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Redaktörens ruta
Dä var det äte~ aktuellt att försöka fonnulera vad som sig i detta nummer tilldrager.
Ämnet denna gäng är Telgrafverkets telefonapparat AB 112. En produkt som
numera anses som synonym med Telemuseum. Den finns pä vykort med neutral
bakgrund och pä stora affischer med alldaglig kontorsbakgrund. Telefonen med
"ventilationshäl" för heta konversationer. Med vev för att päkalla uppmärksarnhet
eller för an avreagera sig pä, De sköna fonnema av fyrkantig plät, snidat trä, de
runda tal- och hörkapslama och der nästan andeframkallande böjen pä tratten. Detta
tillsammans med det mjuka gamet i apparat- och mikrotelefonsnörena ger ett nästan
erotiskt intryck. Mänga är de scener ur svenska filmer där den vackra skädespelerskan hanterat "luren" med fingertoppskänsla, när mannen i andra änden av träden
nästan hoppat ur skoma av ilska. Eller nägot annat. Heia tiden fömimmer man
telefonistens ohörbara andetag i avlyssningsläget, ständigt redo att fräga "pägär
samtal?",
Annat är det med dagens strörnlinjeformade apparater. Hur skall en telefon se ut
egentligen. Eller hur fär den se ut? Gastronomiskt fonngiven som en Bang Olufsen
där man inte vet i vilken ända man skalllyfta; rak och kantig som en Replik frän
proffessor Lars Lallerstedt; glad som en groda, damsko eller Coca-Colaburk.
Variantema i ljudet är borta, liksom den allerstädes vakande telefonisten. Nu vet
man inte om man talar med grannen eller nägon pä mänen. Ljudkvaliteten är
densamma. Om det ekar kan det lika väl bero pä att grannen pratar i mobil telefon pä
mänen eller i trädgärden. Det känns skönt när augusti är över och alla konstgjorda
mänar i trädgärdama fätt lämna över till originalet igen.
Vad har hänt med telefonerandet under de 141 är som Telegrafverket, nu Telia,
funnits? Visselpipan ersattes av vevinduktom, som blev till en fingerskiva, och nu
knappar man. Nästa etapp finns redan för den exklusiva skaran av rörelsehindrade
yuppiesar, som pratar till apparaten varvid den omedebart ringer upp mamma. Det är
skönt att ha nägon att prata med som inte bara talar om vad klockan är...
Ericsson Radio System AB skall ha ett stort tack för att de hjälpte föreningen med
porto för förra utskicket. Det är dyrt med post nuförtiden. Köp en mobiltelefon och
sponsra tillbaka, ..
Vi syns pä ärsmötet. Extra omgäng av stadgama bifogas med detta utskick.
Thomas Floreteng
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Ambition och samarbete
STSF har funnits till i drygt sex månader, och vi börjar så sakta finna formen för verksamheten.
Vi har naturligtvis stora ambitioner. En del har redan redovisats och mer kommer till
årsmötet. Genom fråge-enkäten hart vi fåu värdefulla synpunkter.
För att vi skall kunna åstadkomma allt vi vill måste flera engagera sig och hjälpa till. Detta
blir allt viktigare i samband med att medlemsantalet nu så sakta växer. Vi har medvetet legat
lågt vad gäller mcdlcmsvärvnjng eftersom vi inte vill riskera att administrationen växer oss
över huvudet.
En stimulering av samlandet och ökning av utbytet kan åstadkommas genom en breddning av
kontaktytorna exempelvis genom samarbete med andra samlarföreningar.
Vi bör prioritera ett samarbete med intressanta svenska samlarföreningar före liknande
internationella föreningar, men på sikt bör även samarbetet omfatta Lex. amerikanska
telefon föreningar.

Ett nationmellt samarbete med samlarförbundet Nordstjärnan förefaller vara naturligt
Undertecknad har, efter samtal med Nordstjärnans orförandc Ove Kasling, erfarit följande:
Vår förening kan ansöka om vanligt medlemskap och för detta betalas 130 kr/år.
Det rinns bara fördelar med ett medlemskap. Inga nackdelar!
Vi får en medlemstidning 10 ggr/år, möjlighet att annonsera till fördelaktigt pris samt
möjlighet till ömsesidigt informationsutbyte.
Ove Kastling var mycket posi tiv till ett samarbete.
Nordsljämans stadgar är fn. föremål för omarbetning. Detta har dock ingen inverkan på vår
förening.
För att undanröja en oklarhet vid ett medlemskap kan följande sägas:
Ett medlemskap sku lle vara helt oberoende vad gäller påverkanlkrav från Nordstjärnan.
STSF skulle inte vara en lokalförening till Nordstäman.
STSFs eenskilda medlemmar behöver inte ha separat medlemskap i Norstjärnan.
Om STSF skulle upplösas är detta en händelse som Nordsjärnan inte på något sätt kan på
verka!
Därmed borde vägen till ett medlemsskap för STSF i Nordsljärnan ligga öppen.
Eller!!!

bengt G romlin 940831

Kassören räknar
Vi har under som maren fån vårt postgirokonto, med nummer 757364-5 Sveriges
TclchiSloriska Samlar-Förening. Styrelsen har försökt sprida numret till de medlemmar vi talat med under sensommaren mcn antalet betalande medlemmar är fortfarande

inte så stort. Fram lil1940905 har1'! betalt medlemsavgi ft en 100 kr fö r 1994. Var
snä ll beta la in din avgift så snart so m möjligt Kom ihåg alt för ha rösträtt på
föreningsmö ten måste du ha betalt årets medlemsavgift
Avgiflema till föreningen går till stor del till porto och tryckkostnader. Ett ark A4
kopiepapper kostar idag ca 6 öre, kopieringskostnaden är ca 40 öre per sida. Ett kuvert
kostar 50 öre. Om ett utskick innehåller 6 dubbelsidigt tryckta A4-sidor kostar detta
ungefar 5:60. Till detta kommer lika mycket i porto. Totalkostnaden för ett utskick blir
alltså mellan elva och tolv kronor.
Andra utgifter för föreningen är kostnader för administration och kostnader i samband
med möten. Om vi senare ska ll ta upp tillverkning av detaljer för försäljning behöver
vi ett litet rörelsekapital.
Ove Svellsson

Henriks hörna
Hej igen
För att få lite "mer kött på benen", hade jag fonnulerat eU
fnlgeformulä r som jag hoppades att medlemmarna skulle fylla
i och skicka till mig . Det var eU försök att få reda på vad Ni vill
att räreningen ska syss la med. Jag fick tio ( 10 !) svar av 44 möjliga!!!

Här rriljer en redovisning av svaren:
Vi ll du att rärcningen ska vara medlem i samlarförbundet Nordstjäman?
2 Ja
6 Nej
2 Vet ej Kommentar....
Tycker du att föreningens stadgar är OK?
9 Ja
I Nej
O Vet ej Kommentar....
Vi glömde på mÖlet att utse revisorer. se stadgarna. Kan du tänka dig aU ställa upp
som revisor i föreningen?
l Ja
9 Nej
O Vet ej Föreslår....
Vi glömde p'\ mö tet aU utse valberedning, se stadgarna. Kan du tänka dig aU ställa upp
i valberedningen fOr föreningen?
I Ja
9 Nej
O Vet ej Föreslår....
En ligt stadgarna ska vi hålla elt årsmöte på våren I försommaren. Anser du att vi även
bör arrangera en höstträff för medlemmarna?
6 Ja
2 Nej
2 Vet ej Kommentar....
Om ja på ovanstående fråga, var? ........ .
Anser du aU föreningen ska försöka ta fram en bok med titeln "Sveriges telefoner
under 100 år, 1877-1976"?
8 Ja
2 Nej
O Vet ej Kommentar....

Om ja på ovanstående fråga, kan du tänka dig alt ingå i en arbetsgrupp som undersöker
förutsä ttningarna för boken?
4 Ja
5 Nej
I Vet ej Kommentar....
Anser du att samtliga medlemmar i föreningen bör bistå i delta projekt med varsitt
bidrag?
4 Ja
3 Nej
3 Vet ej Kommentar....
Anser du att föreningen ska arrangera gruppresor till telehistonskt intressanta platser för
medlemmarna?
7 Ja
I Nej
2 Vet ej Föreslår....
Om ja på ovanstående fråga, kan du tänka dig att ingå i en arbetsgrupp som undersöker
förutsätt nin garna för gruppresor?
2 Vet ej Kommentar....
3 Ja
5 Nej
Anser du att föreningen ska låta ny tillverka reservdelar till apparater som är av allmängiltigt slag och ofta saknas, tex kordongmutter till linjesida, etc
8 Ja
O Nej
2 Vet ej
Föres lår....
Vad mer bör föreningen syssla med? Förslag ..
I detta utskick kommer vårt första medlemsblad. Tanken är alt försöka få ut fyra utskick
per år. Vad vill du att bladet ska innehålla?
Artiklar om gamla telefoner
Telehistoria
Radiohisloria
Bytesbörsen
Annonser från handlare
Förcningsnytt
Info från styrelsen
Info från arbetsgrupper
Övrigt

10 Ja
10 Ja

5 Ja
ID Ja

7 Ja
lO Ja
10 Ja
10 Ja

4 Ja

o Nej
O Nej
5 Nej
O Nej
3 Nej
O Nej
O Nej
O Nej
2 Nej

Något du saknar? Förslag!! ...... .
Styrelsen tackar för alla 10 inkomna enkätsvar och de två förslag som kom med svaren.
Vi har nu en liten (22,7%) fingervisning om vad medlemmarna tycker föreningen ska
arbeta med.
Vi har i styrelsen diskuterat att varje nummer av Phonetiken ska ha med en presentation
aven telefonapparat. Då vi i styrelsen inte har möjlighet eller tid så uppmanar vi Er
medlemmar till att bidraga med prescnta·tioner av telefonapparater. Välj vilken
svensk telefonapparat som helst och slå en signal till redaktören eller sekreteraren, så vi
kan styra upp att det inte görs dubbelarbete. På så sätt har vi snart en bank med 45 olika
telefonapparater beskrivna. Den banken blir sen gnmdstommen till en bok om svenska
telefoner. En första presentation aven I OO-ång telefon görs i detta nummer. Det är Ab
112 som började tillverkas 1894. Det mesta av materialet är saxat ut olika publikationer.
Märkvärdigare behöver det inte vara i starten. Gör slag i saken med en gång. Välj en
apparat som du vill presentera. Slå en signal tilJ Thomas eller mej och meddela vilken,
samt när du beräknar att artikeln är klar. Renskrivning kan vi hjälpa till med, så det är
inget hinder för alt låta bli. Hoppas få höra av dig snart.
Hälsningar IHenrik

Tbm eller AB 112, 100 år i år 1894 - 1994.

er

Jag vill för här presentera en jubilar som fyller 100 är i år. Exakt när de n
första apparaten ko m till vet jag icke, men j ag har fö rsökt att sa mmanstä lla dc
fakta jag lyckats komma över. Är det någon av er läsare som vet mer, så ski cka
in det till mig så vi får en så komplett beskrivning som möjligt.

I en av Telegrafverkets kataloger ges följande beskrivning :

Telefonapparat AB 112.
LB bordapparat.
Di

111 C Il S

i o Il e r : höjd 330 m m; bottenplalla n 2 11 X 133

V i k t: 6,4 kg.
D e t a l j c r: induktionsm IIe FP 2521, mi krote lefon FG 110.
mik rotcl efonklyka FR 310 1, ri ngklocka FO 800, signal2661 (FM 2660 till apparat med vevind uk tor FM 1
vev FM 3200, väggpl int
FM 899 .
B e s k r i v n i n g : Ekeberg. Telefoni, del I sid. 254.
F Ö r u t v. b e t e c k Il i n g: Telefonapparat 10m.

Saxa I från tidningen TELE nr 1/1974.
Ar 1893 bö rjade den av telegrafverket ett par år tidigare startade verkstade n att
tillverka telefonap parater, vilka snart dominerade hela det stat li ga telefonni,Het.
En allvarlig konkurrens med de pri vata te lefon företagen började uppstå
omkring 1890, främst på initiativ av den ny tillträdande generaldirektö ren fö r
telegrafverket Slo rekenfeld t (f. ö. grundare även av tc legrafvcrkets verkstadsrö re lse). De telefonapparater som då skapades represent erad e eu helt nytt sätt
att se pa apparatens yttre. En specie ll forrllgivare engageradcs-enligt uppgi n
den kände Stockholmsarkitekten Claso n. De snirklade fonne rn a försvann och
ersattes av raka, enk la linjer, all t i enl ighet med dc kraven ny hcm inrcdn in gsstil då stii ll dc. Åtgärden var tydl igen eU lyckokast, ty de nya apparatLyperna,
en bords- och en vägg-appa rat, blev beståe nde i många decen ni er fra måt.
Väggapparaten var en li gt tidens mode ll he ll gjord i trä, medan bordsapparaten
hade formen ave n I"'d lik nande tingest med boUen- och topp laua i trä och
sid väggar av tunn järnplåt. Båda apparauy pem a var dekorerade med gä ll ande
riksvapen, anbragt en li gt dekalkomanifårfarnndet*. Apparaterna var redan froln
fö rsta början utru stade med mikro te lefoner- fas t mi kro fon har a ld rig föreko m-mi t på av verket tillverkade apparater. En samtida o ri gine ll golvmodell.
som va r avsedd för kalltorsbruk. fi ck en mer begränsad användn ing me n
förekom alltjämt i 1906 års apparaLkata log.
Svenska apparater av äld re modell var långt mera avancerade oc h moderna än
sanllida utländska typer. Man kan bara peka på en sådan dctalj som mi krotcle fo nen, vi lken försl omkring 1920 blev sta nd ard i amcrikanska apparater.
ot

(

Se bruksfl/lvisnil1g frå ll Vall sbro Silkel ryck på all/larl plats i tidningen.

Saxat ur TELE nr 4/92 (K-V Tahvanainen )
Verkmästare C G Sandberg anstäl ldes vid verkstaden i januari 1893 och fick
svara för dc verktyg som användes fö r tillverkni ngen av telefonerna. I ett
uttalande intygade han aU Televerkets första tele foner "ritades av arkitekten
och professorn Clason. som för övrigt fick uppbära en hel del krilik för
teleronernas ut seende", Kri tiken berodde troligen på alt modellerna innebar
något nytt j formgivningen ~ de raka. st ram a linj erna av vek he lt från t ex. LM
Ericssons mera "krusidu lli ga" former på telefonerna.
Mcn Clasons klassiska fomlgivning vann i längden och även L M Ericsson

började 1901 till verka en bordapparat som liknade Televerkets. Också
utomlands t ex i Tyskland, blev Clasons modeller stilbildande. Dc CJasonska
te lefonerna var lokalbatteri apparater med vev och användes fakti skt i det
svenska telefonnätet änd a till år 1972 då hela nätet blev automatiserat och all a
manuella telefonstationer lades ned .
De allmänn a sy npu nkterna vid konstru ktionen var "aU med ett prydligt yttre
fö rena ändamå lsenlig konstruktion och e n praktisk anordni ng av de olika
apparatde lama. så att dc lätt kunna åtkommas för justeri ng oc h utbyte", ett må l
so m låte r nog så modernt. Resultatet blev en väggapparat som kom år 1893
och en bordapparat och en golvapparat. båda år 1894. Golvapparaten gjordes
dock bara i ett hundratal exemplar.
Konst historikern Ulf Hård av Segerstad har beskrivit Televerkets bord·apparat
som "svartlackerad och försedd med sirl ig förgylld dekor. eU slags japaneseri"
och sockel n "trappstegsvis uppbyggd som det grekiska templets så kallade
stylobat "." Ged igen ti ll outs li tli ghet" var tidskriften Indust rias omdöme i ett
temanummer med tite ln "U nderbara tele" 1964. Bordappa·ratcn fick pryda
omslaget, behängd med guldmedalj "För förtjänstfullt arbete".

Telefonen byggs in i låda.
Saxat frå n Telefonen 100 år, Nationalmuseum.
Man byggde in apparaturen i en skyddande låda. En av de förs ta kom från
svenska televerket 1894. Utanför denna låda fanns bara sådana deta ljer, som
abonnenten behövde för all använd a si n telefon nämligen mikrote le fonen i si n
klyka ova npå locket oc h veven [ör signalgivning på gaveln. Lådan, som hade
botten och lock av trä och metall sidor. var svartlackerad och försedd med si rli g
rärgy lld dekor, ett slags japaneseri , som var vanli gt under denna tid både på
gungsto lar och instrument. Den mycket väl utförda "förpackni ngen" ville
uppenbarl igen ge imryck av skrin, av skyddande hölje kring någonting
värdefullt. Den står på en sockel, trappstegsvis uppbyggd som del grekiska
templets så ka ll ade stylobar. L. M. Ericssons bord apparat från år 1900 är också
fö rsedd med pro fi lerade förstärkningar av metall i hörnen, vil ka ger intryck av
all bära upp lockets "tak", även det elegant prolilerat.
Vad man vunnit på denna inkapsling är dels en mer samlad fonn och utpräglad
helhet dels och framfö r a llt eU skydd mot damm och smuts, bakom vilket man
kan dö lja etltekniskt innehå ll, som inte behöver se lika snyggt och ged iget ut

-,

som i den tidigare öppna konstruktionen. Den skyddande och döljande kåpan
är som sådan en typiskt industri e ll räreteelsc. Den stegvisa förändring mot en
alltmer förenklad formgivning, som blev märkbar redan vid denna tid,
förebådar naturligtvi s den så kallade funktionalismen, men det är värt all redan
nu notera all denna förenkling i allt väsentligt kan föras tillbaka till produk ~
tionstekniska faktorer. Produkterna blir lättare att tillverka och därmed
billigare.

Saxat ur TELE 1965
I telefonins begynnelse utformades apparaterna för att de skulle pryda sin plats
i den miljö där de användes och kanske även för att de skulle uppmärksam~
mas. Intressant är att se hur den i begynnelsen rätt påkostade dekoreringen
gradv is försvinner. Förmodligen är det mellankrigsårens funktionalism. so m
medverkat härtill, ty obestridligen är det med hänsyn till tillverkning och
underhåll praktiskt och billigt med svart farg.
Övergång från lokalbatterisystem till centralbatterisystem och till automatiska
system innebar betydande förenklingar i själva handhavandet av apparaterna
och medförde förändringar i apparatens konstruktion. Apparattyper. som
tclefontekni skt sett medgav samma möjligheter ifråga om funktion,
anknytningsmöjligheter etc., förekom dock inom samtliga system.

Jag har ej hittat någon uppgift på när dekalkomani förfarandet med riksvapnet
upphörde på Ab 112. Kanske upphörde det i samband med att "Stockholms
Allmänna" införlivades med Telegrafverket? Kanske under förs ta världskriget?
Vet någon av läsarna?
Ab 112 eller Thm (Telegrafverkets bords modell med mikrotelefon) tillverkades mellan 1894 till 1925.
31 år! Exakt hur många so m tillverkades har jag ej lyckats få reda på. Jag satt
i Televerkets gamla arkiven halv dag på min semes ter och letade men fann
bara bekräftelse på nedanstående siffror. Hur många av apparaterna som var
bord-, vägg~ eller golvmodell kunde jag ej få fram. Tabellen på nästa sida, som
är kopierad från Svenska Telegrafverket, Historisk framställning. Det statliga
telefonväsendet 1881 - 1902, ger en inblick i det totala antalet telefonapparater
och växxlar som köptes in från L.M. Ericsson och telegrafverkets verkstad.
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nH indulc.torn bli{vit satt i bredd med klockan,

Telegrafve rkets än dstations-teIefo napparater.
Vid Telegrllfyerkets verksta ll till \'(~rkns i)
olika slag af ändstationsappnrater: \'iig-g-apparat,
bordapparat och golfupparut.
'. ~om dessu Telegrafverkets
appurater i Here afseenden
skilja sig fr~n andrn verkstuders, lemnas hlir nedan
en kortfattad redogö relse öfvor desamma.
Figg. 1, 2 o~h 3 visa det
yttre utseendet af väggarparaten, bordapp:lraten och
golfllpparaten, resp.; fig. 4
utvisar det allmiinna ledningsschemat, hvilket är lik:!.
för [LIla tre slagen af appamter.
Den väsentligaste skilu:lden mellan dessa och dc
liIdre appllraterna lir i afse ,
ende på ledningsschemat och
ledningsmotståndet i de sär skilda delarne.
Under det att i ~n ä.ldre
apparaten klockan utöfvade
motståndet 100 il. 200 ohm ,
utgör mo lsb\nd et i den nyn
apparatens klocka 1,000 ohm.
~·i!.;.
Ändringen lir gjord i lindamål utt tillföra slutsignalsklafl"cll a \· (·x~·l.", b ,
tionen större del nf slutsig-nnl..,.~lr iiIJIJI1'HI.
Såsom en följd af denna Y;i sL'lI t!i ö·:t ukllin;
- i klockans mot3tånd, hUT, pu dd :ltt Ilt:;:'!,: Ilde signalströmmen icke skulle fij!".~\ ·ag-a ."" 1.:11
annan lindring mdst vidtaga s, dI.: ll uiiudigl:lll,

på sumUlIl gAng iuduktorns motstånd blifvit
nedsnH från 600 ohm till 350 a 400 ohm.
i'Ieu denna för!l.ndring i a.fseende på klockans
och induktorns inbördes plats föranleder tyd- o
liöen i sin tur en ändring betr:1ffll.ude illduktorlcdningens automatiska
in - och urkoppli ng, ty IlO nars skulle klockan vllra för -

bistiingd, då induktorsvefven
lir i h vi la. Derför bör den
automatiska in - och urkopp lingen grunda sig, icke på
förbistiLugning, utan pd afbrott: niir vcfven ar i hvila,
måste det vara IlfbroU i in-'
duktorslcduingen, meD när
vef\'c n kriogfihes , måste uf.
brottet försvinna. I afsee nde
pö. extra-klockans plats i den
nya apparaten är ock en förändriu ö utt liigga märke till.
I den nya apparaten Ur extraklockans plaLs i bredd med
apparatens klocka men i den
äldre apparnten i serie. Häraf följer, aU, då extra-klocka
icke användes, något förell'ingsbleck icke får insättas
mella1l de för extra-klockans
inlällkande afsedda yllerko,~takfenia, ty i motsatt fall
t.
blefye apparatens klocka för Li .~ tängd.
Slutligen är den förbiIltTing rärande
lClluiugsanordningo.rne vidtagen , att en tryckkUlipp (se fig. 4) blih,it på sådant sätt insatt,
:I!t man mcd tillhjclp nf densnmma skall kunna:
(leb, när man telofonerar, vid behof förbistänga
iuduktiollsrullcns sekundära sIliral och de.r-

igenom lIUa det ankommande bIet tydligaTC:
framträda, dels, när mlln signalerar, afbrytt
ledningen till egen klocka och dU'i:';"llom gura
den utgående signalströrnmen krafti.~:tl'e. (~\ tt
trycka på knappen, nUr man ~jelf talnr i nn krofonen, duger naturligtvis icke .)
Till samtliga apparaterna hura. sl1"om ::.ynes af figurerna, mikrotelefo ner. D essa mikrotelefoner !lro icke försedda med m\gon hyckfjeder
för mikrofonbntteriets slutning, utan sker lllikrofonkretsens' slutning och öppnande lllNlp.L.;; kly.
kan; härigenom blir mikrotelefonen be({\·iimarc
at~ nn vända.

att t:n c lcclanche-elemont af den större typen
fil plnts; klockan är fastsatt på pulpetlockets
uudersida och lir derigenom lött åtkomlig, i
lliioclelse nf utbyte; i allmänhet gäller, att
apparatens särskilda delar äro lättare ätkomliga
iin i den äldre vil.ggnpparaten.
Bordapparatens induktor lir försedd med
2:ne midt emot hvarandra sittande vefvar, hvilkct kommer vill till pass i sådana fall, då
apparaten är uppstIild på ett bord, vid hvilket
h'cnne personer sitta midt emot hvarandra,
l\[eu undantag af mikrotelefonen lir det hela
inneslutet i ett metalifodral; dtl slirskild.ll de-

Fi:.!. _.

I signnlinduktorns konstruktion ii!' dClJ [0 1'bättring vidtngen, att magoetl;tmellL'rn:\~ :'Intal
ökats frlLn 3 till 4 h\'aTigenom Ulllh' l' i ufri.d
lika förht1.11nnden st!rkarc signalstrullJlll:ll' kUllu a
upp'iickas.
Rörande ,äggnppnraten äro i ölri:; t följ;lude
detnljfijrbiittringar vidtagna: dc ytt re leduin garne inkomma nedifrån i st. r, S:\5 0 1U i fl'; l,;;a
om a.lla andra vägga.pparater ör bl'lIkli.~t. ILj'!' ifrån; härigenom vinnes att Y[lggl)Jl. 1':'\ 11 I·i 1],;(' Il
apparaten sitter, blir så mycket SOUl 11Iu,ili.:;t
belTind frän vnoprydnnde ledning .. tl':·lllal': alrymmet för mikrofonbatteriet är uk:Hlt llerhiill.

J;ll'ue Llifvn t1.tkorulign, om man lossaT 4 pd
öfnrsiuan befintliga i fig, synliga skrufvar.
Trot s apparatens ringa storlek, innehåller den
Jod~ on lika so. kmftigt verkande induktor
som \'ii.~gapparnten; siL nr deremot icke fallet
meJ den tildre bordnpparoten, hvars induktor
'·:tr LetyJligt svagare. En annan anmärkningsYiinl olikhet är i afseende på åskledarens plats.
I fr~i.ga om den nya bordapparaten är Asklo.;odaren icke placerad d 3jelfva apparaten utan
p:1 tillkoJlplingsplinten (lällg3t till VCllster i
ng. ) ; hiil'igellom vinnes, att jordledningen icke
Lt:hiifl·er vara inlogd i snöret.
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Golfapparo.ten, 80m är till nytta särskild t
i de fall, då bordapparat i Ofrigt anses lämplig
men tager bort fOr stor plats A arbetsbordet,
är sA inrättad, att sjelf,oa apparaten kan höjas
och allnkas.

Mikrofonbatteriernas uppställn ing å centralstationern a.
(E ft e r The Elrcuic:al World.)

Tanken på att lata på ce ntralstationer al .
strad elektrisk energi fördelas utöfver stora.
distrikt till konsumenteroB finner allt mera
prnktisk anvlindoing inom alla teknikens graDllT.
Telefonteknici hafva ej heller blundat
härför, ty nästan ingen pA. telefonteknikeDs
praktiska full l1ndning riktad striifvan har under
. de senare Aren mera tagit uppfinnares .och
konstruktörers uppmärksamhet i anspråk än
just möjli ggö randet af mikrofonbo.tteriernas
borttagande frdn o.boonentstationerna _och er~
sättande med en central elektricit.ef.3käUa.
De fOrde lllr, hvilka genom en tillfredsställande lösning af uppgifte n i fråga skulle vin nas, äro BynDerligen beaktansvärda. Anläggningens elektriska. verkningsgrad skall betydligt ökas, om man bar en stor euergikll.11a oafbrutet i ve rksamhet i st. f. en mängd sm A,
under dagens lopp endast någ ra få minuter i
verksamhet varande, elektricitetskällor. Af
alla de Du\ngR. fördelar, som firo förknippade

L'
o

00

J

o

M'~~
____~-t______--,
,,"o
00

T~
o

~

K.

Fig.

E x.kL.

s.

,JVANSBROL,

I SILKETRYCK I

Bruksanvisning för lacköverföring av dekaIkomanier
tryckta på DUPLEX-papper.
Duplex-papperet består av t v~ skikt papper. Ett lunnare med lim som färgen är ll)'ckt på och
under detta eu tjockare papper.
l . Gnugga upp litet av ett hörn av Duplcxpappercl. Fatta eU hörn av papperet. Gnugga med fingret
tvärs över hörnet varvid dCI tjockare papperet lossnar från det tunnare . Tag ej bort det tjockare

papperet ännu.
2. Stryk på lack (ej cellulosalack som upplöser fargen) över hela dekalkomaniens fårghinna. Lack
rit ej komma på framsidan av papperet. Detta gör att papperet klistrat ihop med fårghinnan .
Vanligt syntetisk 4-timmars linoleumiack är utmärkt.
3. Ut lacken torka till lagom klibbig konsistens (u ngefår so m nugpapper) för alt fasta bra.
4. Sätt fast dekalkomanien på önskat Slälle.
Det är viktigt alt man vid fastsättandet f6rhindrar luftbJåwr mellan fårghinnan och ytan där den
skall fasta.,; . Lämpligast är därför aU rulla (t.ex. med en gummirulle) på dekalkomanien. Börja i
ena kanten av papperet och pressa ned med rullen medan man håller upp papperet i motsatta
kaRlen och släpper efter allt efter som rullen går fram. För att f6rhindra luftblåsor är ett bra sätt
aU rorst st!inka på vallen över ytan där dekaikomanien skall fastas .
5. Bonriv nu hela det tjockare papperet. Börja i det fOrst uppgnuggade hörnet. Hall kvar det

tunnare papperet mot ytan och riv sakta bort det tjockare papperet. Försiktigt så alt ej farg hinnan
lyftes.
6. Bl öt på rikl igt med vatten över det tunna papperet, sedan lossnar det län från farghi nnan .
Avlägsna det blöta papperet.
7. Sedan papperet avlägsnats sköljer lilan bort den lim, som är kvar på farghinnan efter papperet.
Delta är vik tigt annars s pricker farghinnan när limmet börjar torka . En bra sätt aU få bort limmet
är att lägga ett genomblött (tont papper fastnar i limmet) papper över fårghinnan och stryka med
handnatan e ll er nagot lämpligt föremål över papperet. Därigenom slätar man ytterligare bort ev.
luftblåsor och veck. Man upprepar della moment några gånger för au med säkerhet veta aU
limmet avlägs nats.
8. Sedan Jacken lorkat väl bör man ferni ssa över hela fårghinnan . även någon mm utanfor
kanterna. Delta förstärk er dekalkomanien ytterl igare.
FOrutom dcnn~ Iyp IV dd:a1komilIl icr tilherk~ vi s.ådana avsedda In fbw pi ill$idilll <lIV ,1.~lor WIll liyen vltlli&1 sJ::.
skjulIlckalkomlnicr.
FlrGtryck utfllres hen pi kartong. gIn, plasl. U'X. metall etc.

VANSBRO SILKETRYCK, VANSBRO
TEL. 344 och 177
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KALLELSE TILL ARSMOTE
Härmed kallas Du till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings första
ordinarie årsmöte.

Plats: Telemuseum (Filmsalen), Museivägen 7, Stockholm.
Tid: Lördagen den 15:e Oktober 1994 kl 12. 15 - 15.00.
På dagordningen:
I . Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av tvåjusteringsmän, vid behov fungerande som rösträknare
5. Upprättande av förteckning över dc närvarande
6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordningen (Ändringsförslag inom parantes)
8. Styrelsens verksamhetsberättelse (Stadgeförslaget)
9. Revisorernas granskningsberättelse (Godkännande av stadgarna)
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
II . Beslut om inträdesavgift och årsavgift till föreningen förkom-

mande verksamhetsår ( 20 + 100 kr )
12. Val av:
a.
Ordförande för föreningen
b.
Sekreterare, tillika föreningens adress
c.

Kassör, tillika finnatecknare

d.
c.

Två (2) styrelseledamöter och två (2) suppleanter
Två (2) revisorer och revisorssuppleanter
f.
Valberedning och valberedningssuppleant
13. Beslut om ersättning eller arvode åt styrelseledamot eller
föreningsmedlem
14. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
15. Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrel sen senast en
mAnad före stämman

16. Övriga frågor (Nästa möte, logo)
17. Mötets avslutande
Kl 14.15 - 15.00 Optiska telegrafen 200 år. Intendent Nils OIander
från Telemuseum berättar.
Kl 15.00 -? Bytesstund på parkeringen för medlemmarna.

IL{

Valberedningens förslag:
Ordförande:

Bengt Romlin

Kassör:

Ove Svensson

Sekreterare:

Henrik Lundin

Ledamot 1:

KAreWallman

Ledamot 2:

Thomas Floreteng (Vice ordförande)

Suppleant 1:

Gunnar Modig

Suppleant 2:

Richard Norell

Revisor 1:

Lennart Axelsson

Revisor 2:

Christer Lanhage

(Vice sekreterare)

Revisorsup. 1: Bengt Svensson
Revisorsup.2:

OIe Jacobsen

Valberedning: Bosse Munkhammar
Denny Wahlström
Supleant till
valberedning:

Mikael Tegner

Bytesbörsen
••

Onskas
Myntapparater, även utländska. Tax "tunnan", emaljskyltar.
Microtelefonlur med brytfunktion. Brandskäp 1920 - 30.
Mikael Tegner
Fast mikrofon Ericsson Evh. Till självväljare Ha 200: runt
täcklock och upphängningskrok för luren. Inanmäte till BD 370.
Yttre kontaktfjädem till generatom pä tax (utanför centrifugalkopplingen).
Denny Wahlström
Systemtelefoner till A335/MD 110.
Thomas Floreteng
1 st Minitel-anläggning

(1 linje, 5 ankn, internkomm.)
Henrik Lundin

Finnes
Bröstmikrofoner, fältapparater, linjeväljare AT CJ752 ny i
kartong. Svenska telegrafverket deI II - Ill, Telefon och telegraf i
Sverige i-TI. Telefoni IHermods.
Mikael Tegner
Uniformsrock Telegrafverkets gamla blä med mässingsknappar och gradbeteckningar. Färgkopior i A4 pä telefonerande
flicka med gammallur. Logikapparat Dela 10102/r 1.
Denny Wahlström
Testgigg för 500-väljarskivor. Kan sända med en skiva
ocksä.
Thomas Floreteng
AB 112 utan dekaler.
Henrik Lundin
LME autvxl, relä PABC AND 1422 linjer 9 ankn. Tellus 15
2linjer 9 ankn. Bordstelefon 00-29660/09. LME fälttfn 100 - 125.
Oie Jakobsesen

