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Fälttelegrafister på vinterövning. Vilken radio det är går inte att se, men troligtvis är det  
20 W Kl m/29, för på den främre klövjehästen står en handgenerator och på den bakre 
klövjehästen två antennkabelrullar. Det är sådana här bilder och miljöer det nybildade 
TELESEUM försvarshistoriska telemuseet i Enköping vill visa. Men det blir svårt med 
hästarna. 

Föreningen TELESEUM har nu haft sitt första ordinarie årsmöte, då interimstyrelsen över-
lämnade ordförandeklubban till den nyvalde ordföranden genmj Åke Jansson. Han ville börja 
med en liten styrelse, för att sedan utöka den vid behov. Den nya styrelsen består av: 
   Ordförande Åke Jansson f d arméingenjör och teknisk inspektör samt C FMLOG      
   Malte Jönsson f d mariningenjör och byråch vid FMV 
   Örjan Eriksson f d flygingenjör och v d för TELUB teknik 
   Ulf Johansson med ett förflutet vid ÖCB. Han är f n verksam vid Försvarsdepartementet 
   Sekreterare Sven Bertilsson redaktör för detta blad 



   Suppleant och kassör Astrid Thorsson, som är utbildad ekonom 
Den som skall driva museet kallas projektledare och heter Anders Gustafsson. 

Den nya styrelsens främsta arbetsuppgift blir att skaffa fram lämpliga museilokaler. Styrelsen 
samlas därför den 10 juni för att titta på de två förslag, som f n finns, lokstallet och en nedlagd 
fastighet i industriområdet Myran.  

Det är nu 20 år sedan som FHT vänförening bildades i Enköping. Många höga potentater 
talade då om vikten av att ta tillvara försvarets telemateriel och bilda ett marktelemuseum i 
Enköping. Det var den 31 oktober 1989. Kanske kan vi ha ett museum den 31 oktober i år. 

Men nu till S 1 museums vänförening, som vi fortfarande heter. Årsmötet ville inte ändra på 
det. Föreningen har 63 medlemmar och nästan 30 000 i kassan. Att kassan är så stor beror på 
några donationer från teleindustrin. Även om kassan är god så vill vi ha in medlemsavgiften. 
Det är några som åker snålskjuts.  
Alla medlemmar i Vänföreningen kan också få bli medlemmar i föreningen TELESEUM utan 
avgift. Känner du någon/några som vill bli medlemmar? Anmäl honom/henne då. Det kostar 
bara 50 kronor årligen, som sätts in på plusgiro 482273-0. Ange namn och adress.  

Den 4 juni kommer Konungen till Ledningsregementet och överlämnar den nya fanan. Då är 
du välkommen.   

Intill helt nyligen hade museet sitt materiellager i Karlsborg. Det var en bra och traditionsrik 
lokal, men den låg alldeles för långt från Enköping. För att resa dit och hämta eller lämna 
materiel fordrades övernattning, och det är dyrt. Vi har nu fått överta några lokaler vid Valla 
miloförråd i Södermanland. Dit går det bra att åka över en dag, så nu är all materiel överförd 
dit.   

Soldattorpet har nyligen fått ett nytt stängsel. Vi skall ha en del planteringar vid torpet, 
blommor, potatisland och dyligt. En av våra medlemmar har lovat fixa detta nu i vår.  

I höst den 5 september sker regementets dag. Museet kommer som vanligt att vara öppet och 
en del aktiviteter kommer att röra sig där omkring. Bl a släktforskning vid torpet. Du är 
välkommen, inte bara som åskådare. Kanske vill du hjälpa till med något.  Det kan vara att 
bemanna en radiostation eller att demonstrera något du är bra på. Kanske rent av klädd i 
någon av våra gamla uniformer. Hör i så fall av dig till museet. Vi är där tisdagar utom under 
semestertider. Då badar vi endera hemma eller utomlands. 

Vi kommer att ha med gamla BEDA 
på regementets dag, men knappast 
så här välmaskerad. 

Den 19 augusti är det 200 år sedan 
Sverige hade det sista slaget mot  
Ryssland vid Sävar utanför Umeå. 
Där sker då en historisk överblick  



av slaget. 
Upplands reg kamratförening ordnar 
en resa dit den 18-20 augusti.  

Styrelsen 

    


