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Bokning av visningar och samlingslokal 

Tel 031-779 21 01
Du finner Radiomuseet i centrum av den f.n. mest 
expansiva delen av Göteborg, Norra Älvstranden, 
med Ericsson, Sigma, Navet, Semcon, Caran, 
Chalmers och Lindholmen Science Park som 
närmste grannar.

Vägbeskrivning till Radiomuseet:
MED BIL 
Kör till Lundbyleden pa Hisingen. Kör av mot 
Lindholmen/Lundby Strand. 
MED BUSS
Buss nr 16 från Nordstan, buss nr 99 från 
Frölunda Torg eller buss 45 från Marklandsgatan 
till Regnbågsgatan.
MED BÅT 
Älvsnabben/Älvnabbare från Lilla Bommen eller 
Stenpiren till hållplatsen Lindholmspiren.
ÖPPETTIDER 
Måndag Stängt 
Tisdag 12 - 15 
Onsdag 12 - 20 
Torsdag - söndag 12 - 15 
Större helger Stängt 
Övriga tider efter överenskommelse.

HISTORIK

Radiomuseet i Göteborg drivs ideellt av 
medlemmarna i Radiohistoriska Före-
ningen i Västsverige. 
Föreningen bildades av ett antal radiointresserade 
personer år 1983. 
Bland dem som bildade föreningen var redaktör 
Erik Bergsten vid Sveriges Television som blev 
föreningens förste ordförande.
Radiomuseet fick från början disponera lokaler 
i dåvarande Industrimuseet i Gårda, men när 
Industrimuseet lades ner år 1993, fick museet 
överta det nedlagda ritkontoret på gamla 
Götaverken på Lundbystrand. 
Där har verksamheten utökas till att inte bara 
visa radiomottagare och sändare utan även 
television, fartygsradio, militärradio, mobilradio, 
mätinstrument och mycket annat.
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Några av de äldsta apparaterna på museet är 
denna gnistsändare (t.h.) och tillhörande mot-
tagare (t.v.). Ett examensarbete vid Chalmers 
1906 av K.G.Eliasson. Han startade Göteborgs 
första rundradiosändare 1923-01-18.

Rundradiomottagarens utveckling
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1970-talet 2010-talet

TV 1947

På Radiomuseet hittar du vad du vill veta om 
radio alltifrån förra sekelskiftet till dagens teknik. 
Kanske hittar du i våra samlingar den radio som 
du hade när du var ung. På Radiomuseet kan du 
botanisera i teknik utvecklingen, se hur designen har 
förändrats genom åren eller få en spännande inblick 
i kommunikationen till sjöss. Du kan också ställa 
frågor till våra kunniga medarbetare eller gå med på 
de guidade turer som vi ordnar för grupper. 
Om du har intresse för radions historia kan vi 
rekom mendera medlemskap i vår förening. Genom 
med lemskapet får du vår tidskrift Audionen 
samt tolv nummer av Nyheter från Radio museet. 
Distributionen sker huvudsakligen via E-post. Du har 
även möjlighet att delta i olika kurser i radioteknik, 
som föreningen anordnar. 

I vår museibutik finns böcker om radio och radio-
historia och vi säljer även vykort och andra 
souvenirer. I butiken hittar du också delar till olika 
typer av radioapparater och vi har komponenter som 
kan vara svåra att hitta någon annanstans. För dig 
som är intresserad av att experimentera är detta en 
riktig fyndplats! Hos oss finns också Sveriges Radios 
CD-skivor med gamla radioprogram till försäljning. 
Om du är intresserad av radio och design kanske det 
skulle passa med någon av de apparater som vi har 
till försäljning. Du kan också få hjälp med goda råd 
om hur man handskas med äldre apparater, eller att 
hitta dokumentation och scheman med mera i vårt 
bibliotek. 


