Redaktörens ruta
Ute är det april mänad och vädret spelar oss spratt. Ena dagen är det sol och varmt.
Krokusama börjar slä till med sina färgade kommunikationsantenner för att locka
pollinerare. Den första utomhusflugan har synts till, om än nägot slö. Nästa dag är
det snöstorm som visar sammhällets särbarhet pä ett närmast pinsamt sätt. Träd
som bläser ornkull och blockerar vägar, el, telefon och järnvägar, Da är det skönt
att kunna distansarbeta vid en öppen spis (som sprider föroreningar som en
vulkan), och med papper och penna notera de tankar som annars kulle blivit ettor
och nollor i en dator. Tyvärr är detta en dröm för de flesta, sa även för rnig. Än sä
länge. Utvecklingen inom telekommunikation gar med rasande fart. Telia häller pä
att lansera Tv-överföring pä gammal hederlig kopparträd. Nägot man trodde var
helt omöjligt tills för bara nägra Ar sedan. Det svenska teleföretaget Ericsson är en
av de som forskar fram tekniken. Dessutom kan man snart sitta och "surfa" pä
inter-nätet samtidigt som man talar i telefon, och detta pä samma ledning. Och
dessutom betala bade räkningar och parkeringsböter för bilen som man glömt bort
var man parkerade den.
Allt är dock inte guld och gröna skogar för konsumenten. Prissättningen pä lokala
telefonsamtal kommer troligen att bli fri da "nya" telelagen träder i kraft. Da blir
det snart som pä Posten. Samma porto över heia landet. Fast man kommer inte
fram förrän i morgon ...
Det har kommit ett inlägg till styrelsen om ovanan att citera ur populärvetenskapliga böcker utan källhänvisning. (Stavar han inte namnet Kjell?). Kan man lita eller
inte lita pä det som stär i dessa böcker? Mänga gänger blandas myt med verklighet,
och skulle man enbart citera källor med garanterad äkthet blir det inte rnänga citat.
Redaktionen tycker dock att det är trevligt med kuriosa, liksom att det är trevligt
med andra gamla saker som man inte har för att de är äkta, utan för att det är roligt.
Nu fär vi hoppas att det är rnänga som följer med pa bätresan till Finland. Det blev
nägot dyrt att ha aHa ärsmötesarrangemangen ombord, därför ändringen i mötesordningen. Vi ses snart!
Thomas Floreteng

P.S. Sömnen päverkas mest pä morgonen. Sagt av bengt G romlin. D.S.
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Ordföranden ordar
Som musik i mina öron
Te lefoner och musik är oftast m ycket intimt fö renade. I båda fall en handlar det om
att över föra komm unikation.

Ino m mu sikh istorien finn s det en viss mu sik som står i särkla ss. Alla förslår säkert
alt det so m åsyftas är Beat lesmus ik, d. v.s. kompositioner av teamet Len non!
McCartney. All deras mu sik är högkl assig kommunikati o n. Låtar SOm "No Reply"
och " From M e to You " vi sar direkt vad det handlar om, men om Ill all lyssnar på
Beat les Illu sik så finns det kommunikati on in vävd Hven 0111 titeln inte d irekt anger

della.
M ånga an dra arti ster har med förkärlek va lt o lika " Te l e fon ~ l e lllan ". I.ex. David
Bowi e i "S pace Oddity", Gunnar W i k l und med "Tala närm re", ABBA s "SOS" ,
Manhatlnn Transfe r och "Operator", Mary Wilson s "Tc lcphon c Man" och sj älvk lart
Elecu'ic Li g ht Orchestra med "Telephone Li nc". De n senare ut sågs vid en nyli gen
genornrtlrd opponio nsundcrsök ning till alla tclefo llsam lares Il ationa ihy mn oe h
sbll röljdaktl igen spelas på alla kommand e möte n..

Teleph one Line av ELO
De fl esta vet vä l num era att n ågra av mi na största intrcsse n är ga nska
koncentrerade tiU Telefon, Te nni s och Beatles. Va rför? Jo :
Telefonen är en av världs hj storiens vikti gaste uppfinningar
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Tenni s är ett av de absol ut svåraste bolls pel som fin ns. och ten ni sen har också
den mest geniala poängberäkningen vilket gör all s pännin gen ofla blir helt
makalös
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Beatles saknar jämförelse i mu si khi stori en. Ko mbin ati onen av fyra killar som
tillsammans på ett helt sago likt sätt kompl etterade varandra. naturli gtv is med
tyngdpunkt en på Lennon/M cCartney. Dock hade de sannolikt inte varit i närheten av de enorma framgångarna utan s in produ cent George Mart in, även
ka ll ad De n Femte Beatle n. Han var sanno likt dirckt an svari g ti ll ca 50%. d.v.s.
oe r s~Htli g.

alt Te lefo ne r, Tennis och Beatl es är S0111 mu sik i mina ö ron!

bel/gt G romlin

Ett tips
Aret Runt nr 50 . 5- 12 dec 1996 hade på s id 20 - 2 1 en trev li g artikel med bilder
på Lenn art Lilj eberg 's saml ing. Kanske det gå r att ra tag i ett ex fon farande för
den intresserade .
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Kassörens koll
När jag rör några daga r sed an kon trollerade hur många av er som betalt
medl emsavgiften för 1997, visade det sig att det var e n ganska stort anta l som

ännu inte hunnit sk icka in sina inbetalningskorl. Om du hittar en posl.giro-b lankcll
tillsamm ans med tidningen har du såvi tt vi vet ännu ej betalt fö r i år.
Föreni ngens ekonom i är trots detta god. Under året har vi bland ann at kunn at

investera i lite utru stning för framställning av tidningen. En ekonomisk
redov is ning återtinn s på ann an plats i delta nummer.
Några k vällar i början på våren har j ag använt rör aU börja arbeta med e n he msida
på Internet med litet i nformation om telefoner mm. (adressen är
http: //home3.swipnel.se/-w-38835 )
Finn s det ner med lem mar med samma intressen? Skicka in uppgifter till
Phonetiken så att vi a lla får ta del.

Ove Svensson, Eder Kassör
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Hur man tror det började, eller några viktiga årtal i den
multimediala kommunikationens historia
3000 f Kr

Kineserna använde stenar och skapade kulramen för att

1600- Ial el

Skotten Jo hn Napi er byggde en räk nemas ki n som klarade fy ra
räknesätt. Nap ier grundlade den logaritm iska matemat iken.

1853

Den elek tri ska telegrafen född es .

1876

Alexander Grahjam Bell får patent på tele fonen.

kunna räkna.

1888

Kodaks I ~dkamcra lanserades.

1895

T V-b ild röret eller det sk katodstråleröret skapades .

1900

R adiOl ele fonin bö rjade fungera tack vare Marconi .

1922

Bi lradion och den portabla rad ion lan serades.

1927

De n första filmen med ta l och mu sik so m byggde på ell kOllllllersie ll t
gångba rt system lanserades.

1946

Världens fö rsta ele ktroni ska dator, EN IAC, föddes i USA. Den var 26
meter lång, vägde 30 ton och hade en kapacitet som e n fickräknare
från 1980-talet

1953

Den första svenska datorn , BES K, föd es. Någon i Mate matikm askin nämnden häv dade då att " nu var Sveriges behov av räknekapac it et
täckt för överskåd li g fra mt id! ".

1984

IBM och Co mpaq lanserar bärbara datore r, om man anse r att 12kilosapparater är bärbara .

1991

De fö rsta mu lt imcdiadatorerna lanseras. M ul limedia innebär att lj ud ,
text , bi ld. och data kan använd as inte raktiv t

Nu återstår frågan:
köpa den OCkså)?

N~lr

skall man kunna börja prata med sin d ator (OC h ha råd au

Källa: Te/ias !T-skola
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Henriks hörna
Vi bö rj ilr b li kä nda uto m land s ! Genom vår sid a på Te lemu se ums se rve r på Inte rne t ha r jag fåll två förfråg ningar
Om mcd lcmss ka p. en från Spani en oc h en från Eng land.

Fd n Au stral ien finn s int resse om samarbete och utbyte
me d vår före ning. På styrelse möte t de n 5:c fe bruari beslöt
vi an ut veckla sama rbetet med en föreni ng i M elburn . A ustral ien. Bosse
M unkhamm ar i Vänersborg och Kjell Arvidsson i A ustralien. kOlllmer all sköta
dcua rör vår förening. Vi ser f ram emo t el( gi vande samarbete. Ty värr sakn ar vi
änn u perso ner SOm vill sköta kontak ten me d fö reni ngen i Fran krike och US A. Hör
a v er till styrel se n o m ni kan hj ä lpa ti ll mcd de tt a arbe te!
N ~.jr de t gUlle r vå n stora proje kt o m e n bok öve r Sve ri ges te le ro ne r har jag rått in
må nga synpunkt e r. De t ä r SVåJ1,j ag hinn er irHc, jag ka n in te os v. De bästa
sy npunk tc rn a som in komm it ha rj ag mit frå n Ha ns Ah lbo rg. Han rö res l ~ r all ll ågrn
g ruppe r bi lda s so m "d a mm suger" ga m la Tele . Eric:-,so ll Rev iew 111 111 . G rupprna
sb ll llot e rJ f all t so m hitta s om o lika appar:lI c r, sam t dCI vi ktigastc,a ll nol era r
k ällan . Däre fte r ha r vi möj lighe t att sam ma nställ a a llt om respek tive appa rattyp
med källanvisnin g, vilket unde rl ätta r vid are forskning.

NUIi II de n sto ra fråga n. Vilka kan län ka sig a ll s tä lla upp på de t a rbe te t? Vi som
bor i S toc kho l1l11l1ed o mnejd har ju län all komm'l lill Telemu sc lIl1l oc h kan
gran ska de ra s källor. De t ä r j u betyd ligt svåra re rö r a lla som bor långt bon . S lå
mi g en sig nal 0111 du kan ingå i e n liten g rupp (2· 3 pe rsoncr) som iir vill ig all
" d;1lll Jll suga " lill e ratu re n. så ska jag försöka o rdna med uppd e ln ing så all vi inte
gör dubbcljobb i o nödan. Det rinns du bl ett e r av både Te le och Ericsso n Review
som kan ut yttjas . Jag har LO. m . hö n mcdlc m ma r so m bl ivil tvugna att s läng;)
dessa gam lu tidningar vid OytUlungar !
Te ]c lll tl scu ms bi b li ote k oc h arki v hå lle r sö ndagsö ppet dc n 27 a pri l oc h 25 maj .
övri gt h ~ lI e rd o ll1 ö ppe t o nsdagar oc h rorsdag,lr me llan kl 10.00 ti ll 16.00. Skulle
n i öns ka till trlldc vid <Indra ti ll fä ll e n mås le ni kO lllaklaTc lc Jll ll sclJJll .

Hel/rik

För 100 år sedan
Eli t c lcro ll ~ys t c lTl med därt ill hörande lit cn vä xe l iiI' kon stru e radt a f inge ni ör
Z andt:Jl . tvl<lIl ringe r själf upp h vi lk cn so m hel st 1'1'<'11 hvilke n SOIll he lst i
anordnin gc n be fi ntl ig tele fo na pparat. enda st gc nolll all bl ol1 oc h bJ I1 fl ytt a e n
(hvid h vmj e te le fo n a nbragd) vc f till de n nUllllllc rappa nu , Ill an ö nskar ko m ma till.
Systemet afse r alt till ä mpas hu fvudsa kli gen för lo kala telefonbehof. snsol1l ino m
ve rk oc h e labl ise me nt af stö rre om få ng . Systc me t lämpa r s ig för Iwar oc h e n so m
snabbt oc h lätt vi ndigt önskar meddela s ig med :-. ina olika afd e lningar.
Teknisk Tids k. rift 12 Jeh 1897
Ny Tekll ik 7/9 7

" De n hill' ' te le fo ne n ' h;;u' allltför må nga briste r fö r all p~ a ll va r kunna bc tf<l ktas
som redska p för ko m mu nika tion . Anordn ingen ha r inget vilrde för oss ."

Teleg raIIIbolaget Wesle m Un iuIl , U.')'A, i 1'/1 PM från 18 76
Effektiv KOII/lllull ikatjon 1/97 (KI/lldtidnill g Fåll Tdc l/(mlia)
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Härmed kallas Du till
Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings ordinarie
årsmöte 1997
Plats: Te lemuseum , Mu seivägen 7, Stockholm
Tid: Lördagen den 17 maj 1997 kl 12.00 - 16.00.

Program:
Kl 11.55 - 12.00

Sam ling.

Kl 12.00 - 14.00

Årsmötesförh and li ngar en li gt nedan.

Kl 14.00 - 16.00

Bylesstund för medl emm arna.

Kl 18.00-

Avresa till Helsingfors rör besök på Telegallerian för de
som anmält intresse.

På dagordningen:
I.

M ötets öppnande

2.

Va l av ordförande för mötet

3.

Val av sekreterare för mötet

4.

Val av tvåjustcringsmän, vid behov fungerande som rösträknare

S.

Upprätt ande av förteck ning över de närvarande

6.

Fråga om mötets behöriga utlysande

7.

Fastställande av dagordningen

8.

Styrelsens verk samhetsberättelse

9.
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Revi sorernas gran skningsberättelse

10.

Fråga om an svarsfrihet för styrel sen för den tidrevisionen avser

11.

Bes lu t om inträdesavgift och årsavgift till föreningen för kommande
verk samhetsår (förslag 20 + 100 kr)

12.

Va l av:
a.

Ordförande rör föreningen

b.

Styrelseledamöter

c.

Styrelsesuppleant

d.

Två (2) revi sorer och revi sorss uppleanter

c.

Va lberedning

13.

Beslut om ersättning e ller arvode åt styrelseledamot e ll er förenings
-medl em

14.

Ärenden som styre lsen hänskjutit till stämman

J 5.

Äre nden so m en ski Id medlem inl äm nat till styre lsen senast e n månad före
stämman

16.

Ö vriga frågo r

17.

Mötets avs lutande

STSF:s verksamhetsberättelse för 1996.
Under året har styrelsen haft fö lj ande sammansättn i ng:

Ord fö rande:

bengt G romlin

Vice o rdfOrande: Thomas Florctcng

Kassör:

Ove Svensson

Sekrete rare:

Henri k Lundin

Vice sekreterare : Kåre Wallman
Supp lea nter:

Gu nn ar Modig

Ric hard Norell
Styre lse n har han fe m protokollförda möten under året.
Förenin gen har hållit två medlem smöten under året.

Förenin gens möte nr l oc h tillika årsmöte hö lls Fredagen den 17:e Maj 1996 kl
11.30 - 16.00 på Te li a Tel ecom Center i Mal mö. Närva rande var 17 medlemmar.
Föreningen s medlemsavgift faststälJdes på års mö tet till 100 kr och

inträdesavgifte n 20 kr för 1997. Det beslutades även om 25 kr i portoIi IIägg på
med lemsavgiften fö r med lemmar bos3na ut anför Sverige. Avgiften ingår i den
förhöjda årsavgiften för med le mmar med postad ress utan fO r Sverige.
Medle msmöte nr 2 hölls på Telemuseum i Stockholm 96·09· 28. Kl 12.00 ·
15.00.TiIl dett a möte kom 2l medlemmar. K.V. Tah vanainc n höll ett mycket
intressant föredrag om den e lek tri ska te leg rafens hi storia i Sverige.
På fö rs lag från sekreteraren blev Gös[a Thames hedersmed lem fr. o. m. 1997, som
tack för fö njänstfullt arbete i samband med före ningens årsmöte.
Medlemsbladet " Phoneti ken" har kommi t ut till med le mmarna med tre numme r
under året. Inge n sponsring av utskick har be hövts.
Den 5:e Maj hed rade föreningen ISO-års minnet av L. M. Ericsso ns födelse med
all ned lägga en g rank vist på graven. Banderoll med tex ten ''Tack för di n gärnjng"
fä st.es på grank visten.
Den 3 1 dece mber 1996 hade före ningen 84 beta lande med le mm ar oeh två
hedersmedlem mar.
Soll el1lllna 1997·02· 05

He"rik Lwu/i" sekr.

berlgr G. rom/iII ordf.

Revisionsberättelse
Rev isio nsberätte lse n har inte hunnir till redaktione n vid tidpunkten fO r tryckning
av tidningen. utan bifogas som bilaga.
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Valberedningens förslag 1997:
Ordförande:

bengt G. romlin

Välj s för l år

Kassör:

Ove Svensson

Har I år kvar av mandattiden

Sekreterare:

Henrik Lundin

Välj s för 2 år

Ledamot I :

Kåre Wallman

Har I år kvar av mandaUiden

Ledamot 2:

Thomas Floreteng Väljs rör 2 år

Suppl eant l:

Gunnar Modig

Har I år kvar av mandattiden

Suppleant 2:

Richard Norell

Vä lj s för 2 år

Revi sor I:

Lennart Axel sson

Välj s för 2 år

Revisor 2:

Christer Lanhage

Har l år kvar av mand att iden

Revisorsu p. l:

Bengt Svensso n

Välj s för 2 år

Revisorsup. 2:

Ole Jacobsen

Har 1 år kvar av mandatliden

För 1997 föreslås:

Denny Wahl ström

Mikael Tegner

Suppleant till valberedningen: Lennart Liljeberg

Bosse Munkhammar
Denny Wahl ström

Valberedning 1996 var:

Suppleant till valberedningen: Mikael Tegner

Balans"äkning
lng sa ldo

Förändring

Utg

1010 Kassa
1020 Postgiro
Summa Omsättningstillgångar

390,00
9407,33
9797,33

-270,00
4218,46
3948,46

120,00
13625,79
13745,79

Summa TILLGÅNGAR

9797,33

3948,46

13745,79

SKULDER & EGET KAPITAL
Sum ma SKULDER

0,00

0,00

0,00

Summa EGET KAPITAL

·9797,33
·9797,33

0,00
0,00

· 9797 ,33
·9797,33

Summa S KULDER &
EGET KAPITAL

·9797,33

0,00

·9797,33

PERIODENS RESULTAT

0,00

3948,46

3948,46

T ILLG ÅNGAR
Omsätt ni ngsti Ilgångar

EGET KAPITAL
2997 Balanserad vinst
eller förlu st
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Resultaträkning
Ackumulerat
RÖRELSEINTÄKTER

Försä ljning och utförda arbeten
3000
Med lemsavgifter
Summa Försäljning och utförda arbeten

8080,00
8080,00

Övriga intäkter
3990
Övriga erhållna bidrag
Summa Övriga inläkter

30,00
30,00

Summa RÖRELSEINTÄKTER

8 11 0,00

RÖRELSEKOSTNADER
Perso na lkostnader
587 1
Medlemsrepresentation

Su mma Personalkostnader
Administrativa kostnader
6500
Kontorsmaterial och trycksaker
6760
Avgifter till branschorganisationer
6800
Telefon och porto
Summa Adm inistrativa kostnader

Övriga kostnader
7 17 1
Represe ntation

-540,00
-540,00
-1733,00
-420,00
-1392,20
-3545,20

Summa Övriga kostnader

- 160,00
-160,00

Summa RÖRELSEKOSTNADER

-4245,20

RÖRELSE RESULTAT

3864,80

RESULTAT EFTER AVS KRIVN INGAR

3864,80

FINAN SIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
Finansie ll a intäkter
8020
Ränteintäkter
Summa FinansieUa intäkter

83,66
83 ,66

Summa FINANS IELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER8 3,66
RESULTAT EFTER FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNA DER

3948,46

RESULTAT FÖRE SKATTER

3948,46

RESULTAT EFTER SKATTER

3948,46
Ove Svensson
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Arsmötesresa till Helsingfors 1997

Då intresset fö r He lsingforsresa visat sig lägre än förväntat, har styre lsen bes lutat
all förlägga Års mötet till Telemuseum i Stockholm.
Efter mö tet och därtill hörande bytesstund går resan ti ll He lsingfo rs, med i stort
seH samma program som framhållits i kalle lsen från Lidi gare. Dock är enbart resa
och natthärberge i Hels ing fors bo kbart. Vi avser all samordna må ltider m.m. , me n
i öv rigt råder stor fl ex ibilitet.

AGENDA
Möte

17 maj kl 12.00 - 16.00 Årsmöte på Telemu seum, Stock ho lm

Resa n

17 maj kl 18.00 -> Båtresa med Silj a Line til l Helsingfors

i 8 maj

Besök på mu seum m.m. samt övernattnin g på hotell
i Helsingfors

19 maj

Besök på privatmu seum i Tavasle hu s

19 maj kl 18.00

Båtresa till Stockholm

20 maj kl 09.00

Åler SlOckhphn

Det finn s nera a ll ernativ vad gäller hytter och hote ll. Vi har bokat ett
lågpri sa hernaliv. För hyttpri ser gäller att vi är minst 10 personer!

Hyttpris+båtresa lor, Tourist II : 686:50 per person/de l i dubbe lhytl , ej fruko st.
Ho tellpri s: Ca 350:- per perso n/del i dubbelrum, inkl frukost.
Resan sker med S ilj a Serenade från Värtahamn en till He lsingfo rs, oc h åter med
den sa mma från O ly mpia kaje n till Stockho lm .

A nm äl dig SNARAST till
bengt G. ro mUn
Tel: 08 - 6601260
Fax: 08 - 660 87 03
Anmälan är bindande.
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Brev från medlemmar.
Fi ck ett brev från vå r medle m Kjell Arvidsson i Australien som jag vi ll delge er:
Hej Henrik.
Här är det värmerekord, vi har haft gellomsni/l +3 J, 7 grader i f ebruari. Idag är
det bara +22 grader säjag har plockar/ram ylletröjan.
Skickar med våran försIa ridning 1997. Våran klubb består av J20 medlemmar,
och vi var omkring 40 på möler SOIll var en llllkriollskväll.
Ordet "escUlcheolls " som du oclljag illle visste vad det betyder = p/alla rwU
" ycke/hål. Eli av våra medlemmar har pressen som en gång var Te/siras, så hall
stämplar 1Il den oclt borrar hålen, tillverkar nycklar och spikarna. P/otfart /
nyckelhålet är gjo,.t av nickel.platering på koppw: Priser tycker jag också är lite
kraftigt, m e ll är del bara den de/eli 50111 sakllas p(i en av millQ relefoller så är
jag beredd a ft belala 80 krfor ell komp/eli sell.
Jag har pratat med våran president och redaktör och lie är hell positiva till dina
förslag. Jäuebm all Bosse Munkhammar ställer upp frei" STSF. Vi fo rtsäller
dialogen, tyvärr sd missar jag nästa klubbmöte, men kommer all diskutera mera
i detalj hur vi skall dra slipstellelI med våran Marco Laudalli som är
presidenten Jag åker på semester till Nya Zeeland m ellan 6-20/3.
Hoppas dll kall läsa min blandning som heter Swillglislt.
Bästa hälsningar Kjell
Självklart kan vi läsa din
Swi ngl ish. Kje ll. Inga problem!
Fö r våra med le mm ar kan jag
nä mna mill förslag som
AUSTRALIAN HISTORlC
TELEPHONE SOCIETY INC
(A HTS ) samtyckte ti ll. Det är i
korthet aH vår förening är
medlem i de ras och dom i våran
före ning. Inga med lemsavgifter
skickas me ll an kl ubbarna utan
endast tidningarna . Vi kan
anno nsera i deras och dom i vår
tidn ing. Hur del he la kommer all
fun gera i praktike n kommer
Bosse Munk hammar all
tillsa mmans med Kje ll Arvidsson
all ut arbeta fonnerna fö r. Har du
ideer om hur utbytet mellan
klubbarn a ska utformas så
kOnlakta Bosse.
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Telefonsamlarminnen
NEDTECKNADE AV CHRISTER L AN H AGE JULEN 1996

Min första kontak t med telefontekniken fick jag på fyrtiotalet Min fa rfa r var
linjeförma n på YasasLati onen på Engelbreklsgatan i Göteborg. Stationen var av
den ursprung liga typen av SOO-välj arslat ion med maski ndri vna register oc h
serieomkastare. I en av vånin garna fann s en provulru stning [ör Soo-vä lj are med
2 tele fonapparate r som fungerade som en lite n au(omatstation. Ibland tic k man
under myndig uppsik t lov all prova utrustni ngen oc h se hur grejerna rörde sig
och hur uppkopplingen skedde. Jag minns att deL var en förfärli gt väsen i
<lpparalsa larna. Stationen var byggd i fyra vån ingar med korskopplingen och
all mänhetens rum i bottenplanet. O vanpå s tationen fanns 3 lägenheter. I en av
dessa bodde min fannor och farfar fram ti ll 1958. Farfar pensionerades frå n
Telegrafverket 1948 med skötte sedan eldningen och en de l ann an
fastighetsskötsel fram till 1958. Efter fa rfars pensionering blev det inte så lätt
med besöken på stationen.
I mitten av 50- tal et nyttade min familj till Västervik. So m uppväxt i storstaden
upplevde jag Västervik SOI11 en riktig bonnhå la. Vintrarna var långa oc h kalla,
men somrarna var härl iga. Varje julhelg och varje semester åkte vi bi l till
Göteborg. Så småningom fick jag lov att åka tåg så fon lovet började, oc h
tillbringade därför en stor del av loven i Göteborg.
I Verket oc h VI nummer 6 1958 kunde man
läsa om några grabbar i Bromma som hade
teleteknik som hobby, med egen auto matväxel, eget "hu vudförråd" oc h mu seum . Då
vaknade mitt intresse rör telefoner. Min
tanke då var inte att samla te lefo ner utan all
bygga upp eH eget te lefonnät prec is som
dom gjort. En brevväx li ng med T homas
Schlyter, en av grabbarna i Bromma s tartade
omgående. Nästa gång jag var i Göteborg
fick j ag min farfar att ta kontakt med
[örrådsintendenten på huvud Cö rrådet på
Byfogdegatan rör att höra o m jag ku nde få
köpa någon skrotad telefo napparat.
Gubbarna kHnde viJ randra ganska väl, och
jag blev ombedd att infin na mig näs ta dag
k lockan 10.00. I nt endelllen i egen hög
person vi sade mig runt i verkstäderna där
man renoverade linjeväljare och bakelitapparater. Till s lut hamnade vi i el! förråd
där det låg nedtagna te lefoner i hundratal. Noggrant instru erad att jag abso lut
inte fi ck ta någ ra bakel iue lefoner lämnades jag all rota i skrot iådorna . Jag hillade
den ena Be 3 1O:an e ft er den andra och många andra rol iga telefongrejer. Frågan
var nu bara om jag s kulle få köpa allt j ag plockat ihop. Nåvä l g rejern a vägdes till
40 kg och pri set blev 10 örelkg, och med löfte all få komma til lbaka släpade jag
fyra kronor fattigare iväg med 2 kartonger med te lefonskrot för alt ta spårvagne n
hem. Min pappa b lev inte g lad när han insåg au deua s kulle med i bilen ti ll
Väs terv ik. Inte blev han gladare när jag hade gjort nlista besök på fö rrådet, och
s läpat hem ytterli gare 40 kg grejer som ock så skulle med i bi len. Den na gå ngen
hade jag gjort k lipp. en BC 3 10 och e n BC 3 13 med Rik svapen låg i lådorna. För
10 öre ki lot! DOllllvå appiJraterna finns fo rtfara nde i min sa mling.
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Jag skull e ju bygga en telefonväxel. Det behövdes ännu mer grejer. Efter
kontakt med intendent Thore Li ndström på förrådet i Ä lvsjö kom en jättelåda i
trä dä rifrån. Vi lånade Konsums cykelkärra och traskade ned till
j ärnvägsstat ionen för att hämta hem fynden. Den stack ars kärran bågnade
unde r belastningen, men väl hemma kunde jag packa upp bl. a. ett register std
4 1 en växel LP 10 div te le fonapparater eH strömförsörj ningsaggregat mm mm .
Min bäste kompis pappa var förestånd are på arbetsförmedlinge n. So mmaren
1960 hj ä lpte han mi g att få j obb vid te lefonstationen i Västervi k. Den
sommaren var en av dom värsta ås ksommrarna i mannaminne. På morgnarn a
lastades reparatörernas Volvo P V 444 med så många apparater so m ti ck plats
oc h på kvä llen ko m man ti lIbaka med ås kskadade apparater som lastades över i
en container f.v. b. förråd et i Nässjö. Så smånin go m fi c k jag åka med en frpr
som hell e Werner Ni lsso n på felavhj älpning. En dag ski ckades vi till
Solstadström, en liten manuell växel station ca 3 mil söder om staden. All
förbi ndelse med omvärlden var bruten. Jag bl ev uppskickad i första
fö rgreningssto lpen utan fö r station shu set för aU ko ntroll era ledningarn a. När jag
vä l komm it upp hade jag fu llt j obb med at l hä ll a mi g fast. så We rner tick
klältra upp och göra jobbet. All förbin dning me ll an kopplin gsbox oc h linjer var
som bort sopad av åska n, så det tog ett tag inn an allt var uppkopplat. Dessutom
blcv givetvis dom flesta linj er felanslutna så inn an dagen var slut hade vi bytt
ett femto nta l apparater samt koppl at rätt a ll a abonnenter i KK :n. Efter några
dagar var stö rsta de len av Solstadström utslagen igen. Det var o tro liga vägar
som bli xten hade tagit. Den hoppat från li njcn över i träd so m rensats från bark,
den hade s lagit ihop trådarna eller he lt slag it sö nder isolatorerna. Inne i hu sen
var snöre na o na bortbrända , och del kunde vara stora so tnäckar ru nt
te lefo nern a. Ibland var ledn..ingar helt 1:X>I1a. Mitt för slag aU mo ntera jackar för
an abon ne nterna åtm instone skulle kunna rädda apparaten bes varades med au
då skulle abo nnenten mi nsann betala kr 20,* för deua en li gt Te leverkets
pri sli sta. Denn a so mmar var mycket lärori k med uppleve lser på fältet. arbete
so m korskopp lingsgrabb och inte min st att tjyv lyssna på vad so m sas på
linjerna. Vi ss inbli ck i hur e n AGF station fun ge rade fi c k j ag ock så genom en
av reparatörerna på statione n som hade ett oä ndli gt tålamod. svarade på frågor
och visade mi g hur saker oc h
ting fungerade. Några dagar
innan jag slutade kom Werner
Nil ssoJl lillmi g med ett litet
paket. Det innehöll hans gamla
repara* tö rsapparat som han vill e
att jag skull e ha. Han hade ju
fått e n ny av mod 50. Apparaten
har jag kvar än idag.
Samti digt som allt detta hände
fick vi reda på all pappa hade
fått jobb i Tro llhältan. Vi sku lle
nytta tillbaka västerut. Hur göra
med a ll a te le fongrejor so m jag samlat på mi g? Kör det till skroten lyc kte
givetv is fa r som hade fått mer än nog av a il a te le fon grejor som låg överallt.
Men j ag fan n på råd. Fl yttningen skulle beta las av det nya fö retaget i
Tro ll hättan , så jag kunde ju i princip ha med mi g hur mycket som helst. På
jobbet på tele fo nstatio nen bl ev del varj e dag lOmma papp lådor som det kom

Be
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560 från förrådet i. Jag tror det var 36 apparater i varje låda var och en
förpackade i sin kartong. Jag packade 5 sådana lådor proppfulla med
telefonprylar. Jag var inte med vid själva utflyttningen, men det sas att
flyttgubbarna hade saftiga kommentarer om omfång och vikt när dom skulle
släpa ner lådorna från 5:e våningen.
Eft er flyttningen låg intresset för telefoner nere i fl era år.. Det mesta som släpats
med från Västervik spred s genom försäljning , skrotning och stöld. Stö ld kanske
inte är rätta ordet, men en niti sk fastighetsskötare hade observerat att det låg
telefoner och telefongrejor på vår vind. Han tog dit en televerk sgubbe som
konstaterade att det var nog Televerkets grejer. och därmed kånkades det iväg
med ett antal BC 3 10. BC 330, Be 331 mm. Som bonu s fick fastighetsskö taren
en och annan telefon. Efter ett tag blev jag varse vad som skett. och började
und ersöka vad grejerna hade tagit vägen. Dom hade givetv is förde lats på
broderli gt vis, och trots mycket tj at gick det inte alt få tillbaka en pryl. Efter
mycket brevs kriveri uppvisande av kvitton osversatle Televerket så småningom
mig med sy mbo liska kr 250.Mitt yrkesverk samma li v kom inte att handla om tel e tekn ik. I stlillet blev det
industrie ll eltek nik . På 60-talet arbetade j ag ett år på elavde lningen på Göteborgs
Telefonstationer. Vår lill a verkstad låg ihop med anläggnings-avdelni ngen under
takåsarna på det anrika Jugendhuset på Kaserntorget.. Jag hade under detta år
tillfålle att se samtliga stationer inom Göteborg från in sidan. Vasastationen där
jag växt upp var då under stor om och tillbyggnad. Lägenheterna ovanför
stationen hade röjts ur. taket höjts och arbete pågick för fullt med utökning av
stationen med eH par 10000-tal. Idag är stationen crsatt med modern teknik
vilken ryms på 1-2 vå ningar.
När jag gifte mig 1968 och flyttade hemifrån kom grejerna som bliv it kvar av det
jag samlat ihop på 50-tal et fram. Ett anta l snygga telefoner placerades i
vardagsrummet. 1971 köpte vi villa och med ökat utrymme brukar ju mängden
prylar öka, så nu tog intresset fart igen. Det var inga avancerade samlarobjekt
som tog plats i samlarhörnan till att börja med , men så småningom kom den
första Taxen på plats köpt 1975 aven televerkare för kr 50,-. Det var sa mma år
so m jag gjorde en teleronletartur i Skåne, efter att fått tips om at t det sk ull e
fi nn as telefonapparater hos diverse skrothandlare dUr. Dessutom sk ulle det rinnas
en he l del tele fongrejor hos FFV som då hade sin överskotl sförsä ljning i
Kävlin ge.
Jag lånade en gamma l obromsad släpkärra aven bekant oc h hän gde efte r min
gamla SAA B 95 oc h så bar det iväg. Första anhalt var Hässleholm där jag hade
få tt tips 0111 grejer hos en viss skrothandlare. Där hade man doc k redan skrotat ut
allt. På väg mot Hels ingborg tick jag se en annan skrothandel. Gi ck in och
frågade om dom hade några gamla telefoner. "Jau, därr ståurr leita skrröut darr
bårrta". svarade gubben oc h pekade på en hylla. Det han kallade skrot var bl.a. en
A-apparat från CB-station en i He lsingborg. Den var kompl ett med mitade snören
och tratt och med fint orginalemblem och guldlinjer. Vad skall du har rör alltihop
frågade jag. ,. Jei mai trritti kraunorr såujau bleirr auv mil skrröuten ". Jag åkte
därifrån en klenod rikare. Nästa skrothandel som låg i Åstorp hade något enormt
med telefonapparater, man kunde räkna dom i ton oc h tu sental.
Det var me st AB 100, AB 101 , AC 140 och 141 men även en del gamla ATi:l pparat er i pik Det berättades alt man köpt allt skrot när den sista
automat iseringen gjordes i Skå ne. Tyvärr hade skrotni cke n kommit på all det var
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mässing i mikrotelefonerna, så nästan alla apparater sak nade sådana. Däremot
fann s det apparater med Riksvapen , tygsnören , gamla klykor och andra delar att
ta vara på. En he l eftermi ddag gick åt ti ll att skru va av delar och plocka ut
apparater. Pri set per telefon var kr 10,- så det var bara all handla. Under ett
skärmtak låg det Lräapparater som kostade kr 20,-/sl. När jag åkte vidare var bilen
full av grejer. Eu par år senare var jag där igen i sa mband med en semesterresa
och lastade bilen full igen. Vid ett tredje besök var allt borta.
Hos FFV i Kävlinge fanns rader med växelbord av typ DE-20 och LK 100 so m
försvaret skrotat ut. Pris kr 250,- resp kr 50,-. Eli av varje åk te med plus ell stort
skrivbord all ha som arbetsbord samt en mängd annat småplock .. Under
hemresan hade den stackars SAABen fullt schå all orka upp för backarna. ganska
rejält överlastad, med så småningom tog jag mig hem i all a fal l.
Under lång tid var möj ligheterna att hitra sam larobjekt begränsad till auktioner,
sam larmässor och det som dök upp hos ant ikhand lare, hos vissa till rena
fa ntasipriser. Så småni ngom knöt jag kontakter med andra sam lare.
Bosse Munkharnmar var en av dom förs ta. Han hade
då sin samlig i en källarsknJbb i V~nersborg. Med
Olle Hallingberg, som var slorsa mlare på
musikapparater och te lefoner i en källarlokal på över
100 kvadratmeter.. Med Lennart Li Ijeberg i Fagersta
so m då hade en sto r fin sa mling som han sålde. men
som nu är inne på si ll andra varv som telefonsamlare.
Göte Abrahamsson i Örebro som så tragiskt omkom
tillsamman s med si n fru i e n bilolycka hade en
om ponerande saml ing av äldre LM Ericsson prylar.
Undan för undan har sedan kontakterna med andra
sam lare utökats, och sedan STSF bildades 1994 har ju
kontaktnätet utökats rejält för oss alla.
Vi ssa telefonapparater kan man leta efter ganska
länge. Samtidigt som man sjä lv letar efter en viss
apparat ser man andra hitta den. 1986 var det en
aukti o n i Mörlunda efter en sa mla re som hette Sven
Ha ll. Bosse M och jag gav oss iväg i ett fru ktan svä rt oväder med snös to rm och
allmänt ri sigt väglag. Där var det möj ligheterna att köpa apparater av lite udda
mode lle r ti II ga nska skä liga priser. 1988 sall jag på Göteborgs Auktionsverk , och
släppt e e n Tax med fast mikrofon vid kr 10.000.-. T vå vecko r senare köpte
Bosse en an nan i Mell erud för kr 5.000.-. Därefter sågs ingen till sa lu föränn
nera år senare
På senare år har min samlarfilosofi ändrats. Numera har jag som må lsättning att
bara sa mla på riktigt gamla grejer, och har satt två gränser som jag försöker hålla:
Apparaterna skall vara till verkade av LM Ericsson e llerTe legrafverket. och
modellen skall he lst vara framtagen före 1920.
Min " Kaffekvarn " fi ck jag lag i genom ett tips 0111 att den fanns till salu på en
mässa i Södertälj e. Min första Tax med fast mikrofon ti ck jag tag i när vi köpte
en stor samling i Vänersborg 1995. På Bodsmässa n samma höst kom det en
farbror och erbjöd mig att köpa en tidig tax med fast mikrofon . Apparaten har
sannolikt anviint s på en av privatjärnvägarna i Vä stergötland .
Christer
Trollhiiltan 1997-02-24
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Några bilder från höstmötet

Henrik Lundin hade kameran med sig på höstmölellördagen 28 september förra
året. K.Y. Tahavaincn talade till en idogt ly ss nande skara , oc h efte råt blev det kaffe
med dopp i Tclcl1lll scurn s my shörna. Nästan alla var där, so m det brukar stå i
veckotidningarna .

Redaklönm
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Insänt
En liten väckarklocka
Efter att ha läst Redaktörens frågeställn ing i Phonetikern nr 3/96 angående
bytesbörsen oc h insändarsidorna Log jag mig friheten atl göra en liten anspråkslös
undersökning angående dessa sidor. Jag har pratat med några med lemmar som
har annonserat i bladet, oc h vad jag förstått så har byte sfrekven sen inte vari t a llL
rör stor, vi sst har några apparater och delar bli vit bytta och del är ju bra.
Samt idi gt kan man förstå au de medlemmar som har lite unika apparater och
delar i "Iager" inte vill släppa dom för man måste ju ha något liggande rör att
sporra det fon saua sam iandeL

Själv försökte jag byta bort en BCY AT rör någol år seda n och del är en apparat
som borde vara intressaJll för några av medlemmarna i fö reningen, men inte
någon ringde och var intresserad så man kan undra om alla 80 med lemmar har en
sådan apparat ?
Lika förv ånad bl ev jag när j ag kontaktade C hri ster L i Tro llhälla n och frågade hur
många snöre n till hörtel efoner han hade förmedlat. och till min SlOnt förv åning
hade bara I person ringt och dessa snören till EVI-I som borde vara högvilt för de
som har en gammal LM med fast mik. Eller är det så att alla som har en såda n
telefon har perfekta snören?
När dCI gäller insändarsidorna mm. så har jag förståu all där är vi lika
svårflörtade. och då tänker jag på juhävlingen Ove och Bosse hade i nr 3/95 och
där det nalurli gvis inte var någon som svaradc.
(Tur att vi har Gösta Thames och styrelsen annars blev del vä l inget

medlemsblad).
Som sammanfattning av min undersökning kan jag konstatera all dom jag har
pratat med vi ll ha de här sidorna kvar, och det tror jag ni andra vill också. För vi
är ju fortfarand e en ung förening och många av oss borde vä l söka olika apparater
och de lar. så det gäller för oss att inventera våra små lager och hjälpa varandra,
likaså förmodar jag atl det bör finnas en mängd frågor rör jag tror inle all alla vet
a llt om telefonen och dess hi storia. Efter denna lilla anikel hoppas jag all ALLA
medlemmar fattar pennan och börjar skriva ti ll vårt med lemsblad e ller ring
varandra så vi börjar känna varandra, det kanske underläuar.
Vi syns i medle msbladet eller genom telefon
Denny Wahlström

~================================( 17

Insänt forts.
Annonser i Phonelikcn.
Genom Telemu seum får vi kontakt med många olika människor. En del vill vara

med i vår saml arförcning . Några har apparater, delar mm som dem vi ll ha
värderade. En del vi ll sälja och några vill köpa. uta n all kopp la della lill eH
medlcm sskap i STSF.
Om e n person haren gamma l apparat som han vill sä lja till någon sa mlare. så
tycker jag att han/hon s ka ku nna annonsera i vårt medlemsb lad gratis. All vi får
första "tj ing" är ju bäure rö r oss medlemmar än att vcdebörandc annonserar i Gula
Tidningen , DN eller annat annonsb lad.

Man kan ju ha invändni ngar mot all de so m vi ll köpa något borde betala för s in
an nons . men det kanske kostar mer än det smakar. Vi medlemmar kanske

upps kattar att få sä lja undan en apparat som bara tar plats hemma. Tar vi beta lt för
en an nons så måste vi ju ad mini stre ra detta, och till detta har vi in gen
administratör. dv s detta orka r inte jag ta på mig. Föres lår dä rfö r aU även de
pe rso ne r som vi ll. få r annon se ra gratis i vån medlemsblad. Vi kan viii prova detta
på försök ? Blir det rör tungt och besvärligt så får viii vi ta upp del ti ll omprövn ing.
Föreslår att vi tills vidare lårer även icke medlemmar all annonsera Icleföremål
grat is i vår tidning. Reda ktören får markera annonsen på något sätt så a ll a vet alt
det är en icke med lem som anno nserar.

Hel/rik LUI/din
I mån av plats tyckte styre lsen att det verkar vcu igt. Vi provar på försök LO.m.
della nummer.

Redaktöm

Läsarfrågor
Angående bilden på fram sidan .
Vad är della för e n telero n? Det enda
vi vet är att det är någon spec ial varian t rrån Lars Magnus Ericsson
med vä nner. Stä mmer det e ller har vi
fel? Teleronen har använts i
Stock ho lm . På nummerl appen Slår det
Österm. 51 .
Svar e ll er intressanta kommen tarer
sändes till Hen rik Lundin e ll er
redaktören.

18 )===============================~

Fi,l,les
Ekebergs Telefoni dei 1-3
Handbok om Telegrafverket
Lärobok i Telegrafi Dei I av Gunnar Holmström
Handbok för Telegrafverkets reparatörer.
Svenska Telegrafverket. Dei I. Det statliga telefonväsendet 1881 - 1902.
Svenska Telegrafverket. Dei 2. Dei elektriska lelegrafväsendet 1853 - 1902.
Svenska Telegrafverket. Dei 3. Den optiska telegrafens historia i Sverige 17941881.
Svenska Telegrafverket. Dei 4. Telefon, Telegraf och Radio 1903 - 1920.
Svenska Telegrafverket. Dei 5: 1 Telefon, Telegraf och Radio 1921 - 1945.
Svenska Telegrafverket. Dei 5:2 Telefon, Telegraf och Radio 1921 - 1945.
Svenska Telegrafverket. DeI6.Telefon, Telegraf och Radio 1946 - 1965.
Henrik Tel: 08-7543347
Jag har tagit fram nytillverkade snören för lös hörtelefon (stamp) till LME
apparater. Dom är spunnena i rött/blätt garn och är mycket lika orginalsnöret.
Innerledaren av extra mängträdig labkabel. Ett litet antal har tillverkats. Passa pä!
En verkligt speciell BCV AT. Käpan är klädd med grönt tyg och fingerskiva, klyka
och mikrotelefon är förgyllda. Telemuseum gjorde om ett an tal apparater i slutet av
60-talet pä beställning. Man fick dä skicka in ett lämpligt objekt sä ordnade museet
resten.
Televerkets gröna tremyntsapparat (endast apparaten) Ny i kartong.
Vit DATAVOX 180
Komplett chef/sekreterartelefon BC 666/667 gräa med 2 st nätdon
Högtalande underställ ITT 00-29616.
RIKSTELEFONKATALOG Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland 1921.
RIKSTELEFONKATALOG Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland 1923.
RlKSTELEFONKATALOG Halland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland 1926.
RlKSTELEFONKATALOG Göteborgsdelen omfattande Halland, Västergötland,
Bohuslän och Dalsland 1928. RIKSTELEFONKATALOG Närke, Västmanland,
Värmland, Dalarne och Gästrikland 1921.
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERlCSSON Dei I 1876 - 1918, Förf Henning
Johansson
FRAMTIDEN ÄR HÄR. Tryckt 1976. Gullers
TELEFONAPPARATSCHEMAN 1956. A4 60 sidor
Diverse renoveringsobjekt:
Telegrafverket AB 112 med svart käpa och runda vevskivor
LME bantelefon vägg, AB 2100 med hörtelefon av bakelit
Siemens AT bordapparat i baklelit frän 50-ta let
Siemens AT väggapparat i baklelit frän 50-ta let
Belgisk AT bordapparat i plast frän 60-talet
LME AE 250 meLlanstation bords, med svagt taxemblem i stjärna. Mktfn saknas.
Högtalartelefon Ericovox 200. Grä, pulsvaI.
BC 560/19 vit melamin, däligt mikrotelefonsnöre.
DEP 400 1+4002. 2 st srnä lokalapparater LME vägg i bakelit, en vit och en svart.
Forts.

Finnes forts.
Behöver Du delar till eller kompietta apparater av nyare modell? Jag har ett antal
mer eller mindre kompletta apparater och delar tiU mod 50 och rester av nägra
LME chef /sekreterarapparater mod 30.
LME X/Y-väljare.
Extraklocka i trä Telegrafverkets
Christer Lanhage Tel: 0520-26262, 010-2063425
20-nummers proppväxel pä gjutjärnsstativ,

Datavox 610/R4B, med läsbartangentlur

c:a 1910 säljes.
Lars Walden* Tel: 08-3721
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och bruksanvisning.
Thomas Floreteng Tel: 08-7775470

Önskas
Bakstycke ti 11tremyntsapparat samt myntinkastbricka
Svart 10-öres automat, 00-29596.

25 öre, 50 öre, Ikr.

Michael Tegner Tel dag: 010 - 203 62 85
Tel kväll: 0322 - 503 09
Ringklocka till "Taxen", korta modellen.
Vif Aström Tel: 090-188626
"Taxben" till modellen med fast mikrofon.
Stig Wenander Tel: 0320-601 84
E-postadresser till alla medlemmar som har "e-mail" försnabbinformation.
din adress tiU sekreteraren pä adress: henrik.r.lundin@telia.se

Skicka

Henrik Lundin. Tel: 08-7543347

• Ej medlem

