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Hej alla Radioveteraner. 

 

Visst är det tur att vi kan anpassa våra ”semestrar” 

till de tidpunkter som ger den skönaste sommar-

känslan - det verkar som om någon slags tidsskill-

nad har placerat juli i augusti i år………….. 
 

Nu börjar det ändå kännas som om hösten startar 

sin verksamhet, om inte annat märks det på att 

solen kryper ner i sin säck lite tidigare för varje 

dag. Dags alltså även för RVK att starta aktivite-

terna 
 

Först dock en liten nyfiken fråga: Vet ni vad 

Tjockhult Tjinook är?? 

Jaså inte – det gjorde inte heller vi 24 som 

besökte Nynäshamns Ångbryggeri i slutet av 

augusti. 

Men efter en trevlig visning med noggrann 

provning av 8 olika ölsorter har vi nu lärt oss att 

uppskatta denna mycket angenäma maltdryck 

från sagda bryggeri!! 

 

 
Vetgiriga Veteraner 
 

Själva tänkte vi börja höstens nya aktiviteter med 

en liten tillbakablick på vår (=SRA’s) bakgrund, 

nämligen 

 

Onsdagen 16 sept 11.00   Radiobolagets historia 

1919-1939  ”de första 20 åren” 
 

Vår egen Radioveteran Bengt Svensson var väl 

inte fullt aktiv under denna period , men han har 

förvisso studerat och ägnat mycken tid åt att sätta 

sig in i vad som då hände och vilka produkter som 

kom ut. 

 

 

 

 

Han berättar om viktiga händelser, visar bilder och 

låter oss lyssna på intervjuer. Han kommer även 

att ha med sig den allra första serietillverkade 

radion M15. 
 

Plats alltså för nostalgi eller bara helt vanlig  

nyfikenhet , i en av Ericssons mest moderna 

konferenslokaler KI1003 Diabas. Den ligger i 

glashuset med ”sprickan” på Isafjordsgatan 10. 

 

Kaffe/te med ostfralla kommer att serveras till de 

medlemmar som kommer vid 10.30-tiden. Mötet 

är självfallet kostnadsfritt. 

 

Anmälan till Leif Lasson senast onsdag 9 sept 
per mail till leif.lasson@glocalnet.net (helst) eller 

070-5440397 

 
Besök på Gustavsbergs porslinsmuseum. 

Tisdag 29 sept kl. 12:00  - 13:00 
 

Vi börjar med en guidad tur på Porslinsmuseet 

som är en skattkammare med stora samlingar  

från Gustavsbergs porslinsfabriks 170-åriga 

verksamhet. I utställningarna visas både unikt 

konstgods och otaliga kända exempel på 

bruksporslin alltifrån starten 1827 till 1993 då 

hushållsporslinsfabriken lades ned. På museet 

kan vi också se en temporär utställning som 

visar ett nytt Hammam ( ett slags badhus i 

Sverige ) med konstnären Ibrahim Elkarims 

skisser, modeller och kakelprover till ett 
omdiskuterat Hammam projekt på Östgötagatan  

i Stockholm . Efter guidningen kan de som vill 

äta lunch på Bistron Gustavsberg eller ta en fika 

på café Tornhuset som båda ligger bredvid 

museet. Det finns också möjlighet att shoppa på 

egen hand till bra priser av porslin, keramik och 

glas på factoring outlets.  

Plats: Samling vid Gustavsbergs porslins-

museum  Odelbergsvägen 5 B Gustavsberg. 

Kollektivtrafik: SL-buss 474 från Slussen 

hållplats Farstaviken. Restid 20-25 min. 

Med Bil: Väg 222 mot Gustavsberg, efter ca  
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20 km avfart mot Gustavsberg och Värmdö 

Marknad. Efter ca 2 km sväng vänster vid  

Farstaviken. Följ brunvita skyltar med texten 

”Porslinsmuseum”. 

Besöket är helt kostnadsfritt för medlemmar,  

50 kr betalas till Hans Ö för varje medföljande 

gäst. 
 

Anmälan senast den 25 sept. till Ulla 

Knutsson 90knutsson@telia.com (helst) eller  

tel 070-3788829  

 

 

Besök i Vindragarlagets härbärge tisdagen 

den 20 okt och onsdagen den 21 okt kl 13:00. 
Adressen är Stora Hoparegränd 6. 
 

Vindragarna var det skrå i Stockholm som hade 

ensamrätten att sköta transporterna av vin och 

brännvin från Skeppsbron till krogar och 

lagerkällare i Stockholm. Dom hade ett eget 

härbärge på Hoparegränd, som har bevarats som 

museilägenhet. Detta hör till de minst kända av 

Stockholms sevärdheter så passa på att gör ett 

besök nu när du har chansen. 

Tyvärr fungerar inte utrymmena för rullstolar. 

 

Anmälan senast den 12 oktober till Olle 

Hellström i första hand på mail 

olovh.ohm@gmail.com eller på telefon  

08-58012546. (spela in ett meddelande.) 

 

OBS! Ange på anmälan vilken/vilka dag/dagar 

du kan komma. OBS: Varje visning tar bara 9 

personer. Ingen kostnad för medlemmar, 200 kr 

per medföljande gäst (om det finns plats). 

 

 

Den 28 oktober klockan 16.00 dags för 

Årets Härliga Höstfest på Microhof i Kista 
  

Välkomna till årets höstfest som återigen går av 

stapeln på den gamla RIFA-restaurangen 

Microhof i Kista.  

Vi bjuder på lyxlandgång med vin eller öl, samt 

kaffe och kaka. Som vanligt står klubben för 

kostnaden. 

  

Anmälan senast 21 oktober till Ulla Knutsson 
90knutsson@telia.com (helst) eller 070-

3788829. 

 

Vi i styrelsen vill gärna påminna om 

möjligheten att komma med egna förslag på 

aktiviteter och utflykter. 

De flesta av våra aktiviteter och besök har 

naturligt blivit av mer allmänt kulturella 

verksamheter, men vi vet att de flesta 

medlemmarna också vill se och besöka något 

som är av mer teknisk natur. 

Har ni några förslag eller känner till några bra 

aktiviteter av mer (radio?) teknisk art, så maila 

eller ring Olle Hellström på 

olovh.ohm@gmail.com eller 08-58012546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kista 2015-08-31 

Agneta,  Bosse,  Hans,  Helene,  Kerstin,  

Leif,  Pieter, Olle,  Tore och Ulla  
 

Nästa Medlemsblad beräknas komma ut 21 oktober  
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