
Rapport från årsmötet 
Dag l lördag 24/4 

Undertecknad hade den stora förmånen att lifta med Henrik L. från Stockol m till 
Jönköping. Färden från Stockholm började i ottan (0830) för att vi skull e vara i 
Jönköping före kl 1300. Vi hann också med en kort fik a före Jönköping. Trots ivern att 
komma fram i tid lyckades vi njuta några minute r av den vidunderliga utsikten och 
scenari e t ut över Vättern. 

Strax före 1300 mölte vi upp med ell tiotal entusiaster vid Euroslop Hotel, som 
utgjorde samlingspunkten för den första organiserade aktiviteten. 

Besök på Sveriges största Radiomuseurn. 
Trots atl objekten 

ej kan betraktas vara för· 
sta prioritet rören telefon
samlare så hade som sagt 
ett ti otal te lefonsamiare 
mölt upp. 

Från sam lin gs
punkten följde gemensam 
fard till det berömda gamla 
"Tändsticksområdet ", där 
Sveriges stÖrsta radio
museum varinhyst i gamla 
tids typiska lokaler. Där 
bjöds vi på en mycket ini 

tierad g uidad tur genom museet. Där fann s i princ ip allt från radions barndom till våra 
dagar. Man var inte heller främmande förTY och grammofoner, och del fanns till och 
med några telefoner. Denna fantastiska samling på mer än 1000 radioapparater hade 
gru ndlagts aven pionjär inom etermedia i Sverige nämlige n Erik E. Karlsson. Redan 
innan Sveriges Radio startade si na re
guljära sändni ngar hade denne man ö pp
nat sin första radioaffär, där han sålde 
radioapparater, som han sjä lv byggde. 

Under c:a 70 år samlade han sys

tema ti skt allt i radio. som kom i hans 
väg. När han sålde en radioapparat så 
bytta han i all mänhet in kundens äld re 
apparat, som införli vades i samlingen. 
Erik E. Karlsson otroliga gärning saknar 
helt motstycke i Sveri ge. 

Efter hand har museets samlingar 
utökats med frikostiga d onationer och 
därmed i slort sell fördubblats. 

Efter drygt två timmars trevlig 

tillbakablick i Erik E. Karlssons fotspår 
återvände vi till verkl igheten igen för 
nästa aktivite t. 
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Rundtur i JönköpinglHuskvarna. 
Nu äntrade vi Väuerbygdens Veleranklubbs gamla Capi tolbuss för en guidad 

rundtur. Under några timmar stånkade bussen runt i Jönköping och Huskvarna. Den 
mycket profess ionella guiden formligen sprutade ur sig en oändlig ström av histori ska 
fakta utefter färdvägen. Det handlade om aJlt från Wilhelm Tamm, som stod för stora 
satsnlgg™&Onom bl. a. skola och kultur till rader av 
minnesmärken tex. John Bauer och Alf Henriksson. 

Under rundturen gjorde vi kort paus i 
Vattenledningsparken. Vi promenerade upp till Dam
men, där Denny Wahlström höll ett intressant anfö
rande om Hakon Brunius. Han berättade om att här 
hade Hakans första tillverkade telefoner använts. Stort 
tack till Denny. 

Förutom alla sevärdheter från bygdens historia 
fascinerades vi av hur vackert 

HuskvamaJJönköping hade an lagts. Färden upp 
från centrum uppför bergvägen var en hissnande upp
levelse. 

Turen avslutades utanför "Mäster Gudmunds 
Källare"i centrala Jönköping. Sedan vi tackat guiden 
förförtjänstfullt värv tågade vi in på käliarrestaurangen 
och lät oss väl smaka, var och en efter egen förmåga 
och plånbok . 

Efterfest i Dennys regi. 
Efter måltiden väntade nya aktiviteter. Denny hade bjudit in oss till en efterfest 

i en lokal i närheten av Dennys bostad. Innan e flerfesten började hade vi möjlighet att 
beundra och få oss förevisade Dennys fina telefonsamiing. 

Dag 2 söndag 25/4. 
Besök i Kyrkekvarn 

K väll en fortsatte med 
trivsamt umgänge och enskilt 
fe stande. Fram på små
timmarna bjöds vi mycket fin 
vann korv, som smakade ut
märkt eftersom vi hade hun
nit bli hungriga igen. Några småtimmar se

nare tackade vi Denny för väl 
genomförda arrangemang 
och var och en sökte en väl
förtjänt natt vila. 

Efter samling vid Eurostop kl. 1100 vidtog gemensam färd till Kyrkekvarn , som 
ligger 35 km. nordväst Jönköping nära Mull sjö. 
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I Kyrkekvam levde och verkade 
Hakon Brunius med sitt företag. Han bodde 
i " Vita Villan", d är numera Göran 
Eneskjöld residerar. Denne hedersman höll 
ett mycket engagerat fo redrag om byg
dens historia där Hakon Brunius va r 
centralgestal ten. 

Han berättade dessutom att man 
för något år sedan på vinden hittat två telefoner, som skickades ti ll Telemuseum. På 
Telemuseum blev man mycket upphetsade över " fyndet" och lovade att reparera 
te lefonerna och återsända dem. Göran nämnde stolt at t dessa originaltelefoner av Hakon 
Brunius nu fanns åte r i huset. Vi blev naturligtvis mycket nyfikna all se dessa rariteter, 
då telefoner gjorda av Hakon Brunius är mycket säll synta. 

Nåväl, när vi fick se telefonerna visade det sig alt någ ra te lcfoncr gjorda av Hakon 
Brunius fann s ej. Vi höll dock god min. Vad som hänt kan man bara spekulera om. Det 
får var och en fundera över. Någon eller några har bli vi t lurade. frågan är dock vem eller 
vilka? 

Vi kunde dock konstatera aU Hakon Brunius hade valt en fantasti sk plats för sin 
verksamhet . 

Sedan vi tackat Göran Eneskjöld för den histori ska tillbakablicken förflyttade vi 
oss till " Kare Brygghuset" , där vi serverades landgång m.m. på STSF:s bekostnad. Vi 
lät oss väl smaka för det är ju allom bekant att hi storien suger. 

Därefl er vidtog sedvanl iga årsmötesförhand lingar och som avs lutning den av 
många emOlsedda bytesslunden. 

Alla som var med hoppas säkert au detta inte var sista gången, som vi gick i Hakon 
Brunius fotspå r 

Vi riklar ett varmt tack till Denny Wahl ström för ett förtjänsfulll arbete med 
arrangemangen under de Ivå mÖlcsdagarna 

bellgt G. rom lin 

Mer bilder från bytesstunden finns på sidan 20. 

@---
Höstmöte? 

Läs mer på sista sidan! 
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Fler bilder från årsmötet 
,.--


