Höstmötet på Tekniska Museet i Stockholm
Lördagen den 23 okt samlades en stor skara trogna medlemmar på Tekniska Museet.
Närmare bestämt 30 st varav många långväga, som t ex. från Danmark, Lund, Vänersborg, Jönköping, Örnsköldsvik, Umeå samt Åbo i Finland. Roligt att så många kom.
Efter kaffe och smörgås tog vi plats i läsesalen för några intressanta programpunkter.
Vi började med att presentera oss själva. Intressant att höra korta historier från var och
en. Många hade rest till Stockholm enkom för att vara med på mötet. Kul!
Vår ordförande informerade om en idé som han diskuterat med styrelsen om. Det var
att ta fram en fotobok med bilder på ovanliga telefoner. Medlemmarna sa sig vara intresserade av detta men när frågan kom om att medverka i en arbetsgrupp för att ta
fram boken var det märkbart tyst. Tanken var att tre medlemmar tillsammans kunde
arbeta med detta. En anmälde intresse! Undrar om det någonsin blir en bok? Styrelsen
kan ju inte själva göra allt!

Henrik, vår ordförande, manade oss särskilt att hjälpa valberedningen, Gunnar Modig
och Tommy Sundgren, med att ta fram kandidater till nästa års val av ny styrelse. Tyvärr avgår större delen av styrelsen och finns det inga kandidater måste vi ju lägga ned
föreningen. Det får inte bara ske. Många av oss har ju fortfarande tidskrävande arbeten, så vi hoppas mycket på våra pensionerade kamrater.
Henrik berättade också att Enköping med besök på ”Teleseum” fanns som förslag för årsstämman.
Efter denna uppmuntrande inledning tog Anders Lindeberg-Lindvet till orda.
Anders som är museiintendent var ju tidigare ansvarig för Telemuseums samlingar
men har nu tagit över även för större teknikområden som inte bara är tele.
Han berättade bl.a. att det pågår intressanta samtal med Ericsson om bl.a. Ericsson
rummet. Går det att flytta eller kan det ligga kvar. Kan Telemuseum uppstå igen?
2011 startar även en ny mycket stor utställning om rymden, IT etc. Större delen av
museets botten-våning med stora maskinhallen m.m. kommer att byta skepnad
under hela 2011.
Efter detta visade och berättade Anders en hel del om särskilt speciella telefonapparater. Bl.a. några automatnummerslagare av Betulanders konstruktion, den
1,5 och 2 miljonte Taxen samt den 3 miljonte Televerksabonnenten 1962 i form
av en BC 560. Likaså stereofoniöverföring från Operan i Paris 1882!

Anders berättade också om museets förnämliga bibliotek dit vi alla är välkomna
för att söka information och forska. Inom några år hoppas man även kunna erbjuda litteraturen i digital form – sökbar direkt via internet.

Tomas Söderblom berättade också från sin forskning om Ericssons bokföring från
slutet av 1800-talet.
Det har visat sig att Lars Magnus Ericsson själv kanske inte var så stor uppfinnare
som senare tid har försökt göra gällande. Ericsson var en tillbakadragen och kanske blyg, men en stor entreprenör och kopiatör! Det gör dock inte hans gärning
mindre.
Vi ser fram mot fler intrikata detaljer från Tomas.

Efter detta gick ut på Gärdet för att få se på Optiska Telegrafens ”regering” under
ledning av Anders igen. En medlem hade tidigare framfört önskemål om att få se
insidan av det lilla huset.
Vi avslutade dagen med sedvanlig baklucke-loppis där alla kunde göra fynd.
Jan Wirström

