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Lyckat höstmöte i Borås
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Ordföranden Sören Larsson kunde hälsa ett 80-tal f d televerkare välkomna till 
Ribbingsgården i Borås.

Efter morgonkaffe med frallor hälsade ordföranden författaren och föreläsaren 
Tore Hagman välkommen. Tore började med att presentera sig. Han är yrkesverksam 
fotograf, bildredaktör och föredragshållare bosatt i Vårgårda. Det är naturen 
och den av människan präglade odlingsbygden som gett upphov till de flesta av 
hans bilder. 
Han visade bilder och berättade under ämnet ”Hembygd förr och nu”. Mycket intressant 
skildring av naturen och den av människan präglade odlingsbygden förr och nu. De 
flesta av oss hade också minnen av dessa miljöer från vår egen barndom.     

Därefter kunde vi njuta av en mycket välsmakande buffé.
 
                                  Efter lunchen blev det avkopplande underhållning av Gunnar 
     Carlberg från Timmele som framförde en blandad repertoar av 
     blandad musik.

                                  Mötet avslutades med dragning av ett välfyllt lotteribord, som 
                                  vår eminenta lotteriföreståndare Ulla hade fixat.       
   
          Cai
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Årsmöte 2019

Den 6 december kl 16.00 serveras traditionellt julbord för Borås, Svenljunga, Kinna, Ulricehamn och Varberg.
Plats: Haléns personalmatsal, Risängsgatan, Borås.
Pris 170 kr. 250 kr för icke medlemmar.
Snaps och starköl kommer att säljas av Kjell E & Co.
Obs! Anmälan senast 29 november till resp kontaktombud. Kontaktombuden visarebefordrar anmälningarna 
till Marie Lindström.
Anmälan är bindande.
Avgiften kan i förväg sättas in på vårt bankgiro 846-5098 eller Swish 123 212 71 99    
            Välkomna!

Julbord

Månadsträffar

Borås

Årmötet 2019 kommer att hållas på Karstorps Kursgård i Skövde den 20 mars.
The Sweet Ladies kommer att rocka loss tillsammans med oss på eftermiddagen. Förmiddagens 
underhållning är ännu inte klar. 
Närmare information om tider och program kommer senare.

Den 14 november kl 10.00 besöker vi Boråstapeter, Ryssnäsvägen 8 i Borås. 
Max 40 personer. Först till kvarn.
Anmälan dig senast den 7 november till Bengt Persson, bengt.glaskulla@gmail.com 
eller tfn 070-608 48 98.
            Välkomna!

Studiebesök Boråstapeter

Skövde
Kommande träffar måndagar den 5 november, 4 februari 2019, 4 mars 2019 på Soldathemmet kl 10.00.  

Julbord serveras den 10 december kl 11.30 på Mattias Golfrestaurang, 
Simsjövagen 11 i Skövde.
Pris för medlemmar 100 kr och icke medlemmar 295 kr.
Anmälan (bindande) till Håkan Ludvigsson, 0500-43 41 50 senast den 5 december.

OBS!  Vid behov av transport anmäl detta till Håkan.
                  
         Välkomna!

Julbord

Vara-Herrljunga
Vi träffas onsdagen den 21 november, 16 januari 2019, 20 februari 2019 och 
20 mars 2019 kl 10.00 på Park Bio i Vara.

Julbuffén dukas upp onsdagen den 5 december kl 12.00 på Park Bio.
För deltagande i Julbuffén måste anmälan göras senast 27 november 
till Sven Johansson, tfn 0512-132 79 eller Lennart Jonsson tfn 0512-450 73  
eller 0322-62 80 91.                                 
        Välkomna!
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Falköping-Tidaholm
Nu är det klart med vår nästa aktivitet för oss Televeteraner i Falköping 
och Tidaholm.
Nu blir det nya grepp inför julen!

Julluncherna på Wrågården är mycket uppskattade. Besök gärna deras hemsida www.wragarden.se  för mer 
information.

”Tjöt” vid borden brukar vara uppskattat!
Vi har också möjlighet att ta en promenad i Wrågårdens viltpark.

Kostnad för jullunchen blir ca 300 kr för medlem, 395 kr för icke medlem. 
Subventionens storlek för medlem beror på antalet anmälda. (Jullunchen 
kostar 395 kr)

OBS! 
Vi har förbokat för 30 personer. Vi hoppas givetvis på fler deltagare.

Anmälan är bindande och den skall göras till Jan Aronsson, jan.aronsson99@gmail.com,  tel. 070-636 94 02, 
eller till Nils Lund 0515-72 70 72. 

OBS! Vi vill ha din anmälan senast fredagen den 23 november!

Anledningen till den tidiga anmälningen är att vi då kan plussa på eller dra ifrån antalet deltagare.

Hälsar Televeteranklubben i Falköping - Tidaholm / Nils Lund, Jan Aronsson, Mats Karlsson, 
Martin Gustafsson, Göran Johansson och Lars Ekberg.                 
            Välkomna!         

Jullunch på Wrågården utanför Falköping 
fredagen den 7 december kl 12.00

Jultallrik
Vi träffas tisdagen den 4 december kl.12.00 i Församlingshemmet Töreboda. 
Vi kommer att bli serverade en kall + varm jultallrik inkl dricka, kaffe och kaka 
till ett pris av 160 kr.
Agneta och Marie-Louise ordnar ett lotteri.

Anmälan till Göran Johansson 0506-101 44, 070 567 57 95 eller via
mail: marielouise.strom@gmail.com senast tisdagen den 27 nov.
Vi ordnar skjuts för den som vill ha detta.
                      
Marie-Louise, Göran o Agneta        Välkomna!

Mariestad-Töreboda
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Ulricehamn
Vi träffas som vanligt sista tisdagen varje månad. Plats: Oasen i Ulricehamn.
Kommande träffar tisdagen 27 november, 29 januari 2019, 26 februari  och 26 mars 2019.                
            Välkomna!

Svenljunga
Vi träffas som vanligt första tisdagen varje månad. Nästa träff 6 november, 5 februari 2019 och 5 mars 2019.
Plats: Ring Lennart Skoog, 070-611 39 06. Tid 10.00. 
                  Välkomna!

Inbjudan till Julbuffé i Skara

Skara-Lidköping

Julbuffé med bowling tisdagen den 11 december på Happy Bowl 
Skaraborgsgatan 34B, Skara.

• 14.30    Samling för de som ska bowla.
• 15.00-16.00   Bowling.
• 16.15-ca: 18.00  Julbuffé.

Priser:
Vi har bowlingbanorna i 1 timme. 20 kr per serie/person. Beräknar att vi hinner med 3 serier per person om vi 
är 2 per bana (statistik från tidigare år).

Julbuffé för medlemmar 245 kr och icke medlemmar 295 kr.
Tillkommer dryck. Julöl 15 kr, julmust 20 kr. Bowlinghallen har fullständiga rättigheter för den som önskar annat 
att dricka.

Anmälan är bindande och den skall göras till Sören Larsson mail: solars413@gmail.com, eller telefon: 
070-651 18 12.

OBS! Jag vill ha din anmälan senast söndagen den 2 december!
                      
            Välkomna! 

Nya medlemmar
Inger Persson, Borås
Bruno Henningsson, Kinna
Gudrun Claesson, Borås
Enar Larsson, Kinna        

Medlemmar som lämnat oss
Lars-Åke Krantz, Borås
Per Svensson, Skövde       

Meddelande om bortgångna medlemmar görs till Marie Lindström, marie@frista.se eller telefon 033-26 10 00.
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Aktivitetsberättelser
Vänga Kvarn
En fin höstdag i början av september var vi ett 20-tal televeteraner som besökte Vänga kvarn – en av landets 
få bevarade bygdekvarnar.

Mjölnaren Ola Johansson visade kvarnen och berättade moment för moment hur mjölet mals. Mycket 
intressant att få ta del av ett genuint hantverk. Säden som mals kommer från bönder i närområdet och är 
Kravmärkt. Affären var öppen och vi kunde köpa mjöl och även andra hantverk från bygden. Ett par dagar 
efter vårt besök skulle man göra potatismjöl som endast görs en gång per år. Även detta på gammaldags vis. 
Eftersom sommaren varit regnfattig fanns det inte tillräckligt mycket vatten i ån att dränka de stora träkaren i 
så att de skulle bli täta. För att kunna göra potatismjölet hade man köpt in vägtrummor för ändamålet. Dessa 
saknade tappkran så det blev ett tungt arbete att få bort vattnet. Även här fick vi en utförlig beskrivning av hur 
potatisen mals för att utvinna stärkelsen, tvättas, torkas och sedan krossas till mjöl.

Efter detta var det dags för fika - kaffe, ost-och skinkmacka – och när vi låtit oss väl smaka berättade Anngerd 
Lönn om ”De Sju Häradernas Kultuthistoriska Förening” och Ramnaparken med Borås Museum. Föreningens 
ändamål är att främja kulturvård och museal verksamhet. Stimulera intresset för konst- och kulturhistorisk 
forskning och dokumentation, med speciellt intresse riktat mot bygdens textila traditioner. Förmedla kunskap 
genom föreläsningar och publikationer. Vi fick frågan om vi visste vilka de sju häraderna var och efter lite 
tankemöda satte vi dem på plats.(Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg). Föreningen ger 
ut en årsbok och flera visste om den och någon hade till och med alla årgångarna. Vi fick också veta att det 
finns planer på att byta namn på Borås Museum som ligger i Ramnaparken. Detta för att inte förväxlas med 
Borås Konstmuseum. Förslag på namn är Modus och detta väckte en del debatt. Vi tackade Anngerd med en 
blomma och en varm applåd för ett uppskattat föredrag.

Efter detta tittade vi på bilder över en svunnen tid och gick sedan vidare till muséet där vi fick ta del av Edor 
Josefssons kunskap om gamla tiders bruksföremål. Här fanns det mesta – äldst var en gammal träbåt, men 
det fanns också andra föremål som en skolbänk, fotogenlampor, vågar, skridskor, skidor och många andra 
intressanta saker. Vi som pensionärer kände igen en hel del från våra barndomshem.

            Ulla

Samling vid kvarnen

Ola Johansson
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Potatis som ska bli potatismjöl

Anngerd Lönn Edor Josefsson

Rivierans Guldgossar
Den 12:e oktober såg 60 Televeteraner med anhöriga musikalen 
Rivierans Guldgossar. 
Själva historien kretsar kring de båda sol- och -vårarna Lawrence 
och Freddie. Den senare dyker upp i den lilla staden där 
Lawrence lurat rika kvinnor på pengar i åratal. Snart inser de att 
stan inte är stor nog för dem båda, och kommer överens om ett 
vad. Den som först kan lura av Christine Colgate pengar får 
stanna.

Första akten kändes lite väl lång men efter pausen ökade 
intensiteten och det blev en del skratt efter dråpliga situationer. 

Huvudrollsinnehavarna Jan Hjalmarsson, Marie Arturén, Ingemar Augustsson, Henry Augustsson, Tina Rehn 
WIkström och Alexandra Forssell Åhlfeldt var mycket duktiga i sina sång- och dansnummer.

             Cai

Besök Polismuseét 16 oktober
Polismuseét i Borås är ett av de få som finns i landet. Det var Hans Hallberg som startade det i samarbete 
med Stig Svensson. Idag drivs det av några eldsjälar och vi träffade tre av dessa vid vårt besök, Lars 
Ljungström, Kent Ericson och Lars Zimmerman.

Vi som var där fick reda på mycket historia och en otrolig utveckling som polisen i Borås varit med om.  Allt 
ifrån hur det var att vara landsfiskal ute på landsbygden till hur dagens poliser använder den nya tekniken.
Ex. på detta var hur fjärdingsman Fritz Johansson i Töllsjö/Bollebygd arbetade med att inkassera skatt som 
var obetald och tog sig runt på en så kallad lättviktare, “spöna”, och därför var också Fritz batong krökt.
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Batongen och den fina mössan var skänkta till museet av Fritz barnbarn. Fritz 
levde mellan åren 1894 och 1977.
 
Den första skrivmaskinen som fanns vid polisen i Borås hade separata tangenter 
som kunde skriva antingen stora eller små bokstäver. Polisstationen var då 
belägen i Rådhuset i Borås och från den tiden så finns den fina och unika lyktan 
bevarad i museet.
 
Mycket annan fin utrustning finns också i museet, som ex. olika uniformer, 
skyddsvästar (otroligt tunga), hjälmar, mobiltelefoner och annan kommunikations-
utrustning. Vår egen Lennart Axelsson, som var med vid besöket, hade arbetat 
vid det växelbord som finns i museet.
 
Vi fick också höra en intressant berättelse om Borgstenafallet 1907.
Det var en kvinna och man som steg av tåget i Mollaryd våren 1907 och som 
bosatte sig i Borgstena där de hyrde en lägenhet på 4 rum och kök för 
15 kr/månaden.
Några veckor senare så blev frun sjuk och provinsialläkaren tillkallades och även 
prästen fick komma dit, eftersom kvinnan var döende.
Prästen fick sedan hjälpa till med att svepa in liket i lakan med fötterna som 
hängde utanför och liket lades i kistan.
Begravning hölls och kistan grävdes ned på Borgstena kyrkogård.
Intyg skrevs av läkaren att kvinnan dött i lunginflammation och i dödboken 
noteras också att kvinnan avlidit.
 
I Borgstena var det en del byskvaller eftersom det hade rykt i skorstenen i huset 
där paret bodde och herrn i huset var i Göteborg. Herrn sa upp lägenheten i 
Borgstena 1 juli och flyttade till Göteborg.
Den 21 augusti var det en dödgrävare på kyrkogården i Borgstena för att gräva 
en ny grav bredvid den avlidna kvinnans grav och då inträffade det ett ras. I 
samband med detta slog dödgrävaren ett hål i kvinnans kista och upptäckte att 
inget tog emot. Det visade sig att liket i kistan var en docka och att kistan var fylld 
med sand.
 
Herrn i huset hade fått ut 12 700 kr i försäkringspengar, en stor summa på den 
tiden. Efter kistöppningen började polisen söka efter paret och det kom tips om 
att de hade setts i Jönköping.
Då de påträffades var det en fråga var vart pengarna hade tagit vägen? Herrn hade 2 000 kr i plånboken och 
de hade köpt en grammofon för 275 kr. Dessutom hade frun köpt en ny hatt.
Herrn fick 5 års fängelse samt 6 års förlust för medborgarrätt. Alltså ett tidigt försäkringsbedrägeri som 
finns handskrivet och dokumenterat vid Ås härads domstol. Denna handling finns också hos polisen i Borås 
museum.
Som kuriosa kan också nämnas att det var frun som bakade alla bakverk till “sitt” begravningskaffe och att 
kistan finns kvar på museet utlånad från Stockholms polis museum.
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Ann-Marie Ottosson-Karlsson, Christer Karlsson, 
Lennart Axelsson, Gunn-Britt Scherdin, Gull-Britt 
Ekblad, Inga Eberstein 

Eldsjälarna på museét

Nedtecknat av Gunn-Britt Scherdin  (med reservation för att ev uppfattat något fel).
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Tiden går fort det känns som igår när jag blev vald som ordförande på årsmötet i Skara i mars tillsammans 
med en ny i styrelsen, v sekreterare Bengt Persson. Det känns skönt att övriga i styrelsen är gamla i gården. 
Min korrekturläsare v ordförande Marie Lindström, på tur till svenska akademin. Sekreterare Marie-Louise 
Ström. Kassör med stenkoll på det ekonomiska, Ulla Åkerfeldt. Ansvarig utgivare av vår egen tidskrift 
Telningen, Cai Mellstedt och allt i allo ledamot Agneta Mellgren.  
Ett stort tack till avgående ordförande Kjell Engström för hans 18-åriga engagemang och alla övriga som 
lämnat sina uppdrag vid årsmötet.

Jag vill tacka alla medlemmar för det så här långt gångna året och de dagar som är kvar. Vet att många ser 
fram emot en del aktiviteter under hösten i klubbarna och inte minst julbordet.

Framtiden ser ljus ut för föreningen med en tillväxt på medlemmar och att verksamheten i klubbarna styrs 
så medlemmarna ser fram emot att träffas om det så bara är över en kopp kaffe.Det viktiga är att träffas och 
prata.

På höstmötet i Borås blev vi påminda av Tore Hagmans bilder hur det var på 50-talet och framåt. Det är inte 
alltid det utvecklas som tidigare generationer tänkt sig. Gunnar Carlberg underhöll med sånger och texter 
som vi alla kunde sjunga med i. 
Ett stort tack till alla ni som ordnade maten och underhållningen. 

När jag tittar tillbaka på sommaren som var den varmaste på 150 år, så är det inte många som upplevt detta 
tidigare. Nu har hösten kommit med en ljum vind som troligen går över i lite mer kyla ju längre mot jul vi 
kommer. 
Ser fram emot en lugn jul och nyår och önskar er alla detsamma.
           Sören Larsson
 

Hallå alla televeteraner. Kort summering av 2018
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Lite smått och gott

 En del har ingen skam i kroppen. Jag      
 undrar hur det känns.

 Det är aldrig för sent att studera. Just 
nu studerar jag kontakannonserna.

Från Gunilla Dahlgrens bok ”Lilla fruntimret 50+

 Det tråkiga  med att bli äldre är att  
 frestelserna blir färre.

Kvack!

Jag är övertygad om att flygande tefat 
existerar eftersom jag har sett ett.

          President Jimmy Carter 

De här pojkarna kommer inte att bli 
något. Åk tillbaks till Liverpool, Mr 
Epstein, det går ju bra för er där.E

            Engelsk skivbolagsdirektör till Beatles manager vid en     
            provspelning i London

Vissa människor tror att fotboll är en 
fråga om liv och död. Jag tycker inte 
om den attityden. Jag kan försäkra att 
det är mycket allvarligare än så.

                  Den amerikanske fotbollsledaren Bill Shankly, 1973

Citat av upphetsade sportreportrar

Golfreporter Göran Zachrisson:
Greenerna rullar fanastiskt.......
Nu är vi tillbaka där vi är.....
Flaggan är placerad väldigt nära hålet......

Fotbollsreporter Bo Hansson:

Detta är första gången Sverige vinner över Italien i Italien mot Italien.

Den österrikiske  målvakten hann reagera med att se bollen först och sedan reagera.

Den tog i magen ….långt ner i magen…..det gör väldigt ont när bollen tar så lång ner i magen.

Martin Dahlin försöker med en klacksax

Det är närmare 2-1 än 1-2 men båda möjligheterna finns

Sverige spelar med 10 man och han spelar på Schwarz plats

Han kommenterade även andra sporter

Tomas Gustavsson faller Tomas Gustavsson faller Tomas Gustavsson faller. Nej förlåt mig han skymdes av en 
snödriva. 

 Med lite hjälp av en bra karl reder  
 man sig själv.

Jag tror att det finns ett behov ungefär 
fem datorer på värlsdmarknaden.

                  Thomas J Watson på datorföretaget IBM, vd 1914,    
                  senare styrelseordförande

 Jag har gjort en hel del dumheter. Det  
 enda jag ångrar är att det inte var    
 fler.

 Hon stal min man och som straff får  
 hon behålla honom.



Livet borde levas baklänges.....

1. Man skulle starta med att dö och få det överstökat.

2. Så vaknar man upp på ett vårdhem och får det bättre dag för dag.

3. Man bli piggare och smidigare och till sist är man för pigg för att vara där. Då får man flytta därifrån och   
    börja njuta av sin pension.

4. Efter ett antal åt börjar man arbeta. På sin första arbetsdag får man en guldklocka.

5. Så arbeter man i 40 år till man är ung nog att dra sig tillbaka från arbetslivet.

6. Man dricker, festar och har sex och förbereder sig för att ta en paus.

7. Så börjar man skolan, blir barn igen, leker, har inga förpliktelser - tills man blir baby igen....

8. De sista 9 månaderna tillbringas flytande runt i fridfull lyx. Det är centralvärme, roomservice m m och till sist 
lämnar man denna världen i en orgasm.
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Några citat från Christer Abrahamssons tränarkarriär.

*  Jag hälsar press, radio, TV och framförallt massmedia välkomna.

*  Då sa jag till domaren på ren svenska Go Home.

*  Rätta mig om jag inte har fel

*  Grabbar nu börjar vi värma målvakten med låga isskott.

*  Chansen att vi vinner är 70 mot 40 %

*  Den frågan måste jag svara orutinerat på …..

*  Vi går ut och värmer upp i rektangulära cirklar

*  Fan vilket höjdarväder!  En sådan här dag skulle man haft en utomhushall  att träna i.

*  Det här skall nog bli bra grabbar bara vi alla drar åt olika håll. 

Planerad utgivning av Telningen för 2019
Telningen planeras givas ut veckorna 6, 14, 24, 36 och 43, 2019. Till nästa nummer av Telningen vill vi ha 
material senast 25 januari.

Värvningskampanjen fortsätter!
För varje värvad medlem erhålles en Sverigelott. Värvningen pågår året ut 2019.

Ändring av postadresser, mailadresser och telefonnummer
Snälla, snälla, meddela dessa ändringar till Marie Lindström, marie@frista.se, eller telefon, 033-26 10 00. 
eller 070-639 69 29.        

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.
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Bilder från förr
Personalen på Kinna AC anordnade under många år ”Dopp i grytan”. Foto: Gunnar Abrahamsson

1988

Göran Olsson o Rune Rylander

Kjell-Åke Ingelsbo,Olle Lindkvist, Bengt-Olof Fägersten, Uno 
Andersson, Conny Svensson, Roland Arvidsson, Kalle Fyhr, 
Lennart Wilhelmsson, Thure Andreasson, Enar Larsson (skymd), 
Curt Ragnarsson

Bengt-Olof Fägersten (gitarr), Henry 
Hedberg (dragspel)

Tore Andersson, Lennart Selin, 
Jörgen Larsson (stående)

1989

Inga-Lill Larsson, Lennart Wilhelmsson, 
Tore Gunnarsson

Inga-Lill Larsson, Lennart Carlsson, Leif Karlsson, Kalle Fyhr, 
Conny Svensson, Tore Gunnarsson, Lennart Wilhelmsson, 
Bo Herdersson, Roland Arvidsson, Lars Ljungqvist, Jan-Olof 
Pettersson, Gösta Johansson (skymd), Olle Lindkvist, Karl 
Åkerblom (skymd), Ingemar  Sjöström (skymd), Ann-Sofi Johansson

Ann Carlsson, Kjell Bergqvist, Lennart Carlsson

1992

Kjell Bergqvist, Ronny Ragnarsson, Ann Carlsson, Maritha Fyhr, Roy 
Scott, Harriet Eriksson, Gertrud Rylander 



Sören minns......
När jag tänker tillbaka på tiden som anställd i Televerket, Telia, Flextronic och Relacom har det varit både 
vatten och vin under åren. Här har jag skrivit ner ett litet axplock av det som jag känner på mig att vi 
televeteraner har bidragit med för utvecklandet av framtiden.

Historien kommer tillbaka efter att ha gått ett varv. Det gäller även för oss som idag kan se tillbaka på en tid 
som anställda i olika bolag på telemarknaden. Många av oss har upplevt tider med stormar, åskväder, datorns 
inträde, TAD, haft del i utveckling av tjänster och många många många omorganisationer.

1967 och 1969 var det stormar som rev ner det mesta av blanktrådsnätet, och på 70-talet började en 
uppbyggnad av kopparnätet med att plöja ner blykabel och sedan plastkabel samt utbyggnaden av luftnätet. 
Efter åskan kom åskskydden upp i det nya nätet för att klara blykabel, tryckskydd och korrosionskydd. Under 
detta årtionde fick teknikerna möjlighet att kommunicera med omvärlden från bilen via MTD. 

80-talet och 90-talet var expansionens tidevarv med AXE-utbyggnad. Enligt första prognos bör det vara klart 
i hela Sverige år 2030. ÖDÅKRA-stationen tog död på den prognosen. Klart på 90-talet och troligen historia 
år 2030. Bolagsbildning och in på börsen blev en bra affär för staten men lite mindre hurrarop från den lilla 
aktieägaren. 

NMT och GSM blev från att ha varit en liten exklusivt klubb, en möjlighet för var och en att skaffa. Internet 
blev ett nytt verktyg för att komma ut i världen för många hushåll och företag. Här startade bankerna sin 
rationaliseringsvåg mot ett kontantlöst samhälle. Även företag såg potential i denna tjänst.

Millenniumskiftet kan vi se tillbaka på som katastrofen som blev en fjäder av en höna. Under 2000-talet blev 
det många utförsäljningar av verksamheter till kapitalstarka köpare. Några år efter millenniumskiftet började 
nedmonteringen av kopparnätet och automatstationer på landsbygden eftersom fiberföreningar påbörjade 
fiberutbyggnaden med att gräva ner fiberkabel. Tycker jag känner igen detta från historien. På 1890-talet 
inköpte telegrafverket så gott som alla de då befintliga enskilda näten och anslöt dem till rikstelefonnätet. 

Läste i tidningen att enligt en årlig undersökning av World Payments Report har Sverige gått om USA när det 
gäller digitala transaktioner. Det har varit möjligt tack vare vårt arbete i utvecklingen av telenätet och tjänster. 
Får den nuvarande presidenten i USA fortsätta några år till har han säkert inför både runskrift och nödmynt. 

Tips om aktiviteter 
Kontakta oss gärna om du har förslag till aktiviteter, föreläsare eller liknande.
Vi tar också gärna emot gamla fotografier och händelser från Televerks-/Teliatiden.


