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Bild: SVT 

 

 Lascia, en aria som är 309 år gammal 
 
På SVT-play kan man se och höra ett förnämligt framförande av Lascia ch'io 
pianga (Låt mig gråta) med Adolf Fredriks musikklassers kör som tillsammans 
med fyra dansare framför denna aria. Den ingår i Georg Friedrich Händels  
opera Rinaldo från år 1711.   
 
https://www.svtplay.se/video/24968446/lascia?start=auto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.svtplay.se/video/24968446/lascia?start=auto
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Störningssändare i Sovjetunionen 
 

 
 
Tsira Chkhikhvadze, 75, är före detta radiotekniker Georgiens hemliga radiostation för att 
störa utländska radiosändningar riktade mot Sovjetunionen. Sändarstationen nr 5 var I drift 
mellan 1955-1988 då man slutade störa utländska radiosändningar. Den var en av många 
hemliga radiostörningsanläggningar inom Sovjetunionen. Idag, 32 år efter Sovjets 
upplösning, är deras före detta anställda fortfarande kvar i sina ursprungliga bostäder 
fångade i tidens garn. Deras roll som ståndaktiga ”vakter” mot fiendens propaganda hör till 
det förgångna. 
 
Läs mera här: 
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Georgia/Georgia-s-Secret-Radio-Station-Jamming-for-the-USSR-180935 
 

 
Störningssändare över Prag 
I Tjeckoslovakien inrättades lokala störningssändare nära de större städerna så många for 
ut till stugor på landet för att kunna avlyssna sändningar från exempelvis Radio Free 
Europe (RFE) i München. Här kan man lyssna till ett exempel på hur det kunde låta när 
störningsändarna drogs igång en dag 1976.  
 
https://pressroom.rferl.org/a/29417188.html 
 
 

https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/Georgia/Georgia-s-Secret-Radio-Station-Jamming-for-the-USSR-180935
https://pressroom.rferl.org/a/29417188.html
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 Störningssändare som är i drift idag 
Den kinesiska Firedrake Jammer (även känd som FireDragon) är en AM radiostörning, 
som syftar till att störa specifika radiostationer i Asien från att kunna avlyssnas. Den spelar 
den karakteristiska kinesiska folklåten "Firedrake" som körs under en timmes tid dvs 
samma sändningstid som ett radioprogram på kortvåg varar. 
 
Störsignalen kommer ifrån Chinasat 6B som tillhör China National Radio (CNR) 
satellitmatningskedja. Satelliten reläar musiken från marksändare i Kina för att sedan 
sända ut dessa på samma frekvenser som radiostationer använder som Kina ser som 
ovälkomna. Detta gäller exempelvis Voice of America , Radio Free Asia , BBC World 
Service samt stationer baserade i Taiwan. 
 
Frekvensomfång: 6-18 MHz. Bandbredd: 10 kHz. Modulation: AM 
 
Lyssna på en rad intressanta inspelningar här: 
 https://www.sigidwiki.com/wiki/Chinese_Firedrake_Jammer 
 
Lars Lindskog 
lars@lalind.se            Tipstack till Håkan Lindberg 
 
 

När MV-sändaren i Järnbrott slutade att sända  
  

 

 
Radiostationen i Järnbrott invigdes 1951 och 
stängdes för gott i mars 1984. I samband 
med att man slutat att sända P1 över 
sändaren så sände man en kort, bandad 
information till lyssnarna där Mats Gränsjö 
meddelar att man kunde lyssna till P1 på 
FM-bandet. Går man in på länken nedan 
kan man höra hur den informationen lät: 
 
http://radiomuseet.se/info/981kHz.mp3 
 
En fin, utförlig beskrivning av sändaren i 
Järnbrott går att återfinna på Wikipedia: 
 
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_Rundradiostation 
 
 
Stort tack till Bengt Samuelsson för detta 
tips samt för denna ljudfil som Bengt 
spelade in.

 

https://www.sigidwiki.com/wiki/Chinese_Firedrake_Jammer
mailto:lars@lalind.se
http://radiomuseet.se/info/981kHz.mp3
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs_Rundradiostation
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 Radiomuseet tar över musikerlokalen 
 
På samma våningsplan som Radiomuseet är beläget finns det även en övningslokal för 
olika orkestrar som spelar swingmusik. Ursprungligen hade Gothia Big Band ett muntligt 
avtal med hyresvärden om att få hålla till i den lokalen.  
 
Under senare år har det tillkommit ytterligare två större orkestrar, Lindholmen Big Band 
och Frölunda Storband samt två mindre grupper Blue Note och Swings. Från och med i år 
2020 tar Radiomuseet över lokalen och ansvaret för denna. Lokalen kommer fortfarande 
att vara tillgänglig för olika orkestrar och grupper, som vill öva där.  
 
Med vänliga hälsningar 
Jeanette Nilsson  
Ordförande 
 

 
 
 

  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 
 

 
 

mailto:jeanette62373@gmail.com
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De forbandede år 
 

Ur AVM:s nyhetsbrev saxar vi denna information 
 
Radiohistorisk Forening Ringsted  
 
De flittige medlemmer af den radiohistoriske forening driver ikke alene Ringsted 
Radiomuseum, men hjælper også med udlån af historisk radio- og  TV-udstyr. Senest har 
de leveret udstyr til optagelsen af storfilmen "De Forbandede År" og til en ny radiobutik i 
Ringsted. 
  

 

 
 
 
 
Kommentarer 
 
Filmen handlar om en dansk familjs 
upplevelser under andra världskriget.  
 
Huvudrollen innehas av Jesper Christensen, 
som vi minns från Kongens Val (2016) där 
han helt suveränt spelade rollen som den 
norske kung Haakon VII samt i filmen Dom 
över död man från 2012 där han innehade 
rollen som Torgny Segerstedt.

  

 
En fin bild från AVM av Radiohistorisk förenings ordförande Bjarne D. Nielsen 
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Två långvågssändare har nu släckts ned 
 
NRK släckte ned långvågssändaren på Ingøy på 153KHz den 30:e november 2019. 
Ingøy invigdes så sent som 1999 och har främst betjänat fiskeflottan i Barents hav.  
Skälet som angivits är att man skall fortsätta DAB+ utbyggnaden inom området. 
 
Naturligtvis når inga DAB-sändare så långt som långvågen. I stället hänvisar man till 
mellanvågssändaren på Svalbard eller till satellit. Svalbardsändaren Langearbyen ligger 
på 1485 kHz och har idag 1000 kW antenneffekt, Man planerar att byta ut den till en ny 
sändare på 3000 kW.  
 
http://www.radionytt.no/r19165.php 
 
Den franskspråkiga långvågssändaren Europe 1 har slutat sända 

 
Sendehalle, Sender Felsberg-Berus                   Bild: Felsberg-Berus 

Sändaren på 183 kHz med en antenneffekt på 2 MW och hördes utmärkt bra i Sverige. 
Den var privatägd och låg i Tyskland men sände på franska språket. 
Så här lyder meddelandet från ägaren BEC med anledning av stängningen: 
 
Ärade lyssnare. 
När lyssnarvanorna ändras och användandet av digitala media ökar i Europa så kommer 
inte Europe 1 längre att fortsätta sina sändningar efter midnatt den 31 december 2019 
Att lämna de långa vågorna skyddar även miljön. Trevlig helg! 
 
Kommentar: När ägarna anger miljöskäl som en orsak till varför man släcker ned en LV-sändare 
som denna, så får de verkligen svar på tal nedan. Man jämför med kostnaden för driften av alla 
dessa datahallar som växer upp som svampar ur jorden och drar ”bibliska” mängder med ström som 
någon skrev. Läs mer om detta på: 
 
https://swling.com/blog/2019/12/europe-1-to-close-183-khz-longwave-service-december-31-2019/ 
 
Tack till Christian Stödberg för bra information och tips om detta. 

http://www.radionytt.no/r19165.php
https://swling.com/blog/2019/12/europe-1-to-close-183-khz-longwave-service-december-31-2019/
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Telegrafikursen har startat    

                            Bild: Bengt Lindberg 
 
Nu har telegrafikursen kommit igång. Det var 11 elever vid första lektionen. Några hade 
meddelat förhinder första gången men avser att komma senare. Några andra hade 
svårigheter med telegrafin och kommer kanske inte att fortsätta. 
Apparaturen, som konstruerats till kursen, fungerade utmärkt. 
      
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.  
 
Hälsningar från  
SM6EHL, Martin Björkman, SA6CLX Bosse Sörensson och SM6BLT, Bengt Lindberg 
 

 

http://www.sk4sq.net/
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  Två endagarskurser 
 
Det finns fortfarande några platser kvar till Lennart Nilssons två endagskurser på 
Radiomuseet. Det gäller: 
 
ANVÄNDNING AV ETT ANALOGT OSCILLOSKOP 
Söndagen den 16 februari klockan 14-17 i Hugo Hammars sal 
 
ANVÄNDNING AV EN ANALOG RÖRPROVARE 
Söndagen den 15 mars klockan 14-17 i Hugo Hammars sal 
 
Kostnad för medlemmar: 100 kr per tillfälle 
Kostnad för icke medlemmar: 400 kr per tillfälle som inkluderar ett års medlemskap. 
 
Anmälan sker till info@radiomuseet.se 
 
 
 

 
Slottsskogsobservatoriet öppnar åter för 
skolklasser 
 
Till allas vår stora glädje öppnar Slottsskogsobservatoriet igen. Detta positiva 
besked finns att läsa på observatoriets hemsida. Till en början öppnar man för att 
åter ta emot skolklasser men man planerar för att åter öppna observatoriet för 
allmänheten.  
http://slottsskogsobservatoriet.se/wordpress/ 

 

mailto:info@radiomuseet.se
http://slottsskogsobservatoriet.se/wordpress/
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Trevlig affisch till salu 

 
 

 
 
 
 
Biblioteket har funnit ett antal tryckta exemplar av denna fina affisch. Besökare på 
Radiomuseet kan inhandla en sådan för 20:-/styck så länge lagret räcker. Måtten är 42X30 
centimeter. 
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Grimeton fungerade utmärkt under julaftonen 
 

  
Bild: skärmdump från videoispelningen 

 
 Ordförande för föreningen Alexander, Jan Steinbach avtackar Lars Kålland för hans 
mångåriga insatser som telegrafist på SAQ vilket han nu avslutar.        
                  
Julaftonsutsändningen blev helt lyckad. Så här löd meddelandet som 
sändes ut på julafton 2019-12-24 kl 09:00 SVT (08:00 UTC). 

 
CQ CQ CQ DE SAQ SAQ SAQ = 

 
THIS IS GRIMETON RADIO/SAQ IN A TRANSMISSION USING THE ALEXANDERSON 

200 KW ALTERNATOR ON 17.2 KHZ. 
 

WE WISH YOU ALL A MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR . = 
 

SIGNED : THE WORLD HERITAGE AT GRIMETON AND THE ALEXANDER-
GRIMETON VETERANRADIOS VAENNER ASSOCIATION + = 

FOR QSL INFO PLEASE READ OUR WEBSITE :  

WWW.ALEXANDER.N.SE = + 
 

DE SAQ SAQ SAQ @ 
 

 

http://www.ALEXANDER.N.SE
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Kalendarium för möten under 2020 
 
21/3 Årsmöte lördag kl 12.00 
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 

 
 
 

 
STIFTELSEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING 

INOM RADIO- OCH TELETEKNIKEN OCH DESS 
HISTORIA 

 
utlyser härmed stipendium för ansökan 

 
 
Stipendiet avser radio- och teleteknisk forskning i vid bemärkelse genom att främja 
forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och 
teletekniken och dess historia. 
 
Mer information om stipendiet och hur du söker hittar du på stiftelsens hemsida 
www.radiostiftelsen.se . 
 
Stipendieansökan skall vara tillgänglig för Radiostiftelsens styrelse senast den 31 januari 
2020.  Utdelning sker den 26 mars 2020. 
 
Skicka eventuella frågor till oss via e-post, info@radiostiftelsen.se, eller till: 
 
Radiohistoriska Stiftelsen 
Stipendieansökan 
Anders Carlssons gata 2 
417 55 Göteborg 
 

 
 

 

http://www.radiostiftelsen.se
mailto:info@radiostiftelsen.se
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.  
 
Det händer ibland att folk kommer med hela billaster av olika prylar till Radiomuseet för att 
vi skall ta hand om allt detta. Sådana överraskningar är jobbiga för oss på Radiomuseet 
eftersom de medför väldigt mycket onödigt extra arbete, vilket hade kunnat undvikas om vi 
fått bedöma gåvorna innan de hamnade på Radiomuseet. 
 
Du är välkommen att höra av Dig först! 
adress info@radiomuseet.se  telefon 031-779 21 01 
 
 
 
 
 

mailto:bo.carlsson@bredband2.com
mailto:info@radiomuseet.se
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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.  
 
Böckerna kan beställas via info@radiomuseet.se eller direkt från mig. 
 
Lars Quiding 
larsq@bahnhof.se 

 
 

 
Har en unik samling inskannade äldre radiotidningar i pdf-format som kan laddas ned. 
 
https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm 
 

 

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
https://www.aef.se/Amatortidningar/Amatortidningar.htm
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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 
 
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 

mailto:leif.alenas@gmail.com
mailto:magnus@temaelektronik.se
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Elektrolytkondensatorer mm säljs 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 
 
 
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 
  
Hemsida: https://www.restore.se/ 
 

mailto:lhmusik@gmail.com
http://www.svalander.se
mailto:info@restored.se
https://www.restore.se/
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Söker du radioschemor? 
Medlemmar hämtar 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: 
 
 
 
https://wordpress.radiomuseet.se/medlem/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/ 
 
 
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 Erik Nyberg. Löttorp SM7DZV. 
 
Adressen är:  
https://www.hamnews.se/ 

 
 
 
 
 
 

http://www.radiomuseet.se/medlem
https://wordpress.radiomuseet.se/medlem/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 marsnumret nr 134 är fredagen den 21 februari 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 1 / 2020 är måndagen den 8 februari.  
 

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
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Kloka ord  
 

 
    I tankar för dagen 
 
 
 

         
                                             

 
 

            Lars Lindskog                                                                         Viktor Ohlsson 
             Redaktör 
             lars@lalind.se 
 
 

  Webbmaster 
viktor.ohlsson@von.pp.se     
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