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Höstmötet kommer att hållas onsdagen den 4 oktober i Norrby IF:s klubblokal, Borås. Närmare uppgifter om 
tid, förtäring och aktiviteter kommer att meddelas senare.

Den 12 september kl 14.00 träffas vi på SÄRF:s utbildningsanläggning, Guttasjön för brandinformation och 
brandövningar.
Fika serveras. Pris 40 kr.
Anmälan senast 8 september till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com 
eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande.     
            Välkomna!

Brandövning

Besök Polismuseet
Den 10 oktober besöker vi Polismuseét i Borås. Vi träffas vid två tillfällen kl 13.00 och 14.30.
Vi möts utanför Polishusets entré.
Max 15 personer vid varje tillfälle. Anmälan senast 5 oktober till Gunn-Britt Scherdin,
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
            Välkomna!

Julbord
Tisdagen den 5 december dukar vi upp vårt traditionella Julbord.
Ytterligare information kommer senare.

Vinprovning
Onsdag 1 november och onsdag 8 november blir det vinprovning. 
Plats: Lindormsgatan 17, strax nedanför Sjöbo torg. 
Tid: 16.00.
Kostnad: 250 kr/tillfälle. 
Somelier: Vår “egen” Lennart Håkansson. 
Vi skall vara ca 20 pers/tillfälle (max 24). Vi testar två vita och två röda viner/tillfälle. Vi äter något lättare efter 
och dricker då upp vinet som vi testat. 
Anmälan senast torsdagen den 23 oktober till Gunn-Britt Scherdin, 
gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-651 76 99. Anmälan är bindande. 
            Välkomna!

SINGIN’ IN THE RAIN
Gästspel från Jan Hjalmarsson och gänget! 
Jan Hjalmarsson med ensemble gästar Borås Stadsteater med Singin’ in the rain. 
Premiär 30 sep 2017, Stora scenen. Den har kallats ”Världens bästa 
musikalfilm”. Den är ikonisk. Den kommer till Borås. Musikalen tar sitt avstamp ur filmen ”Singin´ in the rain” 
från 1952 i regi av Stanley Donen och Gene Kelly.
Normalpris 420 kr. Rabatterat pris för televeteraner med anhöriga 375 kr.
OBS! Det finns ytterligare några bokade biljetter till premiären lördag 30 september kl. 15.00.
Anmälan till Gunn-Britt Scherdin, gunn-britt.scherdin@telia.com eller telefon 033-10 67 77 alternativt 070-
651 76 99. Anmälan är bindande.
Vi samlas vid entrén kl 14.30.
              Alla inom teleområdet är Välkomna!
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Vi träffas måndagarna den 7 augusti, 4 september, 2 oktober och 6 november på Käpplunda gärde kl 10.00.  
 
            Välkomna!

Skövde

Vi träffas onsdagarna den 20 september, 18 oktober och 15 november kl 10.00 på Park Bio i Vara.
Onsdagen den 6 december är det dags för julbuffén på samma plats kl 10.00.
Anmälan till Lennart Jonsson eller Sven Johansson.        
Hoppas träffarna blir välbesökta!
            Välkomna!

Vara/Herrljunga

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träffar blir 5 september 3 oktober och 7 november.
Plats: Café Ewa Norén. Tid: 10.00.
Frågor. Lennart Skoog, 070-611 39 06.          
            Välkomna!

Ulricehamn
Vi träffas som vanligt den sista tisdagen varje månad. Nästa gång den 29 augusti, 26 september, 31 oktober 
och 28 november.
Plats: Oasen i Ulricehamn.         
            Välkomna! 

Falköping-Tidaholm
Träff planeras i Tidaholm i slutet av augusti.
Ytterligare information kommer senare. 

Mariestad-Töreboda 
Vi planerar en hösträff på Brygghuset med filmvisning av Bertil Svenssons dokumentär om Brommö och 
Torsö.
Ytterligare information kommer senare.  
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Aktivitetsberättelser
Televeteranerna i Borås, Varbergsresan
Den 16 maj samlades 28 televeteraner vid Resecentrum i Borås för avresa till Varberg. Vid ankomsten till Varbergs 
Fästning anslöt ytterligare 3 veteraner.
På fästningen intogs fika på Café Kulknappen. 
Därefter tog guiden Isak hand om oss för en visning av fästningen. Isak berättade med stor inlevelse och kunnighet. För 
att tydliggöra berättelsen om fästningen fick vi agera kungar och drottningar. Han ställde oss på en trappa i kronologisk 
ordning som de regerat. Vi fick veta vem som mördat vem och i vilken ordning fästningen varit i svensk, norsk och dansk 
ägo
Efter visningen tog vi oss till Restaurang Parasollen i femte vik på Getterön för lunch. Vi serverades en riklig salladsbuffé 
samt soppa. Därefter fick vi välja mellan fisk och stekt fläsk. Eftersom vi var på Västkusten valde de flesta fisken. Maten 
var god och alla blev mätta.
Guiden Peter Börjesson mötte sedan upp för att i bussen göra en rundtur i Varberg med omgivningar.
Vi fick en givande berättelse om gamla och nya Varberg. Många i bussen kände igen sig. Man hörde ”där bodde min 
farmor”, ” i det huset bor en Telian” m m.
Vid Rolfstorps kyrka gjorde vi ett stopp för att beskåda den märkliga rosen som växer mellan fönstren i kyrkan vilket den 
säkert gjort i 300 år!
Besöket i Varberg avslutades på Hotell Havanna där vi fick en fika. Där passade vi också på med att gratulera vår 
fantastiska hundraåring Ruth Johanson. Guiden Peter vill gärna krama en hundraåring för det hade han aldrig gjort!
Än en gång har Gunn-Britt Scherdin snickrat ihop en intressant resa för oss och vi tackade henne med en stor och varm 
applåd. Vi var tillbaka i Borås vid 18-tiden efter ett givande och intressant besök i Varberg.
             Cai 

Fika på Kulknappen

Kungar och drottningar som härskat på 
fästningen! Guiden Isak berättar om historien.



5

Fo
to

: C
ai

Hundraåringen Ruth

Vårträff Skara-Lidköping
Skara-Lidköpingveteranerna var den 19 maj på Naturum Hornborgasjön i Broddetorp. 6 veteraner mötte upp 
på parkeringen. En kort promenerad till utställningen om Hornborgasjön dess djurliv och vilka som bott och 
haft sin försörjning i området genom tiderna. Sedan gick vi vidare till utsiktstornet vid fågeludden. Fika intogs 
i cafeét i den nya byggnaden som invigdes den 18 mars 2017. Här har även länsstyrelsen kontor. Det finns 
också en lokal med bildspel om Hornborgasjön. 
            Sören

Guiden Peter Börjesson Rosfönstret i Rolfstorps kyrka 

Vara-Herrljunga:s vårträff 17 maj
Det blev en fin eftermiddag för oss gamla uvar när vi möttes hos Lennart för att avsluta våromgångens träffar. 
Tretton stycken var vi som umgicks och hade lite tävlingar, femkamp och tipspromenad. Femkampen vanns 
av Lars Snygg med Olle Granath som god tvåa.
Grillen sköttes utmärkt av Sune som vanligt och 
sedan blev det tid till lite prat innan kaffestunden 
avslutade det hela.
Lennart delade ut höstens program. Se vidare 
under ”Månadsträffar”.
    Sven Frostberger 

Hur många bollar får Olle Granat i konen? Fo
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Våravslutning i Skövde
Skövdeveteranerna samlades den 11 maj i Stenstorp för att besöka Dalénmuséet som är uppbyggt på hans 
uppfinningar m m, det han fick Nobelpriset i kemi för 1912. Några åkte tjänstebil, se foto. Vi började med en 
film på 20 minuter som handlade om hans liv. Efter det var det dags för fika. Sen fortsatte besöket med en 
guidad tur på 1 timme av den pålästa guiden Elin som fick välförtjänt applåd som avslut.

Gör gärna ett besök! Fantastiskt!        Rustan

Denna underbart vackra försommardag träffades 34 televeteraner från Mariestad och Töreboda alldeles invid 
Göta Kanal. En del kom med kanot och andra kom med kanalbåten Sandön, men vi föredrog att ta bilen dit. 
Detta är Göta Kanals närmaste och minsta camping. Cafét ligger i den gamla brovaktarstugan som är en ca 
160 år gammal byggnad. Tror att detta är en av ”världens lugnaste platser”. Vi hade fisketävling så det blev 
rusning till bordet med fiskespön. Tyvärr så var nog degen som vi agnat med alldeles för god för fisken tog 
degen och stack. Den som först fick napp var storfiskaren Jan-Bertil Eklöf och därefter fick Birgit Eriksson 
napp. Hon vann för hennes fisk var störst. Efter prisutdelningen åt vi en god lunch och vi avslutade det hela 
med en frågetävling om orter i Skaraborg som Anita Blom och Ann-Britt Swahn vann.
Ha en riktigt skön sommar alla Televeteraner i Töreboda och Mariestad!

         Göran ,Agneta och Marie-Louise

4.3.

21.

1. Håkan Ludvigsson
2. Petter Gustavsson, Sten-Åke 
   Carlsson, Rustan Andersson,
    Håkan Fröjd
3. Gustav Dalén Elin
4. Håkan Ludvigsson, Håkan
    Fröjd, Gittan Torelund, 
    Sten-Åke Carlsson, Petter
    Gustavsson, Lennart
    Andreasson, Bengt Rådemyr
    Bengt Johansson

Mariestad-Töreboda. Försommarträff vid Jonsboda Café o Camping
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Televeteranerna i Ulricehamns vårvslutning 30 maj
Förord till valet av plats för våravslutningen.
Basta kvarn, ett populärt utflyktsmål för alla kategorier av människor. I anslutning av denna gamla kvarn flyter 
ån ”Ätran”, som i forna tider drev kvarnhjulen för malning av säd. Här i ån finns många små öar förbundna 
med gångbroar. Där gästerna kan gå till en utvald ö, sätta sig ner och avnjuta sin fika.
Många, många mc folk, modell äldre har ett fint ställe för en utflykt. Där man fikar i den pittoreska miljön 
och träffar likasinnade från andra orter. Det ser man på den ansamling av mc som står uppradade på 
parkeringsplatsen.
Barnfamiljer, samt mor o farföräldrar åker ofta hit med sina barnbarn. Där inhandlar de kaffe med tillbehör. 
Barnen får dricka o glass. Tar med sitt inköpta förtäring och vandrar ut till någon av öarna i Ätran. Intill dessa 
öar finns det utplanterad stora laxar som hoppar upp väldigt nära för att tigga lite mat av gästerna. I butiken 
finns det fiskmat som man kan köpa för att mata dem. Vanligt matbröd eller liknande får man inte mata dem 
med. Det tål inte laxarna. 

 

Televeteranerna gör ett uppehåll inför den stundande sommaren med de traditionella möten som hålls på 
Oasen varje sista tisdag i månaderna. I år blev det en annorlunda avslutning för vårmötet. Förut har det sista 
vårmötet varit hos någon televeterans hem eller i någons ägandes torpställe. I år blev avslutningen i mysiga 
Basta Kvarn i Blidsberg. Vädret var inte det bästa så avslutningen fick hållas i inomhus. Den gamla kvarnen 
har rustat upp sin bottenvåning.
Där förr drivhjulen fanns från vattenkraften. Här är det numera rum för att sitta inomhus vid dåligt väder. 
 
      När väl kaffe o bröd var uppätet, plockade Kjell fram sina som  
      vanligt kluriga frågor. En liten tävling om olika händelser som  
                hänt på 1900-talet. Vinnaren får vi nog aldrig reda på.         
      Blygsamhet förbjuder mig att skriva ner det.    
     
                 Tommy Hall 

Birgitta Kumpumäki fyllde 39 år (tror jag att det var). 
Detta måste man ju fira med ett fyrfaldigt Hurra

Samtal om händelser 
i fikarummet på den 
gamla kvarnen
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Veterantelianerträff i kulturstaden Falköping

Dags för träff med telia veteraner I Falköping och Tidaholm var det denna försommardag 5 maj. Ett 30-tal 
veteraner hade hörsammat inbjudan och samlats kring det uppdukade kaffebordet i Pingstkyrkans lokaler. 
Nestor i gänget Nisse Lundh hälsade alla välkomna till dagens program och arrangörerna uppskattar att så 
många hörsammat inbjudan.
Nisse berättade att vi är totalt 4 200 medlemmar I Sverige men önskar att värva fler medlemmar. I Falköping 
är vi 5 st nytillkomna det senaste året.
 
Mycket Teliahistoria dryftades över borden när kaffe o dopp avnjöts och tankarna gick även till gamla 
kamrater som lämnat oss.
Allt mellan ackordsboken, stationsstandard 36:or samt till telegrafens stress med inkomna telegram blev väl 
ventilerat innan dagens föredrag.
Bertil Strener visade ett omfattande bildspel ifrån en av hans många resor i Södra Afrika. Bertil har besökt 
landet Namibia vid ett flertal tillfällen och även arbetat där som lärare och instructor I kabelskarvning.
-Det är inte alltid så lätt att vara lärare när det är 100 par I en ända på kabeln men 103 par I andra ändan, 
berättar Bertil.
Folk I Namibia är väldigt vänliga och möter besökarna med ett positivt leende. Bästa tiden för att besöka 
landet är i oktober/november när Jakarandan blommar. Intressant och spänning bjöd Bertil på med sin 
bildvisning ifrån människor och natur i Norra Namibia.
Nästa träff kommer Uno Persson att fixa i Tidaholm och det blir förhoppningsvis i slutet av augusti 2017.
            
           Jan Aronsson

1. Kulturstaden Falköping
2. Nisse Lundh, nestor i gänget, hälsar alla   
   välkomna
3. Bertil Sterner värmer upp med en kopp kaffe  
   före bildvisningen
4. Gunnel Johansson, Monica Blomqvist, Britt  
    Andersson, Sig-Britt Ölander, Mona Pettersson,  
    Anette Petersson o Anita Helgesson
5. Konst i Namibia

Fo
to

: J
an

 A
ro

ns
so

n

5.4.

3.

2.

1.



10

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2017.

Våra lotterier är en viktig del för att finansiera våra olika aktiviteter.
Vi är mycket tacksamma för och tar gärna emot vinster som kan användas i dessa lotterier.  
Kan lämnas till respektive kontaktombud.

Nya medlemmar:
Louise Larsson, Borås
Jan Alfredsson, Borås
Margareta Lexell, Borås (anhörig)
Gudrun Edvardsson, Borås (har jobbat i Jönköping)
Roland Johansson, Ulricehamn (har jobbat i Skövde)

OBS! Vänligen meddela adressändringar (bostad och mailadress) samt telefonnummer till Marie 
Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00.

Ny hemsida
Vi håller på att lägga upp en ny hemsida. Den finner ni som vanligt på televeteranerna.se.
På den nya hemsidan lägger vi in det som är aktuellt 2017 och framåt.
Det som hänt tidigare finns på televeteranerna.se/old.

Har ni synpunker på hemsidan får ni gärna höra av er till Cai Mellstedt, 070-636 02 06 eller 
c.mellstedt@hotmail.com

Berit Hultén 90 år 25:e maj
Vi fick veta att Berit inte skulle fira sin stora dag på hemorten, så nu i 
efterhand har vi uppvaktat Berit med en blomma.
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Ruth Johanson 100 år
För första gången i föreningens historia har vi fått den stora äran att 
uppvakta en hundraåring. Och inte vilken hundraåring som helst. Ruth är 
väldigt pigg och har ett fantastiskt minne. Hon är flitig deltagare i alla våra 
aktiviteter och är alltid glad och pigg.
För en tid sedan fick jag förmånen att komma hem till Ruth i hennes trevliga 
lägenhet i Borås, som hon har bott i sedan 52 år tillbaka! ”Jag har trivts så 
bra här i området både med grannar och lägenheten, så jag har inte brytt 
mig om att flytta” sade hon.
Ruth började på Borås telefonstation redan 1934. Hon var då inte fyllda 17 
år, som var åldersgräns för anställning. Men den gamle telegrafkommis-
sarien var av den hyggliga sorten och lät henne börja. Och inte nog med 
det hon lyckades få sin syster anställd också, trots att hon var ännu yngre. 
”Det är ju synd om din syster om hon inte också får börja” sa Tk, som var 
förkortningen på kommissariens titel. Vid anställningen fick Ruth veta att 
Borås skulle automatiseras om ett par år, så hon kunde inte räkna med 
någon längre anställningstid. Automatiseringen fick ju som bekant inte den befarade effekten med minskning 
av telefonister, utan Ruth blev kvar till 1973 då hon fick pension efter 39 år.
Först fick hon gå som elev och då fick hon ingen lön! Hennes första titel blev ”extra lokaltelefonist”. Sedan 
följde alla telefonistgraderna: lokaltelefonist, landstelefonist, telefonist och rikstelefonist. Föst blev man extra i 
varje grad, sedan extra ordinarie och till slut ordinarie.
Det har varit ett omväxlande yrke att vara telefonist säger Ruth, det har inte bara varit att koppla samtal. 
Hon har under årens lopp varit på alla funktioner som funnits på telefonstationen. Exempelvis: SOS 90 000, 
jourhavande präst, jourhavande läkare, telefonvakt, nummerbyrån, massamtal, väckning. Hon har också 
tjänstgjort som telefonistlärarinna.
Även om telefonisterna var hårt hållna av Vaktföreståndaren, som hade oinskränkt makt i telefonsalen, man 
fick niga när man börjande jobba och skriva lappar för att anhålla om att få gå på toaletten(!), så har Ruth 
trivts väldigt bra under alla år. Hon minns att sammanhållningen och kamratskapet varit mycket bra och hon 
minns också alla maskerader, möhippor och andra fester som förekommit.
Ruth har som sagt bra minne. Hon kommer ihåg många episoder. Under kriget var det lite kusligt att jobba på 
natten, då det bara var två tjänstgörande. Det var ju mörkläggning då och lite jobbigt att gå hem på kvällarna. 
Ibland fick man prata med ”ensamma” karlar som vile prata av sig och några var intresserade av vilken färg 
telefonisten hade på trosorna.
Vi kunde suttit och pratat minnen hur länge som helst. När tretåren var urdrucken och jag tagit av alla Ruths 
hembakta kakor, visade hon alla sina blommor, kort och presenter, som hon fått på sin födelsedag – hon 
hade även fått ett brev från kungen.
Våran förening tackar för alla fina minnen vi fått ta del av och önskar Ruth många trevliga år framöver!
            
                Kjell

Avskedsbrev efter mer än 37 år i televerkets tjänst
Lyckönskningar på hundraårsdagen från 
Carl Gustav och Silvia

Fo
to

: K
je

ll



12

Medaljutdelning Stadt 21 december 1967
Gunnar Fredriksson, Inga-Lisa Ewaldsson, Ruth 
Johanson, Axel Svarén

Elsa, Ruth och Arne

Telefonsalen 30-talet Kontrollen 1942

Telefonsalen -42, landsexpeditionen

Riksexpeditionen 1942

Telefonsalen  1937



Bilder från förr
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Stig Johansson, Enar Larsson, 
Nils-Göran Grändborn, Tomas Runesson, 
Göran Pantzar, Jörgen Larsson, Micke 
Eklund, Bengt Persson, S-O “Lången” 
Johansson, Jerry Jonsson

Stig Johansson? har trasslat till det! Fallman

Arbetarskyddet har alltid varit prioriterat 
i Svenljunga

Kjell och Tore i Svenljunga har 
delat på en pilsner

Bruno förevisar arbetarskyddet 
i Svenljunga

Börje, Åke D, Hans-Åke och Lennart i 
Svenljunga

Kindsboda. Börje och Sune 
vid tandemplöjning
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Kjell minns.....
...1993. Något av det som hände inom  Borås gamla teleområde.

• Televerket blir Telia AB
• Televeteranerna håller årsmöte i Falköping. Naturfotograf Gösta Eriksson visar bilder 
 och Lennart Frejd pratar om framtiden för Telia
• Vid DM i bowling i Göteborg blir Ewa Flodin silvermedaljör
• J O Larsson Skövde väljs in i TIF-förbundets styrelse där Esko Olsson är ordförande
• Telebetjänten introduceras i Göteborg, vilket ger allmänheten ökad tillgänglighet till 
 telefonkort
• Avd Företag i Borås säljer många nya stora abonnentväxlar bl a till Josefsson postorder,  
 Försäkringskassan och Marks kommun genom Lars Kullgraf och Jan Sjöblom
• Stig Johansson blir projektledare för ”Service Excellent”, som ska mäta kundernas upplevelse 
 av Telias service. Stig kallas därefter ”Mätstickan”
• Tjejmilen i Borås samlar 36 deltagare från Telia. I den interna tävlingen blir Marianne 
 Gävert, Marita Karlsson och Eva Cronehag bäst
• Region Västs Offentlig telefoni säljer mest telefonkort i Sverige. Boråsbutiken är bäst bland 
 butikerna. 
• Karnevalståg i Falköping. Telia deltager med stor tjänstebil med slogan: ”Televerket är dött 
 – Telia är fött”
• 16 000 scouter från 37 nationer kommer till lägret ”Natura 93” i Karlsborg. 30 telefon-
 kortsautomater genererade 367 148 markeringar. Ett telefonkort togs fram i 50 000 ex med 
 deltagarländernas riktnummer på 
• Som sista AGF-station ersätts den i Ulricehamn med AXE. Nedtagningen sköts av Bo och Hugo     
 Larsson. För Hugo var detta ett speciellt uppdrag, han var med och monterade stationen 1952, 
 då han jobbande på LME.
• Kjell Engström och Christer Sigurdsson åker på studiebesök till Schlumberger i Paris och Pont 
 Audemer i Normandie där tillverkningen av telefonkort och automater sker.
• TIF Borås blir 50 år, förbundsordföranden Esko Olsson uppvaktar föreningen med 
 ordföranden Göran Claesson i spetsen. Två medlemmar harangerades särskilt: Rune 
 Larsson och Åke Heidenskog som var med och bildare föreningen
• Traditionellt hölls stor lussefest i Borås. Dansbandet skarvningarna, Ronny och Ragge 
 samt begravning av Televerket var några av inslagen

Något av vad som hände utanför vårat gamla Teleområde: 

• Tjeckoslovakien delas i Tjeckien och Slovakien
• George Bush och Boris Jeltsin undertecknar Start 2-avtalet – värdens mest omfattande nedrustningsavtal
• Gudrun Schyman efterträder Lars Werner som ordförande i Vänsterpartiet
• Bill Clinton blir president i USA
• Torgny Mogren vinner 5-milen vid VM i Falun
• SVT startar reguljära morgonsändningar
• Sverige vinner lag-VM i bordtennis över Kina. J O Waldner, Jörgen Persson och Peter Karlsson är      
 världsmästarna
• Den nya staten Eritrea bryts loss från Etiopien
• Kubanen Javier Sotomayor sätter nytt världsrekord i höjd med 245 cm som står sig än idag
• IKEA fyller 50 år
• Ett JAS-plan störtar mitt i Stockholm och som genom ett under skadas ingen
• Sveriges första sameting öppnas i Kiruna
• Steven Spielbergs film ”Juristic Park” har premiär
• De sista ryska soldaterna lämnar Litauen
• Volvo och Renault beslutar att gå samman
• Mikael Ljunggren blir världsmästare i brottning
• Ett kuppförsök mot ryske presidenten Boris Jeltsin slås ner
• FN upphäver de ekonomiska sanktionerna mot Sydafrika som gällt sedan 1962
• Premiär för V 75 som spelform för trav
• EG omvandlas till EU
• Martin Dahlin får Guldbollen
• Den största utdelningen på trav i Sverige sker på Axevalla: 10,2 miljoner kr på satsade 80:-
• Telias telefonabonnenter minskar för första gången på 100 år
• Torgny Mogren får SvD:s bragdmedalj
• Lasermannen John Ausonius fälls för ett mord och nio mordförsök
• Det blir inget samgående mellan Volvo och Renault. P G Gyllenhammar avgår direkt.
• LO:s ordförande Stig Malm tvingas avgå efter hårda påtryckningar inom de egna leden
• Sydafrika avskaffar apartheid
• Årets mottagare av Nobels fredspris blir Sydafrikas president F W de Klerk och ANC-ledaren Nelson Mandela
• Sverige har vid årets utgång 8 749 000 invånare
            BLAND AVLIDAN SVENSKAR MÄRKS: Sten Ardenstam, Carl Billquist, Rolf Björling, Gösta Gustav-Jansson, Lennart Hyland, Ulf Palme,  
 Torsten Ullman, Ulf Björlin, Hilding Hagberg, Jarl Hjalmarsson, Frank Sundström
 BLAND AVLIDNA UTLÄNNINGAR MÄRKS: Arthur Ashe, Baudouin I, Raymond Burr, Leslie Charteris, Eddi Constantine, Billy Eckstein,  
 Dizzy Gillespie, Audrey Hepburn, Rudolf Nurejev, Erna Tauro, Frederico Fellini, Frank Zappa 


