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Som väl alla märkt skriver vi nu 2009.  Detta innebär för vårt museum att det inte längre är ett 
museum utan ett traditionsrum enligt HKV tolkning. Men, så länge vi inte har någon musei-
lokal utanför staketet ser regementet välvilligt på att vi fortsätter med museet tills vidare. Vi 
hoppas dock på en snar lösning så vi får vårt TELESEUM i större lokaler.  
 
 
Den 3 sept bildades föreningen TELESEUM, som skall vara huvudman för det nya museet 
TELESEUM. Mycken diskussion fördes huruvida det skulle vara en srtiftelse eller förening. 
Eftersom det var ganska bråttom var det enklast i nu starten att bilda en förening, som kanske 
senare ombildas till en stiftelse. En interimsstyrelse valdes fram till nästa möte som blir i 
mars. Anders Gustafsson åtog sig att vara ordförande intill dess. Vi är tvungna att ha en 
stadgeenlig organisation för att få medel från SFHM (Statens försvarshistoriska museer). 
Pengar har vi också fått så vi kan driva verksamheten. Än så länge betalar vi inga hyror, men 
då sådana drabbar oss, får vi mer pengar. För att driva verksamheten har vi fått två bilar av 
SFHM, som också betalar skatt och försäkring.  
Vår intention är att få en så kvalificerad styrelse som möjligt med företrädare från 
myndigheter och civila företag. En tänkt ordförande är kontaktad, som också accepterat 
befattningen, nämligen PA/genmj Åke Jansson. Han är perfekt till jobbet, eftersom han gjorde 
sin värnplikt vid P 1 och senare startade sin militära karriär som armétekniker vid S 1 i 
Uppsala. Därefter har han varit både teknisk inspektör och den förste chefen för FMLOG: 
Mer om museet kan du läsa på www.teleseum.se  
 
Allt som oftast droppar det in mer materiel. Ibland är det välkommet, ibland undrar vi vad vi 
skall med den till. Vårt förråd i Karlsborg är fullt, och Karlsborg är ingen bra plats att ha 
materielen samlad på. Det blir dyra transporter med övernattningar. Planen är därför att flytta 
materielen närmare så vi klarar oss med endagsresor. Vi har några sådana förråd att disponera 
i Södermanland och planerar just nu en flyttning av all materiel dit. 
 
I höstas fick vi nys på en nedlagd liten telefonstation i Hälsingland. Vi for dit och tittade på 
den och den var helt perfekt för museet för att visa hur vi kopplade in oss i Televerkets nät. Vi 
lyckades också hämta den och köra den till Enköping, där den ställdes upp. Tyvärr hände det 
då en malör så en del skador inträffade på inredningen, men inte värre än att det går att 
reparera.  
 
      
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gnarps telefonstation i Hälsingland.  
Nu placerad på Telefonplan tills vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att det finns någon förvånar mig. Han var med i en förening som samlade på ”grön radio” 
från WW II, och studerade denna. De hade både tyska, ryska och allierade radiostationer. Han 
var inte speciellt imponerad över den ryska materielen, som ofta var tysk plagiat, men av 
dålig kvalitet. 
 
Vänföreningen är inbjuden till en tredagars resa till Norrland för att deltaga i högtidligheterna 
med anledning av slaget vid Sävar. Det är ju i år 200 år sedan vi förlorade Finland till 
Ryssland. Det var nog en fördel för Finland. De slapp därefter alla krig med Ryssland fram till 
1939, men de fick behålla svensk lag, seder, bruk och språk. Vi återkommer med mer 
information när programmet lagt sig och det är dags för anmälan. 
 
Nytt år.  Ja det betyder även att det är dags att erlägga ny årsavgift. För att kunna driva 
verksamheten är vi helt beroende av det stöd som ges från medlemmarna, både i form av 
ideellt arbete och våra medlemsavgifter. 
Bifogas här ett inbetalningskort. Årsavgiften är oförändrad 50:- . 
Du kan sätta in avgiften på plusgiro 167 04 20-7 
 

Glöm inte ange avsändare. 
Vi hoppas på fortsatt stöd till föreningen och museet 

En liten kuriosa: Häromdagen fick jag (Sven Bertilsson) 
ett e-mail från Holland. Avsändaren, som är mycket 
intresserad av ”grön radio” hade kommit över några 
svenska radioapparater  
bl a 2 W Br, 25 W Bl och Ra 120. Jag har skrivit om alla 
äldre svenska radioapparater, telefonmateriel, mottagare 
och fordonsburna radiostationer på www.fht.nu. 
Holländaren hade läst om radioapparaterna, lyckats 
förstå den svenska texten och ville nu ha lite mer 
upplysningar. Han har också läst vår hemsida 
www.garnisonsmusemenkoping.se  Enligt honom är det 
väldigt svårt att få tag i svensk militär radio ute i 
Europa. 


