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Teknik och kultur i gemenskap

Radiomuseet har några riktigt fina dockskåpsmöbler i glasskåpet.

Tunakullans radiogrammofon
Karin Tesser berättar om sitt hobbyarbete med dockskåpsmöbler
Tunakullan heter en serie dockskåpsmöbler som tillverkades av ett familjeföretag i Bro by söder om
Borlänge under åren 1948 till 1952. Paret Britta och John Nilsson startade upp tillverkningen i ett gammalt
hönshus på familjegården i Dalarna. Möblerna såldes framförallt av varuhuset PUB i Stockholm och de
finns med i PUB´s julkatalog 1948 och 1949.

Jag har under några år samlat på dessa dockskåpsmöbler och med tanke på att de tillverkades i liten skala
under ett fåtal år, och att de vid det här laget är minst 70 år gamla, så är det fantastiskt att det ännu går att få
tag på dem.
Jag blev nyligen ägare till två Tunakullan radiogrammofoner.
Den ena var i dåligt skick och båda hade trasig display. Jag började med att efterforska vilket märke det var
tänkt att radiogrammofonen skulle efterlikna. Med lite hjälp fick jag reda på att det stod Centrum på
displayen och fick även reda på att detta företag var kungliga hovleverantörer av radio. Jag fortsatte att fråga
runt och fick till sist en kopia på den ursprungliga displayen.
Den radiogrammofon som var i sämst skick monterade jag ner, slipade alla lackade träbitar och lackade om
dem. Ett saknat handtag ersattes. ”Rattarna” visade sig vara långa spikar och dem tog jag ut och putsade. Jag
fick även vända på den träbit som rattarna suttit i då det blivit fuktfläckar som inte gick att slipa bort. Jag
vände på den lilla tygbiten då den blivit solblekt. Sen var det bara att klistra ihop alla bitar igen och
Tunakullans radiogrammofon av märket Centrum blev som ny.
Jag kompletterade även med att tillverka några extra stenkakor med fodral som får stå bredvid som
dekoration.
Karin Tesser
Miniatyrist

Radiomuseet på Bokmässan
Radiohistoriska föreningen i Västsverige deltog för åttonde året på Bokmässan i Göteborg. den
22-25 september. Vi fick åter tillfälle att under fyra dagar prata med intresserade besökare och
locka dem att besöka på Radiomuseet på Hisingen och vi fick fyra nya medlemmar. Vi var 10
personer som hjälptes åt med bemanningen av vår monter. Totala besöksantalet på Bokmässan
var 82 000 plus 7000 som deltog digitalt. Här följer några bilder från Bokmässan.

Lennart Nilsson sätter upp ljusrampen

Allt är på plats men vi saknar ström till montern!

Så var allt igång med Chaplin på TV:n och dämpad musik från radiosändaren

Lars Quiding samtalar med några besökare

Dag Johansson och Lars Quiding i montern

GP:s monter firade man 50 år med PS-rutan. Kristian Wedel intervjuar Sture Hegerfors som år
1972 började med att teckna nya bilder varje dag.
Bilder: Lars Lindskog

Lunds nya spårväg – Åk med!

Bild Wikipedia

Följ med på en tur på Lunds nya spårväg invigd 13 december 2020. Städer som Göteborg,
Norrköping och Stockholm har haft spårväg sedan inledningen av 1900-talet. Nu kommer en helt
ny stad till med egen spårväg. Det är en 5,5 km lång spårvagnssträcka i Lund med följande nio
hållplatser:
Lund C – Universitetssjukhuset – LTH – Ideontorget – Telefonplan – Solbjer – Brunbotorget - Max
IV - EES samt vagnhallar.
Man har liksom i Stockholm anskaffat tvåriktningsvagnar och bygger därför inte några vändslingor
vid ändhållplatserna som vi har här i Göteborg.
https://www.youtube.com/watch?v=d8NIxHHEDSI

Upplev FN-dagen på Grimeton
På FN-dagen den 24 oktober är det öppet som vanligt på Grimeton och sändaren körs klockan 11 och 14.
Deltagandet är gratis. Det blir dock ingen utsändning via antennen. Mer information ges via hemsidan:
www.alexander.n.se

Götheborg i Nice

Vid ett besök i Nice den 5 september stöter Louise
Drake på Ostindiefararen Götheborg och berättar
på Facebook om detta möte.

Vaknar upp i Nice och ser Götheborg utanför
fönstren! Vilket skepp hon är! Har aldrig varit
ombord men nu! Så imponerande! Nu har
hon lämnat, sköt salut! och går mot Monaco,
på vägen mot Kina.

Putins gisslan = ryska folket

Bilder SVT

Elin Jönsson som vistats långa tider i såväl Ukraina som i Ryssland och känner många människor i båda
dessa länder kontaktar i detta SVT-reportage sina vänner i Ryssland för att få en bild av deras situation.
https://www.svtplay.se/video/36725095/putins-gisslan

Möte med kvantfysiken
Nyheter från framkanten hjälper oss!
Det kvantfysiken försöker beskriva är hur enskilda partiklar, som
fotoner, elektroner eller atomer, beter sig. Ett fenomen inom
kvantfysiken som Einstein pratade om kallas dessutom för
entanglement som utesluter tid och avstånd vid viss
informationsöverföring. Fenomenet kan man inte
förklara riktigt idag men det håller just nu på att snabbt revolutionera de
tekniska förutsättningarna inom en rad områden och en mängd
apparater byggs just nu som använder sig av detta.
Kombinationen kvantmekanik och artificiell intelligens,(AI-teknik) har
dessutom redan nu visat sig vara ytterst kraftfull och alltså inte först om
30 år, som man tidigare trodde.

Elisabeth Gårdbäck
elisabeth.gardback@gmail.com
Tel 0700-923 923

Detta föredrag hölls enbart en dryg vecka innan det meddelades att Nobelpriset i fysik skulle gå till tre
forskare i kvantmekanik: Alain Aspect i USA, John F Clauser i Paris och Anton Zellinger i Wien.
Det som slår en är att forskningen redan i början av 1900-talet hade kommit så långt. Begreppet
kvantmekanik etablerades på 1920-talet i Göttingen. Idag finns det kvantdatorer som är så oändligt mycket
snabbare än våra vanliga datorer. Elisabeth Gårdbäcks föredrag är en dörröppnare för oss alla som inte
hängt med utan som enbart avfärdat kvantfysik som obegripligt. Nu kommer den snart ikapp oss i och med
att den börjar användas praktiskt. Vi kommer alla att möta den under våra liv.

Lars Lindskog
Medlemmar i Radiohistoriska föreningen kan lyssna till föredraget via denna länk
http://radiomuseet.se/medlem/medlem_intern/foredrag/2022-09-17.html

Spion- och kryptoradio

På Radiomuseet har vi en monter i vår entré, som visar spionradiomottagare som Stig Wennerström (1906-2006)
använde sig av. Han greps för spioneri år 1963. Man kan lyssna till hans egen berättelse under den intressanta TVintervju som Stina Dabrowski höll med honom år 1995 och som även finns i denna länk .
https://www.youtube.com/watch?v=sqbKG0p0-xI
Detta hände när Stig Wennerström avslöjades som spion år 1963:
https://www.youtube.com/watch?v=U5oPKtdlcoE
Berättelsen om Wennerström förehavande:
https://popularhistoria.se/samhalle/brott-straff/stig-wennerstrom

Stig Wennerströms kortvågsradio, Hallicrafter typ S 22 R

Vad är FRA och hur arbetar spionerna

Det är spännande och lärorikt att lyssna på spionpoden där Mikael Hylin intervjuar Christer Olsén
https://soundcloud.com/user-533119676/signalen-som-var-med-och-sankte-spionen-stig-bergling

Sköna jazziga klanger på Radiomuseet
De som kom till Radiomuseet lördagen den 8 oktober fick njuta av Marigold sextett live.
Vid konserten i juni förra året på Radiomuseet gick det enbart att nå ut till lyssnarna via youtube p.g.a.
pandemin. Mer om gruppen hittar man här: https://www.facebook.com/MarigoldJazz/

Fr.v. Tobias Sundgren, Erik Selander, Maria Sjöstedt, Mats Eklund

Maria Sjöstedt sjunger här omgiven av Öyvind Eigard, trummor och Mats Eklund, trumpet

Mattias Engström, ny ansvarig för området Audio

Mattias Engström från Borås har utsetts till områdesansvarig för Audio. Det
beslutade styrelsen på sitt senaste möte. Mattias ersätter där Olle Stenbäck
som bytt arbete och flyttat till annan ort.
Mattias är ingenjör på RISE AB (Reseach Institute of Sweden) och är mycket
kunnig på bl.a. radiorör något som vi har stor glädje av på Radiomuseet.
Mattias är dessutom mycket musikintresserad, vilket ju är en utmärkt bas att
stå på vid arbete med våra audioutrustningar.

Mattias beskriver sig själv så här:
Jag är Senior elektronikingenjör med specialitet EMC, elektromagnetisk kompabilitet, och arbetar på RISE
AB i Borås och har stort privat audiointresse av både apparatur, ljud och musik.
Jag har en gång råkat hamna bakom spakarna till ett liknande mixerbord som står i audiohörnan och mer
eller mindre helt utan erfarenhet sänt Boktornet direkt i P1 från Synvillan någon gång på 90-talet. Men det är
en helt annan historia.
Mina tankar är att det skulle vara roligt om vi åter kunde få liv i utrustningen och ha en liten levande
radiostudio.
Mattias Engström

Audioområdet med det stora mixerbordet

Årets konstutställning för Suicide Zero

Bild från invigningen den 9 september

Foto: Satu Koivukangas

Den 9-11 september hade vi årets konstutställning till förmån för Suicide Zero. Den var initierad av
Satu Koivukangas och genomfördes med stöd av Medborgarskolan, Nordic Art Hub och
Radiomuseet. Nytt för i år var samarbetet med Wake Me Up.
Utställningen var förlagd till Medborgarskolans nya ljusa lokaler vid Varnhemsgatan 7 i Kungssten
i Göteborg där inte mindre än 40 konstnärer ställde ut sina 56 målningar och konstföremål som de
skänkt till Suicide Zero.
Via denna länk kan man gå runt i korridoren och i de tre utställningssalarna tack vare en
professionellt sammansatt bildserie utförd av Vilim Nedic vid Nordic Art Hub.
https://nordicarthub.se/konstutstallning-suicide-zero/

Nytt för i år var att organisationen Wake Me Up deltog som medarrangör. Organisationen inriktar
sitt arbete på att i första hand att finnas tillgänglig för ungdomar, som hamnat i kris. Wake Me Up
beskriver sin verksamhet på följande sätt:
Som ung är det viktigt att både känna glädje och att livet går framåt. Att bli hörd och känna
sammanhang är en bidragande faktor till välmående, vilket underlättar övergången till vuxenlivet.
Med Wake Me Up får du som är 16 – 22 år professionell coaching via videosamtal. Våra coacher
finns här för att peppa och stödja dig framåt i livet. Varje samtal är konfidentiellt och kostnadsfritt.
Tillsammans skapar vi mod, energi och mening! Man når oss via hemsidan:
https://www.wakemeup.se/

Amatörradiocertifikat
Radiomuseet startade en kurs för amatörradiocertifikat i början av september. Det är fortfarande möjligt att
hänga på om man är beredd att läsa i lite snabbare takt. Kursen bygger på självstudier via ett nätbaserat
verktyg. Samtidigt kommer vi träffas någon gång per månad på radiomuseet för praktiska övningar vid vår
radiostation och träning inför slutprovet. Vi siktar mot att hålla slutprov under december-januari.
Kontakta oss om du vill vara med
Bengt Lindberg

Martin Björkman

benli@telia.com
070 598 42 00

martin@romleborg.se
070 529 65 54

Radioreparatörer söks
Radiomuseet får in många gåvor i form av radioapparater av de mest skilda slag. Dubbletter försöker vi sälja
men för att kunna göra det så bör vi veta deras kondition. Ibland räcker det med obetydliga insatser på dessa
för att de skall bli i användbart skick. Om du gillar att laga radioapparater så står det en välutrustad verkstad
till ditt förfogande. Välkommen i så fall att kontakta:
Lars Lindskog
lars@lalind.se

Handledare söks
Jag har länge försökt komma igång med cad till kretskort. Tidigare gjorde man detta med fotoresist,
tapesymboler och tusch för att själv slabba med järnsulfat och liknande.
Numera lämnar man s.k. Gerber-filer till leverantörer i Europa och Kina och får tillbaka dubbelsida kretskort
men screentryck för obetydliga pengar.
Problemet för mig är att komma igång med dessa program. Ett som verkar väldigt lovande är
https://www.kicad.org/
Men att komma igång är problemet. Nedladdning och installation är mycket enkelt.
Att kunna få handledning i hur man lägger upp ett nytt kort och slutligen genererar gerberfiler vore
värdefullt.
Finns det någon som kan vara handledare för en sådan kurs? För att komma igång tror jag att ett par kvällar
är allt som behövs, fler tillfällen är naturligtvis bra.
Peter Håkanson
070 732 81 01
peter@ipsec.se

Ny antenn på Radiomuseets tak

Bild tagen av den nya antennen under eftermiddagen då himlen var blå

Bilder Lars Lindskog

Den 15 oktober ersattes den gamla beamantennen till SK6RM med en helt ny antenn, som lyftes på plats
med en skylift. Vi hade tur med vädret för det hade upphört att regna och vindstyrkan var obetydlig så allt
gick perfekt.
Den nya antennen skiljer sig från den gamla i och med att man motordrivet kan ändra längden på elementen.
Detta gör att man kan anpassa dess elektriska längd till den frekvens man ska sända på, vilket gör att den
fungerar som en fullängdsantenn på alla band och blir därmed mycket effektiv.
Antennen behöver bara roteras 180 grader eftersom direktorn och reflektorn kan byta funktion. Den nya
antennen är tillverkad av Italienska företaget Ultrabeam och levererad av WiMo Antennen & Elektronik
GmbH.
Radioamatörerna, som tycker att den är snygg att se på och pryder vårt hus, längtar efter att få testa den. Det
kommer vi att rapportera mera om i decembernumret av Nyheter från Radiomuseet.
Martin Björkman

Julkonsert med Lindholmen Big Band
Söndagen den 20 november välkomnar Lindholmen Big Band oss till en härlig julkonsert i Hugo Hammars
sal på Radiomuseet. Då ses vi!

Bild från konserten 26 november 2017 på Radiomuseet,

Vi ställde ut på Lundby bibliotek

Radiomuseet var inbjudet till Föreningarnas dag
på Lundby bibliotek i Göteborg den 15 oktober.
Jeanette och Lennart Nilsson ställde upp och
visade bland annat upp en radio i gammal stil,
en inspelningsutrustning som är populär hos
barn samt en telegrafnyckel. Föreningarnas dag
är ett årligen återkommande event men lockar
tyvärr inte så många besökare.

Vem behöver några fönsterglas?
Radiomuseet har 27 stycken glasrutor (fönsterglas) i storleken
1300 X 760 mm och med 3 mm tjocklek som kan användas exempelvis till
växthus eller liknande.
Vi skänker bort dessa mot att de avhämtas på Radiomuseet, Anders Carlssons
gata 2 i Göteborg.
Kontakt: Lars Lindskog
lars@lalind.se 070 254 22 37

Alexander
Grimeton Veteranradios Vänner
www.alexander.n.se

Inbjudan till SAQ grundkurs
Under hösten så anordnar föreningen Alexander en SAQ grundkurs, som omfattar grundläggande
teoretiska kunskaper om SAQ:s funktion samt en inblick i hur det praktiskt går till när vi startar
alternatorn. Alla deltagare får vara med och köra sändaren.
Ingen förkunskap är nödvändig, men du bör ha intresse för teknik och ellära för att du ska kunna
tillgodogöra dej kursens innehåll.
Kursen hålls på Grimetons Radiostation i två olika grupper.
Tisdagar: 4 tillfällen varannan tisdag kl. 18.00 med start 4 okt.
Lördagar: 2 tillfällen varannan lördag kl. 10.30 med start 8 okt.
Du väljer själv vilken grupp som passar dig bäst.
Anmälan, med önskan om tisdags- eller lördagsgrupp till info@alexander.n.se senast den 25
september. Max antal per grupp är 8 personer. Först till kvarn gäller.
Kursen hålls på svenska av Fredrik Wiklund och Ola Hernvall och är avgiftsfri för Alexanders
medlemmar. Är du inte medlem så kostar ett års medlemskap 125 kr.
För tillfället så har vi ingen möjlighet att erbjuda någon distansutbildning men det kan bli aktuellt
längre fram, så anmäl gärna ditt intresse för distansutbildning redan nu.

Rundvandring på Radiomuseet
En verkligt professionellt gjord film skapad av journalisten Yuriy Novostavskiy
från Ukraina i augusti 2017 under ett besök på Radiomuseet.
Här är länken och filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=Q8_TIM2rbPM
Yuriy Novostavskiy

yuriy@novostavskiy.kiev.ua

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
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 inspelad år 1940

Lästips

Radion i mitt liv

Under sommarmötet den 11 juni presenterade Elin Franzén sin avhandling som handlar om
radiolyssnandet och bygger på omkring 200 personers förmedlade radioerfarenheter.
Som medlem i Radiohistoriska föreningen kan du gå in via Radiomuseets hemsidan och lyssna till
föredraget.
format via följande adress:
Hennes bok kan läsas i pdf-format
http://mediehistorisktarkiv.se/wp-content/uploads/2021/10/franz%C3%A9n_radio.pdf
content/uploads/2021/10/franz%C3%A9n_radio.pdf

Svensksändarna
En alldeles nyutkommen bok sammanställd av Stig Granfeldt
handlar om radiosändningar på svenska från utlandet. Boken är
utgiven a
av Sveriges DX-förbund
förbund med stöd av bl.a. Johan Berglunds
minnesfond och Radiostiftelsen.
Radiosändningarna på svenska som hade sin höjdpunkt på 50, 60
och 70-talen
talen har idag upphört helt och hållet. Man skulle kunna tro
att motsvarande program skulle ha ers
ersatts
atts av internetsändningar,
men så är inte fallet. Information från utlandet förmedlas numera av
utrikeskorrespondenter från våra svenska dagstidningar och
etermedier och inte av ländernas egna nyhetsförmedlare.

För 300:- erhåller man medlemskap i Sveriges DX
DX-förbund
förbund + denna bok samt medlemstidningen
DX-Aktuellt i pdf-format.
format. Önskas medlemstidningen DX
DX-Aktuellt
Aktuellt i pappersformat är priset 375:375:
Detta går att beställa här:
https://dxkop.sdxf.se/?fbclid=IwAR0gnozJNwCtJmt58iFp_OzahSxYNIjPBAnfLV21ZI8sFrpBMlu0fHCz
https://dxkop.sdxf.se/?fbclid=IwAR0gnozJNwCtJmt58iFp_OzahSxYNIjPBAnfLV21ZI8sFrpBMlu0fHCz-G4

Radio och TV från Göteborg
I en spännande 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 och finns
att köpa via Adlibris för 240:-

Radiotjänst 1925-30
Artikel av Peter Dahlén, professor i medievetenskap vid universitetet i Bergen, som handlar om de
första åren då radioprogrammen inte kunde spelas in utan allt fick sändas direkt.
https://www.nordicom.gu.se/sites/default/files/kapitel-pdf/dahlen_0.pdf

Kalendarium 2022
24/10 FN-dagen på Grimeton
9/11 Funktionärsmöte
20/11 Julkonsert med Lindholmen Big Band
10/12 Vintermöte
18/3 2023 Årsmöte

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. Där ligger i skrivandets stund två patienter och
medan ett hundratal är inlagda på andra avdelningar.

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 dem 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

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
POPULÄR RADIO finns att köpa. Det gäller hela årgångar 1936-1953 (några enstaka nummer
saknas). Totalt c:a 200 nummer. Pris 200:-. Avhämtas på museet.
Allt kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig.
Lars Quiding
larsq@bahnhof.se

Hjälp med reparationer

Bernard Andersson på Bangatan

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 reparerar inte platt-TV.
Tel: 031-795 31 10, Mobil: 0736-743103, E-post: 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 vill att allt skall fungera.
Det går att kontakta Mats Larsson via telefon 070 351 47 75 eller via e-post: MRTV@tek.com

KOM ALDRIG MED OANMÄLDA GÅVOR TILL RADIOMUSEET

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

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

Söker du radioscheman?
Medlemmar hämtar hem inskannade scheman från Radiomuseets hemsida

Serviceinformation finns 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

Application Notes från Sylvania 1960
https://frank.pocnet.net/other/Sylvania/Sylvania_ElectronTubeApplicationNotes_1960.pdf

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

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

EF91=6AM6

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
jeanette62373@hotmail.com

Matts Brunnegård
gjutaren26@gmail.com

Länk till Facebook: https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/

Nyheter från Radiomuseet
Deadline för decembernumret nr 167 är söndagen den 20 november 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 4 / 2022 är onsdagen den 1 november.
Sven Persson (Telefon: 070 583 78 06)

sven.sm6ahu@telia.com

Följ Radiomuseet på instagram
Matts Brunnegård ansvarar för Radiomuseets instagramkonto. Har du någon bild till vårt konto så sänd den gärna
med en kommentar till mig.
Matts Brunnegård

gjutaren26@gmail.com
Länk till instagramkontot
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/

Kloka ord

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

Viktor Ohlsson
Webbmaster
viktor.ohlsson@von.pp.se

