
November 2011 

John Boe Kristensen i Hørby ved Hobro har fundet disse to fine ting. Om fundene fortæller han: Det hele startede 
med, at jeg kom til at byde på en stak rejsegrammofoner på Ringsted radio-loppemarked. Jeg fik dem, men havde 
ikke noget at bruge dem til (alle var defekte ) men et tilfælde gjorde, at en bekendt gerne ville bytte dem med 
disse to apparater 



September 2011 

Et andet medlem af RFV har foræret Funder-radiomuseum, denne flotte  Movicorder Stereo A-Two med tilhørende manual, 
samt en Movic forforstærker til taleaudiometrisk udstyr.  model F 20  fabriksnr. 2  alt i fineste stand. en stor tak til giveren. 
Med venlig hilsen  Bjarne S. Jensen Funder-radiomuseum 



Juli 2011 

På en rejse til Sverige dukkede disse to krystalapparater op 
på et af de mange Loppis, som man støder på langs alle veje. 
Pris til sammen 300 kr. (svenske vel at mærke!) Per Rasmus 
Møller 



Maj  2011 

Denne gang er det Bjarne Steen, Funder 
Radiomuseum, der har fået overdraget 
nedenstående fine sager til sin i 
forvejen righoldige samling 



April 2011 

Søndag d 25. april var jeg et smut på 
den lokale genbrugsplads med et læs 
affald. 
Selv om et stort skilt forkynder: 
"KLUNSNING FORBUDT", gik jeg 
alligevel en snuserunde, og kunne 
straks se, at der var guld i afdelingen 
for SMÅ EL-APPARATER... 
Nu skulle hovedet holdes koldt og alle 
forhandlingstalenter pudses af. Det var 
nu slaget skulle slås. Heldigvis var det 
"ham den flinke" der var på vagt den 
dag. (ikke den sædvanlige KONG-
SKRALD). 
Det lykkedes med øl og slesk tale at 
redde 6 apparater. Der var flere, men 
de lå knust under div. printere, 
støvsugere, mikroovne, computere osv. 
Der må have været en på Nysted-
egnen der har samlet radio. Det så ud, 
som det var en større samling der var 
skrottet, men som nævnt, de fleste 
apparater var helt ødelagt.   
Men jeg kørte glad hjem med en 
UNICA, HELLESENS, TOGAFON, og en 
SKALAPHONE. Der er to, der mangler 
at blive identificeret... 
med venlig hilsen  Martin Nordal 
Andersen, Lolland 


