
Rapport från årsmötet i Göteborg 

Vi träffas vid DOSK AB Oves arbetsplats som ligger mitt emot Ullevi . där vi börjar 
lite fö rsiktigt med en kopp kaffe och en bit smörgås .So mliga kommer långväga ifrån, 
vår ordförande Gunnar Modig som kommer ifrån Örnsköldsvik har åkt en st räcka på 
närmare 90 mil enkel resa . 
När alla har infunni t sig totalt 18 stycken, eller 18.5 Oves son Daniel hjälpte flitigt till 
som vägvisare och alltiallo ska ha en slor eloge fö r detta, beger vi oss gemensamt till 
nästa byggnad Elyseum där vi börjar med årsmötesförhandlingarna i vanlig ordning. 
Stora och små frågor ventileras ut. Efter förhandlingarna delas tre priser ut från vår 
korsordstävlig ut .Första pris en "specialtillverkad telefonpropp" Henrik Lundin , And
ra pris" Armbindel ifrån Telegrafverket ", Bosse Munkhammar. Tredje pris boken 
"Träff i helfigur", Henning Söderman. Dessutom delar Henrik ut amerikanska tjänstete
lefonpal etter som vi fått som gåva från Georg Ek. 

Vi bli r sedan guidade av vär ciceron Bengt Hanegren som visar oss runt i Elyseum där 
Göteborg Energi har sina energihisto riska samlingar. Byggnaden stod klar l juli 1908 
huset var en understatian till det stora elverket som låg vid RosenIund . Från RosenIund 
matades 6000 volt växelspänning in till "u nderstationen" som sedan omvandlade detta 
till 250 volt likström som sedan distribuerades ut till stadens abonnenter . Byggnaden är 
myc ket vacker att beskåda. Väl 
inne i lokalerna ski ldras olika 
tidsepoker från begynnelse n fram 
tills dags datum. Bengt visar en 
gammal mätarverkstad där elmä
tarna justeras och testas, olika 
typer av mätarutrustning som gal
vanoskop, åskl edaremätbrygga, 
glödlampfotometer allt i blänkan
de mässing och gedigen mahogny 
av anno datzu mal .En del äldre 
telefoner fanns också , vi fick en 
demonstration ave n tidig båg
lampa där två kolstavar ligger en 
bit ifrån varandra och bildar en 
ljusbåge dvs en tidig utomhus
lampa .Som kuriositet finn s här en koltrådslampa som hittades i en igenspikad skrubb 
vid rivningsarbeten på Grand Hote!. Lampan hade då lyst oavbrutet i 32 år 

De första elbolagen i Sverige startades precis som telefonbolagen i privat regi. En pi
onjär och innovatör även inom detta område var den i telefon kretsar inte helt obekante 
Haka n Brunius .Hakon lät bygga en kraftstation vid Otterhällan år 1888 en mycket 
pampig byggnad . Som finan siär stod James Keiller en av dåtidens jetsettare. Den 25 
august i 1887 skulle elektriskt belysning dras från Järn torget till Lilla Bommen. Detta 
mycket prestigefyllda uppdrag gick till firman Brunius & Ca som skulle leverera sam t 
uppsätta 24 stycken båglampor inklusive skötsel av anläggningen. 
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Brunius "fiffiga" system fö r automatis k frammatning av båglampans 
kolstavar överlägset konkurrenternas. 
Efter denna mycket intressanta rundvandrig tackar vi vår guide Bengt 
Hanegren som på e ll alldeles lysande sätt hö ll spänningen v id liv. 
Så var klockan slagen för den så populära bytesstunden som ägde rum 
vid Ull evigaraget. All bytesstunden tog li te längre tid än beräknat var 
in te så ko nstigt , exklusiva telefoner fan ns atl tillgå. Det var som dans
ken säger "hugens tillbud" . Taxtelefoner i olika utföranden, fina 
1882-92 års väggappa rater, en mycket vacker gjutjärnstelefon ifrån 
Norge plus en del annat trevligt. Efter denna garagekommers lar vi 
spårvagnen till domkyrkan där Ove guidar runt bland te lehistoriska byggnader. Väl 
framm e vid Kasern torget stå r Telias mäktiga högborg. Vi blir här guidade av Jan Carls
son som visar oss in i byggnaden. I entren står en 500 välj arväxel uppkopplad med två 
stycken telefonapparater "BC 310" Jan demonstrerar växeln geno m all ringa rrån den 
ena tele fo nen till den andra. Vi ka n då följa samta lets mekaniska väg via reläer, om

biOt!, endast de fina taklamporna finns kvar all be
skåda. I huset so m nu är sålt ti ll nya ägare bedriver 
Telia en mycket sparsam verksamhet. Vi tackar Jan 
som på e tt mycket fint sätt stä llde upp med att visa 
oss i lo kalerna .e ft er all guid ning börjar vi nog lite 
till mans bli lite hungriga så vi förflyttar oss några 
kvarter bort till restaurang "Bambao" för att in ta en 
mo ngolisk middag e ll er vanlig husmanskost som 
också fann s på men yn .Vi fö rsöker smälta alla da
gens händelser och hoppas all de som deltog var 
nöj da och belå tna med de akliv iteter som fan ns till
buds. 

kastare och SOO-väljare. Hela 
för loppet är mycket intressant 
att fö lj a .Vi tar sedan hissen 
upp till nästa vå ningsplan där 
en mycket trevlig gammal 
bordsväxel finns all beskåda 
Här möts vi av stora och till 
synes tomma lokaler där en 
gång växelte lefonisterna fre
netiskt kopplade vidare de in
kommande telefonsamtalen till 
önskad abonnent är ett minne 
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