Sveriges
militärhistoriska arv

Teleseum

– Upplevelsecenter för
Telekommunikation
I serien om vårt militärhistoriska arv, SMHA, besöker vi i del 27 Teleseum i Enköping.
Teleseum har visionen: ”Det interaktiva och lärande upplevelsecentret med inriktning på
Totalförsvarets lednings- och sambandssystem, i symbios med svensk industriutveckling
och forskning fram till dagens Informations- och kommunikationsteknik, ICT.”
Text: Mats Kjellman och Anders Gustafsson
Foto: Teleseum

Teleseums ambition är att inom
några år kunna erbjuda ett externt
museum liknande övriga försvars
historiska museer.
En begränsad del av alla våra
system, fordon, hytter, materiel,
reglementen, dokument m m som
funnits i våra ledningssystem kan
idag endast förevisas i begränsad
omfattning. Vår materiel är spridd
på flera platser, vilket gör det litet
svårhanterligt. God kontroll föreligger dock beträffande vilken materiel
vi har och var den materielen finns.
En dag ska allt samlas i en gemensam lokal/plats.
Trådminne 216k.
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Interiör från LedR Traditionsrum.

Den ideella föreningen Teleseum
bildades 2008. Föreningens syfte är
att, som en del av SMHA, bevara
och förevisa det försvarshistoriska
arvet av tele-, sambands- och
ledningssystem för rikets ledning
ned till enskilda utrustningar inom
totalförsvaret. Många volontärer
bidrar till syftet med sin aktiva och
regelbundna verksamhet. Bland
volontärerna finns flera med spetskompetens för kvalificerad materiel
och inom specifika system m m.
I Ledningsregementets traditionsrum visas försvarshistoria samt
system/materiel från flyget, marinen
och armén.
>>>
Radio 1 W 1938.
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Kryptomateriel.

Teleseum dekal.

Teleseum ska vara ett lärande och
interaktivt upplevelsecentrum, som
attraherar och engagerar besökare
i alla åldrar och som ger inspiration till att söka mer kunskap inom
området. Teleseum ska visa på den
teknikutveckling som skedde under
kalla kriget och på den samhällsnytta som den bidrog till. Det gäller
såväl operativa som taktiska led42

ningssystem, tekniska stödsystem,
stridsledningssystem, eldledningssystem, sensorsystem, sambandssystem och logistiksystem inom alla
vapengrenar samt civil ledning.
Museet ska också erbjuda barn
och ungdomar utrymme för egna
aktiviteter, experiment och laborationer för att öka intresset för
teknisk utbildning.
Samverkan med skolor samt
högskolor/universitet ska också bli
en naturlig del i utforskandet av
informationssystem och telekommunikation inom ledningsområdet.
Museet ska även bli ett arkiv
centrum och ett forum för forskning
samt mötesplats för seminarier,
kurser etc.
I nuläget pågår diskussioner med
aktuella kommuner där etablering
av Teleseum är möjlig. I väntan på
resultat av detta förevisar vi en del

av det vi har. Nämnas kan att vi deltog på Ledningsregementets senaste
regementets dag, som var mycket
välbesökt och uppskattad. n

För mer information - se vår hemsida
www.teleseum.se. Där kan man också
ta del av vår tidskrift Fältsignalen.

Öppettider, information m m
Öppettider: Tisdagar kl 10-15
För visning kontakta:
Anders Gustafsson 0708-27 26 97
E-post: info@teleseum.se
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