat under andra perioder i 
deltagarnas liv. Tillsammans bildar dessa erfarenheter en biografiskt formad historia om 

varje individ och samtidigt delat av miljoner.  

Elin Franzén är etnolog vid Stockholms universitet. Hennes doktorsavhandling bär 
Radio: Vardagsliv tillsammans med ett massmedium.  

format via följande adress 

content/uploads/2021/10/franz%C3%A9n_radio.pdf
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vid Stockholms universitet på en avhandling om 

Under snart hundra år har radiomediet varit närvarande i människors vardag i Sverige. I 
det avseendet är radio att betrakta som en självklar företeelse i samhället. Men hur går det 

etta medium tar plats hos den enskilda individen? Vad är radio för något som 
upplevt fenomen betraktat? I boken skildras komplexiteten hos detta tillsynes självklara 
vardagsfenomen med utgångspunkt i omkring tvåhundra personers förmedlade 

Radio, som många kanske främst associerar med ljud, framträder här genom en mängd 
aspekter. Radioljuden blir närvarande på särskilda sätt genom olika typer av apparatur och 

och poddar såväl som transistorapparater 
och linjära sändningar undersöks i relation till hur radio har existerat under andra perioder i 
deltagarnas liv. Tillsammans bildar dessa erfarenheter en biografiskt formad historia om 

Hennes doktorsavhandling bär 

content/uploads/2021/10/franz%C3%A9n_radio.pdf 

http://mediehistorisktarkiv.se/wp


 
   Sven Erik Albèrt till minne 

   
 Träff i kaféet år 2006  Fr.v. Horst Vormbrock, Bengt Johannesson och Sven Erik Albért 
 
Vi har i dagarna fått reda på att vår medlem Sven Erik Albert har avlidit den 2 januari 
vid fyllda 90 år.  
 
Sven Erik blev medlem i Radiohistoriska föreningen år 1994 och övertog ansvaret för 
rundradioområdet efter Bengt Johannesson år 2008. Sven Erik vidareutvecklade detta 
område med stöd av Horst Vormbrock fram till 2009 då Horst tog över ansvaret. 
 
Sven-Erik var alltid vänlig och mycket lätt att samarbeta och vårt minne av honom är fyllt 
av värme och saknad. 
 
Lars Lindskog 

 
 
Boktips 
 

 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 via Adlibris för 240:- 

 



 

   

  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: 
 
Marigold jazz sextett spelar i juni 2021 
 
Trion Firas bör spelar folkmusik tillsammans med uppläsning av Mirja Burlin i april 
2021  
 
Elisabeth 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


 
  
 

Radiomuseet i Göteborg säljer  
 
Radiomuseet har som gåvor tagit emot amatörradioutrustning från avlidna radioamatörer. Spekulanter har 
möjlighet att ge bud på objekten under en viss tid, fram till 1 mars 2022. Objekten har åsats ett lägsta bud. 
Buden ska skickas till Radiohistoriska föreningen, Radiomuseet, Anders Carlssons gata 2, 417 55 Göteborg 
eller till info@radiomuseet.se.  Ange om budgivaren är medlem i Radiohistoriska föreningen. Efter 
anbudstiden informeras budgivarna om budgivningen.  
 
Om ett objekt bara fått ett enda bud, säljs objektet till budgivaren. Om ett objekt fått flera bud, kommer 
objektet att auktioneras ut mellan de aktuella budgivarna. Medlemmar i Radiohistoriska föreningen 
favoriseras vid försäljningen på så sätt, att priset rabatteras med 15 %.  
 
Icke-medlem har möjlighet att gå med i föreningen innan budgivning. Apparaterna säljs i befintligt skick. 
Radiohistoriska föreningen ansvarar inte för funktion eller tillbehör. Detaljerad specifikation kan fås från 
exempelvis http://www.rigpix.com eller Google.  
 
Köparen ska hämta sin vara på Radiomuseet. Radiohistoriska föreningen ordnar inte med transport. 
Betalning görs vid avhämtningen på museet.  
 
Mer information från Bengt Lindberg  SM6BLT benli@telia.com eller Martin Björkman SM6EHL 
martin@romleborg.se 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dressler ARA2000 aktiv stavantenn 30-2000 MHz (endast 
mottagning) 
Endast använd inomhus, med nätadapter. 700:- 

 

 

 
 
Dressler ARA60 aktiv stavantenn VLF-HF 60 
MHz (endast mottagning) 
Endast använd inomhus, med nätadapter. 500:- 

 

 

 
 
Eddystone EB36 AM/FM mottagare   
LV/MV/GV/KV 15-22 MHz FM 88-108 MHz 
Något repig, modifierad spänningsmatning, 
nätadapter ingår 500:- 

 

mailto:info@radiomuseet.se
http://www.rigpix.com
mailto:benli@telia.com
mailto:martin@romleborg.se


 

 
 
ICOM Tranceiver IC-751 (bild från Rigpix) 
Bruksslitage, med mikrofon, inga övriga 
tillbehör, serienummer # 03914. Pris:1.500:- 

 

 
 
 

ICOM Tranceiver IC-756 (bild från Rigpix) 
Bruksslitage, tidiga versionen med s/v display 
som är OK,  
mikrofon, inga övriga tillbehör, serienummer 
#02088, Pris 2.000:- 

 

 
 
 
 
 
 
 
Uniden Bearcat EBC3000XLT bärbar scannermottagare 25-550 
MHz + 760-1300 MHz AM/FM/WFM 
Bärväska + nätadapter Pris 500:- 

 

  

 
 
Eddystone 940. Klassisk rörbestyckad 
kortvågsmottagare:  0,480 – 30 MHz i 5 band, 
AM-SSB-CW, fint skick, lite repor, bra svänghjul 
och skalmekanism, blankt krom. Provkörd. 
Nätsladden saknas. 
Pris 1.800:-   

 

 

 
 
 
 
 

Wellbrook aktiva loopantenner (endast 
mottagning) Aluminiumring 1,2 m diameter 

2 st LFL/010 med nätadapter.  800:-/st 

1 st ALA330S med nätadapter. 800:- 

 



 
 
 

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 har åter börjat att stiga så vi 
får hålla ett vakande öga på det för att kunna bedöma hur mycket vi kan hålla öppet.  
  

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/ 
 
 
 
 
 
 

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/


 
 

   

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 
 
Radiomuseet har åter fått in många 78-varvsskivor. Vi arkiverar och registrerar dessa i vår 
databas där de är sökbara, Antalet registrerade skivor är idag är 3050 stycken. De 
dubbletter vi får in säljer vi för 20:- per styck.  
 
Hela samlingen med 78-varvsskivor är sökbara i databasen: 
http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/ 
 
De 78-varvsskivor som ligger ute till försäljning kan sökas via 
http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html 
 
Dessutom har vi ett flertal dubbletter på 78-varvsskivor som tillhör arméstabens kurs i 
radiosignalering (morse). Dessa skivor skänker vi bort om det om någon som vill ha dessa  
hör av sig. Annars kommer de att kastas senare i vår. 
 
OBS:  
Vi sänder inga grammofonskivor per post utan dessa måste avhämtas på museet. 
 
Vi lägger inte ut inspelad musik av upphovsrättliga skäl men den kan avnjutas via vår 
besöksdator på museet. 
 
 
Viktor Ohlsson 
viktor.ohlsson@von.pp.se 
 

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/
http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se


 
 

   

 Dubblettböcker från biblioteket till salu 
Det finns en lång rad dubblettböcker till salu billigt på Radiomuseets bibliotek.  
Du återfinner dessa via följande länk: 
 
http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/bocker.html 
 
Dessa kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 
 
 
      KOM ALDRIG MED OANMÄLDA GÅVOR TILL RADIOMUSEET 
 
 
Hjälp med reparationer 
 

 
 
 

   Christer Aronsson i Lindome 
 
Jag driver sedan starten 1981 min firma, Lindome Radio & TV-service, i Lindome söder 
om Mölndal och utför reparationer och service på det mesta inom elektronik, Jag har stor 
erfarenhet av äldre och nyare radioapparater, stereo, HiFi, skivspelare, bandspelare, 
video, PA och gitarrförstärkare men jag reparerar inte platt-TV. 
 
Tel: 031-795 31 10, Mobil: 0736-743103, E-post: lindome.radio@telia.com 
 
 

http://radiomuseet.se/databas/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
mailto:lindome.radio@telia.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 som 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 radioscheman? 
Medlemmar hämtar hem inskannade scheman 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/ 
 
 
 
Scheman från Amerikanska radioapparater 
Här hittar man massor av scheman från Amerikanska radiotillverkare 
 
http://www.nostalgiaair.org/Resources/ 
                 Tipstack till Masse Andersson 
 

 

 
 
 

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.nostalgiaair.org/Resources/


 
 

   

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 marsnumret nr 158 är fredagen den 25 februari 2022.  
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 1 / 2022 är tisdagen den 1 februari.  
 
Sven Persson (Telefon: 070 583 78 06) 
sven.sm6ahu@telia.com 
 

 

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


 
 

   

    Kloka ord    
 
 
    Varning för ny virusmutation från Skottland! 
 
   

          
            Tipstack till Christel Copp          Bild: The Tiger Lillies  

 

                          
                   

                               Lars Lindskog    Viktor Ohlsson 
                               Redaktör 
                               lars@lalind.se 

   Webbmaster 
  viktor.ohlsson@von.pp.se 
 

  

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


 
 


