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  Ringblomme-Jazz på Radiomuseet  
 
Lördagen den 9 maj klockan 17-19 kommer Marigold jazzsextett till Radiomuseet och 
spelar skön livemusik ursprungen ur den finaste göteborgsmylla. Marigold Jazz (översatt 
Ringblomme Jazz) är en sextett av damer och herrar som väljer ut utsökta jazzpärlor från förr och 
blandar med lite nyare material. Det är låtar med skönt sväng, glimten i ögat och de framförs med 
stor innerlighet. Swing och 50-talsjazz för oss.  
 
Medverkande är: 
 
Mats Eklund - trumpet och flügelhorn 
Peter Iggfält- trummor 
Stina Weststrand - klarinett och sång 

Erik Selander-   
Tobias Sundgren - kontrabas 
Maria Sjöstedt - sång

 
Inträde: 100:- Pensionärer och studeranden 60:- Barn upp till 16 år gratis. 
Kaféet håller öppet. 
 
Välkomna till Radiomuseet på en trivsam eftermiddag med härlig musik. 
 
OBSERVERA 
Konserten hålles såvida inte Coronapandemin sätter stopp för den. I så fall kommer ny tid till hösten att 
meddelas. 
 
https://www.facebook.com/MarigoldJazz  
 
www.radiomuseet.se 
 

https://www.facebook.com/MarigoldJazz
http://www.radiomuseet.se
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Radiomuseet håller stängt tills vidare! 
 
Inte minst med omtanke om våra värdar har styrelsen beslutat att hålla 
Radiomuseet stängt tills vidare från och med onsdagen den 18 mars. 
Även årsmötet i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige, som skulle 
ha hållits i helgen, har skjutits upp.  
 
Ny tidpunkt för återöppnade av museet kommer att meddelas via vår 
hemsida så fort som det allmänna Coronaläget medger detta.  
 
 
Kommentar  
Detta är första gången som Radiomuseet stänger av en anledning som denna.  
Senaste tillfället Radiomuseet hade stängt för en längre tidsperiod var under storstädningen i 
september 2013. Då höll museet stängt under tre veckors tid.  
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Lahtis långvågstation 1928 
 

Motala tog över sändningen när Lahti bombats 
 
En märklig berättelse har kommit från Finland med anledning av artikeln om Motala 
långvåg i förra numret av Nyheter från Radiomuseet. Vår medlem Lars-G Lundelin från 
Finland kommer med följande information från en medlem på ett forum: 
 
Det finska rundradiobolaget YLE har noterat följande i sin historik. 
 
Den 12 januari 1940 träffades LAHTI radiostations byggnad av en sovjetisk 150-200 kg 
bomb. Även andra bomber som slog ned runtomkring förorsakade skador på utrustningen.  
 
Sändaren fick allvarliga skador och var helt ur bruk fram till den 21 januari. Under denna 
tid sände MOTALA rundradiostation efter TT:s sena nyhetssändning klockan 22.15 ut det 
finska högkvarterets rapportering om krigsläget på finska till allmänheten. Efter denna 
händelse skyddades radiobyggnadens tak i Lahti med cellulosabalar.  
 
Enligt ovanstående skedde inga direkta reläöverföringar av radioprogram. 
Det var svårt att få tag på rör och utrustning pga krigsläget, men här kom MOTALA som 
räddande ängel med behövliga rör och reservdelar. 
 
Hälsningar från Åbo. 
Lars-G. Lundelin 
 
RED. Frågan uppkommer då om Motala så snabbt kunde ändra frekvens från sina 216 kHz till 
Lahtis 160 kHz eller om man låg kvar på sin ordinarie frekvens? 
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Bild: Finska armémuseet 

Förödelsen på sändarsalen i Lahtis långvågsstation efter det sovjetiska bombangreppet. 
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 Årsmötet den 21 mars inställt 
 

Styrelsen valde att skjuta upp årsmötet p.g.a. osäkerheten kring 
Coronapandemins utveckling.  Ny tidpunkt för årsmötet i Radiohistoriska 
Föreningen i Västsverige är ännu inte fastställd men kommer att meddelas så 
fort som läget klarnat. 
 

Polsk radioamatör mördad i Auschwitz 

 

Erik Nyberg berättar i Hamnews om en polsk radioamatör vid namn Maksymiljan 
Kolbe, som fördes till Auschwitz under andra världskriget och mördades där. Efter 
kriget blev han år 1982 helgonförklarad av påven Johannes Paulus II.  

Hela denna läsvärda berättelse finns på länken: 

https://www.hamnews.se/2020/01/27/maximilian-sp3rn-radioamatorernas-skydshelgon-mordad-pa-
order-av-auschwitz-lagerkommendant/ 

https://www.hamnews.se/2020/01/27/maximilian-sp3rn-radioamatorernas-skydshelgon-mordad-pa
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Kunskapen om telegrafi behövs fortfarande 

 
Erik Nyberg, SM7DZV, i sitt radioshack i Böda.               Foto: Privat 

 
Erik Nyberg: 
 
När det sårbara it-samhället faller ihop – vilken teknik finns då som reserv? Kunskapen om 
telegrafi behövs fortfarande, tycker Erik Nyberg och de andra från Ölands radioamatörer. 
De har tagit initiativ till att sprida kunskapen i hela Norden. 500 radioamatörer deltar nu i 
en utbildning, där de tränar morse. 

P4 Kalmar sände söndagen den 15 september 2013 kl 09.00 följande inslag: 

Öländskt initiativ vill rädda kunskapen om telegrafi 
 https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5644476 
 
 
Kommentar: 
Erik Nyberg är redaktionellt ansvarig för Amatörradionyheterna som är en mycket 
informativ hemsida med löpande information om aktuella frågor inom amatörradio, DX-
lyssning och mycket annat. Bladet innehåller en lång rad med spännande länkar mm. 
 
Adressen är:  
https://www.hamnews.se/ 

 
 
 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5644476
https://www.hamnews.se/
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Arbetsam- en samlande resurs för arbetslivsmuseer 
 
På land, i luften och ute på havet – överallt kan man hitta ett arbetslivsmuseum eller en 
kulturupplevelse. Gårdagens teknik, dofter, ljud, människor och spännande historier. 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) är en nationell organisation som bildades 
1998 och som är Sveriges största museiförening med drygt 600 arbetslivsmuseer 
anslutna. ArbetSam verkar för att synliggöra, stötta och fortbilda arbetslivsmuseer. 
 
Arbetslivsmuseerna i Sverige är en stor del av kulturmiljöerna i landet från norr till söder. 
Det finns arbetslivsmuseer i över 40 olika kategorier som t.ex. bostäder, sjöfart och varv, 
hantverk, hälso- och sjukvård, utvinning av mineral, industri, bruk och många fler. Det kan 
vara gruvor, verkstäder, tryckeri, militärhistoriska museer, flyg, tåg, bränneri, glasbruk m.fl. 
eller kanske ett radiomuseum? Arbetslivsmuseerna erbjuder levande museer där 
maskinerna fortfarande rullar, ofta på de platser där historien utspelade sig i spåren av 
industrisamhällets framväxt. 
 
De flesta arbetslivsmuseerna i landet drivs ideellt med mycket knappa resurser. Vad skulle 
museisverige vara utan dessa eldsjälar? Det är arbetslivsmuseerna och de ideella 
krafternas uthålliga och målmedvetna arbete som räddat kulturarvet. Vi har så många att 
tacka för så mycket! 
 
ArbetSam har löpande kontakt med myndigheter och politiker för att förbättra villkoren för 
arbetslivsmuseer. Genom att samla landets alla arbetslivsmuseer i en organisation blir vi 
både klokare och starkare! 
 
Arbetslivsmuseerna är med sina ca 10 milj. besök per år viktiga för besöksnäringen. 
Tillsammans med Arbetets museum producerar vi varje år en museiguide, både i 
pappersformat och som app. I Museiguide 2020 finns 485 arbetslivsmuseer presenterade. 
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ArbetSam erbjuder även ett rikt kursutbud tillsammans med Arbetets museum, allt utifrån 
arbetslivsmuseernas behov och förutsättningar. 
ArbetSam genomför varje år museidagar för sina medlemmar i anslutning till årsmötet. Det 
är ett tillfälle för ArbetSam och medlemmar att träffas, inspirera och lära känna varandra, 
utbyta erfarenheter och vidareutbilda sig. Museidagar 2020 har tema Hållbara samlingar. 
Kultur- och demokratiminister Amanda Lind inviger. Datum: 17-19 april. Ort: Nyköping och 
Oxelösund. Värdmuseum: Sörmlands museum. 
 
Välkommen att bli en del av oss! Vi har medlemskap för enskilda personer, organisationer, 
föreningar och arbetslivsmuseer. Kontakta kansliet eller besök vår hemsida. 
E-post: info@arbetsam.com. Telefon: 011-23 17 30. Hemsida: www.arbetsam.com 
 
Lovisa Almborg 
Lovisa.almborg@arbetsam.com 
 

 
Lovisa Almborg på besök i Radiomuseet mars 2020           Bild: Matts Brunnegård 

 
Guiden i GP har återkommit. 

 

 

Vi kan rapportera en glädjande nyhet! Våra vädjanden om att få 
behålla Guiden i GP har blivit bönhörda. Nu kommer Guiden två 
gånger i veckan, tisdagar och fredagar men omfattar veckans alla 
dagar. Det kommer att betyda mycket för oss och alla andra 
föreningar som ordnar aktiviteter av olika slag. Nu väntar vi bara på 
att Coronapandemin skall ge sig så att vi kan köra igång vår 
verksamhet igen. 

 

mailto:info@arbetsam.com
http://www.arbetsam.com
mailto:Lovisa.almborg@arbetsam.com
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  Till minne 
      
Åke Kjellin har lämnat oss den 26 februari efter en längre tids sjukdom. 
 
Åke blev medlem i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige år 2005. Han var en 
ypperlig tekniker som framgångsrikt drivit ett eget företag med inriktning på 
kommunikationsradio. Han övertog inom kort tid ansvaret för två av Radiomuseets 
områden, landmobil radio och bilradio, vilka kom att utvecklas och formas under 
hans ledning. 
 

År 2006 valdes Åke in i föreningens styrelse som representant för näringslivet och 
var mellan 2013 och 2015 föreningens ordförande. 
 

I samband med årsmötet 2010 öppnades utställningen mobiltelefonen 50 år i 
entrén till radiomuseet. På denna verkligt professionellt uppbyggda utställning 
presenterade Åke på ett levande sätt mobiltelefonens utveckling från 1960 fram till 
våra dagar. 
 

År 2010 övertog Radiomuseet de rum som blivit lediga efter att Vävstugan hade 
flyttat ut. Åke verkade då för att en del av detta utrymme skulle inredas till butik där 
man kunde hysa apparater och komponenter som var till salu. Vår fina butik kunde 
invigas 2014. 
 

Bland alla de åtgärder som Åke tog initiativ till var även en storstädning av hela 
Radiomuseet. Detta kunde genomföras genom att vi stängde museet under tre 
veckors tid i september 2013.  
 

Åke höll ett flertal uppskattade kurser i grundläggande radioteknik och i trimning av 
superheterodynmottagare.  
 

Åke ställde upp som värd såväl på helger som på vardagar och var en mycket 
omtyckt guide på Radiomuseet. Bland annat demonstrerade han tekniken kring 
modulation av radiosignaler i samband med vetenskapsfestivalen och vid andra 
tillfällen då olika skolgrupper kom på besök. 
 

Åkes sista stora engagemang var i köksgruppen och ombyggnaden av köket. Det 
gladde honom mycket att under sina sista besök på museet att se detta projekt 
blivit genomfört. 
 

När nu Åke lämnat oss har vi förlorat en oerhörd kompetent, handlingskraftig 
medlem och en mycket omtyckt kamrat.  
 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se 

mailto:lars@lalind.se
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 Jarl Svensson t.v. och Åke Kjellin i samspråk med en besökare under Bokmässan 2013  
( NfR 57 oktober 2013)  

 
Åke lagar en Philipsradio från 1930 
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I entrén till Radiomuseet möttes besökaren av de sex ljusskåp som visade Åkes  
utställning om mobiltelefonens utveckling från 1960 till 2010.  ( NfR nr 14 april 2010) 
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Åke som föreläsare                  (NfR nr 124 maj 2019) 
 
När Sofia Granfeldt 2019 gick sista året i film- och tv-produktion på NTI Mediegymnasiet 
valde hon att som gymnasiearbete göra ett reportage i form av en film som handlade om 
radio. Sofia kom till Radiomuseet och frågade om hon fick intervjua någon hos oss.  
Åke Kjellin ställde upp och resultatet blev denna fina presentation av radioteknikens 
utveckling:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UT-gCaKVtQA&t=19s 
 

 
Kalendarium för möten under 2020 
 
15/4 Funktionärsmöte onsdag kl 18.00 
13/6 Kvartalsmöte lördag kl 12.00 
12/9 Kvartalsmöte lördag kl 12.00 
11/11 Funktionärsmöte onsdag kl 18.00 
12/12 Kvartalsmöte lördag kl 12.00 

 
Inställt årsmöte     
  
På grund av Coronapandemin ställer Vänföreningen Alexander på Grimeton in sitt 
årsmöte som skulle hållits torsdagen den 25 mars. Mötet kommer att hållas vid en senare 
tidpunkt. För mera information besök: 
 
https://alexander.n.se/ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UT-gCaKVtQA&t=19s
https://alexander.n.se/
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 Kursverksamheten 
 
 
Kurs om användning av rörprovare 

 
Kursledaren Lennart Nilsson med några av rörprovarna som användes under 
kursen.  

 
Telegrafikursen 
 
Är det någon som vill öva telegrafi hemma så går det bra 
 
Som kursmaterial följer vi en kurs, som finns på nätet. Se http://www.sk4sq.net/ och klicka 
på CW-kurs uppe till väster. Scrolla ner en bit, så ser ni hela kursen. Den består av 60 
lektioner à 45 minuter. Dubbelklicka på en lektion, så kan ni höra hur det låter.  
 
SM6EHL, Martin Björkman, SA6CLX Bosse Sörensson och SM6BLT, Bengt Lindberg 
 

 
Båda dessa kurser är tillfälligt inställda men kommer att återupptagas så fort som 
coronaläget är under kontroll. 

http://www.sk4sq.net/
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  Du är efterlängtad! 
 
Radiomuseet söker folk som vill vara med och hjälpa till. 
 
Museivärd under fredagar eller tisdagar kl. 12-15. En trevlig stund på museet, ofta med 
intresserade besökare, alltid med fina kollegor. Kan du en gång i månaden, regelbundet? 
Det skulle vara till stor hjälp. 
 
Museivärd under helgar. Här är det precis lika trevligt och givande att vara på museet 
som på vardagar. Man säger hur många gånger man kan vara med och när. Vissa av våra 
nuvarande värdar gör 4 gånger om året, andra gör 12. Man väljer själv.  
 
Medlem i Radiomuseets aktivitetsgrupp    
Aktivitetsgruppen bildades år 2017 och arbetar med att ta fram förslag till aktiviteter för 
Radiomuseet, som kan hjälpa verksamheten att nå ut bredare i samhället och även nya 
medlemsaktiviteter. Vi har möte ca 6 gånger om året, dagtid, och naturligtvis försöker vi 
delta i våra aktiviteter.  
 
Jeanette Nilsson 
jeanette62373@gmail.com 
      

 
 
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 
 
 

mailto:jeanette62373@gmail.com
mailto:bo.carlsson@bredband2.com
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KOM ALDRIG MED OANMÄLDA GÅVOR TILL RADIOMUSEET 
 
Om du har någon sak som du tycker borde platsa på Radiomuseet så sänd ett mail eller 
ring alltid till museet så kommer vi överens om hur detta kan hanteras praktiskt.  
 
Du är välkommen att höra av Dig först! 
adress info@radiomuseet.se  telefon 031-779 21 01 
 
 

  Stenkakor till salu 
 
Våra 78-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 
 
http://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 
 
 

 Dublettböcker från biblioteket till salu 
Det finns en lång rad dublettböcker till salu billigt på Radiomuseets bibliotek.  
Du återfinner dessa via följande länk: 
 
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html.  
 
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 

mailto:info@radiomuseet.se
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/skivor_till_salu.html
mailto:viktor.ohlsson@von.pp.se
http://radiomuseet.premium.se/radiomuseet/web/ext/databaser/bocker.html
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:larsq@bahnhof.se
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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 
 
 
 

Hjälp med reparationer 
 

        
 
 
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: leif.alenas@gmail.com 
Utför reparationer på radio och TV. Har även 
tryckrullar och drivremmar till bandspelare. 
 

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 
 
 

https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm
mailto:leif.alenas@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 
 
 
Elektrolytkondensatorer mm säljs av 
LH Musik & Audio AB 
Atlasvägen 55, NACKA 
08-718 00 16 Öppet 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 
  

mailto:magnus@temaelektronik.se
mailto:lhmusik@gmail.com
mailto:info@restored.se
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Hemsida: www.restore.se 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.restore.se
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Söker du radioschemor? 
Medlemmar hämtar hem inskannade schemor från Radiomuseets hemsida 
 
Serviceinformation 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 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/ 
 
 
Amatörradionyheterna 
Amatörradionyheterna är en verkligt informativ hemsida med löpande information om 
aktuella frågor inom amatörradio och DX-lyssning. Bladet innehåller en lång rad med 
spännande länkar mm. 
Redaktionellt ansvarig är vår medlem Erik Nyberg. Löttorp SM7DZV. 
 
Adressen är:  
https://www.hamnews.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/
https://www.hamnews.se/
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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 
 
 
 
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               Matts Brunnegård 
jeanette62373@hotmail.com     gjutaren26@gmail.com 
 
 
Länk till Facebook: 
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/ 
 

 
 
 

http://www.museenytt.se
mailto:arne.brorsson@live.se
mailto:jeanette62373@hotmail.com
mailto:gjutaren26@gmail.com
https://www.facebook.com/Radiomuseet-136495834874/
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  Följ radiomuseet på instagram 
Sandra Petersson ansvarar för Radiomuseets instagramkonto. Har du någon bild till vårt konto så sänd den 
gärna med en kommentar till henne. 
 
Sandra Petersson 
myran73@outlook.com 
 
Länk till instagramkontot 
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/ 
 
 

  Nyheter från Radiomuseet 
 

Deadline för majnumret nr 136 är fredagen den 17 april 2020.  
Välkommen med bilder, kommentarer och inlägg till Nyheter från Radiomuseet!  
Vidarebefordra gärna Nyheter från Radiomuseet till vänner och bekanta. 
 
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 2 / 2020 är fredagen den 8 maj.  
 

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

 

mailto:myran73@outlook.com
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/
mailto:lars@lalind.se
mailto:info@radiomuseet.se
mailto:sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord  
 

                  
 

 
                  

                       Lars Lindskog                                                                         Viktor Ohlsson 
                       Redaktör 
                       lars@lalind.se 
 
 

  Webbmaster 
viktor.ohlsson@von.pp.se     
          

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


 
 


