
nenenüen



Redaktörens ruta
Nu är det snart jul igen. Och nyär. Och med nyär följer alla löften om hur duktiga
vi skall vara nästa är, Sluta röka, kröka och, ja vaddä? Sluta samla pä telehistoria?
Nej nej, inte det!
Sveriges Television och Teracom har börjat sända digital-teve, Var tog den gamla
äng-radion vägen? Troligen gick den upp i rök när Internet kom. Allting gär sä fort
att man knappt hänger med. En som hänger med är längvägssändaren i Grimeton.
Mötet som skulle varit den dag vi var i Varbergstrakten, blev mer ett studiebesök i
en anrik telekomrniljö. Text och bilder frän den resan hoppas vi ha med i 1998 ärs
första nummer av Phonetiken.
Bilagan om telefonen i förra numret rönte stor uppskattning. TIIl nästa är har vi fätt
löfte om att publicera ett specialarbete om L.M. Ericsson av Susanne Govella. Det
är Carrie & Olle i Värmskog som tipsat oss.
Nog av vad som komma skalJ. Lät oss nöja oss med det nummer som du har i din
hand. Det har varit mänga besök frän utlandet i är, och vi har även fätt fler
utländska medlemmar. Telehistoria är ingen svensk företeelse, vilket tydligt märks.
Själva har vi försökt förlägga möten och andra sammankomster inte bara i Sverige
utan heia Skandinavien. Först var det Malmö/Hellerup. Sedan Tavastehusl
Helsingfors och nu närmast planerar vi att vara i Oslo. Längre bort än sä verkar det
bli för dyrt, om man inte kombinerar en studieresa med en charterresa. Har du som
läsare nägra ideer sä hör av dig till styrelsen. Det finns museum av stort intresse i
de fiesta av Europas länder.
I detta nummer har vi fätt mycket material frän medlemmama. Det är väldigt
trevligt, och jag försöker fä med sä mycket som möjligt i varje nummer. lbland
missar man nägot, men det försöker jag ta igen till nästföljande nummer. ViII du
skicka bidrag sä hör av dig!
Hur mänga utnyttjar vär gratisannonsering pä sista sidan? Ibland är det mer än fullt
och ibland finns det nästan ingenting. Det finns alltid ett gott hem till gamla prylar,
om man bara fär reda pä det. Och man kan inte samla pä allt säger rnin fru. lag har
lärt mig den tränga vägen att hon faktiskt har rätt. Stora utrymmen är dyrt.
Tills vi hörs igen önskar jag er en Gud Jul & Gott Nytt Samlarär.

Thomas Floreteng
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Ordföranden ordar 

o 

God Jul 
& 

Gott Nytt år 
önskas alla medlemmar 

av ordföranden 
beflgr G. mmlin 

Arsmöte 1998 
Årsmötet 1998 är planerat att vara den 23 maj. Som vanligt tanker styrelsen vara 
lite radikal och föreslår därför att vi nu åker till Norges huvudstad Oslo. Där tinns 
ett fint Tc!emuseum som kanske kunde vara något fö r de te!chis tori skt intresse rade 
samlarna . Tidpunkten är vald för att inte kollidera med Norges nationaldag, 
eftersom alla priser då lär vara på topp . 

Norge har i dag ett helL digitaliserat telenät , och från den 1/1 upphör telemono
poler. Detta har redan satt si na spår i prissättninge n för telefoni. Ett si ort pri skrig 
har brutit ut. och en av de nya aktörerna är svenska Telia . Telia har redan blivit 
stora i Danmark och är på god väg all växa även i Finland . I Norge för man en 
mycket orrensiv linje och det har därför blivit billigare med telefoni, i synnerhet 
digital telefoni. ISDN. 

Oslo som turiststad har också myckel att visa, förutom Slottet, Karl Jo han, 
I-Iolmenkollen och Ankers Brygge finn s det shoppinggator och massor med 
restauranger och kafeer. 

På väg till eller från O slo kan man göra eX lrasvängen förbi 
Lars Magnus Ericssons barndomshem i Värmskog. eller 
varför inte litta till det lilJa landet Morokulien upprunnet 
av salig Lennart Hyland. 

Styrelsen önskar rå lite synpunkter från just DIG so m 
medlem vad du anser om platsvaleL 
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Kassörens koll 
Vi närmar oss slutet på året och snart också den tid då medlemsavgiften skall 
betalas. Den är oförändrat 100 kr även för 1998. Som kassör är jag tacksam om 
ni betalar i början på året. 

Föreningens första träff på västkusten ägde rum i november. Det var roligt att se 
att så många kunde della. Jag hoppas att den trend som jag här tycker mej finna 
håller i sig. Försök ta er tid att komma nästa gång. Förutom nöjet att träffa, och 
bli inspirerad av, samlarkamrater brukar manju alltid kunna göra något fynd 
som man kan utöka sin samling med. Dessutom får man besöka telehisloriskt 
intressanta platser och lära sig något nyn. 

Bästa jul och nyårshälsningar 

PS Du som har tillgång tilllntemet, det finns nu massor av sidor med 
information om telefon. telegraf och radio runt om i världen. Ta en titt! DS 

@----
Vad får en Cobra kosta? 

Ove 

Följande annons var insatt i Norrtelje Tidning förra året. Hur skall man nu värdera 
sin samJing? 

Intelligent 

~n den 6 december 1996 

-==-n~;: ~.:. ~:l.l,~?;~i; ~~;,~ 
- -- ~~""---~ 

SÄLJES 

För samlare! 
Telefon Kobra, röd, prif' nu 
ca 4.000:- if hägsll:>j. 
Tel. 074 : 

-b. 018 IF. 3 3_ 

Det intelligentaste Bell gjorde var inte att uppfinna telefonen. Det smartaste var 
att uppfi nna två så alt han hade nån aU prata med. 

Sven Stolle, orfärande i Svenska Uppfinnarföreningen, forklarar själva vitsen 
med en telefon (Dagens IT 22//0-97). 
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Henriks hörna 
Hej igen ! 
Som jag nämnt tidigare så har vi haft besök av KjelJ Arvidsson 
från Australian Histori e Telephone Society (A HTS). Vid våra 
samtal nämnde Kjell att deras medlemmar skulle vilj a ha en 
videofilm om Tele museum och dess samlingar. Det är ju 
naturligtvis svårt fö r deras medlemmar a ll komma till Sveri ge 
och besöka vårt fi na Telemuseum . 
Vid sa mtal med Telemuseum så fann vi ingen videofilm som svarade mo! deras 
önskemål. Del enda a lternati v som står lill buds är aU vi gör en själva. . Kjell 
undersöker med sin fö rening vi l ket ekonomiskt bidrag dom kan ge för alt vi ska 
kunna spela in en videofi lm. 
Jag har under liden talat med Lars Johannesson om iden. Han är med på iden men 
te lemuseum har inte möjlighet alt bidra med något ekonomiskt sLöd för 
fi nansieringen av detta, Vi , dvs STSF. AHTS och ev ATe S måste lösa det 
ekonomiska, 
Fi lmen som A I-ITS önskar är en kOr! info om museets uppläggning ( vy uti frftn, 
entre, LME:s k l oc k~lape l frall utställ ningen 1897, LM -rummel. fr<'l n vftrdkase till 
maliern teleteknik .) samt tyngdpu nkten lagd på Ill u::,.cets samlingar av 
telefona pparate r. Vi skulIl! filrnlll!n apparat av varje sort som musl.!cL h:II' i sina 
~lIlT1li ngi:ll , Ställlt tele(onappanilell pil en Ulel<lJHIL' platt:! nch film:! dt'll 11 .11 (kn 
::,.,.kLit snurra r runt, t:1I \an på l':a lOsck, Med \...~lJls"e uw!' l 00 l~k· h.HlI:I a\ vilka 
slag så blir del en gall!)ka speciell til m ~ 

j ;Jg har gjort fu ljallllc ovel slagsoeräklllng: 

Lån av digital videobmenl under l d.lg. Kost nad :!OOO \...r. 
Videofilm til l d igilala kameran. 1.50 krlsl. Behövs kan~kc 4-;\ "I KO\lll:ld 750 
kr. 
Min hustrus ")'<;lersol1 är frilansande \'idcofotograf på TV St.il ler up p och 
hjälper oss i mån av tid. 
Någon ersättning fö r kanske 5 daga rs arbete är väl motivcr,,!':' 11 111' mycket? Vet 
ej. 
Hyra av redigeringsbord, kOSInad 5000 kr för lvii dagi:lr. 
Speaker och l11u sik. k()~lm!(J? En engelsk oc h en svensk vcn'oI11 11 iii lli1d"iilldigl. 
KoplI.::ri ng av nlm till V II S~\'idcuki.\ssct kostar 50 kr/~l \ IU kop :1\0 111 11\:-.1 100 st. 
Kostnad 5000 kr. 
Sti llbildsl'otografering ;'1\ ap parater bor göras samtid igt. jag lUll talat med Bj örn 
T~ng som är fotograf ti ll yrket om han kan tänka sig att hjm pa till med dett a. 
Han ställer upp ideellt i mån av tid. 
Ru llfilm, inklusive framkall ning och kopiering, säg 2000 kr, 
Ideell t. oav lönat arbete från undertecknad m. fl . medlemmar för att skriva 
manus , behjälplig vid redigering, historisk granskni ng, framplockning samt 
åters täll ande av apparater, hjälp och övervakni ng från TeJemuseum etc, måste 
också till för att det ska bli en fi lm. 

Vad har jag g lömt? Kan vi klara det? 

Kostnader för det hela kan hamna på i runda lal mell an 15000 - 20000 kr, Kan vi 
sälja 100 filmer för 200 kr styck så har vi fi nansierat det hela. (Säljer vi 200 fi lmer 
blir pri set 125 krIst, 300 fil mer blir 100 krIst fö r all få igen pengarna) . Vi är runt 80 
medlemmar, AHTS har runl 120 och ATCS runt 400 medlemmar. Kan vi sälja 40 
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filmer i Sverige och 60 ti ll Australien för 200 krist + frakt så går det ihop. 
Min fråga ti ll dig som medlem är följande : Ska vi satsa på att göra denna 
film? Är du beredd att teckna dig på en videofilm För 200 kr osen? Hör av 
dig till mi g och säg vad du tycker! 

To our friends abroad. 

In the text above I mention the idea to make a videofilm about the Swedish 
Telemuseum and the collecti ons of telephone sets in the museum. The cost 
\vill be around 20 000 Skr. I f we make 100 copies and seH them for 200 Skr 
(+ tra nsport cost) each we can get our money back. Are you interested? II 
wi ll be a very specia l kind of 111m. only different telephones. Please let me 
know. 

Henrik 

"Down Under" 

Styrelsen i Australian Historie Telephone Society Inc har sänt oss en idolbild. 
Personerna på kortet är från vänster: Kevin O' Brien (Vice Ordförande), Kjell 
Arvidsson, Ken Cowan, Michael Koba, Noel Wilson (Sekreterare), LinJey Wilson 
(Redaktör), Stefan Nowak (Kassör), Frank Soden (Utskottsledamot) samt Marco 
Laudani (Ordförande). Saknas gör Ken Callender (Tryckare) och Niel MacDonald 
(Revisor). Bilden föreställer läget 1996/97. 

Henrik 
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Telefonstatistik 
Med an ledning av artike ln kring lyxtelegram i mrra num ret, kom jag au tänka på 
lite annan stati stik som jag lekte med rör någ ra år sedan. 
Jag hade scH hypoteser om att det finns två tydliga sociala faktorer som påverkat 
trafiken i nätet 

* dels alt ju ner anslutn ingar i nätet det finns desto större nytta ser varj e användare 
med sin anslutning. och därför ringer hon också mer. 

* dels att det är de som ser störst nyna, slorringarna. ansluter sig rö rst, och de som 
kommer senare har en alltmer avtagande behov av att telefonera. 

Jag tittade på antalet avgående samtal/ansluten telefon i telegrafverkets nät under 
uppbyggnadsskedet (data ur HeimbUrgers böcker) och kom fram till nedanstående 
diagram. 

Man tycker sig ju tyd ligt se båda dessa sociala tendenser: T ill växten i anta l fram 
till 1907, när all a "earl y adopters" (s torringarna) anslöt sig, och en nedåtgående 
trend därefter, då övriga med mindre behov anslöt sig. Naturligtvis inverkade en 
massa andra fak torer också på denna trend, inte minst abonnemangspris och priset 
per samtal. 

Si ffermaterial et skulle kunna tyda på antal samtal/år och telefon väx te med antalet 
tele fo ne r i nätet som 

a + b*log(antal anslutna te le foner) 

från ca. 1500 samtal/år då 2000 tele foner var anslutna upp till 3 000 samtaUår då 
100 000 telefoner var anslutna (korrelationskoeffici ent 0.984, där 1 betyder perfekt 
passning). 

Så länge alla siffror publicerades i Sveri ges Offenttiga Stati stik kunde man se att 
antalet fortsatte sjunka ti ll en stabi l ni vå kring 1200 samtal/abonne mang och år. 

Under hela ti ll väx tperioden var mer än 95 % av samtalen "fria" och ingick med en 
fas t avgift i abonnemanget. 

Leif KindahI 
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lJppsala-uppsats 
TELEGRAFVERKETS INKÖP AV ENSKILDA TELEFONNÄT. 

Omstruktureringen av det svenska telefonsystemet 1883 - 1918. 

C-uppsats i ekonomisk hi storia , Yårtenrunen 1996. 

Författare: Rikard Skärrors 

Handledare: Jan Ottosson 

Examinator: Kerstin Ullenhag 

UPPSALA UNIVERSITET. 

Ekonomisk-hi stori ska institutionen. 

Expeditionen haröppel mellan kl 09.00- 12.00. Tel: 018 - 18 1218 

Ovannämnda C-uppsats har jag fått tag i ett exemplar av. Har ännu ej hunnit att 
läsa den, men uppsatsen handlar om Telegrafverkets inköp av ensk.ilda telefonnät. 
Klart intressant för den som vill veta hur det började på egna orten. Kan beställas 
på exped itionen för Ekonomisk-historiska institutionen enligt ovan. 

Henrik 

ERICOFON - ett varumärke 
Den enSlycksapparat som LME tog fram under de första åren på 50-talet hade 
arbetsnamnet ERIFON. När apparaten 1954 skulle börja marknadsföras söktes 
registrering av detta namn som varumärke. Det visade sig då att namnet redan var 
registrerat för ett impregneringsmedel för att göra textilier mer brandsäkert. 

ERIFON hade för oss som arbetade med enstycksapparaten med tiden blivit så 
inarbetat att del var naturligt att få fram ett namn som var närbesläktat med det 
gamla namnet. Och som kunde accepteras i de olika språkområdena världen över. 

Så del blev ERICOFON. 

Det är därför fel att stava varumärket 
ERICOPHONE som skett i några 
engelskspråkiga trycksaker. 

Att däremot smeknamnet KOBRAN anpassas 
ti ll respek tive språkområde såsom Cobra, le 
Cobra, di e Kobra etc är ju självklart. 

I dett a sammanhang kan det vara av intresse att framhålla att ett varumärke inte får 
bli så populärt att det övergår till att bli ett begrepp. Då förlorar det sitt 
varumärkesskydd. Ett exempel på detta är NYLON som från början var Du Ponts 
varumärke för dess konstfiber och som i dag är en allmän tenn för polyanmid. 

Gösta Thames 
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Tisdagen den 22 juli kom John Nichols med hustru Jannie på besök i Stockholm. 
John är sekreterare i den Australiensiska samJarföreningen som finns i Sydney. Den 
heter ATCS Ine. och har c:a 400 medlemmar. Undertecknad mötte John & Jan på 
Arlanda varefter vi tittade på min samling innan farden gick till Telemuseum. 
Timmarna rusar iväg, men vi hann besöka ordförandets butik på Riddargatan 20, 
innan middagen serverades hemma hos Birgitta & Henrik. Efter trevligt småprat om 
telefoner och föreningsarbetet, där vi bägge var överens om utökat samarbete 
mellan föreningarna, skildes vi åt kl 23.30. John & Jan skulle upp tid igt näst
följande dag för färd med Whil iam Tham på Göta Kanal. Ett avhopp på resan är 
inplanerat för aU knyla kontakt med Bosse Munkhammar som kommer aU hålla i 
detaljerna med samarbetet. Besök hos Ove Svensson i Göteborg stod också på 
schemat innan farden till Stockholm skedde på söndagen för vidare resa till Estland. 

Henrik 

Angående läsarfrågan i No. 1/97 
Den telefon som vi undrade över i nummer 1/97 av Phonetiken, fick vi som kom på 
årsmötet i våras se i verkligheten. Telemuseum hade varit vänliga och tagit fram 
några olika apparater som inte hörde till det vanliga sortimentet. 
Apparaten hörde till Stockholm Bell som 1891 inskränkte sin verksamhet till bion 
Östermalm, mot vi llkor om fri samtrafik med Stockholms All männa näl. Stockholm 
Bell hade i huvudsak ett nät för privatbostäder. Den avbi ldade telefonen finns på 
TeJemuseum och ordförande har ett ex. 
Finns det fler kända ex? Slå en signal till undertecknad om du vet om fler exemplar 
av nämnda telefon. 

Henrik 
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Besök från Australien 2 

Den 29 juli hade jag besök av Kjell Arvidsson från Australien. Kjell är med j 

styrelsen för Australian Historie Telephone Society IDe. (A HTS Yne.). Tursamt nog 
var Bosse Munkhammar med fami lj i Stockholm just då, så vi kunde träffas allihop 
på en enkel middag hemma hos mig. Dcr blev trivsamt prat om föreningarnas 
verksamhet och mänga ideer dryftades. Som a ll tid när man har trevligt så rusar liden 
iväg. Kjell och jag planerade in ett nytt besök och vi träffades den 8 september igen. 
Då passade vi på att besöka Ole Jacobsen som bor nästgårds från mig. Ovanstående 
bild på Kjell och Ole logs vid det till fallet. I bakgrunden skymtas en de l av Oles 
samling. Kjell stannade i Sverige till mitten av oktober så vi hann med ytterligare 
några möten innan han for till baka till Austarlien. 

Kontakten 

Artikeln ti ll höger lyckades Henrik Lundin få 
in i Ericssons personaltidnings svenska 
upplaga Kontakten 13/97 . 
I samma nummer fanns även en artikel om att 
Ericsson funnit hur stor marknaden är för 
vanliga telefoner. Ett nog så intressant 
konstaterande för oss som till största delen 
sysslar med vanliga telefoner. Däremot stod 
det inget om ifall dc skulle ha vev, fingerskiva 
eHer knappsats. 

Red. 

Henrik 



Lurigt med lurar 
Jag skall med dessa rader förklara skillnaden och enklaste sättet att skilja en L.M. 
Ericsson- och en Telegrafverkets lur frän varanda. 

Redan 1885 kom Eriessans första handmikrotelefon. Jag kommer att använda mig 
av ordet " lu r" i texten istället för handmikroteleron. 

På taldelen av lurarna 
står det för det mesta: 
AB L.M . Eri csson eller 
Kungliga Telegrafverket. 
Men finns inte detta, så 
tinar man på hördelen 
av luren, och där är del 
mycket lätt att se 
skillnadenen på en 
L.M.-lur och en 
Televerks-Iur. Detta 
gä ller de lurar som har 
raka runda räfflade 

trähanrag. Om vi tittar på L.M.-Iurarna så har de den svarta något konkava 
bakelitdelen som ligger mot membramet. Den har ElT runt hål i mitten c:a l cm i 
diameter. Den håll s fast med en rämad. invändigt gängad metallring. Men det finns 
även en he l bit i bakelit med ett hål i mitten , även det c:a en cm i diameter. Hela 
biten är urfräst och 
invändigt gängad så den 
kan skruvas på och hålla 
fast membramet. 
På Televerksluren är den 
svarta bakelitdelen 
utvändigt gängad och har 
sju mindre hål i en ring i 
mitten , den gängas 
invändigt mot membramet. 

Men det finns en annan Televerkslur som är lätt 
aU känna igen. Det är den lur som har det så 
kallade päronhandtaget. Den luren används till 
väggtelefonen AC 150 och bordsapparaten AB 
11 2. 
Hoppas detta kan hjälpa er som är nybörjare en 
bit på vägen att hitta rän lur till rätt telefon. I 
bland kan man ju ha turen att hitta en gammal 
telefon och man blir jätteglad , men då gäller det 
aU se om det är räUlur som sitter på. 

Skrivit på uppdrag. 

Hälsningar Lennart Uljeberg 
Bilderena: 
Överst. Lur från LM Ericsson med hel bake/i/ring. 
Mitten. Lur från LM Ericsson med räfflad 
me/allring. 
Till väm/er. Lur från Televerket med invändig 
gänga och bakelit lock med sju hål 
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Antik- oCh samJarmassor, 1~~7-1~~~ 
(med reservation fllr ändringar) 

TIDPUNKT PLATS I ARRANGÖR 

dec 27 lö 11-16 Jönköping - Folkets Hus 

dec 27 lö 12-18 Karlstad - Conference Centre 

dec 27 lö 10- 17 Solna - Solnahallen 
dec 28 sö 11-15 Jönköping - Folkets Hus 

dec 28 sö 10-15 Karlstad - Conference Centre 

dec 28 sö 11 - 16 Solna - Solnahallen 

jan 3 lö 11 - 16 Alingsås - A lströmerskolan 

jan 3 lö 10- 17 Malmö - Stadion, Europaporten 

jan 4 sö 11-15 AJingsås - A lströmerskolan 

jan 4 sö 10-17 Malmö - Stadion, Europaporten 

jan 5 må 10-16 Malmö - Stadion, Europaporten 

jan 10 lö 11-16 Växjö - IOGT-NTO, Vattentorget I 

jan 10 lö 10-16 Köping - Folkets Park 

jan Il sö 11-15 Växjö - IOGT-NTO, Vattentorget I 

jan Il sö 11-15 Köping - Folkets Park 

jan 17 lö 11-17 Linköping - Mässhallen, Collegium 
jan 18 sö 11-15 Linköping - Mässhallen, Collegium 

jan 22 to 12-20 Sthlm I Älvsjö - Antikmässan 

jan 23 rre 12-20 Sthlm I Älvsjö - Antikmässan 
jan 24 lö 10-18 Sthlm I Älvsjö - Antikmässan 

j an 24 lö 11-16 Skövde - Valhall 

jan 25 sö 10-18 Sthlm I Älvsjö - Antikmässan 

jan 25 sö 11-15 Skövde - Valhall 

jan 25 sö 11-17 Uppsala - Folkets Hus 

jan 31 lö 11 - 16 Kalmar - Folkets Park 
j an 31 lö 10-1 6 Halmstad - Folkets Park, Galejan 

reb I sö 11 - 15 Kalmar - Folkets Park 
reb 1 sö 11-15 Halmstad - Folkets Park, Galejan 

reb 1 sö 11- 17 Gävle - Folkets Park, Estraden 

reb 7 lö 11-16 Västerås - Arosparken 
reb 7 lö 10-16 Arvika - Folkets Hus 
reb 8 sö 11 -15 Västerås - Arosparken 

reb 8 sö 11 -15 Arvika - Folkets Hus 

reb 8 sö 10-17 Trollhättan - Folkets Park 
reb 8 sö 10-17 Täby - Sportcentrum 
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TIDPUNKT PLATS I ARRANGÖR 

reb 
reb 

reb 
reb 

reb 
reb 
reb 
rcb 
reb 

mar 
mar 

mar 
mar 
mar 
mar 

mar 
mar 
mar 
mar 
mar 
mar 

mar 
mar 
mar 
mar 
mar 
mar 
mar 
mar 

13 rre 13-19 Borås - Folkets Park 
14 lO 11-15 Borås - Folkets Park 

21 lO 10-16 Perstorp - Folkets Park 

22 sö 11 -15 Perstorp - Folkets Park 

27 fre 16-20 Falun - Sporthallen, Lugnet 

27 fre 10-17 Kungsbacka - Tingbergshallen 

28 lO 10-16 Falun - Sporthallen, Lugnet 

28 lO 10-17 Kungsbacka - Tingbergshallen 

28 lö 11-16 Kristianstad - Sommarlust (Folk P) 

1 Sö 10-16 Kungsbacka - Tingbergshallen 

1 sö 11-15 Kristianstad - Sommarlust (Folk P) 

7 lö 10-16 Skara - Axevalla Travbana 
7 lö 10-16 Oskarshamn - Folkets Park 
8 Sö 11-15 Skara - Axevalla Travbana 

8 Sö 11-15 Oskarshamn - Folkets Park 

14 lö 11-16 Ludvika - Folkets Hus 
15 sö 11 -15 Ludvika - Folkets Hus 

21 lö 11-16 Västervik - Bökensvedshallen 

21 lö 10-16 Strängnäs - Karinslunds Sporthall 
22 Sö 11-15 Västervik - BOkensvedshallen 

22 Sö 11-15 Strllngnäs - Karinslunds Sporthall 

26 to Sollentunamässa 

27 !'re Sollentunamässa 

28 lö Sollentunamässa 

28 lö 11-17 Linköping - Folkets Park, Cupolen 
28 lö 11 -16 Laholm - Idrottshallen 
29 Sö 11-15 Linköping - Folkets Park, Cupolen 

29 sö 11-15 Laholm - Idrottshallen 
29 sö Sollentunamässa 

ARRANGÖR TFN 

c = Mäss-Card 054 - 1843 50 

018 - 34 52 00 K = Knivsta-Mässor 

N Nordiska Antikmässor 033 - 12 48 26 

O El: Nordstjernan 

s = Svenska Antikmässor 0515 -71 1845 

S 
S 

S 
S 

C 
S 
C 

S 
N 

S 
N 

C 
S 
C 
S 

N 
N 

N 
S 
N 

S 

S 
N 

S 
N 

Rus/an Gandvik 
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Svenska Lyxtelegram del 2 
Inledning. 
Detta är en sammanställning över de olika svenska Lyx-telegram som funnits från 
191 2 fram till den 3 maj 1977 då denna verksamhet lades ned. Under denna tid 
sändes omkring 145 milj. Lyx- te legram. Inte 72 milj som uppges i Oertalet källor. Det 
första Lyx-telegrammet sändes den 16 aug. 1912 från Nationalföreningen mot 
tuberkulos till Grosshandlare Gustaf Hagberg i Göteborg. Han var upphovsmannen 
till "konstnärligt utförda telegramblanketter". 

Lyxtelegrammen kan inde las i nedanstående fyra perioder. H ~ir ska ll dock endast de 
två första behandlas. "Lx-te legram", blev det nam n som Televerket använde i siu 
dagliga arbete. Det har skri vi ts ganska mycket om telegram, så del är onödigt med en 
upprepning. Den som viU kan läsa mer i t.ex. SV.Televerkets 6 olika delar. Tänk bara 
på att med statistik kan man bevisa vad man vill. När TGU 72 ( Telegrafulredningen) 
1976 beslöt att Lx-telegram skulle slopas hade man grovt beräknat aU det sammanlagt 
sänts 72 milj Lx-telegram. Läse r man stati stiken om hur många telegram som det 
årligen såldes, samt lägger ihop dessa siffror blir antalet ungefär det bubbla. 
Se diagram i nästa nummer av Phonetiken. Det finn s yuerligare ett stort antal 
uppgifter som sk.iljer sig ifrån varandra i de olika källorna. 

vilka konstnärer som anlitats, samt de tryckerier som ~ ~ ~ , 
Denna översikt visar vi lka beteckningar som använts, ,-------- - -- ----1 
ll1~n vänt sig till. Stora nirg~ari~tioner förekommer i I ~ ;: ~ \ l ~ I 
ohka upplagor, men de har Jag mte beaktat. , ~-~rl-~""~~- I 

Utan benäget bistånd av bl.a. Harry Karlsson i Hova I J.:L"'-<fd~ II 
och Anders Nordin Borås hade inte denna förtec kning i -u ... " . In IL." . '--J 
kunnat göras. Antalet Lx-tel egram som undersökts -
och l.igger till grund för denna katalogiseri ng är c:a 6000-7000. 
Ett stort tack rör all hjälp går även till Sven Johnström på dåvarande CentralarkiveL 

Perioder. 
Period I 
Period 2 
Period 3 
Period 4 

Numrering. 

Lx-hjärtat 
Lyxfolder 
RTAB 

191 2-08-16 -- 1977-05-03 
1969-01-01 -- 1977-05-03 
1984-12-xx -- 1991 -xx-xx 
1991-03-22 --

Lxl -- Lx96 
Lx 101 -- Lx 196 
Lx A -- Lx E 
Lx I -- Lx 

De rörsta blanketterna tillhandahölls i tre olika ut seenden Lxi , Lx2, samt Lx3 och 
kunde endast användas inom landet. De får beteckningen A ener Lx numret. Redan 
1914 drogs Lx 3 in och ersattes av Lx4 och LxS. 1924 kom så ett nytt Lx3, som i 
förteckn ingen får nummer Lx 038. På detta sätt fortgår numreringen. Avgiften för 
utskrift på Lx-blankett var från början 35 öre. Även mottagaren av ett vanligt telegram 
kunde mot erläggande av denna avgift få telegrammet utskrivet på Lx-blankett. 

Från början fann s e ndast linjerade Lx-blanketter, men senare kom även olinjerade till 
användni ng. T idigast kända olinjerade är från år 1929. Möjligen hade kanske då alla 
telegramexpeditioner fått tillgång till skrivmaskin, ty alla expeditörer hade kanske inte 
den "synnerligen vårdade handstil " som föreskrevs. 

Blanketterna har numrerats Lx 1-96 (samt I O 1-196), men endast 60 olika nr har 
använlS till de 101 olika blanketterna. 81.a. har Nr 13 av någon anledning 
överhoppats. Ett tl ertal motiv har dock ibland getts samma nr som el! tidigare 
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lelegram. ( T.ex. 10 A, 10 8 , 10 C. 10 D.). Della gör all del finn s så många som 101 
o li ka moti v. Viss tveksamhet råder om Lex. Lx 02A. och Lx 028 som från början 
hade tre kronor j bilden, men som heraldikerna lade sig emol. I börj an av 1940-lale l 
logs kronorna därför bort och får då i denna förteckning nr Lx 028 . Förutom 
kronorna logs även konstnärens namn bort på denna blankeu, Del var ju inte längre 
hans bild. En annat exempel på tvekan vid numreri ng var Lx 19A. Lx 19B. Lx 19e. 
På 19A och 198 syntes texte n mycket dåligt på den mörka blå fargen. Ett vi tt fa lt 
lades därför in. i vil ket texlen kunde skri vas och denna blankett får nr 19e. 

Från och med 1969-01 -01 försågs vissa telegram med " Lx- hjärtat", De fick då 100 
framför Lex. Lx I med hjärtat blev LxlOI. Denna blankcn med " Lx- hjärtat" fi ck en 
lilläggsavg ift på I kr 

Tryckerier. 

En helt omä rkt bl an kelt finn s också (fonn . 
N:r 230). Den anvä ndes då all lex l inte fick 
plats på den ordinarie blanketten. 

Antal huvudnummer inklusive de med 
"Lx- hjärtat" är enligt denna förteckning 
132 st. och med kända vari anter, olika 
tryckerier mm . blir antalet minst 500 sI. 
Med en större antal samlare kommer nog 
denna siffra all sti ga Yllerli gare. 

Minst ett 20-ta l oli ka tryc kerier har anli tats. Det som redovisas här är det namn, som 
tryckeriet lät trycka på telegrammet. Dessa beteckningar stämmer inte alltid med 
na mnet på beställningen till tryckeriet. T.ex. på Lx 24 och Lx 26 står Börtzells 
Esselte S thlm. men har enH gt offerten tryckts av GeneraJ slabens Li tografiska Sthlm. 
Lx 12A har signerats Börtze Ll s Esselte S thlm e ll er Be ngtssons Lito AB Slhlm, men 
en beställn ing har gått till AB Vaxpapper & Lito Göte borg. 
1925 har också Göteborgs Litogragiska Stockholm, fått bes tä llning av telegram Lx 
I , 2, 3. 6. 7. och 8 som kanske har signerats Börtzell s Esse lte Sthlm. Vem vet? 
Sambandet mellan beställningar och blanketter har inte kunnat klarl äggas. 
Ett 30-lal bl anketter saknar tryckeri namn. Troli gt är dock aLL Kri stianstads 
länstrycke ri AB har tryckt flera av de som saknar namn. 

Konstnärer. 
Många kända namn finns med bland de 75 konstnärer, som skapat dessa bilder. 
Flera o lika pristävlingar har anordnats för alt kunna få fram lämpliga moti v. Den 
förs Ia redan 1907 bland akademiens elever. Lx 6B utformades 1933 aven anställd 
på A. Bön zell s Tryckeri AB. Lx l5B är ell fOlomonlage från 1940, som ledde fram 
till del kanske mest populära motivet Svenska fl aggan. 

Tävlingar. 
1907. 15 förs lag inlämnade. 
I :a pris 50 kr ål snålla (svårl äst sign.) 
Agnes SUllhoff ( Lx I) 
2:a pri s 30 kr åt s ignatur xm 
Hoving ( Lx 2) 
3:e pris 20 kr åt signatur Chrysantemum 
W. Fors berg ( Lx 3) 

1912. 
I:a pris 300 kr lill 

2:a pris 200 kr lill Folke 

3:c pris 100 kr lil l Axel 
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1923. 
l:a pris till Rudolf Persson ( Lx 3B) infört 1924. 
2:a pris till Ernst Söderberg ( Lx 8A) infört 1924. 

1930. 
inlämnade 

l:a pris 500 kr 
2:a pris 400 kr 
3:e pris 300 kr 
4:e pris 200 kr 
Inköpt förslag av Ruben Hellman 
Inköpt f6rslag av Berta Svensson 
Inköpt förslag av Rudolf Persson 
Inköpt förslag av Britta o Axel Larsson 
Inköpt förslag av Rudolf Persson 
Inköpt förslag av Kai BäIing 
Inköpt förslag av Ernst Söderberg 
Inköpt förslag av Berta Svensson 

1950.908 förs lag inlämnade 
7 förslag antogs 

1959. 977 förs lag inlämnade 

1:a pris till Sven Larsson 

efter omröstning i Stockholms konserthus. 

Ytterligare 10 förslag antogs. 

c:a 1400 förslag 

( Lx 4C) infört 1934. 
( Lx l I B) infört 1933. 
(Lx 16A) infört 1931. 
(Lx 17A) infört 1931. 
(Lx 18A) infört 1931. 
(Lx 19A)infört 1931. 
( Lx 20A) infört 1931. 
(Lx 21A) infört 1931. 

( Lx 42) infört 1960 

Bilagor. OBS: Medföljer med nästa nummer av Phonetiken. 
Bilaga l. De olika huvudnumren. 

- - 2. Hittills kända tryckerier . 
. ". 3. Förteckning över konstnärer. 
.". 4. Diagram. 

TeckenfÖrklaring 

ill= T.ex. 01 A 01 respektive 10 D I I. 

01 eller 10 = Lx nr I eller 10. 
A, B, C, D = Typ nr. 
01 eller Il = Undernummer. 
OX = Lx uppe t. v. ( Endast linjerade telegram 

de s.k. "Gamlingarna"). 
T.ex. 1 I, 13= Udda undernummer är linjerade. 
T.ex. 12, 14= Jämna .. är olinjerade. 

Tid: Mellan dessa år har telegrammet varit i bruk. 

Motiv; Kortfattad beskrivning av bilden. 

Sänt; Skickat detta år, eller?? när inte årtalet finns angivet på telegrammet. 

0= Oanvänt. 

NF= Ur Nationalföreningens album. 
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L..i.nk.i. = 14= Antalet li njer telegrammet har. 

N = Olinjerat 
H = Hu vudnummer. 

Tryckeri : Förkortat namn på tryckeriet. Se även särskild förteckning. Bi laga 2. 
Mått: Tryckeriets namn i mm. oftast nederst till vänster, i mitten ell er tiU höger 
35-- = Tryckeriets namn i vänster marginal. 

A.n.m....;, Text i Sidhu vud och sid fot. 
* = Lx hjärtat. (Lx nr högre än 100.) 

Litteraturhänvisning. 
Kungl Telegrafsty relsens Cirkulär Nr. 6. 1912 
Televerkets Förfaltningssamling B: 101 
Televerkets Författningssamling B: 12 
Televerkets Författningssamling B:39 
Sv. Telegrafverkel Del VI, sid 266 
Sv. TelegrafverkeL Del IV. sid 300 
Sv Offentliga Statistik (SOS) 1912.20, 30 m.n. 
En 6S-årig kulturföreteelse, M. Björndahl 

Förådsbyrån F VI a. 
Telefonkataloger 
Tclevärlden 
Telejournalen 
TelegraIboken. Tahvanainen 
Div. rek lambrochyrcr 
Div. dagstidningar 

Kjell Arvidssoll, Hässleholm 

OBS! Bilagorna till denna artikel kOlll/ller i /lästa /lummer 
av Plzo/letikell 
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K. V. Tahvanainen 75 år 
Den 3 1 oktober fyllde vår gäs tföreläsare K.Y. 75 år. Egentligen fyller K.V. enligt 
egen utsago. bara 55 ty man får dra av 20 år fö r att han är så barnslig. Han upp
vaktades av föreningen genom Henrik och Thomas försorg. Bland vänner och Ld. 
arbetskamrater syntes i vimlet även Lars Johannesson med fru samt Eva Derlow 



K. V. Tack 

Gotlandsbok 

Thorbjöm Ödin på Gotland meddelar att hans förlag har tagit fram en bok om 
Gotlands telekommunikationer 1810 - 1997. Boken är skriven av Bertil Casserstedt 
och är på 359 rikligt illustrerade sidor. Inte mindre än 230 illustrationer finns med. 
Formatet är 175x250 mm och priset är 320 kr + 20 kr i porto. 
STSFs medlemmar har via Thorbjöm möjlighet all k.öpa boken portofri U, dvs i 
realiteten 20 kr rabatt. 
Intresserade skall kontakta: 

Thorbjöm Ödin, Tranhusgatan 29, 62155 VISBY, tel : 0498 - 24 93 18. 
Uppge vid beställningen an du är medlem i STSF. 

Henrik 
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En reseberättelse gånger två 
Augustiresan ! 

Åker ifrån Olofström med buss till Älmhult. Jag åker vidare 1i1l Uppsala med tåg. På 
järnvägsstationen står föreningsmedlemmen Anders Lindskog och väntar på mig. 

Väl hemma hos Anders tittar jag mig omkring och ser hur han bor. 
Han har ett rum som han kallar för "Skrotrummet" som är så fullt med telefoner att 
man med snällt våld kan ta sig in där. Eftersom Anders inte renoverar några tele
foner så är några i renoveringsbehov. l det andra rummet har han sin " Kaffekvarn" 
och sina taxar. Det står även telegrafapparater med tillbehör och en Jub ileumstax 
modell 1980 tal . l köket har han andra äldre tekniska prylar som inte har med tcle
historia att göra. Dessa skall han sälja på en antikmässa i Uppsala. I Anders antik
bod finns allt mellan himmel och jord dock inga äldre telefoner (De befinner sig i 
Anders bostad) Det enda i telefon väg han har är bakelittelefoner. 
Om du passerar genom Uppsala tycker jag alt du kan besöka Anders antikbod. 
Jag besökte även en vän till Anders som har en av Anders kallad "GRISTELEFON" . 
Jag reser vidare till Märsia hälsar på en som jag känner där, Han vi~ar mig Sigtuna. 
Jag fOrlsäller sedan till Sollentuna, Där skall j ag hä lsa på hos Ole Jacobsen. Han bor 
e n bit ut anför Sollentuna på en plat s som hete r Näsviken. 1-1 0 5 Ole,och An ita blir jag 
väl mottagen. 

P,l liirdngsll1orgonen :lkcr.ia~ och Olc ti ll Skiirhnlmcn för <Il! till ,1 p~ 
lopplllmknaden. 
P:"l Inppm:ukn:ldcll finns en ma",S:l :-. ti\ nd men dct var mest en nl<l ~S:l invJndrart' .... 0111 
:,,:"dde låg prisvaror här går det inte göra n:igra fynd det endJj3g köpte här var en 
DIALOG S76 i d,iligt sk ick. Vi furlsatte v<lr lur Il!OI Stockholm, Jc pla1.'>t:r Ok 
ViS ~ldc mig runl P~l v<l r bland allIlat var han har sitt jobb och en plats som har l~1l 
underba r ul sikt. 
Ole samlm på Dansk och Sven"klillvcrkClde Idefonprylar ,DCI var intressant ol'h 
I~irorikl alt se hans samling som var lättöversktIdlig och där Vilr det inga problem :l[t 
förnyn<l sig. 

Jag gjorde ~ive n ett besök Henrik Lundin som bor eH stenkast fr~n Ole. H:l1l har 
Il ~ gra av si na telefoner plllcerade (JV<ll1f"ör I'"appen de bn 1118n bara ~c på avs tånd . 
Il enrik S:l :llt del är rör mycKet jnbh :ltl visa dc tclefonerna c ncr.~o l1l dc si tter 
sV{lråtkom li gt här kan man se Svenska och Amerikanska te le ronapparater. Efter en 
titt P~I Henrik s tclefons<l lllling blir dc! bd uom för jag skall .ila vidare till S\t·;in~lI:is. 

Reser vidare mol Strängnäs för alt häl sa på hos Mikael Andersson. Han samlar på 
Be 310 -apparater av alla de slag. H an tycker att dessa är mys iga och har några av 
dem inkopplade på telenätet. 

Sedan åkte iag hemmåt med tåg. 
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GrimeloD 

'I' 

Jag åkte hemifrån ca kl 08.00 på Fredagsmorgonen på väg mot Skeppshuh där jag 
skall se deras ~ykel lill verkning, dc till verkar hela cykcl ramama själva I frånjämrör. 
Sedan fortsatte jag mot Varberg, passerade Grimeton men fortsatte ändå körde ut på 
E6 an mot Mölndal. 
Talade med Ove Svensson via mobiltelefon där vi bestämde an vi skulle träffas kl 
17.00 utanför DaSK (Oves jobb). Vi åker en rundtur med mjn bil i Göteborg 
besöker några loppisbodar käkar på Mc Donaids och åker hem till Ove. 
Där överlämnar jag ett renoveringsobjekt i fo rm aven bellapparat som jag hämtat i 
Trensum som ligger på gamla vägen mellan Karl shamn och Ronneby. Denna är inte 
komplen. Sedan tinar vi på 0ves samling av telefoner. Han förkJarar pri sbilden för 
träappara ter för mig och förklarar vad skellack är för något. På lördagen börjar vi 
dagen med en toppis på ett gammalt militärområde där jag handlar för 35 kronor. Vi 
fortsätter mot Evan Svenssons affar där vi tar oss en titt. Nu är det bråttom vi har 50 
minuter på oss vi skall vara i Grimeton kl 12.00 och detta är ungefar 7 mil di t. 

Vi kommer till Grimelon i tid och framför oss kör Denny Wahlström. Nu skal l vi 
tilla på den första rad iosändningsstationen i Sverige som kunde sända meddelanden 
över Atlanten till USA. 

De medlemmar som inte besökt denna tycker jag ska se denna vid ett annat till fä lle 
därför att den var verkl igen imponerande. Vi hade vår van liga bytesstund sedan åkte 
iag och Ove tillbaka till Mölndal. På kvällen rortsalle iag min resa hemåt 

Till sist en tack ti ll de föreningsmedlemmar och deras familjer som jag besökt 

Vänligen 
Patrik Nilsson 
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Läsartips 

Renovering av bakelit 
Eftersom jag fått förfrågan om, hur man kan renovera slitna bakelittelefoner tänkte 
jag skriva någ ra rader om detta. Som alla andra samlare men även i min kommer· 
siella verksamhet har jag nu under 12 års tid konfronterats med bakelit i olika skick. 
Många limmar fyllda av sli t, vedermödor, fö rsök och misslyckanden har jag ägnat 
åt delta världens äldsta plastmaterial. Många gånger har jag förbannat dess 
uppfinnare. den belgiske kemisten Leo Baekeland, vars säll samma produkt har 
skördat oräkneliga människoliv vid tillverkningen i sekel skiftets farliga 
fabriksmi ljöer. 

Ty bakeli t tillverkas av rena giftet: fenol och form aldehyd och kan i sitt slutliga 
utförande vara svAn att skilja från närbesläktade material med liknande utseende. 
Flera olika har dessutom använt Ebonit (hårdgummi) tiU mikrofonskaft, Isolit till 
hönelefonlock, Cellu louid li ll tahranar samt Härdplast till mikrofoner, kåpor, 
nummerramar. fingerkivebottnar m.m. 

Dessa liknande material tål inte samma hårdhänta reno· 
vering, som bakeliten utan problem kan utsättas för. Därför 
är det viktigt, att särsk ilja de olika materialen vid renovering 
aven bakelittelefon från 30 - 60 talet. Är du osäker över vad 
en telefondetalj är till verkad av, bakeli t eller plast t.ex .. 
behandla den då som om den vore gjord av ömtålig 
mjukplast. 

Så till själ va renoveringsförfarandel! A & O är rengöringen. 
40 • 50· 60 år gammal smuts ~ först avlägsnas. För aU 
bäst komma åt överallt i all a vinklar och vrår rekommen
derar jag, att apparaten demonteras i sina olika bestånds· 
de lar. Ä ven insida och baksida behöver nämligen oftast 

rengöras från de mest häpnadsväckande föroreningar, som antagligen omedvetet 
eller oavsikt ligt men ibland med vett och vi lja hamnat i apparatens innandömen. 
Van ligt är döda insekter. spindelväv, damm o.dyl. men en gång har det hänt mig alt 
jag hinat en slak kondom instoppad som dämpning av ringklockan på en Be 560! 
Sådant är inte roligt att ha med i samlingen. 

För rengöri ng av bakelit använder jag kemiskt ren aceton. Den skadar inte bakeliten 
och brukar ta de mesta i beläggningsväg, smuts, fett och vissa fargstänk och lämnar 
omedelbart en torr yta, som är lätt att inspektera . Dessutom är produkten billig ( JO-
12:-lJiten flaska), finns i de flesta affarer och varuhus samt är lätt och snabb aU 
arbeta med. Spruta bara ut en skvätt på en ren tygtrasa av linne eller bomull och 
gnugga. Vid svår smuts, upprepa behandlingen då acetonet avdunstar snabbt. Sörj 
därför alltid för ordentlig ventilation annars får du huvudvärk eftcr en stund! 

Vissa typer av tak· eller väggrargstänk tar inte acetonet. Sådana är särski lL vanliga 
på väggapparater. som kan vara rejält nedstänkta och påkletade då de s löa målarna 
inte täckte över eller monterade loss kåporna från väggen innan de började blaska 
på. Sådana stänk brukar jag peta bort med en liten, skarp instrumentskruvmejsel. Är 
man bara försiktig och lätt på hand blir det inga repor på bakelitcn. 
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För andra detaljer tillverkade i plast, isolit och ebonit använder jag sprit som
rengöringsmedel. T-sprit är enklast och billigast. Men K-sprit, som man häller i
tanken pä bilen för undvikande av isproppar tycker jag funerar bättre, dä den inte
luktar sä äckligt som T-doja. Men tänk pä, att aldrig tvätta en garnmal taltratt med
sprit eller aceton dä dessa medel skadar cellulouiden!

Har du fätt bakelitdetaljerna rena är det lättare, att inspektera deras skick. Är de
heia, oskadade och blanka eller spruckna, repade och matta? Sprucken bakelit är
ätminstonne inte jag mannen att göra osynliga lagningar pä. Visst kan man limma
en spricka i en sällsynt apparatkäpa eller spackla igen och mäla över ett häl, men
perfekt bl ir aldrig resultatet aldrig. Därför brukar jag aldrig
köpa en apparat med spräckt eller trasig käpa om det inte är
en ytterst sällsynt modell. Med skadade lösa detaljer till
exempel fingerskiva eller rnikrotelefon är det lite enklare, dä
dessa är lärttare att finna som utbyte. En sprucken
mikrofonläsring (vanligt fel) är t.ex. inget problem att ersätta
och behöver inte avskräcka frän köp. Men tänk pä att pruta!
Sä till problemet med nermattad bakelit, som tyvärr är väldigt vanligt och orsakas
av en mängd faktorer: solljus, handsvett, kemiskt aggresiv luftmiljö m.m. Att
äterfä perfekt press glans pä ytan av en sädan apparat är rnig veterligen inte
möjligt. Men det gär ändä, att polera upp ytfinishen ganska bra med polerpasta
innehällande slipmedel. Jag själv använder Autosol, som ger bra slipeffekt utan att
repa och dessutom lärnnar en torr, härd och glansig yta vid efterpolering. Medlet
är egentligen avsett för kromdetaljer pä bilar men tillverkaren rekommenderar det
även till plastdetaljer. Autosol är lätt att hitta pä välsorterade bensinmackar och
finns pä tub eller enkilos burk. Appliceras ganska rikligt med mjuk, torr trasa,
guggas rätt kraftigt oeh efterpoleras 2 gänger med nya, rena trasor. Ju kraftigare
mattad ytan är, desto härdare mäste du gnugga och eventuellt upprepad
behandlingen. Fördelen med Autosol är, att medlet ger en torr, smetfri yta vilket är
lätt att hälla ren frän fingeravtryck o.d.
Jbland kan det ha skett färgförändringar i bakeliten efter längvarig exponering för
solljus. Den kan ha antagit en brun- eller gräaktig ton vilken inte förändras efter
polering med Autosol. Dä brukar jag behandla den missfärgade detaljen med
bilvax innehällande färgpigment, s.k. "Color-Magie" (finns även under andra
fabriks-narnn). Medlet finns förutom i svart även i alla möjliga andra nyanser
vilket kan vara bra att veta, om du har en vinröd eller mossgrön bakelitapparat.
Djupa hack eller repor i bakelit är ett svärt kapitel. Egentltgen är de liksom alla
annan förslitning att betrakta som patina pä en begagnad apparat. Pä en matt
bakelitdetalj, som man valt att polera, kan man doek först slipa bort sädana skador.
Använd dä myeket fint slippapper (800 eller finare) oeh slipa för hand. Dä blir
naturligtvis ytan matt men kan äter poleras upp till förvänansvärd bra glans med
Autosol.
Till sist viLljag säga, att de här renoveringstipsen är mina subjektiva reflektioner.
Det är alltid upp till dig själv som enskild samlare, att göra din personliga
bedömning av skiek oeh renoveringsbehov pä dina apparater. Har du synpunkter
eller ytterligare bra renoveringstips skulle jag gärna se, att du tog upp dem i detta
värt gemensamma forum!

Malmö i oktober 1997

Seke Karlsson



Finnes

Ny tiLlverkade trattar ti11garn la telefdonlurar.

Böcker: "Med stolpskor och linjetäng frän Skäne till Lappland" av N.H. Ossian
Häkansson. Utgiven till minne av Telegraf och Telefonmannaförbundets 25-
ärsjubileum 1926.

"Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1876 - 1918" av Hemming Johansson.

Bosse Munkhammar tel: 0521 - 66680

Bok om Gotlands telekommunikationer. Se sidan 19 i detta nummer av
Phonetiken

Red.

Diverse delar till bakelittelefoner, lurar m.m.

Thomas Floreteng tel:08 - 77754 70

Önskas

Bok: "Frän Röksignal till Fiberkabel". Handlar frärnst orn Göteborgs Teleomräde,

Kretskort till Tellus 15: RAO 219 5004 och ROA 219 5005.

Bosse Munkhammar tel: 0521 - 66680

Nägon som har en skrivmaskin som kan skriva signeringslappar för telefon-
nummer enligt den gamJa Televerks-stilen.

Thomas Floreteng tel: 08 - 77754 70

New member in Spain is interested in aquire any Ericsson telephones but specialy
following items: CD 170, CD 140, CD 120, BC 2000, BC 2050, BC 1400, BC
1100, AF 500, AF 300, AC 1000, AC 100, OA 800, OA 600, HA 100, CL 510, CG
1100 (with or without bell case), CD 1140, CD 1110, MB 230-235, MB 200-220,
HC 500, HA 700, HA 200-210, CG 3001, DB 55,DB 255, DC 405, DE 100, DE
110, DE 500, HA 700, HK 100.
Please contact me even though you could offer me only one of these items.

Amold Rupp tel: +34-3-41901 18, lax: +34-3-4190045


