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Arsmötet 1996, en personlig betraktelse 
Tcldonträffcn 17 - J 8 maj Malmö 

Dag I 

Stiger upp kl 0500 och åker i från Hemsjö till Mölndal där tclcfonkollegan Ove 
Svensson bor. för sam måkning till Malmö. När jag kommer fram till Oves hus 
ser det mörkt ut i huset. Jag ringer på och efter en liten stund rass lar det till i 
dörren och en li ten yrvaken pojke visar mig in i huset. Ove ser också ut all 
precis ha stigit upp ur sängen. Han frågar mig hu r mycket klockan är. 0545 
säger jag. och finner aU jag var cirka en ti mme för tidigt på plats. Efter 20 
minu ter hos Ove bär det av till Björketorp där vi skall hämta upp 
telefonkotlegan Slig Wenander. Stig har väskorna klara och är färdig för avrård. 
Vi lämnar nu Björketorp och iväg bär de t till Malmö. 

Vi gö r ett lit et uppehåll i Falkenberg, äter en bil smörgås och kaffe som Stigs 
fru så vänligen sk ickal med. Del smakade mycket bra eft ersom varken Ove 
ell er jag hade ät il någon rejäl frukost. 

Vi styr nirden vidare mot Malmö. När vi kommer in i Malmö cenlrum tar vi 
fram kartan för att lela upp Telecom Center, vi lket var tämligen enke lt att hitta. 
Vi blir insläppta aven trev lig receptionist som hälsar oss vä lkomna, och visar 
oss in i museets loka ler. Där gör vi en liten fö rhandsbesiktn ing. En efter en 
dyker le lefonkollegorna upp och vi tas omhand av Karl Johan Ekslrand och Bo 
Hansson. Vi börjar med alt se en fi lm om kommunikation av Åke Arenhi ll. ca 
15 minuter lång. Sedan delas vi upp i två grupper och guidas runt museet. Där 
finns en de l äldre te lefoner som vi ser på, Betulander-väx lar och stationer av 
många slag. En trappa upp finns fotografier av fordonsgruppen. sjökablar, 
te leutrustning och ett bibliotek. 

Vi byter grupp och går vidare till eU annat rum med tekn ik av i dag till 
framliden. där man förSlår att datorn kommer aH bli helt dominerande inom en 
snar framtid . 

Jag vill lacka dessa två guider, Karl Johan och Bo, rör en trev li g och intressant 
vi sning. och för ell lilet fint museum. 
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Efter delta håller Gösta Thames, före dett a tekni skt ansvarig på L.M . Ericsson, 
eU föredrag om telefonpionjärerna Reis, Bell, Brunius, Ericsson och deras 
telefonrnodeller som de gjorde med åren. Gösta talade mycket om tekniska 
detaljer vilket var mycket intressant. och om Ericofonen. Cobrans. hi storia 
från typ eu som Gösta själv var med att konstruera. 

Nu var det dags för kaffepaus och smörgås som föreningen bjöd på, vilket var 
ett steg i rätt riktning. 

Åter till mötesrummet där vi fo rtsätter med årsmötet, som går i sin vanliga 
ordning. En av de stora frågorna var den bok över alla svenska 
telefonapparater vi eventuellt ska ta fram. Kostnader för tryckni ng av 
materialet skulle kosta astronomiska summor för till fåJlet , men det fi nns 
al ternati va sä tt att producera denna sammanställning. Diskuss ionerna gick 
höga, men alla enades vid att vi skall jobba och forska efter vetligt material till 
all börja med. 

Nu bar det av till vandrarhemmets parkeringsplats där telefonkommersen skulle 
vara. Där köptes, såldes samt byttes telefoner om vartannat. Det kändes tryggt 
att få veta att polisen i Malmö också var intresserade av telefoner. för de 
bevakade oss både ifrån ovan och på marken. 

Dags för incheckning på vandrarhemmet och göra iordning rummen. för att 
sedan gå ut till ett litet matställe som låg i närheten och äta en bit mat och ha en 
trevlig stund till sammans. Och det hade vi vill jag lova. 

Dag2 

Uppstigning klockan 0600. Duscha oc h göra sig i ordning. Vi ta r en buss ifrån 
vandrarhemmet till hamnen där flygbåtarna avgår. Regnet öste ner. Åskväder 
och blåsigt var det när vi väntade på båtarn a. När vi väl ko rn ombord tog vi en 
liten frukost på båle n. 45 minuter tar del till Köpenhamn där vädret var klart 
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bättre. men lite blåsigt och kallt var del. Nu var våran guide Mikael Stenberg. 
Han visar oss till en loppmarknad på ett torg. Vi sonderar terrängen omgående, 
men fann alt te lefoner var en sällsynthet. även om det fanns en och annan. En 
emaljskylt med texten TELEFON i vit text på blå bolten fanns att inhandla. Vi 
tillade efter antikaffårer och hittade några, men vi fann inget av större vikt i 
dom. 

Nu var det dags för sm~rrebröd på ett li tet mysigt ställe. Vi blev serverade 
smörgåsar med ost, skinka. räkor, och till detta lite förfriskningar. Man glömde 
bon kylan för ett litet tag iallafall . När alla var mäna och belåtna va r det dags 
att ta tåget till HeJlerup, ca 10 minuters resväg norrut. Väl framme i Hellerup 
skulle vi leta upp lelefonmuseet, men efter en bil på vägen var det lite delade 
meningar om var museet låg någonstans. En stund senare skymtade en engelsk 
telefonkiosk och vi förstod att vi kommit rätt. 

Vi blev nu omhändertagna av museicheferna SS1ren Black Pedersen och Ole 
Jreger. En promenad i trappor förde oss högst upp i byggnaden. Där kunde vi se 
museets samlingar. Vi blev guidade runt i lokalen. där man kunde känna och ta 
i telefonerna, även om de fl esta rariteterna var i glasmontrar. Det gavs en 
mycket väl och uförlig guidning om den danska telefonh islorien, KTAS och 
Eric M~lIers telefontillverkning. Där fanns LM Ericssons klassiker Tax med 
svängbar mikrofon. Spindeln , Kaffekvarnen, mynttelefoner, skyltar och 
telefonväxlar. Museet håller en mycket hög klass rakt igenom. 

Efter en mycket väl guidad rur, även "bakom kulisserna", blev vi bjudna på 01 
och läsk med tilltugg. Vi fick också böcker och planscher, och man får 
verkligen tacka för denna danska givmildhet. Det är bara att hoppas att vi inom 
en snar fram tid kan bjuda tillbaka tiU våra danska vanner. Vi som var med tror 
jag sent kommer att glömma dessa ögonblick. Tack än en gång SI/Sren och Ole 
för det fina bemötandet och visningen som vi fick uppleva. 

Museet lämnades och vi åkte tillbaka med lokaltåget till Köpenhamn för att 
möta nickorna, och äla en bit mat. En restaurang vid Gråbr~dratorget tog emot 
oss , fa st det inte var middagstid. 

Regnet hade slutat och vi tog båten tillbaka till Malmö. 

Jag ber alt speciellt få tacka Mikael Stenberg för väl utförd guidning i 
Köpenhamn, Bertil Elamzon för att ha ordnat biljetterna till Köpenhamn, och 
till alla andra som har vari t med och planerat denna mycket lyckade 
lelefonträff. Jag vill även rikta en eloge lill Stig Wenader som är så pigg och 
kry vid en sån aktningsvärd ålder. Stig var även med oss långt in på 
kvällstimmarna. Detta tycker jag är mycket roligt och framfö rallt trevligt. 

Vi syns förhoppningsvis vid nästa telefonträff. Om inte - lycka till med 
samlandet. 

Hälsningar Mikael Tegl/er. Alingsås 
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