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Redaktörens ruta
lbland kan man tycka att en epok gär i graven när nägot tar slut. Jag tänker, som de
flesta av Er, pä detta ärtusende. Epoken looo-talet är över, Kilot är slut. Nu börjar 2-
kilot, eller 2000 som det ocksä kan uttryckas. Telefonen som objekt börjar sitt tredje
sekel. Nu kan man som sarnlare inte bara skryta med att dei ar av sarnlingen är över
hundra är, utan att nästan hela sarnlingen är frän förra ärtusendet. Finurligt, eller hur?
Tänk att i januari stä som auktionsförrättare och säga: Denna Telia Cerette (tillverkad
vecka 49 är 1999) kommer frlmfärra artusendet. Hur mycketfar jagför den? Och
hur mycket ger man dä för en sädan gammal klenod? Själv skulle jag nog inte ge sä
mycket.
Hysterin kring millenniumskiftet är mest för de som samlar pä datorer. De kanske fär
svärt att räkna dem nästa är,
I detta nummer av Phonetiken, det tjockaste nägonsin, har fler medarbetare än
tidigare medverkat. Som redaktör känns det bra att inte behöva undra vad man skall
fylla tidningen med. Fortsätt sä, kära medlemmar och medarbetare. Berätta om Edra
eskapader. Det gör inget om de är gamla. Har ingen hört om dem är de fortfarande
nya. Amerikaresor, studiebesök, upplevelser, auktioner, loppmarknader, roliga
historier eller skrönor. Inget är främmande för läsekretsen.
Som ni ser har STSF blivit representerat frän norr till söder, frän öster till väster, frän
himrnel tilI... Jag menar upp och ned. Gunnar Modig har fyllt en monter i
Omsköldsvik med information. Ove, Jan, Bengt och Henrik har varit i USA och sält
nägra exernplar av Ericssontelefonfilmen. Vi har delat tank ar med föreningen
Företagsminnen, och Tekniska Museets vänner känner nu till oss. Antalet medlemmar
ökar, och när man talar med folk runtomkring sig sä finns det en otroligt stor rnängd
obearbetade presurntiva medlemmar. Och ju fler medlemmar, desto större chans att fä
tag i just den skruv eller lur som du behöver till den apparaten du har som saknade
nägot.
Själv skall jag efter sex mycket intressanta Arsom redaktör nu ägna rnig ät min egen
samling av prylar. Den har fätt vänta pä ompyssling ett tag. Det har varit mycket
annat som belagt min tid. 3,5 nya arbetsplatser och högskolestudier innebär att man
mäste prioritera. bäde pä arbetet och hemma. Som ny redaktör tar Mikael Tegner i
Alingsäs vid, och jag önskar honom ett nytt, spännande millennium med mänga
bidrag i form av text och bilder.
Och sä en önskan om God Jul och Gott Nytt Ar till Er alla frän oss alla, eller hur var
det, Walt?

Thomas Floreteng
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Ordföranden ordar 
Ur se rien okända och bortg lömda pionjärer och li vs fOrbättrare -

VEM VAR Ralph LyseU'! 
Ralph LyseJI (rOdd 1907 under namnet Rolf Åke Nystedt ) levde ett märkligt 
liv med många bizarra inslag samtidigt som han på ett geniali skt sätt verkade 
som industridesigne r med produkter frän läppstiFtshyJsor till bilar Däremellan 
fanns också fOr oss den väl så intressanta 

" designen av Eri cofonen (Cobran) från 194 1" 

Ralph lär ha haft en rätt Lragisk barndom. Redan som 16-åring reste ha till USA for 
att åt.erfö rena sig med sin mamma som lämnat honom som 7-åring . 
Styvpappan slängde doc k ut honom och han fi ck klara sig på egen hand. I-Ian ljög 
om sin ålder, han tog si g det mer amerikanskk lingande fdrnamnet Ralph och lade 
till mammans Oicknamn 4'sell . 
Han var stor och stark, med enonn makt över kvinnorna . Han gifte sig redan som 

sjuttonåring. Det blev inledningen till en serie äktenskap, to tal! sju stycken. 
Vad har då delta med induslridesign att göra? 
Jo det är väsentligt rör aU fOrstå honom. Han var nämligen störst och bäst i allt han 
fOretog sig. Rätt omättl ig i vissa stycken, en renässansfurste. Han så också ut som 
en sådan. med si tt helskägg (då hade endast hund raåringar helskägg). Skägget var 
hans stolthet. Hans fru numer sex har berättat all han sov på rygg fOr all inte rufsa 
till skägget. När de levde i Paris 1947 fanns inget skäggvax att köpa, så han 
bl andade skok.räm med bivax och rädd ~ de på så sätt Paris image. 

Det är okl art hur han blev desi gne~ men det var väl ror honom som, för många 
andra SOI11 kom in på dcn banan - en utpräglad begåvning ro r teknik och talang TOr 
arti ste ri - om uttrycket till åtes. 

Han fick sin tekni ska bakgrund från Colu mbia Unive rsi ty NY, där han gick på 
a rtonku rse r samtidigt som han tränade BOXNfNG i skumma käll arlokaler ror aU bli 
proffsboxare. 
En kombination värdig Ralph Lysell . 

Det är in te mycket känt om vad han designade i USA förutom all han ritade 
läppstirtshy lsor och "en bil ". Kontrasternas man! Bi len byggde han i eU antal ex. 
och den var he lt revolutine rande. Den var extremt strömlinje fomlad, hade 
svansmotor och dörrar som öppnades längs kaross idoma (sköts längs dter 
karossen). Den torpcdliknande karossfonnen intrcsserade övcr huvud taget den 
fö rsta amerikanska bildesigner utövarna i mitten av 1930-taJet. 
Hur fi nans ierade han då prototypen? Jo med en rik änkas ärvda miljoner Enligt 
hans egen ut sago förorsakade bilen el! stort rabalder inom den etable rade 
bilindustrin . Dcn låg ju så långt rramme att den utseendemäss igt än i dag skulle 
bctrakas som en tankestä ll are. På bild ti llsammans med det årets Ford ( 1936) såg 
den ut att komma från en annan värld . 

Det tråkiga är all bil industrin blev rädd , köpte ut RaJph ur USA och lät honom inte 
komma tillbaka inom den verksamheten igen. 

Efte r USA kom Ral ph ti ll Tyskland och anbefalldes av Merccdes-Be nz som 
testförare. I vit och blå fö rannundering dök han upp i Stockholm på et sales
promotion uppdrag för Mercedes. Forts. 
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Forts. 

Så kom kriget och han anställdes på L M, som Ericsson he tte då. 

På L M förstod man in te vilket geni man hade inom sina väggar utan placerade 
honom vid ett ritbord på de t stora ritkontoret, som vi lken konstruktör som helst. 
Det klarade naturligtvis inte Ralp speciellt länge, han kände sig som en lejon i en 
bur. 
Han bröt upp och lyckades med finan siell hjälp startaAB Lndustrie ll Formgivning. 

Under sin tid på L M Ericsson var Ralp Lyse Il delaktig i utformningen abv två 
internationellt sett mycket avancerade produkter Den första prototypen till 
Eri cofon (Cobran) från 1941 och eH tidigt headset med metaHband an sätta över 
hjässan. 

Vad hände då med RaJph och den fortsatta verksamheten inomA.B Lndustrie ll 
Formgivning? Ralph var den sanne entreprenören. Han övertygade sina 
uppdragsgivare med sin chaml och övertygande agumentering och fick sina 
uppdrag basade på sina sn itsiga sprutretuscher på svart papper När produkten 
sedan tyg form i prototyp, med alla hänsyn tagna tilltillverkningskrayekonomi 
och marknadsförin g. så var ge isten borta liksom lusten all börja verktystillverka 
och producera. 
Även om han fick betalt så blev det kärvt nästa gång han ville ha ett uppdrag. Och 
det blev ohål lbart i längden 

Företaget väx te och dess finansie lla ställning blev mycket ansträngd. Ralph 
misskötte sitt jobb. 
Firnlan likviderades 1947. 

Ralph lämnade Sverige för Paris och sedan Noge. På I 960-talet återkom han till 
Sverige och dog 19H4 tyvärr under miserabla förhållanden. 

RaJph LyselI var ett geni och en formidabel induslridesigner Jaques Vienot - av 
al la ansedd som fadersgest.allten inom fransk industri design yttrade för några år 
sedan; 
"Jag var inte först med industrides ign här i Frankrike, det var en svensk vid namn 
Ralph Lysell ." 

bellgt G Ivm/in 
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Kassörens koll 
Som vi alla vet, är det speciellt i juletid saligare att giva än att 
taga. Tänk på detta när det är dags alt betala årsavgiften 
vilken. som vanligt, är oförändrad och enklast inbetalas med 
bifogat poslgiroinbetalningskort.Trols din önskan att 
omedelbart giva , så skulle dock kassören gäma se alt du 
väntar med inbetalningen till efter årsskiftet. 

Alltså: 

För att undvika oreda i bokslutet ber jag dig att betala 
årsa vgiften först 

EFTER 

årsskiftet 

Bli inte besviken om ditt inbetalningskort är märkt "makuleras". Detta innebär 
nämligen all du är befriad från avgift för år 2000 eller att du redan har betalt. 

Alla vet vilken vånda sista dagars julkJappsletande mcdfOrVarfOr inte ordna 
julgåvan genom att klappa till någon närstående med ett medlemskap i STSF rör 
år 2000 eller en videoftlm med L.M. Ericssons teleroner Vår li sla över hittills 
levererad telefonvideo avs löjar dessutom alt en och annan medlem faktiskt ännu 
inte gjort något inköp och alltså borde kunna önska (och ge) sig själv en 
videoru tIe i julklapp. Det är du värd! 

När della skrivs den 20 november har föreningen n 8 medlemmar, varav 2 heders 
samt 7 föreningar och museer Nya medlemmar sedan förra numret av Phonetiken 
är ATCA (Antique Telephone CollectorsAssociation), Bengt Lidforss i Nacka, 
Tomas Melander j Djursholm, Jan Ohlin i Malung. Bo Rolandsson i Brunflo, 
Gösta Strandberg i Villands Vånga samt Håkan Söderholm i Nacka. Välkomna! 

Eventuellt är de nyrev iderade stadgarna samt en aktuell medlemsmatrikel bilagd 
denna Phonctik. Bli inte besviken om de saknas för det beror på att Phonetikcn 
blivit så välmatad att vi nåu Postens lOO-gramsgräns för r6reningsbrcv 

En härlig och avkopp lande jul- och nyårshelg önskar 

Rustan 
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Sekretärens ruta 

Att finna beskrivningar och källmaterial 

Ibland hör medlemmar som icke medlemmar av sig och undrar; " Kan du ge mig 
infomlalion om var jag hittar material till min artikel omTelefonens utveckling på 

. ?" eller vad det nu är för Fråga. Senast i går kväll hörde en gymnasieelev av sig 
med en likande fråga och dessutom ville han ha lättl äst och överskådligt material. 
Det kan jag förstå , vem vi ll inte ha det så? 

Här tror jag vår webbsida på Internet kan bli en gu ldgruva. Det var dessutom på 
Internet jag själv började le la för cirka två år sedan ror alt identifiera min inköpta 
telefon och hittade så snöpligt li te. På vår we bb börjar del nu komma lite material , 
bl.a. LMEs kataloger från 1897 , 1911 och 1930, och en de l artiklar som tidigare 
varit införda i Phonetiken. Det ska vi fortsäIIa med. Jag kommer i December alt 
börja arbe tet med alt la fram nästa katalog. 

Dessutom vill jag lägga upp en referensli sta på böckerhelst med en recension av 
innehållet. Mitt eget bibliotek rymmer mest skönlitteratursanllarböcker och 
Videofilmer: Du har vä l T-rullen ' 'Telefoner till verkade av LM Ericsson" i din 
hylla? 

Därfe r vore dct ypperligt om ni kan skicka mig bidrag (inte böckerna om ni inte vill 
bli av med dem), med en kort beskrivning av innehå ll e l och vad ni tycker om boken. 
Jag behöver inte bara tilel och rerfallare ulan ävenlryckort, lryckä,-förlag och 
ISBN nummer om det IInns. ExempelvisAlm, H e t al : Daedalus,Teknik och 
induslrihisloria, Stockholm , 1994, ISBN 91-7616-038-6 

Varte fte r bidragen kommer in lägger jag upp dem på webben till fröjd ror 
le lefonlårade ögon. Sammanställningar kommer jag med jämna intervall alt också ta 
med i denna eminenta tidning. 

Så någonting helt annat : Eli stort och rungande ljudligtTack till avgående 
redaktören Thomas och hans personlige assistent och IivskarnratNina som båda 
slitit nall som dag med redigering , layout. kopiering , vikning häl'tning och jag vet 
inte vad som döljer sig bakom alla de Phonet ikcn som producerats sent om nallen i 
det Florelengska hemmet. Ulan ert slit hade medlemstidningen bara varit en 
'b laska'. Definitivt hade föreningen inte varit vad den är idag, rör utan en bra och 
informativ kanal till medlemmarna hade fore ningen bara bliv it en klubb för de 
närmaste entusiasterna. 

Tommy S( ekrelärell)lIl1dgrell 

Julklappstips 

Köp en engelsk version av videofilmen och ge bort till dina utländska vänne r. Glöm 
inte alt ange om det skall vara PAL eller NTSC när du beställer. 

H enrik & Rus/all 



ATCA ROCHESTER FALL SHOW 1999 
Who!'s a Show ? 

I was oCIIIOlly asked this qllestion last ·,veek. "Dumh qlll'srion. YOIl sayAl fir.{/ I 
1II0/lglll so IUlliIIIl!Q/i:rd t/lOt the vost majority of Ollr members have "ever been lO 
a le/ep/Will' sJIO\II~ What silOn/d YO II expecl? Ollcr "alf of ,hase aftending ,hl' 
Rochester Tluul\'oy Ma/Tiatt show will be oTTil1jng sometiml' Tllllrsdo)l August 5. 
They wiU be weil restedfor the 8:00a .m. msh Friday morning. Neorly e\'ery 
c:ollector will be jnrerested iII blly ing somerhing and {'very person lIf1packing boxes 
will be asked. " lIow nIIKlI for this?" Sel/ing, buyifl }:. and lrading, will be !lIriolJ.s 
for the firs! hoUl: thell evelltuolly the tables will be lillf of p/wlles filat ac stil1 for 
sale. trade. or? ? 
Tables o/p/lOlles ... a lif/le history ... Rocllester, ol'er a 11Imdn!d : St. Louis. /30 : 
AtIanta, /40 : llldiollapofis, / 77; S(lIl./ose. /30 . Ym will ha ve over /00 tahfes of 
telepholles to look thmugh. more than you wou/d see iii years of going lo olltique 
shows and J7ea markets. Friday will elld with 01/ auctioll. Satltday will a/so be 
hriskjor a ('o ltple of hOl/rs. Normally ahout U :00 Oll SOfumoy the packing begins. 
slm.dy. Ahout 2 :30 -3:00 011 Saturriay ... all gOlle. Don~ miss il/ 

./ohn Nuckehy (ATeA Newsletter 110 8, /999) 

ATCA:s höstmöte ägde rum i Rochester den 6 och 7:e augusti,Vi var 3 stycken från 
STSF som svarat på BengtAlmqvist upprop om all rcsa dit. Sc Phone tiken no 3 
från 1998. Inte visste jag vad enAntiquc Telephone Show var innan jag fick 
möjlighet att delta . Jag avvek från gruppen och planerade in min semester "over 
the re" tillsiunmans med min hustru Bigilla fOr att samtidigt hälsa på goda vänner 
Jag vill här berätta lite om mina uppleve lser där Bengt , Jan och Ove har lovat att 
leverera en egen reseberättelse till Phonetikens läsare . 
Birgitta och jag flög fredagen den 30 juli till New Yo rk 
där vi fi ck bo hos en vän från fredag till måndag. På 
söndagen ställde Arthur Seifert .• som är god vän till 
Georg Ek, upp och visade oss Brom:. Vi fi ck även 
till Hil le all se på Anhurs telefonsamiing. Det var en 
mycket fin sam ling av gamla telefonq där ibland fl era 
Eri csson och cn AC 150. Arthur berättade aU han ener 
kriget hadc köpt upp bcgagnade te lefoner i Danmark för 3 $ stycket och sen 
renoverat dem och sålt dem i USA. Han skeppade hem containrar med telefoner på 
1950-talcl. Hans egna samling är till salu infonnerade migArthur. Jag vågade inte 
ens fråga vad han ville ha ror den. Där fanns många godbitar På måndagen 

hämtade vi ut hyrbilen och bilade till Rochester 
dit vi anlände på onsdagen. På vägen stannade 
vi till vid West Point och Howe Cavems. (Värda 
ell besök!) I Rochester stannade vi hos familjen 
Kitzman som jag lärt känna 10 år tidigare. Nu 
fick även Birgitta möjlighcten att lära känna 
dem. På torsdagen tog Dennis Kitzman med mig 
till Wall Aydclotte och jag fick möjlighct att se 
hans sam li ng. Otroligt vi lka ovanliga te le roner 
det har till verkats i USA. Wall hade specialiserat 
sig på s.k. "Cabinet Telephoncs" (möbel !) och 
"Six Foot Tandems" c:a 2 meter höga telefoner 
som sattes upp i hotellfoayer Fantastiskt vackra 
möbler! 

Forts. 
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Forts. 
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En av Walts "candeistick " var till 
salu rör , hör och häpna, 12 000 
US $ eller c:a 100 000 kr! Jag har 
hållit i den teleronen! Senare på 
kvällen for Denni s och jag och 
hälsade på grabbarna på deras 
hotellrum på Rochester Marriot 
llrruway Hotcl . Där var 
prismärkningen i rull gång. På 
fredag morgon samlades vi 
klockan 07.00 över en fika. Efter 
det ställde vi upp våra saker vi 
hade med oss på bordet för 

hade burit med 

försäljningen så alt alla fick möjlighet aH gå 
runt och "fynda". Nog CalUlS dt:ltt: lcruncr 
all tid! Jag lyckades hitta en "Magnelo desk sel 
no 375" avbi ldad i ChicagoTelephone Supply 
Companys cata log no 53. På mikrotelefonen 
som är en Ericsson kan man läsa "FederalTel. 
& Tel. Ca. Buffalo. N. Y. U.S.A. Hur turerna 
var mellan Ericsson, ChicagoTclephonc och 
Federal får jag forska vidare på. Telefonen är i 
alla fall i min smak och lu ren en typisk 

Ericsson RE. Det är till den jag saknar 
hörteleConlockct som jag efterlyser 
under önskas. Klockan 18.00 stängdes 
lokalen och del bjöds på en enkel 
f6rtäring . Under middagen slog vi oss 
i slang med Chuck Eby som är kanske 
mest känd ror sin internetsida och Ron 
Knappen som säJjer gamla telefoner 
via Phoneco, Inc. Klockan 19.00 satte 

auloj',",'n igång. var en tillstäl lning. Jag kunde bara vara med en 
par timmar men uppskattade den verkligen. Någol för STSF alt pröva? Lördagen 
startade kl 09.00 fast jag var där redan kJ 08.00 som det stod i programmet. Jag vet 
inte hur länge auktionen påg ick ty dagen verkade lite avslagen. Jag kämpade på med 
att försöka överta la folk att köpa vår videofilm. Det gick trögiAllt som allt så lde jag 
nio filmer i USA (inklusive två till mig själv som jag gav som present tillArthur och 
Dennis). Vid lunchtid började de fl esta att bryta upp. Vi packade ner de saker vi inte 



lyckades sälja. Be ngt, Jan och Ove reste vidare till Bufalo för att söka spåren efter 
Ericssons fabrik som hade legat på Military Road 121 . Jag for åter till familjen 
Kitzman där och' stannade ytterligare några dagar Vi passade på att 

George Eastman House (Kodaks grundare) innan 
vi s tyrde bilen mot Boston fOr att besöka Bells 
laboratorium. Bells laboratorium låg ursprungligen på 109 
Court Road men då stadsdelen revs för nybyggnad ( 
någon gång i början på I 930-talet) plockades laboratori et 
ned bräda fö r bräda. Innan dess hade ritningar uppränats 
tillsammans med Thomas Watson som var Bells assistent 
på hur laboratoriet såg ut år 1876. Sedan lagrades 
inredningen ända till 1959 då 8ellAtlanlic byggde ett nytt 
hus på 185 Franklin Street Då uppbyggdes laboratoriet 
igen i sitt ursprungliga skick. Fönstret var sparat i 
original. Utsikten från Bells fönste r hade rekonstruerats 
med hjälp av gamla stadskartor och fotografier 

Stadsbilden man såg genom fön stret 
skulle vara denAlexander Graham 
Bell såg då han gjorde sin 
epokgörande uppfinning. När man gån 
in genom Be ll Atlantics flotta entre på 
185 Franklin Street så tog man direkt 
till höger innanför dörrarna. In genom 
första dörren till laboratoriet. 

Några få saker i original innan fOr glas 
och ram, resten kopior på bänken. tnga 
broschyrer som beskrev hur arbetet 
bedrivits fanns att till gå. Ingen 
fOrsäljni ng av fotografier eller ens 
kopior av Bells telefon fanns alt få. 
Besöket blev för mig lite av ett 
antikjimax. Jag hade väntat mig mer 
Hemresan fOrlöpte enligt tidtabe llen 
ulan missöden. Sammanfattningsvis så 
var det en fantastisk uppleve lse att få 

vara med Bengt, Jan och Ove påATCA ' s Show. 
Hoppas an någon vill dra igång en resa till Le x. 
England som också har något liknande. Hoppas att 

Massor av telefoner 

fler då har att hänga med. 

Ron Knappen 

Ilenrik 

ATCA = 
Antique Telephone 
ColIccIors Assoc iation 
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Från nordlig horisont 

1iIII!I!I!!'I'IIIII. Den gångna sommaren har Ömsköldsviks 
museum anordnat en uts täll ning under 
temat "Min samling". Både turi ste r och 
besökare av mer lokal härkomst har här 
giv its möj lighe t att beskåda samlingar av 
de mest ski lda slag. 
Det har visats: prydnadsgrodo~ 
Motorsågar, Hattnålar, Kameror. 
Etiketter, Skalbaggar, 
Ransoneringskuponget 
Fiskeutrustningar, Tuppar, Leksaksbilar, 

,., Dalahästar, Pennor, Te lefonkon . 
Fruktknivar, En äldre dam visade något 
så udda som sin samling av föremål som 
ingen vet vad dom använts till . 
Undertecknad fi ck även förmånen alt 
inreda en monter med cU urval från min 
blygsamma tclefonsamling. 

"SAMLARE: STÄNDIGT PANK • MEN 
LYCKLIG." Den sanna devisen stod alt 
läsa på en skyll , och får väl sägas 
sammanfatta sommarens utställning. 
Vernissage hölls den 16/5, då 

museeintcndenl Arne Söderström intervjuade utställ arna och det även gavs mig 
tillftll e alt konfattat presentera S.TS.F. 

Gunnar Modig 

Norsk tdefollStolpe drygt 1000 m.ö h. mellan Gejrallger och Djllpvasshylla 
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Höstmötet. Vårt besök på 
Föreningen Stockholms Företagsminnen 

Nog låg höstmötet rätt i tiden den här lördagen i september gråmulcl med cirka 15 
grader i lurten och lövträd som börjar skifta fag. Jag rick chansen se ett nertal av 
Alviks träd och gator när jag försökte hitta ti ll Företagsminnens gatuadress. Gatan 
var ju ett mindre problem. men husnummer 48 blockerades av det pc rsonbi lshinder 
gatukontoret satt ut som gräns mellan villa- och industri bebyggelse fOr alt sådana 
som jag skall tvingas runt i området med bilen. På väg runt i kvarteren plockade jag 
upp Rustan ror alt få hjälp med kart läsandet och till sammans lyckades vi ti ll slut 
hitta rätt. Samma erfarenhet gjorde flertalet STSFarc, så starten av mötet blev både 
sen och utdragen. 

Vä l samlade i Företagsminnens konferensrum presenterade Krister Hillcrud 
bakgrund. historik och verksamhe ten för de II STSFama. 

Föreningen Stockhol ms Företagsminnen grundades 1974 som en avknoppn ing från 
Stockholms Stadsarkiv. 1 början inrymdes arkivet i en garderob påVästmannagatan 
men tvi ngandes snabbt nytta till betydligt större lokaler i södra Hammarbyhamnen 
där ve rksamheten funn its fram ti ll juni då det var återigen var dax att nytta. Denna 
gång till Rikspolisstyrelsens gamla lager i UlvsundajAJvik . 

De huvudsakliga intressente rna och sponsorerna i roreningen är Stockholm Stad, 
Stockholms Handelskammare och vissa företag. Företagen satsar av naturliga skäl 
på framtiden och jagar kostnader vars verksamhet inte bidrar till framåtsalsni ngen. 
En de l företag. idag 190 stycken, väljer då all låta Förenigen Stockho lms . 
Företagsminnen ta hand om allt arkivmateri al. För närvarande fi nns 25 000 
hyllmete r med histori sk t material samlat i det brandsäkra arkivet. Det fi nns även en 
fdrsvarlig mängd bi lder, uppskattningsvis 1,5 mi ljoner varav ca 250 000 är från 
Ericsson. Företagsminnen stöder sig ekonomiskt på: a) bidrag från staden , b) 
depositonsavgi fter från fdretagen avseende förvaring av hi stori ska arkivoch c) 
konsultarvoden. 

Verksamhe ten bestru- i huvudsak av fdrvaring och bearbetning av arkivmaterialet, 
konsultat iva tjän ster som dokumenthantering och arkivb ildning, samt eget 
researcharbete och I"orskarstöd. Forskare kommer från både universitet och 
högskolor och är i de nesta fall ekonomer; men en och annan är antropo log, etnolog 
e ll er till och med konsthistoriker Forskiningen är grati s. även rö r STSF 
medlemmar. Man behöver dock boka tid några dagar i förväg e fte rsom utry mmet i 
forskarsalen är begränsad. lngen forskare får själv botanisera i arkivet men de t går 
att få papperskopior (2.S0:-/A4) av både mate rial och bi lder även om fd reningen 
inte är någon bi ldbyrå . Man ska också vara medveten om alt det gäller vi ss 
sekretess fOr han teri ng av materia l frAn ' levande' företag. 

Arkivmateria le t är sorterat efter eU arkiveringssystem (kallas i fo lkmul11l1männQ 
arkivschemat) från 1903 enligt f"O ljande princ ip: 

A - Protokoll 
B - Utgående hand li ngar (brev, trycksaker/kata loger elc.) 
C - Diarier (brevregistcr främst för statliga institutioner och 
ve rk ) 
D - Liggare & Register (personalförtcckninga( till verkni ngs/ 
ut slämplingsnummer) 
E - Inkomna hand lingar (vid korrespondens är även svaren med) 
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F ~ Ämnesorienterade handlingar (ex. vis Ericssons olika 
försäljningsorganisationers egna handlingar) 
G ~ Räkenskaper 

Vid behov finns även: 

H ~ Statistik 
J - Ritningar 
Ö - Övriga handlingar 

Det arkiverade materialet kommer Från fOretag i Stockholms stad Fast numera gäl ler 
Stockholms län eftersom staden inte längre har så många r6retag med industriell 
verksamhet. Trots det finns även företag Från övriga landet representerat eftersom 
dc i dc Fallen ingår i en koncern med säte i Stockolms län. Dc ' levande' företagen 
betalar lOO:-/hyUmeter och år i arkivkostnadAndra intäkter är ett 
verksamhetsbidrag Från Stockholms stads museum och naturligtvis konsultarvoden. 

Efter Kristers intressan ta presentation fick vi titta närmare på några böckerB land 
annat såg vi en mycket imponerande orderbok från L M Ericsson, naturligtvis 
handskriven med inklistrade foton av det som levererats. En riktig raritet var 
huvudboken från L M Ericssons fOrsla å[ Vi blev även inbjudna alt tilla på det 
enorma arkivet fOr att medlemmar med olika specie lla intressen skulle få sesina' 
delar. 

Därefter berättade Krister om den DVD som ftireningen skall ta fram ror Ericsson 
räkning. Den DVDn finns beskriven som en separat artikel i detta nummer 

Vi hann också med att lindra hungerkänsloma med mackor och kafe samt ha dct 
medlemsmöte som klubbade de ändrade stadgarna (se protokollet på separat plats i 
tidningen). Därnäst vidtog den traditionella telemarknaden innan en något enklare 
hemnird började, i alla Fall blev den inte ett desperat irrande runt med 
telefonkatalogens kartblad som dCI var inledningsvis. 

Tommy S( ekretären)ufldgren 

Adress och telefonnummer till 
Föreningen Stockholms Företagsminnen 

arkivets öppettider 
9:00 - 16:00 vardagar 

besöksadress 
Grindsdstuvägen 48-50 
(Med bil , kör Ulvsundavägen -
Margaretelundsvägen ) 

postadress 
Grindstuvägen 48-50 
1673 Bromma 

telefon 
Växel: 08 - 634 9900 

Forskarjouren: 08 - 634 9916 

rax 
08 - 634 99 35 

e-post 
sfm@foretagsminnen.se 

webbp/ats 
http://www.foretagsminnen .se 
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STSF-pin i silver 

I förra numret av Phonetike n hade vi en 
blänkare (kul va) om ovanstående. 

Della fantastiska erbjudande har 
uppenbarligen mjssats av många medlemmar 

Priset kommer att bli omkring 75 kronor 
styck, om inte dollarn rör sig för mycket. 

Eftersom vi måste beställa minst 100 stycken 
från leverantören, medde las att del går 
fortfarande bra atl göra intresse anmälningar 
till sekreteraren Tommy e ller liJJ 
undertecknad. 

bengt G romlin 

@----

STSF på Internet 

Nu har vi äntligen en testsida i drift på Internet på URL 

http://www.golanet.se/-stsf 

Den innehåller inte så mycket ännu men vi räknar med aU den som alla ' barn' ska 
både växa till sig, bli mer mogen och bättre passa vårt behov Därför vore det bra 
om ni kan 'surfa' in på hemsidan , tycka till om den och ski cka eller ringa in 
synpunkterna till mig. Har ni dessutom bidrag i fornl av artiklar som hör hemma 
där så är ni mer än vä lkomna. 

Planerna för den närmaste tiden är en justering av layout och struktur Layout är 
knappar, farger, fonter, text storlek och disponering av respektive sida. Struktur är 
'hur sidorna förhåller sig Lill varandra 'och innebär, om strukturen är bra, att det är 
län att hitta den infonnation man söker 

Därnäst kommer arbetet med att fylla på infonnation, att skapa en 'endast för 
medlemmar' struktur och att skapa en enge lsk version. 

Vi kommer under senhösten/tidiga vintern att få en egen domänadress 
(www.s tsLorg)di taHinformation skallflytt.as. Meddelande om det kommer att 
skickas som e~post till alla som anmält si n c~post adress till Rustan e ller mig. 
Naturligtvis kommer vi ävcn att skriva om det i nästkommande Phonetiken. 

Synpunkter på vår web skickar du tillTommy.Sundg ren@te lia.com e llerringer 
kvällstid på tel. 08(756 3236. 

Tommy S( ekretären)ulldgrell 
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Hemma hos Fröken Ur 
Det var en sen eftermiddag som ett litet men tappert skara trotsade mörkrets makter 
ror aH göra ett hembesök hos Fröken Ur Denna dam, som genomgått flera 
reinkarnationer under åren, sköts nu av Dag Unevik påTeIia i Stockholm. Vi är på 
besök infOr hennes pensionering i början av år 2000, då hennes nästa reinkarnation 
kommer all lämna Stockholm för an i samma sekund återuppstå i Borås hos 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SI? f.d. Statens Provningsanstalt. 
Namnet kanske avskräcke~ men jag tror att det kommer alt kännas skönt för en 
dam som foddes den 7 oktober 1934 i Stockholm att på sin ålders höst få flytta ut 
"på landet", (För Boråsare bör detta tolkas positivt. Författaren tillbringar många 
tillfållen per år i denna mycket omspunna stad). 

Fröken Ur röddes alltså 1934. Pappa var civilingenjören CurtA.hlberg på L M 
Ericsson, och hon var en av de första tidsmaskinerna i Europa. Hennes adress var 
Jakobsbergsgatan 24. Vi lle man höra hennes ljuva stämma, vilken utlånats av Eva 
Ulvby som jobbade vid L M Ericsson, fick man använda fingerskiva och rotera 
fram 23 0000. Redan året efter var man tvungen alt ändra hennes anropsnummer 
til l 23 90 00, då man kopplade in ny utrustning för atl yllerligare kunna sprida 
hennes ex:akta stämma. Denna stämma skapades på liknande säll som på den då 
populära ljudfilmen, d.v.s. på optiskt vis. För att garantera hennes funktion försågs 
hon dessutom med en tvilling. 

Med åren blev hon tämligen ostabil i sitt 
framfdrande , och ersattes 1956 med ny 
maskinvara samt mjukvara i fonn av rösten 
från Berit Honing från Televerket. 

Den senaste varianlen av Fröken Ur gjorde 
sin debut den 20 mars 1968 och lät redan då 
precis som Ebba Bäckman, anställd som 
progranlannonsör vid Sveriges Radio. Det är 
henne vi hör nu. 

När är då Fröken ur som mest ex:akt?Varje 
förmiddag vid 9-tiden blir hon varsamt men 
bestämt justerad . I början var del via sin 
egna referensklocka i fonn aven kri sta ll i en 
ugn. Ugnen var rör att hålla jämn 
temperatur. På kristallen. Numera går det , 
som fröken vet, med rymde lektricitel. GPS

mottagaren finns i hennes omedelbara närhet, men antennen sitter på taket. De två 
delarna kommunicerar via en mycket tjock antennkabel. Så har det varit sedan 
Riksmätplatsen för tid och frekvens flyuade tm SP i Borås I juli 1995. Och nu är 
även vår ädla fröken på väg dit. 

Den version av Fröken Ur vi fick beskåda var 
en mycket robust sak i neoprengummi med 
inblandning av järnoxid. Rösten är lagrad på 
en rund trumma, diameter 20 cm och 30 cm 
bred. På denna trumma löper tonhuvuden 
på i en vanlig banspelare. Utefter trummans 
längd finns det 90 ljudspår vilka avkänns av 
rörliga och 6 fasta tonhuvuden. De rörliga 
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tonhuvudena styrs av avfasade kugghjul som 
.matas via drivanordningen .Två tonhuvud 
täcker 12 timbesked vardera, fyra sköter om 
15 minutbesked vardera, och de övriga tar 
hand om sekundbeskeden inklusive det 
"och" som hörs före varje sekundangivelse. 
Trumman roteras aven 50 Hz synkronmotor 
via en växe ll åda, 

.... _ .... vilken även 

sköter fOrnyttn ingen av de rörliga tonhuvudena. På 
ändan aven axel sitter sändstymingen av pipet. 
Det är när pipet SI art ar som tiden är rätt. 
styrs av GPS· mottagaren vilken via de stora stativen 
ändrar motorns frekvens fOr att alltid vara 
synkroniserad. 

Nu har även denna fröken Ur en tvilling som ständig t är i arbete som reserv 
Tvillingfröken har dock något sämre ljud och används normalt enbart vid ändring 
mellan sommar och vintertid. Då ställer man om tvi llingsystem till den nya tiden 
och vid rätt klockslag är det hon som får vara den enarådande. Sedan ställer man in 
hennes "storasyster" till aktuell tid , och skiftar tillbaka vid lämpligt tillfålleVärre 

Men detta är inte nog! Våra tvillingar har 
även en tredje systet Fast hon ligger i kuvös. 
De fOrsta två har varit i ständig drift sedan 
starten 1968 (med undantag IOr några korta 
men irriterande strömavbrott !) Dcn röst vi 
hör i dag är samma rulIe som roterat sedan 
starten. Utan att försämras. Trillingen i kuvös 
är en komplett mekanisk kopia av 
medsystrarna , men har aldrig behövt 
användas. Ibland tror man inte på sådana 

skrönor 0111 mekaniska detaljet; men har man sell en väl skött ljudtrumma en gång 
så glömmer man det inte. Lite silikonolja då och då är a llt som behövs. Man undrar 
hur det blir med Boråsfröken, vilken kommer aU vara en dator med ett antal 
reserver. Hålle r hon i över 30 åJ; och kommer Bill Gates att supportera hennes 
programvara efte r den tiden? Om man nu kan få tng i en CD· läsare som kan mata 
in programmet. Det är därfOt kära vänner, som vi samlar på gammaldags analog 
teknik. Samlare av datorer har egna fOreningar Som bevakar dessa mer nyktiga 
in tressen. 

Talmaskiner liknande Fröken Ur har sedan 1930· talet använts till de mest 
varierande infomlationsutsag01; från väder till information 0111 all "det går inte alt 
komma fram just nu ,var god fOrsök senare". Innan de fanns tick man samma 
information från sin lokala telefonist , som redan från 1916 kunde anropa. Hon hade 
kanske inte alltid hade exakt rätt tid, men hon kunde ändå kunde mäla liden vid 
rikssamtal med hjälp av siuTeIur. 

För den som vill veta mer om Fröken U~ tidsignalen och hur det hela fakt iskt 
fungerar, har STSF lyckat s engagera Dag Unevik för yllerligare ett stud iebesök 
innan vår ädla dam försvinner från det största kommunikationsnät som finns på 
jorden, telenätet. 

Forts 
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Nej. del är ingell shaker. Del är efl 
referell.Sugn .. 

Sverige var ändå inte fOrst med denna tjänst. 
Redan 1905 kunde man i Paris få tiden 
uppläst av astrono merna vid observatorict 
där, och Frankrike var också fOrst med en 
automatisk unnaskin J 933. Fas t den pratade 
j u bara franska. Och det var också väldigt 
dyrt aU ringa så långt på den ti den ... 

Thomas Flol'f! lellg 

Nina vöntar iII lidenjlankerad av de 
stora s /o/i vell . 

Ännu ett studiebesök innan tiden är slagen! 

Vill du få lill fälll e all se maski nerna som levererat rälllid i drygt 30 år till svenskarna 
så passa pli.. VlI..r medlem Dag UncviJ.. ställer upp och visar och berättar allt om vå 
kära Fröken Ur. Fröken Ur i dess nuvarande fonn upphö r och flyttar i ny skepnad ti ll 
Borås j Februari. 

Tid: Onsdagen den 12 Januari år 2000 klockan 17.30 pip. 
Saml ing i ponen Jakobsbelgsgatan 22 klockan 17.25 pip. Observera au porten är låst 
så ko mmer du fOrsen t så är det kört . Eftersom loka len är li te n så bör vi inte vara fle r 
än 15 personer. Boka därför plats hos Henrik. Först till kvarn får först mala hete r det 
ju. Skull e vi bli fle r än 15 så kanske vi kan övertala Dag att gör en ny visning veckcn 
efter. 

J-/ l'Ilrik 
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Upprop för artiklar till Ericssons jubileums-DVD 

DY D-projektet genomrors av Företagsminnen på uppdrag av 
infomlationsavdelningen vid Ericssons moderbolag,Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson. Skivan som skall spegla Ericssons historia ur ett brett perspektiv kommer 
all beslå av tre huvudsakl iga de lar: 

I. Artiklar ( 150-200 st.) 

2. Bilddatabas (2500 fotografiet; 500 scannade originaldokument) 

3. Register (arkivfOrteckning, bibliografi , webblänkar). 

Artik larna författas av fo lk med olika bakgrunder och synsätt: högskolefolk 
("riktiga" forskare), journali ster; studerande på nivåer från lågstadium till högskola, 
LM -are - både aktiva och veteraner; ffi fl . Bild- och rcgisterde lama skapas med 
hjälp av material som finns hos fö retagsminnen. 

Tidplancn i grova drag är research och textförfallande under hösten -99 och våren -
00, därefte r programmering , design etc. Skivan skall ligga färd ig 1/4 200 l ( 125-
årsdagen). 

Potentiella författare finns säkert inom STSF; lämpliga ämnen borde finnas inom 
rallet teknikhistoria (kring apparater mm). Dessutom vore det trevligt om någon 
kunde skriva en allmän betraktelse om varför man samlar på telefonerArtiklama 
bör inte i längd överskrida 1-2A4-sidor. Antalet art iklar från STSF kan ligga på 
ungeHir elt tiotal. Samt liga bidrag kommer alt genomgås av en te~tredaklör 

Har du en artikel eller e lt fö rs lag till artikel som kan passa, så skicka del till 
Tommy Sundgren så fömledlas förslage t till Företagsminnen. De kommer så 
småningom att kontakta respektive författare. 

Tommy S( ekrtelären)/tlldgrell 

AB112, Sveriges första nödtelefon? 

Lanserades /894. För /05 år sedall. 
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Anton Stormlunds Telegrafhistoriske Apparatsamling 
Anton Slonnlund, fOrgslark fo lkskole- och musikskolelärare i Egtved kommun nära 
Vej le på Jylland. bjuder pensionärsgruppe{ skolklasser och andra intresserade på en 
annorlunda upplevelse i det gamla forsamlingshuset på Möllebyvej 14 i Homslrup. 
Programmet består av Europas (kanske! ) slörsta samling av telegrafutrustning. 
precisionsbyggda ångmaskinsmodeller och musik på fyra stora underhållnings
orglar. Förtäring och fOreläsning om telegrafens historia ingår också. 
Vid milt besök koncentrerade jag mig på "Europas kanske slörsta telegrafapparat
samiing" som Anton själv skriver i sitt infonnationsblad. Samlingen är prydlig t 
uppställd . både fristående (så man kan känna/pill a lite på apparaterna) och i väl 
upplysta glasskåp. Här finn s 29 kompletta telegrafenheter (skrivare, telegrafinyckel, 
relä och galvanometer) varav 6 i låda fdr portabelt bruk och ytterligare 33 skrivare 
bland annat 6 Ericsson och 2 Öller Vidare kan man hitta Wheatstone-receivers och 
transmitters, en nål telegraf samt en stor mängd mätinstrument, motståndsdckadra,r 
nycklar och liknande. 
Anton Stormlund förvarar dessutom, tillsammans med sin egen samling. Store 
Nord iske Telegrafselskaps samling av telegrafhi storia. Denna del är inte li ka 
omfatt ande som Anlons egen samling men innehåller fl era intressanta apparater och 
minnesmärken. 
Anton Stormlunds TelegrafhistoriskeApparatsamling är absolut vän ett besök om 
ni har vägarna förbi Vcjle i Danmark. Ring och avta la tid . Telefonnumret hem är 75 
837883 och till arbetet 75 55 23 41. 
Vägbeskrivning enligt roljande: Kör av E45 på avfart nr 59. Kör västerultill rorsia 
rondellen. Sväng vänster/söderut mot Hornstrup. Sväng vänste r efter några hundra 
meter när du ser en blå/v it skylt med texten ForsamJingshus. 

Bengt Almqu·st 

@----
Var skall Clark Kent klä om? 

Så stod dCI i en artikel i Dagens Nyheter den 11 november, och man kan fOrstå 
rorfattarens vånda. I och med alt det blir fler och fler mobillelel"oner minskar 
behovet av att kunna krypa in i ell eget, på fOrhand utställt , glasruteförsett utrymme, 
ror att avverka sina telefonsamtal. Men det är inte så Clark Kent använder 
telefonkiosken. Han behöver en plats for att så snabbt som möjligt kunna klä av sig 
mer eller mindre naken, (har han någonsin visats under själva omklädningen?) och 
lika snabbt sätta på sig sin MYCKET trånga blåa dräkt. Dessutom må<;te han 
gömma de vanliga kläderna och glasögonen i den ficka som finns i kapuschongen. 
För att hjälpa Clark, varhelst han behöver kJä om, uppmanas därfOr alla samlare all 
skaffa en "fadderkiosk", som man tar hand om enbart ror all Clark skall kunna 
utrora sin livsgäming. Kiosken kan mycket väl ligga i ett underulvecklatland och 
ha kommunikation med omvärlden via satellit. Dessutom bör man ut se en lokal 
fadder som sköter det dagliga underhållet. Svarar när det ringer, oljar myntspri ngan 
osv. Jag tror aU man på della sätt kan hjälpa alla de varelser som på eU eller annat 
sätt kan behöva lite eget utrymme fOr sina personliga behov. Skulle man dessutom 
komplettera kiosken ror rent skit snack, kanske? Och ett litet hjärta på framsidan av 
dörren månne? Då bleve det nog perfekt! 

Red 
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E-post och majordomo sändlista 
Vissa av er har redan noterat att vi sedanAugusti har en 'mass-sändlista 'for e-post 
fOr medlemmarna. Sändli stan fungerar som en mottagande c-postadress 
(slsf@uab.ericsson.se) som automati skt genom programmet majordomo skickar c
posten vidare till samtliga som finns med i sändii stans adressregisler ldag är det 
mer än 70 medlemmar i sändlistan. 

Tanken är att vem som helst av medlemmarna med e-postadress snabbt och enkelt 
ska kunna skicka ut en fråga eller ett erbjudande ti ll de i adrcss li stan. För att delta 
ska fungera finns några t änkvärda tankar': 

• 

Meddelandena är ej modererade, vi lket innebär aU vem som helst kan skicka 
ocensurerade meddelanden via Uslan. Följ därför NCliqueHe (http:// 
www. its.uu.se/suppon /netiquettef) 

Ti ll svidare är mailgruppen helt öppen for vem som he lst att ansluta sig. Det 
li nns ingen kontroll a.v medlemskap i STSF av den enkla anledningen att jag 
vill ha minimum av administration rör li stan. Undvik a lltså att tipsa icke 
medlemmar att ansluta sig till gruppen. Låt dem rörst bl i medlemmar 

Det går att bifoga 'attachment'i form aven e ller Oera fi ler; men maxslorlek 
på fil er QQ} e-postmeddelandet är knappt 30 KB . Ett enkeltWord-dokument 
äter sig snabbt upp till den gränsen, specie llt om det finn s bilder med. 

Undv ik att skicka ett 'svar till alla' (mail reply all ) på et! sändii stemeddelande, 
det kommer också de t att gå till samtliga. Skicka svaret is tälle t till den som 
undertecknat medde landet. 

Naturligtvis är det så att många av er inte har e-post eller inte vi ll vara med på 
sändli stan och därfor går m iste om den här infonnationen.Tyvärr har vi inte råd att 
ski cka van liga brev till all a med samma innehåll som i det snabba 
sändlislemeddelandel, men den information som fortfarande är aktuell kommer au 
publice ras i ett nästkommande nummer av Phoneliken. 

All t del som styrel sen arrangerar; som Årsmöte, Höstmöte e lle r andra speciella 
träffar, och annan viktig infonnalion kommer fo rt farande att skickas som vanlig 
post till samtliga. 

Är det så att du inte längre vill vara med på sändli slan, ski cka eU e-post 
meddelande till adress majordomo@ uab.ericsson.se 

I tex lfält et skriver du : unsubscribe stsf 

I övrigt behöver du inte skiva något all s, 

Alternat ive t kan du skicka e-post till Tommy.Sundgren@tel ia.com så fi xar jag det 
åt dig. 

Vi ll du veta vi lka som fi nn s med på sändIistan? Skicka e-post lill : 

majordomo@uab,ericsson,se 
med följande i tex tfälte t: who stsf 

Tommy Sr ekretären)ulldgren 
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Hört från auktionsfronten 
Det är inte så ofta som det auktioneras ut intressanta obje kt mec 
anknytning till vå rt samlarområde. 
Nu har de l dock hänt! 
På Bukowski s Moderna 26 - 28 oktober 1999 salles 
värl dsre ko rd! För eH par te le fonc..; eller vad sägs om: 

l En "Tax" rör 115 '{)()O:

En "Cobra" fö r 11 '500:-

'Taxen" var ett konstverk " \\tapped Telephone" , signerad 
Javache ff Chri slQ och daterad 1984. Bland telinte co ll age 71 ,5 }( 
56,5 (med utropspris 76 '000 - 80 '000:-) , 

"Cobran" Hugo Blombelg, Ralph LyseU och Gösta Thames LM 
Eri csson 1 950-lal. Tran sparent och röd thermoplast , grå sladd . 
Märkt LM Ericsson MADE IN SW EDEN, 

/ "'" , , > 

KommenLar Vad gäll er pri set på "'laxen" så får 
väl det anses som mycket billigt med tanke på 
att det endast ex islerar ett exemIllM 

TELEFON. "Cul"O' .. 11;., ' Lricd ",,' Hugo:. BIcI1, I""g, 
Rolph cY"911 och 00'-10 Thorr ..,), IM Er....""" , 19 50 "" 
Tr<l I1' l lOh'l ' ll Odl ''''' In("nnop o\I, 9 '6 .I,,:lrJ " .... " ~I 1.'_\ 
E""'il~ N\A[)[ II . ~"'VHX.N ~IA iCA 10 lO I.! A 
3601 76 1 Ho;d ')1 CH' 

[:le.., )" .,. ~,~"" '~" 'I.:1'''''' ,*". "' .Mlo.1e, 'o< ""'., ...... ,,,."\' 
c.:', .j~"""',:J."'''''' r- ,! 000-4 500· 

Vad gäller "Cobran" så är det väl tveksamt 
, om samma resone mang kan till ämpas . 

I Visserl igen kan Cobran vara den enda i sitt 
slag med röd hörte le fon oc h grå sladd , men 
enl igt tillgängliga kä llor så har dock den 
transparenta Cobran ej tillverkats med röd 
hörtele fon och med stor sanno li k.het ej helle r 
med grå sladd. 

! Dänned kan man nog konstate ra att priset fö r 
Cobran nog är världsrekord för ett troligt 

b- h 'h n/f1"'$.,.,.. l ..... " , ...... 0.1< /> .... ,.;."" "ltN./ ~ : " hopploc k". 

" ~. ' 

Bilder frå n Buko l'skis ka raIog. 

Nästa medlemsmöte, .. 

JAVACHEFF CHR1STO 
BlJlgalien/USA Fbdd 1935 

Bell' G romfin 

·WRAPPED TELEPrlONE· . Signerad 
Ch'iSIa och datelod 1984 . B!alldteknlk. 
collage 7 i .5 x 56 .5 . 

70.000--80.000:-

@----

Blir föreningens och se klets fö rsta årsmöte. Del är nu bestämt att det skall äga rum 
den 27 maj år 2000 på Te lemuseum i Stockholm. 

Infonnat ion om detalje rna kommer i nästa nummer av Phoneti kcn 
Ordförarell 
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Telefonkriget 1883 - 1918 
Claes-Fredrik Helgesson är en man som 
vigt en stor de l av sitt li v åt forskning om 
te leFonins ekonomiska äventyr runl fOrm 
sekelskiftet. På detta har han doktorerat på 
Hande lshögskolan i Stockholm den 15 
oktober. En av dc källor han haft är Nils 
Olander på Telemuseum. Nil s har gjort en 
popuJärversion av sin och Claes-Fredriks 
fo rskning i ämnet , och Nils höll en bejublad 
fOreläsning i Tekniska Museets 
fOre läsningssal den 19 oktober för 
medlemmar från Tekniska Museets vänncr 
och SER. 

Redan på liden runt förra å rhundratc ts 
öve rgång till de lta rådde fullt krig mellan de 
lokala tcle lbolagen och det slora 
rikstelefonfOrctagel. Nils koncentrerade sig 
på Stockholmsområdet och dCI rådande 
priskriget me llan Be ll ,Telegrafverket och 

Nils Olander Allmänna bolaget, mcn omnämnde även 
hur det Slod till i resten av riket. Man kunde lätt känna igen sig i dagens 
prisre latcrade debatt med olika abonnemangsv illkor i hårt knuten funktion med 
taxorna. Det fanns även rn öj l.i ghet att ringa grat is redan på den liden genom 
inrorande av de t som i dag kallas 02O-nununer Föredraget är en spännande 
histo ri a om den då fria marknadens framfart , som slutade j c H defaClo-monopol 
som varade ända till 1980-tale t. 

För att giva möjlighet till alla medlemmar i STSF har vi lyckats övertala Nils att 
ko mma och berätta den spännande historian en gång till , fast då på vånårsmöte 
på Telemuseum i Stockholm den27 maj 2000. Missa inte detta unika tillfalle all 
få höra hur te lebolagen värvade sina kunder med allt me r utstuderade 
abonnemangsv illkor. 

Henrik Lundin & Thomas Floreteng 

SMS nu även med Telia Refill 

Den 15/ 11 öppnade Telja möjligheten att sända SMS från telefoner med Refill 
abonnemang. Varje sändning skaJl kosta omkring 2:50 kr, och ror det kan man sända 
ca 160 tecken. Med tanke på all det kostar 6 kr minuten på dagen och 2 kr minuten 
på kvä ll en all talas vid , kan det nog bli lönSlmt alt sända sin äJ skadc ett meddelande 
i stället rör att prata bort tiden. Eller hur var det man sa när telefonen var ny: Det 
taJadc fri rgär, det skri vna består .. 

Red 
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FRÅN FÖRR av Thord Andersson 
Ur Ericssons personaltidning KONlAKTEN No. 12 1999 

Ericssons Diavox-telefon är företagets genom tiderna mest framgångsrika 
analoga telefon för fasta nät. Modellen presenterades på marknaden hösten 
1977 och Ii II verkadcs vid fabriken i Karlskrona i totalt 6,5 miljoner exemplar 
mellan 1978 och 1989. Därutöver tillverkade också Televerket ett okänt antal 
apparater. Antalet varianter var legio. Diavox fanns både med knappväljare och 
fingerskiva och även i högtaJande utförande. 
Den ovanligaste och mest åtråvärda modellen är lyxvarianten i ädelLrä från 
1984. Del krävdes stor yrkesskicklighet att ta fram de eleganta handgjorda 
lräkåpoma tilllyxvarianten av DiavQx. Man kunde vä lja på teak , körsbär, 
valnöt och mahogny. 
Varje telefon var individuellt numrerad och levererades med äkthetscertifikaL 
Denna unika se rie telefoner Li ll verkades för Ericssons räkning vid Televerkets 
fabrik i Nynä .. hamn. 
Diavox, som i första hand var avsedd för den 1976 lanserade AXE-växe ln , är 
en typisk representant för svensk 70-talsdesign. Carl -Arne Breger, 
efterkrigstidens mest tongivande designer i Sverige, gav den dess form. En 
Diavox med lräkåpa finns utställd på Museum of Modern Art i New York. För 
det tekniska svarade det av Ericsson och Televerket gemensamt ägda Ellemte l. 
Knappsat sen var placerad på apparatens ena sida både av estet iska och tekniska 
skäl. På så sätt kunde man ha etl längre kretskort och scnar~ även två ovanpå 
varandra, vilket bland annat behövdes på de kapacitetskrävande 
systemtelefonerna. Endast två skruvar höll samman apparaten. 
Diavox fick en nygande start. Produktionen sku lle gå igång före semestern 
1978. Vid luciat id 1977 fick Ericsson världens dittills största 
telekombestäl ln ing från Saudiarabien. Det var genombrottet ror AXE och 
inkJuderade även 400 000 Diavoxer. 75000 av dessa skulle levereras före 
oktober 1978. Tre dagar fö re deadline var fabriken i Karl skrona klar. 

Art ikeln är återgiven i Phoneliken med godkännande från Thord Andersson . 
thord . ande rsson@ebc.ericsson. se 

Hel/rik 
När Th ord hade skrivit 0l1ikeln o\'Olijick han brev från läsarna som kunde 
tillföra mer in/ont/ation om trädiavoxerno. Brevet på nästa sida. som 
redigerats av TJlOrd, återges härjörförsta gången till en större läsekrets. 
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Mer om trätelefonerna 
Del händer allt som oftast att jag rår en del kommentarer till mina hi storiska bidrag 
under rubriken: Från fö rr. I nummer 12 av Kontakten skrev jag om dc lyxiga 
träleleronema från början av SO-talet. Bert Björkling som är redaktör vid Ericsson 
Radio Systems AB, Nynäshamnsfabriken, har en hel del intressant merinformalion 
all lämna. Här några ci tat direkt ur Sms brev: 

"Trårele!ollemo till,'erkodes av Te/is/abrik " NYlläshanm odl levererades till Te/io 
fdöl 'oral/de Telel'l'rker) där de ingick i Te/ias butikssort;melll, Del var all/så här 
som mall utvecklade den exklush'o tekniken aU tillverka (räte/e/OIlcI; in/e hos 
Ericsson , All också Ericsson tillhandahöll och levererade Dial/ox träte/e/oller 
(exempl'ivis i Saudiarahien) beror uteslutande på det Eflemtel-avtal som 
IIpprättades mella" Te/e\'erket och Ericsson. Det innehöll b/and annat e1/ 

IIppgörelse att Tefi i Nynäshanm på uppdrag av Televerket skulle tillverka och 
imta/kro AXEjörden svenska marknaden och Ericsson world wide. 
TefisjaIJrik i Nynäshamn startade jör övrigt /9/3 då verksamhetelijlyl/ade från 
Mosehac:ke j StockJwlm till den då "ybyggdafahriken i NynäsllOn/ll . TeN är en 
förkortning av Telel'erkets l"dllstn"div;s;oll som startade ; man; /89/ ; Bångska 
/-Iuset på Mosehackl' Torg. Namnet Teli togs l1å~OIl gång på /970-talet. Fabriken 
ägs i dag uv Ericsson Radio och till\'erkar afifenll-flöra produkter (ANP)." 

Bert berättar vidare all han själv äger en Diavox gjord av masurbjörk , en ännu mer 
unik telefon än de övriga trämodellema. Han fick den for goda f6rslag all säkerställa 
en viss produktion. Ulf Eklund , tekni sk chef i dåvarande Te li , säger all li stpriset på 
de olika lrälclefonema låg mellan 2 500 och 4 000 kronor. 
Varianten av masurbjörk fanns dock aldrig lill salu . Dcn gjordes i endast 300 
exemplar och användes uteslutande som speciell gåva till olika " potentater" i 
samhället , till vilka Bert med telefon nummer 167 dock inte räknar sig själv. 
Enligt Ulf Ek lund var Ericsson mål.11igt intresserade av trätelcfonema, men i 
samband med Saudiarbien-ordem skänkte Ericsson några telefoner till oljeschejkar 
och andra viktiga personer i reklamsyfte. Stig Olofsson, som var chef for Tclis 
snickeri berättar att det var Telis dåvarande VD Kai Lervik som kom med ideen att 
ta fram en Diavax i lTä. Det var i samband med Televerkets dåvarande 
generaldirekt.ör Bertil Bjurcls pensionering. Ericsson hade av samma anledning tagit 
fram en förgylld Di,rvox som dock smögs undan när Kai kom med sin Diavox i 
masurbjörk . 
Vidare ur Bens brev: '''Ti ll verkningen av tr.i.telefonema började med en handstyrd 
italiensk profil fräs som italienarna använde i sin madonnulillverkning. För al t 
komma upp i vo lym inlörskaffade Teli en numcriskt styrd japansk profilfräs med två 
fräshuvuden . Efter fräsning ski ckades trätelefonerna ti.ll Småland där en fimla 
putsade dem ror hmd. Därefter sändes de tillbaka for lackn ing och montering av den 
elektronik SOm Ericsson och dåvarande Televerket utvecklat i dCI samägda 
utvecklingsbolaget Ellclllle l. 
Själva lackeringen var en speciell procedur som Te1i då log patent på enligt Stig 
Olofsson , som numera äger patcntet. Stig, som i dag har eU mretag i Bjämum for 
tillverkning av träinredningar till bilar, berättar alt andra tillverkare miss lyckats i 
sina försök all ti ll verka trätclefoner. Det blev en massa sprickor i dem." 
Det här var en spännande historia om de exklusiva och numera sällan sedda 
träte lefonema. SäkCl1linns det, bland Phonetikens läsare, en och annan som kan 
bidra med andra goda historier av det här slaget. Hör av er! 
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Julklappstips 
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Videofi lmen onl EriL:ssons te lefoner frän 1878 till I 920-ta let är dcn bästa julklapp 
du kan ge en te lefonsaml are, e ll er potentiell sådan. Beställ från Henrik Lundin elle r 
Rustan Gandvik. Videon är ca 30 minuter lång och finns på svenska i P\L, och i 
engelsk ve rsion i NTSC och ~L- format. 

Pris 220 kr + porto (35 kr inom Sverige). 

X -mas gift For Sale 
STSF has produccd a 30 minutes video "~Iephones manufactured by L.M. 
Ericsson" showing aboul 70 telcphones produeed from 1878 and to the 1920'sThc 
Iclephones on disp lay are from theTelemuseum co llect ion in Stockholm, and from 
private collections. The video is av iable in 9\L (English and Swedish) and NTSC 
(English version only). 

Price SEK 220 + postage ( USA including postoge: SEK 300 or US$ 35, Europe 
including postage: SEK 275 or USS 32). 

Och glöm inte fortsättningen 
Will be continlIed, .. 

Filmprojekt nr 2 om telefoner tillve rkade av Hakon BruniusAnton Henrie Öllcr 
samt Kungliga TcJegrafverket är nu på planeringsstadiet. Hjälp önskas med 
manusförfallande, ideer, lån av redigeringsstudio, musik mm. 

Kontakta Henrik Lundin om du vill I kan hjälpa till med färdigställandet av 
dol2. 

Conlacl Henrik Lundin if you would like lo participale in making parI 2 o/Ihe 
videos. 
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Läsarsvar 
Taxen som jag undrade över i 
roITa numret av Phoneriken fick 
iag svar på ifrån Eva Oerlow på 
Telemuseum. På telemuseum 
finns en katalog "Zbirka telefon" 
där Eva kände igen apparaten .. 
Där kan man till vidstående bild 
läsa alt apparaten är tillverkad av 
Oecker i Homolka på licens av 
Ericsson i Budapest. Tillverkades 

i Ungern 1896, så nu är det problemet löst.Tack Eva! 
Henrik 

Läsarbrev 
Hej Telianer och STSF -medlemmar! 

Jag håller på att skapa en sida med bilder av telemiljöertelefoner och telegram på 
vykort . Kanske lite i utkan ten av STSF, men jag har under en antal år samlat på bl.a. 
dessa bilder. Äldre telefonräkningar och annat i pappcrsväg kommer kanske också. 
Synpunkter (även kritiska) och framför allt goda råd, lämnas av Er om sidans 
upp lägg. Den är ju till får Er och andra, och ska därför vara bästa möj liga. Själv kan 
jag ju lina på vyerna i albumet. Välkommen att hälsa på i ry mden. 
hup:llk jell.smult .cQmmlefonvykort.htm 

M VII/Kjell 

Det kom ett mail till H enrik som svar pd EricoJ'oxpriserna hos Buskowski 

Hello Henrik, 
Thanks for the STSF listserve address. I will put a sa les ad on il fo r pushbulton 
Ericofons mod. 700. Il secms that there are some Swedish Colloctors interesled in 
them. A Swedish colloclor from STSF was bidding on an ebay auctions $30250 for a 
green one 2 wreks ago and then il was sold for$307 .50 to <Il American collectof. 
Thats the same madness as the transparent one for more than 10.000 SEK. 
I made a special price for the 700-Ericofon to the collectors on the ATCA li stserve 
and sold in 5 minutes my stock of 13 brown ones and have a lot ofbackorders. Hope 
the interes in Swedcn will be the same. 

Ha ve a great day. 
Arnold 
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TELEFONJAKTEN 
Vist är det märkligt ibland? Jag menar här har man gåll på sanuna arbetsplats 
i över tjugo år, mötts dagligen, pratat om väder och vind, dryft<t 
vä rldsproblem och bagateller, där man möhs i hissen ell e r korridoren. 

Så har man då återigen sall ut en annons i lokalpressen. 
Under köpes står ah läsa '''Trä och plåt telefoner 
köpcs" ..... Döds tyst , sånär som på några ointressanta 
bakelinelefoner. 
Plötsligt fums han bara där, i andra ändan av luren. JassA 
är det du. Inte v iss te jag aU du höll på med gamla 
telefoner. På v inden har v i fakti skt en L.M.Ericsson 
väggte lefon. Jag lar med den till jobbet i morgon. 
Änt ligen morgon. RfNG!!! / Jag har den här du kan 
kom ma upp och tina. 
Nu är man ju tvungen att vara lite artig , en ond axel, 
eventuel lt in for rönkning ... . bla .bla. Del enda som rör sig 1 
i skallen är plastkassen som ligger där på skriv bordet , 
jag fd rsöke r att sneg la fOrbi mannen, jag undrar vad det 
är? Så liten den verkar vara. 
Så äntligen. Med en lätt darrning öppnar jag fOrsiktigt 
den igenknutna kassen. Fram tittar en helt underbar liten 
vägga parat , ni vet den som i suplementet till 1892års 
katalog går under benämningen "n:oI33. 
Väggte lefonapparat med fast mikrofon och löffeltelefon" . 
Okey den var skitig så det räcke r, men efter en snabb koll 
kunde jag konstatera aU telefonen var i ett utmärkt skick. 
Efter som vi smärtfritt kom överens om pri~l, kunde jag 
lätt lyck li g återvända till min arbetspl ats, med ett tre vligt tillskott till min 
samling under armen. 
Så bröder och en ell er annan syster: Ge inte upp, än finns dom där, och 
ibland närmare än du tror. 

Gunnar Modig 

@----
ELEKTRICITETEN och 

DESS FÖRNÄMS'IÄ TEKNISKA TILLÄMPNINGAR 
Med särski ld hänsyn till 

DE NYASTE UPPFINNING ARNE 
ar 

G ustaf Robert Dahlander 

En bok från år 1882 med ovannämnda titel fick j ag en dag av Gösta Thamcs. Vilken 
guldgruva fd r oss som gillar tc lehi storia. Den innehå ller 62 sidor om 'Th lcfonen och 
Mikrofonen. Vad sägs om följande rubriker: 
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134. Ljudets öFverrorande medelst elektricitet. 
135. Reis' teldon. 
136. Sång - kondensatorn 
137. Grays telefoner 
138. Bells telefoner 
139. Teorien för Bells telefon 
140. Edisons telefoner 
141 . Gowers telefon 
142. Phelps krontelefoner 
143. Böttchers telefon 
144. Elektro · kapillära telefoner 
145 . Aders, Siemens m. fl . telefoner 
146. Induktionsströmmars användande i stället för galvaniska strömmar vid 

telefoner 
147. Hughes mikrofon 
148. Mikrofoner med flera kontakter 
149. Trouves, Blyths m. fl. mikrofoner 
150. Mikrofonens egenskaper 
15 1. Blakes transmitter 
152. Ericssons mikro - telefon 
153. Dolbears telefonsystem 
154. Oe Lochts pantelefon 
155. Herl ' telefonsystem 
156. Dc telefoni ska operaf6reställningame i Paris 
157. Telefonledningar 
158. Induktionen i telefonledningar 
159. Åskledare vid telefoner 
160. Teldoniska centralstationer 
161 . Särskilda tillämpningar av teleFoner och mikroFoner 
162. Hughes indukLionsvåg 
163. Bells [oto[on 

Jag ska fOrsöka se till att vi i Phonetiken presenterar vissa av dessa kapitel. Vi kan 
inte ta med alla på en gång men ett litet kapitel i varje nummer hoppas jag au 
redaktionen vi ll ta med. 

Låt mig börja med en kort presentation av forfattaren Gustaf Robert Oahlander. 
Född i Göteborg den 7 juni J 834. H<I1 blev civil ingenjör (då beteckningen på en 
civil ingenjörsexamen vid den militära skolan) vid Högre Artilleriläfoverket i 
Marieberg. Han började arbeta på Chalmers 1856 som lärare i tillämpad fysik och 
mekanisk teknologi. 

År 1859 börjocie Oahlander tillsammans med kollegan A. V. Ewert att utge en 
''Tidskrift för teknologi och tillämpad naturlära", Den torde vara Sveriges forSla 
tekniska tidskrift. Han gjorde också tekniska nykonstruktioner och skrev 
vetenskapliga uppsatser. De tekniska nyheter han stod fOr innefattade umyujande av 
elektriciteten för kontroll ·, vakt· och reg!cringsändamål Det var elektriciteten som 
blev särski lt föremål fOr Oahlanders tekniska inuesse. FaiFaIi. 
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Forts. 
Han utgav läroböcker i nera ämnen, såsom mekanik, värme- och e lektricitet slära samt 
kraftmaskiner. Dessa läroböcker fick god marknad och utgavs i nera rev iderade 
upplagor. 

Han gick ur tiden 1903. 
Vi börjar i delta nummer med en presentation av Sjunde kap itid. . Jag har scannat in 
texlen och behållit de n ursprung liga stavningen och återg iv it texten ordagrant. / 
Henrik 

Telefonen och mikrofonen. 
134. Ljudets öfverrörande medelst elektricitet. 

En af de intressantaste och mest öfvcrraskande af de många vig ti ga uppfinningarne 
inom elektric itetens område är ljudets öfverförande sto ra aFstånd genom rännedling af 
e lektriciteten. Knappast någon annan uppfinning har på så kort tid vunnit elt så 
al lmänt erkännande och så vidsträc kt tillämpning som denna. LihäJtorde den ännu 
va ra endast v id början af s in utveckJing , och att döma aF alla tecken är del. som 
hitintill s i denna väg bJiFvit utränadt , huru betydande detta också är. endast ringa mot 
hvad framtiden kommet att erbjuda. Det är fOr övrigt icke bJolt ror den praktiska 
nyttans skull som de ror, ljudets öfverförande uppfunna apparaterna äro af intresse, 
äfven ror den vetenskapliga Forskningen erbjuda de nya hjelpmedel af oskattbart 
värde. hvilka redan fOrt till vigtiga iakttagelser. 

De nu i fråga varande apparaterna kunna anses såsom härledda af de elektri ska 
telegrafapparaterna. I sje lfva verket angaf telefonens fOmäms~e upphofsman. Belt, i 
sin patentansökan sin uppfinning såsom innefattande nya och ny tti ga fOrbättringar uti 
telegrafien. Man kan äFven med skäl betrakta telefonen såsom i visa hänseenden den 
fullkomligaste aF alla teleg rafer, och sedan man nu mera lyckats all verkstäJ la 
telefonering på äfven mycket stora afstånd , torde detta sätt för meddelande i många 
rall användas i ställ et fö r telegrafering. Men icke torde denna komma att allmännare 
undanträngas genom telefonens användande. Oafsedt andra omständigheter. som 
härv id äro alltuga i betraktande, är den registrering elle r tryckning ar depescherna 
som vid de mes t begagnade telegraferna, t. ex. Morses och Hughes, förekommer, af 
så stor v igt genom den kontroll derigenom erhål les , att redan denna rördel torde vara 
afgörande. Icke heller kan te lefoneringen ske lika hastigt som telegrafering med de 
fullkomligare apparatern a. Men å andra sidan eger te lefonen ett så afgjordL roreträde 
fOr meddelanden utan me ll anhand, att dess till ämpning i den vidsträcktaste 
omfattning är i hög grad sannolik.. 

Mikrofonen är ett med te lefonen närbeslägtadl instrument, ursprungligen afsedt 
fOr svaga ljuds fOrstärkning. likasom telefonen ror att göra ljudet hörbart på långt håll. 
Genom kombinat ionOl af dessa båda instrument har telefonens värde väse ntligt blifvit 
förhöjdt. Men man kan ej numera göra en skarp skilnad mellan dem båda. Vi skola 
först beskrifva de enkla tel efonerna och mikrofonerna , hvar ror sig och sede rnlera dc 
ganska invecklade instrument. som erhållits genom deras rorening li ll eU enda, hvilket 
vanligen bär namn af mikro-telefon ell er endast telefon . 

Fortsättn ing fö ljer ... 
lIel/rik L/lt/din 
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Önskas 
Part.s na«1Gd to r8p61r OB JJ Ge.rman ~t.o duk. tlllephonu 

y--cradl.e 5 of t.OO18 &.1'8 ll8ed9d 

o 
-- aupport 6 ot tbue need.ed 

_ llpaeer 2 of the. e neaded 

_ traaaait-ter C&peule Dover l or 2 of the8e need.ed 

I IlA iII need ot the parts in th •• bova drllwinge to repair .some 

of tb", OB JJ talephonell and \'/ould be glad to bu1 or trade for 

tl;e.m.. f'lease let 1i16 knOll if YOll oan halp. I appreci.te your halp 

and IdndnSII'B in this proJact and I tllank you ao Illuab. Such parts 

elo not Ilav" to be !rem t.he OB JJ Illodels 88 Ilest of thes8 1t8IIIS 

can be hem other German ielolphonea, luch aa the WJS or "48 lIIOdels. 

),gain Hank you and kind regarda. 
All the best. 

Fler medlemmar till 2:a milleniumets första årsmöte 

Det 2:a millenniets forsta årsmöte kommer an avhållas den 27 maj på Telemuseum i 
Stockholm. Mer detaljer kommer i nästa nwnmer av Phonetiken. 

Styrelsen 

29 



Önskas forts. 

Vår medlem Georg Ek i USA söker två st 
mikrofone r (No I odl 3 på bild). De finns 
avbildade i KGL. Te legrafverkets 
Apparater från 1906 på sid 180. Det är 

\. , , 

no I Telegrafverkets och no 3 Ericssons 
som han letar efter. Har du en mikrofon 
så kontak ta Georg på telefon 001 303422 
3563 e ller skriv. Adressen finn s i 
matrike ln. Alternativt kontakta Henrik. 

jf" .J 
•. I I 
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J
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Skrufklämmor enligt bild. 
Vår medlem Arnold Rupp i Spanien söker lås ningsmuttem till 
skrufklämmor på Ericssons väggapparater, se bild. Det är inte 
skru ven utan muttern med två hål under själ va kardongmuttem 
han söke r. Han behöver minst 5 sI. Har du någon du kan avvara 
så kontakta Arnold på telefon 0034 93 4 19 O 11 8 eller skriv. 
Adressen finns i matrikeln. Alternativt kontakta Henri k. 

Hörtelefoniock . 
Jag söker hörtelefonlocket till en Ericsson mikrotelefon typ RE. 
Telefonlocket fas tes medelst en gängad melallring. 

Bottenplana av plåt till Be 3 15 och Be 3 10 sökes. 

Taltransformatom (smal ru lle) till L. M. Ericssons väggapparat AB 120 eller 122 
sökes. 
Motsvarande fanns säkert i flera olika apparattyper från den tiden. Transfonnatom 
är 86 mm lång och ändträet är 19 mm i fyrkant. 4 ledningsändar fi nns i samma 
ände. 

Henrik Lundin Tel: 08-8-754 33 47 

Snören till växe lbord AK 160/LK 160.5 ::t gröna, 4 st röda och l st g rå. 
2 st. bottenpl allor till AB 11 2, Telegrafverkets telefon från 1894. Plattorna bör vara av 
trä, 183 x 105 x 4 mm. Gärna nyti llve rkade men svarta. 

Thomas FloTl'teng Tel: 08-77754 70 

Jag och en god vän till mig håller på att försöka få tag på e n tele fonkiosk model 1945 
(reklamkiosken som även fanns i Göteborg och Malmö). Telemuseum har en bild på 
sidan http:Uwww.te lemuseum.selhistorialkioskerIl945.html. ~lia har (efter att de 
insett att vi har ett seriöst samlarintresse) hjälpt oss med att kolla om de eventuel lt 
kunde ha någon kvar bl.a . i centralfOrrådet i Nässjö, men dessvärre ulan framgång. 
Det förefaller som om det enda bevarade exemplaret är det som A-service renoverat 
och som nu står på gården utwlför Th lemusewn. 
Finns det någon som har något tips på var man kan finna en kiosk? 

Tomas Me/ander: Tel: 08 , 755 /446. Fax: 08 ' 755 28 89 

melandcr@zeta.te1enordia.sc 
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Förnicklade fingerskivor passande till BC 310, BC 330. Gärna i sä oanvänt
skick som möjlig.

Gunnar Modig Tel: 0660 - 765951

Jag söker en dekal för att renovera en telefon. Telefonen i fräga är en
väggmodell i trä LM Ericsson mod 330 typ 4 utan skrifttafla,motsvarande
Telegrafverkets AC 160. Pa batterilockets frarnsida sitter en deka! sorn är
cirka 8 cm hög och 5 cm bred. I mitten av deka!en är det en telefon typ
Taxen. Ovanför stär det LM Ericsson 0 Co. Pa vänstra sidan av Taxen stär
det Trade och pä dess högra sida stär det Mark. Undertill stär det Stockholm.
Min deka! är i rnycket däligt skick likasä själva telefonen är i sädant skick att
jag bedömmer den vara ett klart fall för renovering. Skulle du ha en sädan
dekal eller vet var jag kan fa tag i en sä hör da av dig till mig. Jag som
undrar är en nybörjare i denna förening och bor i Malmberget.

Johnny Häll Tel: 0970 - 23686

Finlles
Linjeväljare för 15 linjer.

Bo Eriksson Tel: 0500-41 8987

Hello aB,
Iknow that a few of you is watehing the ebay auctions on the net.Probably you
thought the same as me when you saw the high bidding prices in the last time for
the 700- Ericofons with push button, pulse dia!ing - absolutly madness:
27.10.99 - Ebay item # 185493013, Orange 7oo-Ericofon, sold for $ 281.50
03.11.99 - Ebay item # 189735311, Green 7oo-Ericofon, sold for $ 307.50
10.11.99 - Ebay item # 193827654, White 7oo-Ericofon, sold for $ 228.03
Ihave a good source for this model and can make following offer for rny fellow
collectors from STSF: 7oo-model push button pulse dialing Ericofon avaiable in
brown, white and green, in working order, good to super condition (only some of
the brown ones have light scratches), with line cord and RJ 11 Western plug for US$
40.00
plus shipping from Spain (this will not cost so much) ca. US$ 8.00
I hope this offer might be interested for you specia!ly for one STSF fellow collector
who offered $302.50 on the auction for the green Ericofon and didnt get it.

Have a great day.
AmoldRupp

Calle Calabria, 234
E-08029 BARCELONNSPAlN

Vi har gjort ett undantag vad galler att ange priser; eftersom det här mer handlar
omjämförelser än reda pengar.

Red.

Forts.



Finnes forts.

Kataloger: Kgl. Telegrafverkets Apparater 1906, Telegrafverkets materiel 1926,
Telegrafverkets materiel 1931.
Böcker: Ekebergs telefon i dei 1,416 sidor, Ekebergs telefoni deI 11,360 sidor,
Ekebergs telefoni dei Ill.I, 184 sidor, Ekebergs telefoni dei ill:l,2, 394 sidor.

Henrik Lundin Tel 08-7543347

Diavox med fingerskiva.
Gunnar Madig Tel: 0660 - 765951

Kataloger: Kgl. Telegrafverkets Apparater 1906, Telegrafverkets materiel 1926,
Telegrafverkets materiel 1931.
Böcker: Ekebergs telefoni dei 1,416 sidor, Ekebergs telefoni dei 11,360 sidor,
Ekebergs telefon i dei Ill: I, 184 sidor, Ekebergs telefoni dei Ill: I ,2, 394 sidor.

Henrik Lundin Tel 08-7543347

Alla medlemmar
och

Phonetikens läsare
önskas en
GODJUL

och
Ett Gott Nytt
Millennium
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Stadgar för 

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening 

STSF 

§ 1 Firma och hemort 

Föreningen är en ideell, opolitisk förening vars firma är "Sveriges Telehistoriska SamlarFörening". 
Styrelsen har siu säte i Stockholm. 

§ 2 ÄndamAI 

Föreningen har till ändamål "tt bl.a 
• sprida telehistorisk infonnation 
• öka medlemmarnas kunskap om telehistoria 
• slödja intresset för samlande! av telehistoriska förcmå.l 
• anordna medlemsträffar för utbyte av information 

§ 3 Föreningens organ 

Föreningens organ är 
• Årsmöte 
• Styrel se 
• Revisorer 
• Valberedning 
• Medlemsblad 
• Arbetsgrupper 

§ 4 Medlemskap 

Till medlemmar av föreningen kan antagas fysiska och juridiska personer som har intresse 
för telehistoria. Ansökan om inträde skall inges till föreningen. 
Medlemskapet blir giltigt sedan sökanden antagi ts av föreningen och erlagt stadgade avgifter. 
Sökande som antages förutsätts ha tagit del av stadgarna och förbinder sig att följa dessa. 
Medlems familj kan bli delaktig i föreningens verksamhet genom familjemedlemskap. 

§ S Avgifter 

MedJem erlägger endera av följande med belopp som fastställs av årsmötet: l) årsavgift, 
2) årsavg ift för familjemedlemskap, 3) årsavgift för utrikes medlem eller 4) årsavgift för 
nyinträdande medlem. 
Årsavg ift för nyinträdande medlem erläggs vid inträdet. Övriga medlemmar erlägger 
årsavgift för innevarande år före februari månads utgång. 
Styrelsen äger från fal l till fall besluta om avgift för juridiska personer, institutioner och 
föreningar. 
Erlagda avgifter återbetalas inte. 



§ 6 Styrelse 

Föreningens an gelägenheter handhas av en p~ årsmötet vald styrelse, bestående av 
ordförande och fyra (4) ledamöter. Ordforande välj s varj e år och av övriga fyra ledamöterna 
väljs två varje år och för två år i sänder. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice 
ordförande. kassör, sekreterare och vice sekreterare. 
Ordförande utses genom personligt val, varefter styrelsen inom sig utser övriga 
befattningshavare. Styrelsen utser inom sig ve m eller vilka som skal l vara firmatecknare. 
För kontinuitet i styrelsearbetet bör max tre ledamöter utbytas per år. Ingen ledamot får sina 
i styrelsen mer än sex (6) år i rad. Styrelsen är bes lutsmässig om minst tre (3) ledamöter är 
närvarande. På årsmötet utses även två (2) styrelsesuppleanter att ersäua frånvarande 
ordinarie styrelseledamöter. Dessa väljs på t"å år och på så sätt alt endast en väljs varje år. 

§ 7 Styrelsens åJ iggande 

Styre lsen företräder foreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter 
samt beslutar å föreningens vägnar enligt dessa stadgar. 

Det åligger styrelsen att 

• på bästa sätt verka för föreningens ändamäl i en lighet med dess all männa målsättning 

• utse den eller de som tecknar föreningens firma 

• handha förval tningen av föreningens löpande angelägenheter och räkenskaper 

• till sätta for fö reningens verksamhet erforderliga arbetsgrupper samt fastställ a 
instruktioner för dessa 

• till ordinarie årsmöte avgiva verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste 
räkenskapsåret jämte upprätta förslag till budget och årsavgifter fOr kommande 
verksamhetsår 

• forbereda alla ärenden som skall foreläggas års mötet 

• verkställa av årsmötet fattade beslut 

• bes luta om uteslutning av medlemmar 

§ 8 Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner det erforderligt ell er då minst två av 
styrelsens ordinarie ledamöter så begär, dock med minst fyra (4) möten per år. 
Vid styrel sens sammanträden leds förhandlingarna av ordföranden. eller vid förfa ll för 
denne. av vice ordföranden. Är båda förhi ndradc väljer de närvarande inom sig ordförande 
för sammanträdet . 
Vid förfall av ordinarie ledamot inträder en närvarande suppleant. 
Suppleant som ej tjänstgör som ersäUare för ordinarie ledamot äger deltaga i förhandlingar 
men ej i beslut. 
Vid styre lsens sammanträden skall foras protokoll som skall justeras av ordförande samt 
ytterligare en närvarande ledamot. Envar ledamot som deltagit i ärendets avgörande anses 
ha biträtt det i protokollet intagna beslutet , såvida han ej låtit där anteckna en avvikande 
mening. 

Styrelsen är bes lutsmäss ig när minst tre ledamöter är närvarande. Som närvarande på 
styrel semöte räknas även deltagande via telefon eller motsvarande. 
Beslut är giltigt om det biträds av flertalet röstande. utom i de fall fO r vilka i dessa stadgar 
föreskri vs kvalificerad majoritet, och for de fall endast tre ledamöter är närvarande, då 
enhäl lighet krävs. Vid lika röstetal foljs de vars sida ordföranden stöder. 

Kallelse och dagordning skall tillställas ledamöter och suppleanter i god tid (min 14 dagar) 
före sammanträdet. Fax. post. elektronisk post eller personlig kallelse via telefon godkänns. 



§ 9 Räkenskaper och revision 

Föreningens räkenskaper skall avslutas den 31 december varje år. Styrelsens årsredovisning 
skall senast den 3 1 januari överlämnas till föreningens rev isorer. 
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två på årsmötet utsedda 
rev isorer. Revisorer väljs av årsmötet, en varje år och för två år i taget. En revisorssuppleant 
väljs av årsmöte t fo r ett år i taget. Revisorerna skal l senast den 28 feb ruari avgiva berättelse 
över si n granskn ing. 

§ 10 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålls årligen, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmöte skall ha 
ägt rum senast den 30 juni varje år. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma : 

[. Mötets öppnande 
2. Val av ordf6rande för mölet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4 . Val av två justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare 
5. Upprättande av förteckning över de närvarande 
6. Frågan om mötets behöriga utlysande 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Revisorernas granskningsberättelse 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
II . Bes lut om årsavgifter till föreningen för kommande verksamhetsår 
12. Val av: 

a. Ordförande för föreni ngen för ett år 
b. Två styrelseledamöter för två år 
c. En styrelsesuppleant för två år 
d. En revisor för två år 
e. En revisorsuppleant för ett år 
f. Valberedning för ett år 

13. Beslut om ersättning eller arvode åt styrelseledamot e lle r fören ingsmedlem 
14. Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen senast en månad före mötet 
15. Ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avs lutande 

§ 11 Extra möte 

För behandling av visst ärende skall extra möte hållas, när styrelsen finner det påkallat , eller 
då det skri ftligen begärs av minst 10 % av medlemmarna. 
På extra möte får till avgörande endast tas upp ärende som varit upptaget i kalle lse til l mötel. 

§ 12 Kallelse 

Kallel se skall ske skriftligt till samtl iga medlemmar. Vid ordinarie årsmöte skall kallelse 
utgå senast tre (3) veckor före dagen rör mötet. Datumstämpling, på ku vert vid postutskick. 
på fax eller elektronisk post, räknas som avsändningsdag och accepteras. 
Vid ordinarie årsmöte skall medlemmarna senast en vecka före mötet till ställas dagordning 
upptagande de ärenden som skall behandlas på mötet. 

§ 13 Möten 

Mötcn hålls på plats som styrelsen bestämmer. 
Förhandlingarna inleds av föreningcns ordförande, eller vid förfal l, dess vice ordförande. 
Protokoll justeras av tvåjusteringsmän och godkänns av ordförande. 



Vid möten har varje medlem en röst. Ett familjemed lemskap innebär likaledes en röst. 
För rösträtt fordras att medlem erlagt årsavgift. 
Beslut fattas med acklamation, eller avgörs genom öppen e ller sluten votering . Beslut fattas 
med enke l röstöverv ikt. Vid lika röstetal gäl ler den mening som ordföranden f6reträdcr. 
Uppstår lika röstetal vid val och sluten votering, skall lotten avgöra. 
Alla bes lut bekräftas genom klubbslag. 
Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för forvallni ngsåtgärd fOr 
vil ken han är ansvarig och ej heller i val av revisorer. 

§ 14 Valberedning 

Valberedningen har tiU uppgift aU förbereda och vid årsmöte t framlägga forslag på 
lämpliga kandidater till de funktionsposter som enligt stadgarna skall besättas vid årsmötet. 
Valbered ningen skal l bestå av två (2) ledamöter och en (l) suppleant som utses av ordinarie 
årsmöte för ett år i taget. 

§ 15 Uppsägning av medlemskap 

Om medlem önskar utträda ur föreningen skall skriftlig uppsägning lill föreningen inlämnas. 
Medlem som ej inbetalt årsavg ift trots påminnelse utesluts ur föreningen . 
Medlem som brutit mot stadgarna eller åsamkat fOren ingen skada, äger föreningen rätt att 
säga upp. För bes lu t härom fordras minst fyra femtedelar av de av styrelsens ledamöter 
avg ivna rösterna. Sedan sådant beslut fattats må den som bes lutet gäller ej vidare deltaga i 
möten eller sammanträden inom föreningen. Medlem skall omedelbart underrättas om dylikt 
beslut. 
Medlem som uppsagts ur föreningen, äger rätt alt få frågan hänskjuten till avgörande av 
årsmötet, om han hos styrelsen anmäler missnöje mot sådan uppsägning senast en månad 
efter det att han underrättats om beslutet. På det årsmöte, där bes lut om uppsägning av 
medlemskap avgörs, fordras minst tre fjärdedelar av de av forenjngens medlemmar avgivna 
rösterna, får att beslutet ska vara giltigt. 
Medlemskap i föreningen upphör direkt e fter aU beslut därom har fattats. Utträdande 
medlem äger ej återfå vad han till föreningen inbetaJat. 

§ 16 Stadgeändring och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av fö reningen är ej giltigt, med mindre 
än att beslutet fattats vid två på varandra följande möten, därav minst ctl ordinarie årsmöte, 
och vid det möte, som sist hållits, biträtts a\' minst tre fjärdedelar av de röstande. Kallelse 
till sista mötet skall ej ske innan första mötet hållits. 
Vid föreningens upplösning beslutar det årsmöte där bes lutet om upplösning blir slutgiltigt, 
om hur föreni ngens tillgångar skall fordelas , eller i händelse av underskott, hur och om 
delta skall läckas. 

§ 17 Ikra ftträdande 

Dessa stadgar träder i kraft 1999-09-25, då de blivit s lutgiltigt antagna på Sveriges 
Telehistoriska Sam1arFörenings möte. 

,r} S ') -1 . iCu& be", a""J/t 
........................ . ............... . 

Rustan Gandvik I ka<;sär 

G,." "J},&"" ~~-a~Modig I vic~f. 
\~~~ 

Kåre WaJlman I vice sekr. 


