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God Jul och Gott Nytt År från oss
alla på Radiomuseet
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2020 – ett annorlunda år
Året inleddes med att radiomuseets yta växte med ytterligare 92 kvm i och med att vi
införlivade musikrummet och ett förråd. Musikrummet kommer även i fortsättningen stå till
förfogande för olika musikgrupper, som vill hyra in sig i lokalen. Radiomuseet tog därmed
över ansvaret för underhåll och tillgängligheten av rummet.
Under året fungerade allt normalt fram till tisdagen den 18 mars då styrelsen beslöt att vi
skulle hålla stängt tills vidare med anledning av folkhälsomyndighetens rekommendationer
kring covid-19. Under stängningstiden passade vi på att gå igenom ett av våra förråd och
frigöra utrymme från sådant som mest blockerade verksamheten. Försäljningen av
radiorör, litteratur och radioutrustningar fortgick som vanligt eftersom den mesta
information som behövs för detta finns på museets hemsida och här i Nyheter från
Radiomuseet. Största delen av kontakterna med våra kunder har vi via e-post så dessa
påverkades mycket lite.
Under året har museet hyrt ut utrustningar till tre filminspelningar: Ruben Östlunds The
Triangle of Sadness, Haijbyaffären samt Carl Bertil Jonssons julafton. De två sistnämnda
får vi se under nästa jul.
Smittspridningen gick ju kraftigt ned under sommaren och den 30 september hade vi inte
en enda patient på Sahlgrenskas IVA-avdelningar i Göteborg pga covid-19. Vi öppnade
åter Radiomuseet onsdagen den 2 september och höll öppet under onsdagar och
söndagar. Tillströmningen av besökare fick åter en normal omfattning och det kändes som
om det fanns ett uppdämt behov av att äntligen få besöka Radiomuseet igen. Sedan kom
vändningen. På Folkhälsomyndighetens rekommendation tvingades vi åter stänga museet
för besökare den 1 november. När vi åter kan öppna museet vet vi inte men vi hoppas det
blir snart efter årsskiftet.
Under året har några av några mycket aktiva medlemmar på museet gått bort. Det gäller
Åke Kjellin och Bo Sörensson. Båda har varit ordföranden i föreningen och betytt mycket
för radiomuseets utveckling. Detta gäller även Carl Ove Andersson som varit en mycket
trogen helgvakt under många års tid.
Under stängningstiden har ett stort antal utrustningar gjorts tillgängliga genom att de
registrerats och fotograferats. Området för fasta telefoner har fått en bildskärm som visar
telefonteknikens utveckling i landet via äldre filmer från Televerket. Inom området för
mätinstrument kan man idag se gamla pedagogiska filmer från 1940-talet om
radioteknikens utveckling och hur man bygger sig en kristallmottagare. Inom rundradio kan
man välja och lyssna till någon av de 19 DAB-radiokanaler som idag sänds ut över
Göteborgsområdet.
Den dag vi åter får öppna museet har vi ännu mera att bjuda våra besökare på än tidigare.
Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Inställd julaftonssändning från Grimeton!

Bild: Alexander

As a result of the prevailing circumstances in our society, we unfortunately have to
inform that the traditional Christmas Eve transmission with SAQ is cancelled.
We find it sad to have to make this decision, but see it as a necessary measure to
protect everyone involved
While waiting for the next transmission with SAQ, there are several YouTube
clips from previous transmissions that you can watch.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Alexander+SAQ+Grimeton+Association+-+YouTubes

We truly regret this and hope for your understanding of the situation and continued
support for the business. We hope that “our old lady” can soon be heard on the air
again!
Grimeton World Heritage Foundation & Alexander GVV Friends Association
https://alexander.n.se/
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Lyssna på ett specialprogram i jul och nyår

Fredagen den 25 december 2020 sänds Sveriges DX-Förbunds helgprogram mellan kl 10.00
och 11.00 UTC = 11.00-12.00 svensk tid. Gör en markering i din kalender redan nu! Vi
utlovar en innehållsrik sändning på 9670 kHz via Channel 292 i Tyskland.
Det timslånga programmet, producerat av Göran Lindemark, repriseras lördagen den 26
december 2020 kl 10.00-11.00 UTC. Du har ytterligare ett lyssningstillfälle på nyåret,
fredagen den 1 januari 2021 kl 12.00-13.00 UTC. Frekvensen är densamma, 9670 kHz.
Eventuella tids- eller frekvensändringar kommer att framgå av sändningsschemat hos
https://www.channel292.de/ samt på http://www.sdxf.se/WP/

Gamla vackra byggnader

Detta är Slogstorps Boställe i Hammarlunda socken i Skåne. Nya ägare är Amanda Råsberg
och Filip Saarman. Huvudbyggnaden från 1890-talet krävde en omfattande renovering i
vilken Filips far, Moritz Saarman, från Göteborg har tagit aktiv del. Fastigheten hade en så
intressant historia att SVT beslöt att göra ett program om den i serien ”Det sitter i
väggarna”. Programmet innehåller mycket intressant kulturhistoria och är verkligen värt att
se.
https://www.svtplay.se/video/28534054/det-sitter-i-vaggarna/det-sitter-i-vaggarna-sasong-6-slogstorp-hammarlunda-socken-skane?start=auto

Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Julefröjd
Malena Ernman behöver hjälp med sin klänning

Vår mezzosopran Malena Ernman visar här att hon inte bara behärskar att sjunga
utan även att spexa på scenen. Inte undra på att hon är älskad. Se bara på detta!
https://www.youtube.com/watch?v=aMtfcP6f8eA

Lyssna även på Rossinis duett för två katter

Kiri Te Kanawa & Norma Burrows | Rossini's Cat Duet
https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=Kiri+Te+Kanawa+%26+Norma+Burrows+%7C+Rossini%27s+Cat+Duet
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Försvunnen rörprovare

RM 5938 Valve Charcteristic meter MARK IV
Denna rörprovare är försvunnen från Radiomuseets verkstad. Den lånades ut av personal vid
Radiomuseet för över ett halvår sedan. Den är märkt RM5938 och typ MK4. Vi behöver
enheten för kontroll av radiorör i samband med leveranser. Vänligen kontakta Radiomuseet
via mail info@radiomuseet.se eller telefon 031-779 21 01.
Lars Hallin Flygradio
sm6yjg@gmail.com
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Vår tid är nu återkommer på juldagen

Denna fjärde del i fyra avsnitt av serien spelades in 2019. De handlar om tiden 1951 och
skildrar bland annat återföreningen mellan Nina (Hedda Stjernstedt) och Calle (Charlie
Gustafsson). Susanne Reuter dyker upp tillsammans med andra kända skådespelare från
de tidigare delarna. Radiomuseet hade bl.a. med en stor radiogrammofon Luxor Magnat
från 1951 under denna inspelning.

Rekommenderad parkeringsplats
Damen nyöppnade parkeringsplats har av okänd anledning nu döpts om till Hugo
Hammars kaj och fått nya skyltar. I övrigt är allt som tidigare. Kostnaden för att stå där är 9
kr/timme medan platserna närmare museet kostar 17 kr/timme.
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Efterlysning av en framgångsrik ingenjör

Vi söker upplysningar om en ingenjör vid namn Ture Örtenblad som levde och verkade i
Göteborg under 1920-1950 talen.Ture tillverkade radiomottagare på licens från Telefunken
och Marconi 1920-30. En av hans apparater är RM5858 från 1926 står här på museet.
Den utmärks av hans imponerande avstämningsschema för de ingående kretsarna.
Följande fem rör sitter i RM5858 från vänster tillhöger A442, RE064, B406, RE064, B406.
Ture Örtenblad utvecklade även ljudförtstärkartekniken för biografer och det finns följande
noterat om honom. Man hade börjat prata om bred ljudfront, dvs ljudet skulle inte längre
koncentreras till bara en punkt, utan man använde två eller flera anordningar för
ljudåtergivningen. Ingenjör Ture Örtenblad fick 1947 patent på en förstärkare med dubbla
kanaler, där den andra automatiskt trädde i funktion när något fel inträffade. Tidigare hade
det fordrats dubbla förstärkare om man ville vara säker på att inte behöva ställa in en
föreställning på grund av ljudfel.
Vi undrar om någon av våra läsare kan tipsa om något mera kring denne Ture Örtenblad
och hans verksamhet? Det vore det mycket välkommet.
Lars Lindskog
lars@lalind.se
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Extrastämma och kvartalsmöte
Radiohistoriska Föreningen i Västsverige höll en extrastämma och ett
medlemsmöte lördagen den 12 december 2020.
Vid extrastämman fattades ett beslut om följande tillägg i föreningens
stadgar
Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman skall äga rum senast i
april månad. Undantag kan göras vid uttalad samhällsstörande kris.
Detta var det andra beslutstillfället. Det första beslutet togs vid det urtima årsmötet den 12
augusti 2020.

Ordförande Jeanette Nilsson öppnar mötet
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Vid det efterföljande medlemsmötet behandlades verksamheten vid museet
Vår kassör Jan Zakrisson informerade om ekonomin, som trots att vi inte har haft
begränsade intäkter från lokaluthyrning, besökare och guidningar ser det ut att klara sig
bra Inkomster har varit försäljningsverksamheten, donationer, uthyrning av utrustning till
filminspelningar och bidrag från studieförbundet Medborgarskolan och kommunen.
Lars Lindskog rapporterade om den dagliga verksamheten vid museet.
Martin Björkman, Bengt Lindberg, Lennart Nilsson och Lars Hallin rapporterade om de
donationer i form av utrustningar som Radiomuseet har fått ta emot.
Jeanette Nilsson rapporterade kort om det förnyelsearbete som pågår inom museet,
Den av Viktor nyutvecklade museiappen är nu igång och utnyttjar den senaste
tekniken. En ny kortvågsantenn är under inköp. Nya barnprojekt planeras med moment
som hemlig agentradio och radiostyrd bil. Någon aktivitet med tema ”kalla kriget” föreslås
även för nästa år.

Radiomuseet håller stängt över jul- och nyår
Radiomuseet får fortsätta att hålla stängt tills vidare. Vi har i alla fall ställt ut några
ljusstakar i lokalerna för att sprida lite julstämning.

Medlemsavgiften betalas senast den 31 januari.
På det inbetalningskort som vi sänt ut för medlemsavgiften står att den skall vara inbetald
den 15 mars. Rätt datum är den 31 januari.

Kalendarium 2021
20/3 Årsmöte
14/4 Funktionärsmöte
12/6 Kvartalsmöte
11/9 Kvartalsmöte
10/11 Funktionärsmöte
11/12 Kvartalsmöte

Coronaläget i Västra Götaland
För att bedöma risken för att smittas av covid-19 kan statistik över antalet coronapatienter i
intensivvård på sjukhusens IVA-avdelningar vara av stort värde. Antalet patienter har
tyvärr stigit kraftigt under november månad. Vi får se när att den siffran börjar falla igen.
https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/

11

Julhälsning från Radiomuseet i Jönköping

Radiomuseet har nu äntligen fått permanenta lokaler i Industri och bygdemuseet i
Norrahammar sex kilometer söder om Jönköpings centrum. Sedan fem år har vi haft ett
nära samarbete och fått ställa ut en mindre samling i deras tillfälliga utställningslokal.
Sedan i våras har vi fått två mindre men mycket väl placerade utställningar om ljud och
kameror och foto i den permanenta delen. Nu har kommunen beslutat stå för
hyreskostnaderna sedan oktober till ett nytt stort studiemagasin och magasinslokaler på
omkring 200 kvm i entréplanet till industrimuseet.
Inflyttningen är på full gång och vi beräknar att ha det stora studiemagasinet öppningsbart
till mitten av maj om läget så tillåter. En grupp av fem radioentusiaster har under året gjort
ett stort flyttnings- och inredningsarbete. Våra vänner på industrimuseet har gett oss all
tänkbar hjälp som vi är mycket tacksamma för.
Tidigt i våras gav vi ut en ingående historik om Radio från Jönköping från 20-tal till 20-tal.
Den omfattar ett sextiotal sidor och ingår i Jönköpings hembygdsförenings Gudmundsgillet
Jubileumsbok. Huvudredaktör har varit den välkända radiorösten Karin Malmsten som
representerar Sveriges Radio Jönköping och undertecknad. Boken som kostar 150 kr kan
beställas genom Radiomuseet. Den har redan väckt stor uppskattning.
Radiomuseet drivs idag av en stiftelse, Erik E Karlsons Radio och teknikmuseum, där
Jönköpings kommun är huvudansvarig och medstiftare är Jönköpings läns museum,
Sveriges Radio Jönköping och Tekniska föreningen. Styrelseordförande är sedan flera år
civilingenjör Lars Andersson.
För Radiomuseet i Jönköping
Bo E Karlson
Museichef
Radiomuseets hemsida ger mer information.
https://jonkopingsradiomuseum.se/

12

Det första lasset radio har anlänt till Industrimuseet i Norrahammar i november 2020.
Bo E Karlson har här börjat med att sortera.

Det stora rullhyllsystemet är nu på plats i studiemagasinet på Industrimuseet
i Norrahammar, november 2020
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En fin Allhelgonakonsert på GSOplay

Göteborgsymfonikerna lade ut en mycket fin konsert på alla helgons dag.
Att se och lyssna till den är ett fint och värdigt sätt att möta sina tankar och på de som
lämnat oss. Det är oklart hur länge denna konsert ligger kvar så passa på att lyssna till
den.

https://www.gso.se/gsoplay/klipp/allhelgonakonserten/

Underbara toner för den som känner sig ensam
Denna fina inspelning av andantesatsen ur Mozarts pianokonsert nr 15 rymmer allt.
English chamber orchestra. Solist och dirigent Daniel Barenboim

https://www.youtube.com/watch?v=hMkjt-kdOxU
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Amatörradionyheterna
Amatörradionyheterna är en verkligt informativ hemsida med löpande
information om aktuella frågor inom amatörradio och DX-lyssning. Där finner
man all aktuell information om vad som är på gång inom området i landet.
Hemsidan innehåller även en lång rad med spännande länkar.
Redaktionellt ansvarig är vår medlem Erik Nyberg. Löttorp SM7DZV.
Adressen är:
redaktionen@hamnews.se.

Hemsidan finns här:
https://www.hamnews.se/

Radio och TV från Göteborg
I en spännande och helt nyutkommen
bok skildrar Lars-Åke Engblom
Göteborgs Radio och TV under 100 år.
Boken som är på 264 sidor berättar om
vad som hände inom detta område
alltsedan 1920-talet fram till våra dagar
och det är verkligen otroligt mycket.
Lars-Åke Engblom har arbetat som
journalist och producent vid SR/SVT i
Göteborg och var under åren 2002-2010
professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Jönköpings högskola.
Boken är utgiven av Universus Academic
Press år 2020. Boken finns att köpa här via

Adlibris för 240:https://www.adlibris.com/se/bok/en-himla-massa-program-goteborgs-radio-och-tv-under-100-ar9789187439629?gclid=EAIaIQobChMIhuGHj5nU7AIVQumyCh0moAzvEAQYASABEgJQ6vD_
BwE
5G - farligt G
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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

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

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
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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.

Till salu: 9 årgångar av amatörradiotidskriften CQ från åren
1983-1997 säljes för 20:- per årgång eller 100:- för samtliga.
Fraktkostnader tillkommer.

Detta kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig.
Lars Quiding
larsq@bahnhof.se
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Söker du radioschemor?
Medlemmar hämtar hem inskannade scheman från Radiomuseets hemsida
Serviceinformation från följande tillverkare: Luxor, Radiala, 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 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/

Hjälp med reparationer
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Kållereds Radio och TV Service
Tryckrullar och drivremmar till bandspelare
Kållereds Radio och TV Service (info se ovan)
se Kållereds Radio

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.

Leif Alenäs (medlem)

Mats Larsson i Väröbacka
Mats Radio & TV Service utanför Varberg. Företaget arbetar med radio och TV-reparationer. Mats
beskriver sig själv som envis och noggrann och vill att allt skall fungera.
Det går att kontakta Mats Larsson via telefon 070 351 47 75 eller via e-post: MRTV@tek.com

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
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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

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

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 0700928052, 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 Hemsida: www.restored.se
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Erbjudande om begagnade rör
Radiomuseets rörförråd har många NOSrör som ligger i sina originalkartonger.
Sedan har vi även många rör utan kartong
liggande som är använda. Vi säljer ut
dessa i rörsatser till kraftigt reducerade
priser.
Till dessa priser kommer expeditionsavgift
och frakt.
Rörtyp

EF183

30

5

30

EF184

30

5

30

35/40

5

50

EL81

75

5

100

EL90=6AQ5

150

5

100

EL91=6AM5

35

5

50

5Y3GT

80

5

100

EF91=6AM6

Listpris

Antal

Summa

AZ1

120

5

150

6AK5=EF95

35

5

50

EAA91 =6AL5

30

5

40

6AU6=EF94

30/40

5

40

ECC81=12AT7

255

5

100

6H6 metall

35

5

40

ECF80

30

5

40

6J6=ECC91

45/50

5

50

ECF83

55

5

50

6V6 metall

170

5

150

ECH84

35

5

40

6V6 GT

265

5

200

EF50

45

5

50

807

200

4

100

EF9

100

5

100

813

300

4

150

EF80

35

5

30

Ingvar Lund och Mattias Engström

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
jeanette62373@hotmail.com

Matts Brunnegård
gjutaren26@gmail.com

Länk till Facebook:

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 mig.
Sandra Petersson
myran73@outlook.com

Länk till instagramkontot
https://www.instagram.com/radiomuseet_goteborg/

Nyheter från Radiomuseet
Deadline för februarinumret nr 145 är fredagen den 22 januari 2021.
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 1 / 2021 är måndagen den 8 februari.
Sven Persson (Telefon: 0705-83 78 06)

sven.sm6ahu@telia.com
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Kloka ord

Ja, man kommer kanske fram något bra vaccin även mot julen – vem
vet? Men den brukar ju faktiskt gå över av sig själv.

Lars Lindskog
Redaktör
lars@lalind.se

Viktor Ohlsson
Webbmaster
viktor.ohlsson@von.pp.se

