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Från Nordic Tel till Telenor

Telenor
finns på BTH och många
företag som är knutna till
Telecom City och Blue
Science Park i Karlskrona.

Internet of Things har

det pratats länge om. Det
handlar om allt ifrån kyl
skåp till bilar och indu
striella robotar som får
mobil uppkoppling.
– Det går hand i hand
med ”Smarta städer”. Det
vill säga städer som är
duktiga på att anamma
modern teknik i var
dagen. Ett exempel är ett
samarbete med Karlskro
na kommun där vi mäter
trafikflödet på vägarna.
IoT är den starkaste till
växtmotorn just nu.

Telenor

har

ungefär

35 000 anställda världen
över, men enligt Andreas
Kristensson är Sverige
ett betydelsefullt land
för det norskägda före
taget. Och Karlskrona är
en viktig stad.
– Det bor fler människor
i Sverige än i Norge och
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1989
Karlskrona var en stad i kris. Varslen avlöste varandra,
varvet var i kris och militären var på väg att lämna kommunen. General Motors, som precis köpt Saab, skrotade planerna på en monteringsfabrik i Torskors och 500
arbetstillfällen uteblev. I stödpaketet från regeringen fanns
högskola, Boverket och Kustbevakningen samt Nordic Tel
– ett nytt telebolag som jagade landets tredje GSM-licens.
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1991
Nordic Tel blir Europolitan med såväl kundtjänst som
huvudkontor i Gräsvik, Karlskrona.
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1992
Europolitan blir först med SMS-teknik och blir den tredje
operatörerna som får tillgång till det snabba GSM-nätet.
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1993-1996
Europolitan bygger GMS-master runt om i landet och
stärker positioner som ett av landets snabbast växande telekomföretag.
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1997
Värdet på företagets aktie fördubblades på bara några
månader. I september 1997 var 345 000 kunder
knutna till företagets GSM-nätet.
– Vi lägger mycket krut på produktutveckling och tillläggstjänster. Vi tror nämligen att folk vill använda
telefonen till mer än att prata i, berättade Johan Holmgren, pressansvarig, för BLT.
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1998
Europolitan har 450 anställda, men behöver fler och
bygger ut på Gräsvik.
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1999
Europolitan växer i särklass snabbast av alla företag i
Blekinge och har en omsättning på 3,2 miljarder kronor.
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2000
Europolitan blir först med tredje generationens mobilsystem, UMTS, senare främst känt som 3G. Företaget
köper butikskedjan Ocom, som säljer tjänster och produktioner inriktade på mobil kommunikation. Samma
år testas ett nytt mobilsystem tillsammans med Nokia
och danska Sonofon, GPRS, som gör det möjligt att ha
ständigt tillgång till viktig information via mobiltelefonen,
även när man är på resande fot.
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2001
Nyanställer 300 personer, varav 150 av dessa rekryteras
till huvudkontoret i Karlskrona. Lokalerna byggs ut och
20 miljoner kronor satsas på forskning. Vodafone Sverige blir huvudägare till Europolitan med ett aktieinnehav
på 70 procent. Vodafone blir företagets nya namn utåt.
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så har vi som sagt en
otrolig kompetens här
i Karlskrona. Samarbetet
med högskolan är också
väldigt viktigt. Det finns
inte på kartan att Tele
nor ska lämna Blekinge.
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2005
Norskägda Telenor köper Vodafone Sverige för nästan
10 miljarder kronor. De anställda på Vodafone i Karlskrona får beskedet via SMS.
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2006
Telenor inleder en stor omorganisation. Vd för Telenor
Sverige blir Johan Lindgren, tidigare chef för bolagets
mobilverksamhet i Karlskrona. Lönsamheten backar
och företaget varslar 126 personer i Karlskrona.

Vodafone Sverige hade

800 anställda i Karls
krona 2005 när Telenor
köpte företaget. I dag har
Telenor 350 anställda
samt i nuläget 150 kon
sulter.
– Läget känns stabilt
just nu. Operatörerna
i Sverige har en bra posi
tion inför framtiden. Alla
människor behöver i för
sta hand vatten, el, mat,
någonstans att bo. Sedan
vill vi kommunicera med
andra människor.
TEXT

CHRISTIAN HYLSE

christian.hylse
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2002
Vodafone Sverige redovisar en vinst på 1,35 miljarder
kronor - vilket är anmärkningsvärt då många andra företag inom IT- och telekombranschen visar svarta siffror.

Johan Tyberg under återinvigningen av Fredrikskyrkan
i Karlskrona.
FOTO: CHARLOTTA BÄCKSTRÖM

Biskopen
visiterar
Blekinge
Biskop Johan Tyrberg
kommer till östra delarna
av Blekinge i veckan.
Han ska visitera församlingarna i Karlskrona och
Ronneby kontrakt.
Men kontraktprosten har
redan krattat gångarna
inför besöket.
KARLSKRONA/RONNEBY.
– Det var tio år sedan sist
och då var det Antje Jacke
lén, som numera är ärke
biskop. Det fungerar som så
att jag får veta när biskopen
kommer och då ger jag mig
ut på prostvisitation i Karls
krona och Ronneby kon
trakt, säger Pamela Garpe
fors, kyrkoherde och kon
traktsprost.
Vad innebär egentligen en
visitation?
– Oj, det handlar om allt
ifrån övergripande mål till
check och inventarie
listor samt inte minst en
genomgång av våra ovär
derliga arkiv och den kul
turskatt vi ansvarar för.

Lennart Koskinen, biskop

i Visby Stift 2003 till 2011,
berättade en gång att skill
naden mellan biskopsvisi
tation och en biskopsvisit
är ungefär som när hans
svärmor hälsade på.
– När svärmor hälsar på
mig är det visitation.
När jag hälsar på hemma

hos henne är det en visit.
Allt enligt Johan Tyberg,
som under 90talet jobba
de på Sturkö och i Ramda
la och Ronneby. I ett tal till
medarbetarna på Österlen
förra hösten berättade
han bland annat att han
inte hade samma relation
till sin svärmor som Len
nart Koskinen och att ”det
är rätt så tråkigt att gå och
kolla så att det är ordning
och reda i församlingar
na”.
– Jag skickar ut prosten
ett halvår i förväg, så får
han eller hon göra det. Då
har det varit prostvisi
tation och jag tror inte det
handlar om att kolla städ
ningen.

De viktigaste uppgifterna
är i stället kontrollera ar
kiv och inventarieförteck
ningarna, rummen inne
i kyrkorna, öppettiderna
och att dataprogrammen
och systemen som an
vänds fungerar.
– Viktigast är som van
ligt själva mötet. Jag kom
mer hålla ett anförande
om vårt kontrakts nya sätt
att vara kyrka. Det är vår
hjärtefråga – att lyfta fram
unika saker i vår verksam
het, som schlagersång
i Jämjö och så vidare,
säger Pamela Garpefors.
CHRISTIAN HYLSE

FAKTA

2007
Stadsministern Göran Persson anser att tiden är mogen
för en sammanslagning av Telenor och Telia Sonera.

Biskopsvisitationen i Karlskrona/Ronneby
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2008
Telenor betalar 533 miljoner för en licens i det nya
4G-nätet. Nätet kräver rejäla uppgraderingar i masterna, men möjliggör nya hastigheter i mobiltelefonerna.

Biskop Johan Tyrberg kommer under veckan träffa
medarbetare från församlingar runt om i Karlskrona och
Ronneby. Visitationen bjuder också på flera öppna
programpunkter.
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2013
Telenors kundtjänst flyttas till Kalmar och 344 personer varslas om uppsägning. 35 av dem var Telenoranställda, medan resterande 309 personer jobbade på
bemanningsföretaget Uniflex.
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2015
Telenor når 200 miljoner mobilabonnenter.
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2018
Telenor varslar 14 anställda och ligger samtidigt i startgroparna för nästa generations mobila nät, 5G-nätet.
Företaget har 350 anställda på kontoret i Karlskrona.
Som mest hade Vodafone mer än 800 anställda.

Onsdag 10 oktober
Mässa, Fredrikskyrkan, Karlskrona (17.00)
Torsdag 11 oktober
Morgonbön, Kallinge kyrka (08.00)
Aftonbön, Fridlevstads kyrka (18.30)
Fredag 12 oktober
Morgonmässa, Ulrika Pia kyrka (08.00)
After Work, The Fox & Anchor (17.00)
Lördag 13 oktober
Morgonbön, Trefaldighetskyrkan, Karlskrona (08.00)
Söndag 14 oktober
Festmässa, Bräkne-Hoby kyrka (11.00)
Källa: Svenska Kyrkan
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