
 
 

Nyheter från Radiomuseet 
Nr 118, 1 november 2018 
 

Hur är läget på börsen? 
 

 
 
När ledamöterna i Par Bricole skulle träffas den 29 september på Valand med 500 gäster 
framfördes ett spex under titeln: KREUGER – Ett tändsticksproblem.  Då behövde man en bra 
radio från 1931 och valet föll då på denna Centrum BV3 (RM 3711) från Radiomuseet. 

 

 
I vår nära grannskap reser sig Karlatornet långsamt upp ur leran. Med sina 73 våningar,  
594 bostäder och sin höjd på 245 m blir det Nordens högsta byggnad.  
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Lovkul på Radiomuseet 

 

  
 

 30 oktober – 2 november Kl. 12 – 15 
 

Här finns massa roligt att göra –  
   ta med barnen och ha kul! 

 
Inträde 50 kronor för vuxna. Barn under 16 år går in gratis. 

Anders Carlssons gata 2, 417 55 GÖTEBORG  www.radiomuseet.se 

 

Parkering vid Radiomuseet 
På grund av byggnadsaktiviteter inom området har några parkeringsplatser försvunnit inom Lindholmen. 
Därför har man öppnat ett nytt parkeringshus i Götaverkens gamla lokaler mitt emot Radiomuseet. Där kan 
man parkera inomhus till samma kostnad som utanför. Parkeringshuset hålls öppen dygnet runt. 

 

Allmänna kommunikationer under hösten 
Spårvagnstrafiken med linje 1 och 9 till Stenpiren fungerar åter normalt.   

 
 
Kalendarium 
 
Styrelsemöte tisdagen den 4 december 
Julfest torsdagen den 6 december klockan 18 
Vinterns kvartalsmöte lördagen den 15 december kl 12.00 med föredrag och film om Titanic 
Årsmöte lördagen den 16 mars 2019 med Radiomuseets 25-års jubileum  

http://www.radiomuseet.se


 

 

 
Föredrag och film om
 

 
Det pågår en påkostad Titanicutställning i Göteborg på Södra Hamngatan 55 under tiden 
21/9 – 31/3. Den är väl värd att besöka. Med anledning av denn
uppmärksamma Titanic under kvartalsmötet den 15 december. 
intressant än att höra närmare om vilken radioutrustning som fanns ombord på Titanic och 
som kunde utnyttjas för nödsignalering den ödesdigra natten den 15
krockade med ett isberg.  
 
 

 
 

 
 
 
Den som vet mycket om detta är vår medlem Karl
Strid från Karlstad som kommer och talar om detta och 
visar bilder för oss. Efter föredraget visar vi filmen 
”Titanics hemligheter” 
beskriver hur ett forskarteam 
1986 och filma detta med hjälp av en kamera 
en obemannad undervattensbåt. Filmen är utgiven av 
National Geographics och är mycket sevärd. Vi visade 
den även på 100
april 2012.
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Föredrag och film om Titanic den 15 december

en påkostad Titanicutställning i Göteborg på Södra Hamngatan 55 under tiden 
tt besöka. Med anledning av denna kommer vi att 

uppmärksamma Titanic under kvartalsmötet den 15 december. Vad kan vara mera 
n att höra närmare om vilken radioutrustning som fanns ombord på Titanic och 

ring den ödesdigra natten den 15 april 1912 då fartyget 

Den som vet mycket om detta är vår medlem Karl
Strid från Karlstad som kommer och talar om detta och 
visar bilder för oss. Efter föredraget visar vi filmen 
”Titanics hemligheter” (The secrets of  the Titanic)
beskriver hur ett forskarteam lyckas lokalisera skrovet 
1986 och filma detta med hjälp av en kamera 
en obemannad undervattensbåt. Filmen är utgiven av 
National Geographics och är mycket sevärd. Vi visade 
den även på 100-årsdagen av Titanics förlisning den 15 
april 2012. 

 

den 15 december 

 

en påkostad Titanicutställning i Göteborg på Södra Hamngatan 55 under tiden 
att 

Vad kan vara mera 
n att höra närmare om vilken radioutrustning som fanns ombord på Titanic och 

april 1912 då fartyget 

Den som vet mycket om detta är vår medlem Karl-Gustav 
Strid från Karlstad som kommer och talar om detta och 
visar bilder för oss. Efter föredraget visar vi filmen 

the Titanic) som bl.a. 
lyckas lokalisera skrovet 

1986 och filma detta med hjälp av en kamera monterad i 
en obemannad undervattensbåt. Filmen är utgiven av 
National Geographics och är mycket sevärd. Vi visade 

årsdagen av Titanics förlisning den 15 
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Tack från Oskar Fredriks skola 
efter ett besök tisdagen den 25 september på Radiomuseet  
 
Hej Jeanette! 
Det var ett fantastiskt fint besök hos er. Barnen och jag var så nöjda och glada. Vi blev så väl 
mottagna. Ni hade gjort ett väldigt fint upplägg och alla hade något att göra hela tiden och 
experimentera. Vi hade jättekul och barnen var lyriska när vi var tillbaka. Tack för ni tyckte att 
barnen uppförde sig så bra. Jättekul att höra! Jag har en väldigt fin klass! Vi har lärt oss massor.  
Tusentack än en gång och hälsa dina kolleger och Tacka Varmt från oss för ett jättebra besök! Vi 
var så nöjda allihop! 
Med vänliga hälsningar 
 
Carina Nissblad 
Legitimerad Förste Lärare i klass 3 C 
 
GÖTEBORGS STAD 
Grundskoleförvaltningen 
Oscar Fredriksskolan 
 
 
 
Föredraget om spionradio finns nu inspelat 
 

 

 

 
 
 
 
Vid höstmötet den 15 september höll 
Christer Falkenström ett uppmärksammat  
föredrag om apparater och teknik för 
spionradioverksamhet. Föredraget 
avslutades med en frågestund och en 
närmare demonstration av olika 
radiosändare och mottagare. Du som är 
medlem i Radiohistoriska Föreningen kan 
via länken nedan enkelt logga in på 
medlemssidan där man finner en 
inspelning av föredraget. 
 
 

http://radiomuseet.se/medlem/medlem_intern/index.html 
 
 
 
 

http://radiomuseet.se/medlem/medlem_intern/index.html


 

 

5 

  

 
 

 
Christer Falkenströms spionradiosamling 

 
 

   Norge utan FM-radio 
 
Norge är hittills det enda land i världen, som släckt ned sitt riksomfattande FM-nät till förmån för 
ett DAB-nät. Detta skedde under 2017 och gäller NRK:s fyra radiokanaler samt de kommersiella 
radiokanalerna Metro P4 och Bauer Media som även sänts via marknätet i Norge.  
 
Det har lett till att lyssnandet på dessa radiostationer har minskat kraftigt medan det i stället ökat 
rejält över de kommersiella radiostationer som fortsätter att sända sina program på FM-bandet.  
 
2018 är alltså det första året utan rikstäckande FM-sändningar i Norge. Det skall bli intressant att se 
hur detta går när förändringen verkligen kan utvärderas. Mer information får man om man googlar 
på DAB radio Norge. Där finner man bl.a. länken: 
 
www.publicaccess.se/2018/04/halva-norge-lyssnar-inte-pa-dab-radio.html 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 
 
 
 

http://www.publicaccess.se/2018/04/halva-norge-lyssnar-inte-pa-dab-radio.html
mailto:lars@lalind.se
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Biskopshuvan 
 

 
 
I ett nummer av Radioten från Ringsted Radiomuseum i Danmark presenterar 
man denna verkligt snygga Philipsradio som gick under smeknamnet 
Biskopshuvan.  
 
Radiomuseet har ett antal av en annan Philipsmodell typ 834 som kallas 
Super Induktans. En av dessa har nummer RM0918 och är tillverkad 1933.  
(se nedan). 
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  Museivärd är kanske något för Dig?  
 
Vi ställer frågan till vår ordförande Jeanette Nilsson. 
 
Varför är det så roligt att vara värd på Radiomuseet? 
Radiomuseet är ett ställe att trivas på och det gör även våra besökare. Som värd får man 
ta emot mycket beröm för museets höga kvalitet – sådant stärker en som person. 
 
Vad ger värdskapet dig 
Mig ger det att jag får träffa många trevliga människor i en trevlig miljö. Sådant är 
utvecklande och betydelsefullt för det egna välbefinnandet. 
 
Är det en svår uppgift att vara värd på Radiomuseet 
Nej inte alls. Rutinerna är enkla och de kommer man snart in i. 
 
Hur lär man sig att få igång alla apparater som skall vägleda besökarna  
Det är i de flesta fall väldigt enkelt. Som ny värd går man tillsammans med en kollega med 
flerårig erfarenhet och som kan visa en allt man behöver veta.   
 
Vad gör man om man får svåra frågor som man inte kan svara på direkt 
Ingen kan svara på alla frågor men om man får besökarens e-postadress så kan vi hjälpas 
åt att svara på de frågor som kan uppkomma. Detta gäller även svårare frågor. 
 
Hur lång tid får man sätta till varje gång man är värd på radiomuseet. 
Tre och en halv timme! Öppettiderna är normalt tre timmar och man bör vara på plats en 
kvart innan så att man kan öppna upp och få igång museet. Sedan tar det en cirka en 
kvart att stänga ned allting innan man går hem.  
 
Ställs det krav på medlemskap i föreningen 
Ja det gör det. För att man skall få ut nycklar samt kod för att kunna stänga av och slå på 
larmet på museet måste man vara medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.  
 
Om man kommer med bil vad kostar det att parkera utanför museet 
Föreningen håller med gratis parkeringskort då en medlem ställer upp som värd så det 
kostar ingenting.  
 
Har man några andra förmåner när man ställer upp 
Man får kaffe och tee utan kostnad. Bryggning hjälps man åt med. 
 
Hur anmäler man sitt intresse för att vara museivärd till Radiomuseet? 
Man sänder ett mail till info@radiomuseet.se och meddelar att man är intresserad så 
kontaktar vi dig. 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 
 
 
 

mailto:info@radiomuseet.se
mailto:lars@lalind.se
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Rapport från Bokmässan 
 

 
Bo Sörensson och Göran Björving i samtal med besökare   Bild Lars Lindskog 
 
Radiomuseet deltog för sjätte året i rad i Bokmässan, som ägde rum mellan den 27-30 
september. Vi var 11 medlemmar, som ställde upp på fem stycken tvåtimmarspass och 
således mötte besökare i montern under sammanlagt 10 timmars tid. I år var det skönt och 
lugnt utanför Svenska Mässan. Inga demonstrationer vare sig från höger eller vänster! Det 
är verkligen ett roligt att få träffa så många trevliga människor. I pauserna mellan passen 
vandrar man själv runt och lyssnar in sig på allt spännande som händer på Bokmässan. 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 

 
Debatt   
Hur vi vill ha Audionen i framtiden 
  
Jag instämmer med Anders Söderström, det vore bättre med en ordentlig årsskrift med artiklar och 
återblick på årets verksamhet. Däremellan är ett kort nyhetsbrev 8-10 gånger om året per e-mail 
lämpligt. Då ni började sända tidningen med e-mail har den tid jag lägger ned på läsningen minskat 
kraftigt. 
 
Hälsningar 
Göran Spetz 
Sibbared Östergården 2, 524 96 Ljung  
Tel 070-663 45 40 

mailto:lars@lalind.se
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Imponerande radiogrammofon 
 

 
 
Denna Philips F8X82A från 1958 står hemma hos vår medlem Lars Eriksson i Torsås. Den 
här typen lär enbart ha byggts i relativt få exemplar och då med tanke på USA-marknaden 
så den är verkligen unik.  
 
Från  www.Radiomuseum.org  hämtar vi följande uppgifter om denna modell: 
Apparaten är försedd med 16 rör, 7 högtalare, LV,MV,KV och FM-band, skivväxlare och 
bandspelare. 
 
Finns det någon mer som har en sådan radio så vill Lars gärna ha en kontakt för utbyte av 
erfarenheter. Hör då av dig till Lars Eriksson, tel 0486-10787, rockola59@hotmail.com 
 
 
 

       

 Kursverksamheten 
 
Under förra hösten och våren har vi haft kursverksamheter inom olika områden såsom 

- Licenskurs för amatörradiointresserade 
- Användarkurser gällande mikroprocessorn Arduino och mikrodatorn Rasberry Py 
- Kurs i reparation och trimning av rundradiomottagare. 

Radiomuseet har f.n. inte planerat någon kursverksamhet inför hösten men tar gärna emot 
förfrågningar om kurser och förslag till nya kurser via info@radiomuseet.se 
. 

 

http://www.Radiomuseum.org
mailto:rockola59@hotmail.com
mailto:info@radiomuseet.se
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Transceivrar till salu 
 
Radiomuseet har följande transceivrar till salu. De är testade och tycks fungera. 
 

 
1. Yaesu FT-707, transceiver för HF, 100 W, inkl nätaggregat och mikrofon: 2000 kr. 

 

 
2. Trio TS-510, transceiver för HF, 100 W, inkl. nätaggregat och mikrofon. 2000 kr. 

 
 
Intresserade kan kontakta mig. 
Bengt Lindberg, SM6BLT,  
benli@telia.com 

 

mailto:benli@telia.com
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Museibutiken 
 

   
 
Bo Carlsson, som är ansvarig för museibutiken på Radiomuseet, finns normalt tillgänglig under 
eftermiddagar, vardagar. Andra tider kommer affären bara att kunna öppnas om det finns 
funktionärer som har tid att vara med.   
 
Bo Carlsson 
bo.carlsson@bredband2.com 
 
 
 

  Stenkakor till salu 
 
Våra 79-varvsskivor är sökbara i databasen 
Vi lägger inte ut inspelad musik av upphovsrättliga skäl men den kan avnjutas via vår besöksdator på 
museet. 
 
Inte bara radioutrustningar och litteratur går att hitta på Radiomuseets hemsida utan även 78-varvsskivor. 
Vi har nu registrerat över 1700 78-varvsskivor. 
 
Dessa kan man söka via Radiomuseets hemsida om man klickar på Sök i databaserna. Vi säljer de skivor 
som vi har dubbletter av. Vill man veta vilka de är går man in på 
 
radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html 
 
   
OBS: Vi sänder inte grammofonskivor per post utan dessa måste avhämtas på Radiomuseet. 
 
Viktor Ohlsson 
viktor.ohlsson@von.pp.se 
 

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
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 Dublettböcker från biblioteket till salu 
Det finns en lång rad dublettböcker till salu billigt på Radiomuseets bibliotek.  
Du återfinner dessa via följande länk: 
 
http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/ 
 
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 
 

 
 
 
Försäljning på Radiomuseet 
 
Radiomuseet säljer från sina samlingar apparater som inte är aktuella att ställa ut, liksom rör och 
komponenter. Radioapparater och instrument till försäljning utannonseras regelbundet i NfR och på 
Radiomuseets hemsida.  
 
Försäljning sker på två sätt: 
På onsdagarna mellan klockan 15 och 19 finns normalt medlemmar som ansvarar för försäljning på plats på 
Radiomuseet. Dels håller Radioaffären öppen för försäljning av apparater och komponenter, dels brukar de 
medlemmar som ansvarar för rörförsäljning vara på plats. Medlemmar i Föreningen är välkomna att besöka 
Radiomuseet vid dessa tillfällen för att handla, men man kan inte kräva att det alltid skall finnas 
försäljningspersonal på plats. Om du, som är medlem, själv vill leta i komponentförrådet är detta möjligt 
under de tider då affären har öppet. Kontaktperson är Bo Carlsson. Detta gäller dock inte elektronrör! 
Betalning kan ske med kontanter eller via bankkort. 
 
Alla övriga tider tar Radiomuseet endast emot beställningar av apparater, komponenter och rör via mail eller 
brev, eller undantagsvis på telefon. Dessa beställningar expedieras sedan per post, eller kan avhämtas 
under ordinarie öppettider. I det senare fallet skall den som beställer ha angivit i beställningen att godset 
skall avhämtas. Någon från Radiomuseet ringer eller mailar när de beställda varorna är klara för avhämtning.  
 
Beställda varor som skall skickas med post skall förskottsbetalas. Varor som avhämtas kan betalas kontant 
eller med bankkort. När det gäller större, tyngre och skrymmande försändelser beställer kunden avhämtning 
av dessa på Radiomuseet och betalar fraktkostnaden direkt till speditören.  
 
Vad som ovan stadgats rörande medlemmar gäller också för dem, som inte är medlemmar i föreningen. 
Radiomuseet tillämpar differentierade priser för medlemmar och icke medlemmar. 
 
Beställningsadressen är: info@radiomuseet.se 
 

 
 
 
 

http://wordpress.radiomuseet.se/dubblettbocker-fran-biblioteket-till-salu/
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
mailto:info@radiomuseet.se
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Hjälp med reparationer 
 

        
 
 
 
Radioreparationer utföres även av 
 
Kållereds Radio och TV Service 
Tryckrullar och drivremmar till bandspelare 
Kållereds Radio och TV Service (info se ovan) 
se Kållereds Radio 
Leif Alenäs (medlem) 
Gamla Riksvägen 16 
428 32 Kållered  
Telefon: 031-795 11 75,  0703-98 78 78 
e-post: eve.ruch@bredband.net 
Utför reparationer på radio och TV. Har även tryckrullar och drivremmar till bandspelare. 
 
Elektrolytkondensatorer mm säljes av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16 Öppet 10-15 vardagar 
lhmusik@gmail.com  
 
 
Grammofonnålar, pickuper och mycket annat 
Svalander Audio AB 
www.svalander.se 
 
 

Electrokit Sweden AB 
Elektronikbutik i Malmö, Sverige 
Adress: Västkustvägen 7, 211 24 Malmö 
Telefon: 040-29 87 60 
 

 

mailto:eve.ruch@bredband.net
mailto:lhmusik@gmail.com
http://www.svalander.se
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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 031-42 86 90, Telefax 031-42 86 50 
E-post: magnus@temaelektronik.se 
Öppettider: vardagar 09:00 – 17.00 
 

 
 
Hjälp med mediaöverföringar 
 
Radiomuseet har haft som en ambition att kunna hjälpa kunder med att överföra gamla tråd- och 
bandinspelningar till CD och videoformat till DVD. Utrustning för arbetet liksom lokal finns på museet. 
Tekniskt kunnande finns även det men det saknas någon frivillig kraft, som känner för att engagera sig och 
satsa tid på den uppgiften. 
 
Samtidigt får vi av och till frågor från besökare om var man kan få hjälp med detta. 
Eftersom vi för närvarande inte är beredda att ta på oss uppgiften lämnar vi här namn och adress på några 
företag, som verkar ha ambitionen att klara av det mesta. 
 

 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 restored.se, 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 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto:info@restored.se
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Hjälp med radioschemor? 
Hämta hem inskannade schemor från Radiomuseets hemsida 
 

Serviceinformation från följande tillverkare: Centrum, 
Luxor, Radiola 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 för 2018.  
 
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/ 
 
Välkommen till Museenytt från Västsverige 

 
Det finns idag en intressant hemsida med museinyheter från Göteborg och Västsverige 
som man presenterar så här:  
 
Vi arbetar enbart med museinyheter och sidan är ren informationssida vi har inga 
kommentarsfält eller liknande och kommer heller inte att ha det.  
 
Adress: www.museenytt.se 
 
Redaktör  
Arne Brorsson 
arne.brorsson@live.se 
 

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.museenytt.se
mailto:arne.brorsson@live.se
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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. Adressen är som vanligt: 
 
Jeanette och Matts kan vi nå här: 
 

Jeanette Nilsson               Matts Brunnegård 
jeanette62373@hotmail.com     gjutaren26@gmail.com 
 
Via denna länk kommer Du direkt till Radiomuseet: 
 
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/ 
 
 

  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för decembernumret nr 119 är fredagen den 23 november 2018.  
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!  
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta, även till de som bor långt borta. 
 
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 / 2018 är 8 november.  
 

Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06) 
sven.sm6ahu@telia.com 
 

mailto:jeanette62373@hotmail.com
mailto:gjutaren26@gmail.com
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord  
 

 
Bild: Bognor Regis i England. 

   Några av fiskmåsarna har skaffat sig en egen påle 

 
 
 

                              
  Lars Lindskog                                                                               Viktor Ohlsson 
  Redaktör          Webbmaster 
  lars@lalind.se         viktor.ohlsson@von.pp.se 

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


 
 


