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Ny Medlem

Hej pa er alla Phonetiken
läsare!

Mikael T Tegner heter jag som är er nye redak-
tör för tidningen Phonetiken .
lag är bosatt i Hemsjö som ligger "1 mil söder
om Alingsäs ". om ni har sett pä tv serien "
Hem till byn " eller filmen "Tuppen " sä ligg-
er detta nära mina
hemtrakter. Tycker mycket om gamla telefon
modell er , där vissa är mer konstverk för mig
än telefoner .Själv har jag en liten telefonsarn-
ling som jag pysslar om lite dä och dä .Har va-
rit medlem sedan starten i vär mycket fina och
välordnade förening . Alla nya bekantskaper
stor som liten har varit mycket positivt att fä
lära känna .VAr lilla phonetik sä akrningsvärd
och mycket läsbar tidning är min förhoppning
att sä skall bli även i fortsätmingen . Men att
efterträda vär mycket luttrade redaktör Tomas
Floreteng som har giort ett fantastiskt jobb med
tidningen lär inte bli lätt .
Vi gär en härlig tid tillmötes " Vären " nu bör-
jar loppisama , samlarmarknaderna ta fart pul-
sen stiger förväntningarna finns ... Skall man
ha tur och fynda nägon "raritet " bland allt
krims krams.

Vänliga samlarhälsningar
Mikael

yr--'ljeiil~~raiill~-:'~;; Den 3:e December fick vi besök frän Lettland.
Det var Valdis Hofmark frän Riga som var pä be-
sök i Stockholm. Han gästade Oie Jacobsen och
passade pä att titta in hos undertecknad. Valdis
passade dä även pä att anmäla sig som medlem i
vär förening. Valdis talar förutorn lettiska även
engelska och ryska. Vi önskar Valdis hjärtligt
välkornrnen i STSF.
Henrik

Hej Valdis, hoffentlich bekommst Du viel Vergnügen in unserem Vereinigung und
mit die Mitgliedschrift Und wilkommen zurück nach Schweden, vielleicht zum

2 nächste Jahresver sammlung. Gruß OIe J



Ordforanden orerar

Ett avsnitt ur serien om alias vär Alexander Graham Bell.
Den rnörka perioden.

Bell har skrivit in sig i historien genom att i härd strid med andra telefonpionjärer bli först , dvs ta
patentet pä det som benärnndes den första telefonen .Detta innebär inte med säkerhet att han därmed
själv läg bakorn upptinningen .Det är ju en hell annan sak, och vem som verkligen var först, ja,
"därorn tvista de lärde " . Det sorn jag viII benämna den rnörka perioden ornfattar de sista 15 - 20
ären av Dr Beils liv . För mänga läter det otroligt • och för rnänga är det relativt okänt att Dr Bell
(ja han var faktiskt riktig doktor tillskillnad frän Refaet ) med stor energi engagerade sig i att försöka
konstruera det första flygplanet .
Dr Bell hade mycket höga arnbitioner och ville även bli ihägkornmen som en av de största flygplans-
pionjärerna . Dr Beils arnbitioner var faktisk sä höga att det i efterhand kan konstateras gränsande till
fullkornligt storhetsvansinne . Det var han säkert inte rnedveten orn själv , även orn han borde ha haft
en större insikt .
Nej han ville bli den största flygplanspionjären. Detta visade sig vara hans livs i särklass största miss-
lag. Frägan är om nägon , förutom han själv kunde tänka sig Dr Bell som framgängsrik flygplanskon-
struktör ? Nej trol igen inte !
Alltnog här följer den bisarra berättelsen sorn för rnänga kan tyckas helt osannolik • men som faktiskt
är sann!

Langleys Aerodrome
Pä 1880 - talet började det stä klart för pionjärerna inom den kommande flygingenjörsvetenskapen
an rnotordrivna objekt ., tyngre än luft " skulle kunna tlyga inte bara i teorin utan även i realiteten .
Delta tick Smithsonian Institut i USA att kraftsamla de bästa tänkbara resurser som fanns att tillgä
för att sä fort som rnöjligt kunna ästadkomma en lyckad flygning .och bevisa att teoriema var hällba-
ra . Det som nu startade kan väl järnföras med vära tiders projekt Apollo.
Professor Samuel Pierpont Langley , astronom, vetenskapsman och generalsekreterare för Smithso-
nian Institute, tick uppdraget.
Langley var oerhört kvalificerad • och han hade faktiskt själv redan konstruerat ett mindre modell-
plan medängmaskinsdrift • vilket han med frarngäng testat redan 1886 . Det hade han faktiskt gjort i
närvaro av Dr Bell. som var enormt " stor " betydande och mycket respekterad vid den tiden. Om
nägon hade potential att fä frarn ert fungerande .flygande bemannat flygplan sä var det Samuel P
Langley.
Mycket tack vare Dr Bell sä Iyckades Langley övertyga president William McKinley att satsa 50000
dollar ur krigsdepartementens kassa för att stödja projektet .Ett av de första problemen var att hitta
ert alternativ till de tunga ängmaskinsrnotorerna , detta löstes med en bensindriven motor i juli 1903.
Langley var snart färdig för ett första test av sin "Aerodrorne ".Delta skulle ske den 7 oktober 1903 .
Charles Manley som engagerats som motorkonstruktör skulle sitta vid spakarna iden fullskalemodell
som tagits frarn .Dena hade föregärts av lyckade tester av en kvartsmodell under 190 I . Aerodromen
skulle skjutas upp i luften via en katapult .Katapulten var placerad pä taket till en husbät , som läg pA
Potomacfloden nedströms Washington De .
Aerodromen kastades iväg frän katapulten , direkt ned i floden ! Ingen blev skadad • men tyvärr sä
hade man in te ästadkommit ens ett ögonblick av kontrollerad flygning. Man plockade ornedelbart
upp den sargade Aerodromen , och byggde om den fullständigt , och rvä mänader senare var man
rede för en andra försök .Detta ägde rum den 8 december . Den här gängen kollapsade bakre vingen
under katapultskjutningen • och äter slutade färden direkt ned i floden. Manley nästan strök med pä
kuppen, och Langley beslutade sig för att omedelbart avsluta försöken med Aerodrornen.
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Bröderna Wright
Ironiskt nog, var det bara nio dagar senare , nämligen den 17 december 1903 , vid Kill Devil Hili i
North Carolina , sorn Wilbur och Orville Wright lyckades genornföra världshistoriens första , andra,
tredje och (järde godkända tlygningar .Bröderna tick patentet pä första flygplanet och fortsarte alt
framgängsrikt bygga flygplan blandannat för amerikanska armen.
Och nu mina damer och herrar gär vi in i Dr Beils riktigt "rnörka period".
Samtidigt som bröderna experirnenterade gick Dr Belltill aktion. Han satte sam man ett konsortium
kallat "The Aerial Experiment Association" (AEA) rned ett mycket högt mal, närnligen an konkur-
rera med bröderna, och inte nog med detta. sä smliningom bygga bättre tlygplan, Tala om ambitio-
ner!
AEA anställde den kände motorcykelbyggaren Glenn Hammond Curtiss som sin design utvecklare
och startade arbetet. Sä smäningom skulle Curtiss bli en av USA s största namn inom tlygningen.
men de första försöken var helt misslyckade. När han sä smäningom "lyckades " blev han stämd av
bröderna för patenrinträng .
Curtiss kom dä pä en Iysande ide, om han kunde bevisa an Aerodromen defacto hade varit en funge-
rande produkt sä skulle bröderna inte ha gjort sig förtjärua av sitt patent. Via Smithsonian fick han
fram alla kopior och uppgifter om Aerodromen. Men han kom snabbt till insikt an "A" faktiskt inte
var kapabel alt tlyga ( ens teoretiskt ). Han säg ocksä varför och konstruerade därför om den.
Den omkonstruerande ., A" Iyckades flyga endast 5 sekunder. Senare är 1914 , med en stark V8 mo-
tor Iyckades han fä den alt tlyga en minut .När Curtiss genornfört ovanstäende äterställde han "A" till
dess ursprungliga Otlygbara 1903 ärs konstruktion och den ställdes ur pä Smithsonian Institut som "
som det första rnänniskan styrda Ilygplan som var kapabelt alt klara en godkänd tlygning ". I ~jälva-
verket var det ett kvalificerat svindleri frän bäde bröderna och Langley, som gjorde "A" lill den Iör-
sta och kanske en av de värsta av världcns värsta flygplan .
AEA - Cygnet 11
Trots Aerodrome misslyckande var Curtiss pä väg an bli världens andra bästa flygplansdesigner.
1908 vann hans "June Bug" som byggdes under överseende av Dr Beils AEA, priset ., The Scientific
American trophy " som deI första tlygplanet som kunde klara en distans av I kilometer. Under tiden
var Dr Bell. nu 61 är , angelägen att göra en sista stor uppfinning, som skulle avsluta hans gyllene är
som uppfinnare. Det här skulle bli AEA s femte flygplan, ert bisarrt monster som Dr Bell kallade
"Cygnet 1I ".
För alt citera Louis S Casey, en tidigare flygexpen pä Smithsonians nationella tlyg och ryrndrnuse-
um. Cygnet 11var, för au uttrycka sig generöst ett mycket onyttigt, onödigt flygplan, Casey fortsatte:
den enorma rnängder av smä rektangulära ytor (3960 st ) som utgjorde den tetraedriska designen , fär
en an undra varför nägon kunde ha hoppats pä an fä upp den i luften, för alt uttrycka sig i klartext
kan man säga följande: Cygnet hade eu inbyggt kraftigt motständ. Ingen av dätidens motorer skulle
ha haft en möjlighet att fä " tlygplanet ., att tlyga .
Dr Bell hade konstruerat en tetraeder modell bestäende av ngt hundratal tetraedriska celler placerade
i rader pä en stomme .Denna modell som han lyckades fä att tlyga framgängsrikt 15 - 18 maj 1907
var utgängspunkten för byggandet av en fullskalemodell som kallades Cygnet [1. Modelillygningen
genornfördes 1907 kan järnföras med vad vi kallar "drakflygning "fast lite mer avancerat .
Cygnet 11hade ett 26 fot brett vingspann och vägde 950 pounds, den bestod av 3960 tetraedriska cel-
ler placerade i länga rader. Centralt utefter den ena längsidan var motor och plats tör flygaren arran-
gerat. Heia skapelsen stod pä länga medar, eftersorn man avsäg alt starta pä en frusen insjö. Cygnel I1
var byggt i Badderk, Nova Scotia. Efter mänga slitsamma och plägsamma timmars exakt hantverk
var man klara rar alt testa "skapelsen", Testet ägde rum pä en frusen insjö den 22 februar i 1909. Dei
var en klar solig dag och isen lag spegelblank. Alexander Graham Bell var uppsluppen och optimis-
tisk, rnen ingenting kunde rädda det äldrade geniet frän hans livs största misslyckade, konstruktionen
var misslyckad. Det första försöket och deI andra tvä dagar sen are var totala besvikclser. Farkosten
vägrade att visa nägra sorn helst tendenser till art lyfla I'rän isen!
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Till skillnad frän Dr Bell lyckades nägra av hans yngre kolleger pä AEA an 1912 fä en annat mer kon-
ventionellt tetraedervingat tlygplan kall at Cygnet 1I an Iyfta. Det var dock ingen speciellt ärofylld tlyg-
ning, planet Iyckades med tvekan Iyfta en liten aning. Emellertid när den störe uppfinnaren dog 1922
hade han sen en hel dei flyghistoria passera förbi, men själv hade han inte nägon gäng lyckats ästad-
komma en lyckosarn flygning .
Projekte! som skulle ha varit kronan pä verket av hans karriär som uppfinnarc blev istället ett an-
riklirnax som pä en förödrnjukande sätt avslöjade hans totala avsaknad av nägot som helst flygkunnan-
de.
Cygnet 11 var 001 man fär an vända en rnetafor: Alexander Graharn Beils svanesäng.

Det väras för föreningen

Vi växer sakta men säkert, senaste äret med tiotalel medlemmar. Vi 'växer' ocksä i antal levererade
Videofilmer. Henrik har glädjande nog fätt kompleneringsbeställa fler rullar Iör leverans till
intresserade, En bra bit över prognos alltsä och vi gar plötsligt med vinst. Vi i sryrelsen som dryftat och
styrt föreningens göranden och lätanden har under äret haft ett rätt stort antal punkter pä programmet.
När jag blickar tillbaks pä protokollen drar jag rnig till minnes vär ambition an klara av de ca. 18-20
punkterna per möte pä bara tvä timmar, men det har vi hitintills aldrig klarat. Snarare tar det tre timmar
och lite till, men roligt är det och mycket finns an säga om varje punkt i programmet. Speciellt roligt är
det da när vi sakta men säkert växer som med Videorullarna.

Appropä växa sä syns det pä bade Ericsson och Nokias utbud av nya mobiler an det kan bli ett brett
spektrurn av apparater att samla pä i framtiden, det skaju gä alt inte bara 'urrnodigt' prata i telefonen.
Via WAP, GPRS och UMTS ska vi fä Internet. Videokonferenser och även kunna handla och köpa
tjänster var som helst och när som helst för at inte säga hur fort som helst. Storebror kommer även hall
an fä sirt, med GPS eller korspunktsrnätning kan mobilen hittas pä 10 meter när, Med tanke pä hur tätt
modeller med nya funktioner duggar över oss konsurnenter undrar jag om det inte är dax an fundera
över samlandet av dem. Oe kommer säkert att bli rariteter sä smäningom, I alla fall den lilla serie om
50 apparater gjorda i Titan sorn Ericsson tagit fram för en designmässa för nägra mänader sedan.

Tommy 'Sekretären'
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Kallelse till arsmöte
Härmed kallas du till Sveriges Telehistoriska Samlarförenings ordinarie ärsmöte .

Plats : Telemuseum "Tj lrnsalen ?", Museivägen 7 , Stockholm .
Tid : Lördagen den 27 maj 2000 kl 12:00 - 16:00

Pa dagordningen :

I. Mötets öppnande
2. Val av ordförande lör rnötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av tvä justeringsmän , vid behov fungerande som rösträknare .
5. Upprättande av förteckning över de närvarande .
6. Fräga om stärrunans behöriga utlysande.
7. Faststätlande av dagordningen.
8. Styrelsens verksarnhetsberättelse .
9. Revisorernas granskningsberättelse

10. Fräga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser .
11. Beslut om inträdesavgift och ärsavgift till föreningen för komrnande verksamhetsär "20 + I Oükr",
12. Val av :

a Ordförande för föreningen .
b sekreierare . iillika föreningens adress .
c kassör , tillika finnatecknare
d tvä styrelseledamöter och rvä suppleanter
e lva revisorer och en revisorssuppleant
f valbcredning och valberedningssuppleant

13. Beslut orn ersättning eller arvode ät styrelseledamot eller föreningsmedlem.
14. Ärenden sorn sryrelsen hänskjutit till stämman .
15. Ärenden sorn enskild rnedlem inlärnnat till styrelsen senast en rnänad före stämman .
16. Övriga fragor .
17. Mötets avslutande .

KI 14: 15- 15:00 Telekriget, intendent Nils OIander frän Telemuseum berätrar .

KI 15:00 Bytesstund pä parkeringen för medlemmama.

För de som planerar an stanna kvar till söndag planeras en kvällsaktivitet .

Denna kvällsaktivitet är beroende av antalet deltagare . Vi är därför tacksarnma för uppgifter orn hur
rnänga som tänker stanna till söndag .Lämpligen meddelas deua sä fort som rnöjligt , dock senast vid
anmälning orn deltagande pä rnötet .
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STSF:s Verksamhetsberättelse för 1999
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Sveriges Telehistoriska
Samlarförening
1999

BALANSRÄKNING,1999

Tillgängar Ingaende saldo Förändring Utgäende saldo

Kassa (1910) 195 0 195
Postgiro (1920) 7655 -1320 6335

Summa 7850 -1320 6530

Skulder och
eget kapital

Skulder 0 0 0
Eget ka~ital 7850 -1320 6530
Summa 7850 -1320 6530

RESULTATRÄKNING,1999

Intäkter

3000 Medlemsavgifter
6991 Videofilmprojektet

11710
1056

Summa intäkter 12766

Kostnader

3595400 Förbrukningsmaterial och -
inventarier

5800 Resekostnader
6150 Tryckning av Phonetiken
6250 Postbefordran
6590 Ars- och höstmöten
6982 Föreningsavgifter
6992 Postgiro och postbox
7632 Representation

416
3644
2258
5515

290
850
761

Summa kostnader 14093

Rörelseresultat -1327

Ränteintäkter

Arets resultat

8
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REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE 1999 ARS
RAKENSKAPER

GALLANDE
SVERIGES TELEHISTORISKA SAMLARFÖRENING

Vi har granskat arsredovisningen, räkenskaperna och styrelsens verksamhetsberättelse
För räkenskapsäret 1999.

Räkenskaperna har förts med god ordning och är väl verifierade varför vi ej funnit
Anledning till anmärkning.

Seträffande kontering har dock noteringar enligt bilaga gjorts. Dessa bör beaktas vid
Kommande ärs bokföring.

Vi tillstyrker

Att resultat och balansräkninq fastställes enligt avgivna räkenskaper
Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsäret.

Stock.nOlm 200()'''()2-18

Bilaga: Noteringar revisionsberättelse 1999

Vallberedningens f6rslag 2000:

Färesläs Kvarstär ytterligare ett är
Funktion Na",n Mandatperiod Funktion Namu
Ordförande: Gunnar Modig IAr Sekreterare Tommy Sundgren
Kassör: Rusrtan Gandvik IAr Suppleant Bengt Almqvist
Ledarnot I: Bengt Lidforss 2Ar Revisor Lennan Axelsson
Lcdarnot Z: Äke Rönndahl 2Ar Revisorsuppl Sengt Svensson
Suppleant: Jan-Ake Olofsson 2Ar
Revisor: Christer Lanhage 2Ar
Revisorsuppl Oie Jacobsen 2 är

Valeberedningen 1999 var:
Mikael Tegner
Mais Andersson
Suppleant Patrik Nilsson
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Kassörens koll

1999 Ars räkenskaper har nu granskats av revisorema som rekommenderar eu godkännande vid
ärsmöiet. Den rafllande baI ans- och resultaträkningen samt den inte mindre spännande revisions-
beränelsen äterges pä annan plats i tidningen. Liksorn 1997 och 1998 harnnade det ekonomiska
resultatet för 1999 en litet srycke under nol1. Lägel är dock pä inte sän allvarligt. Periodvis under
ärei har vi haft ViSSI ebb i kassakistan i sarnband med inköp av videofilmer för art I'ylla pä lagret.
Filrnförsäljningen kring och efter sekelskiftet har varit god och medlemsavgifter har intlutit i god
ordning vilket avsevärt stärkt kassan. Du som til1hör den lil1a skara som rnissat alt beta la, rar en
pAminnelseavi med detta utskick.

När dena skrivs den 15 mars har föreningen 132 medlemmar, varav 2 heders samt 7 föreningar och
museer. edan förra numret av Phonetiken har föreningen fän en glädjande ston anral nya med-
lemmar. Här löljer listan över nykomlingama:
Rune Andersson i Strängnäs, Thord Andersson i Stockholm, Rickard Collin i Stockholrn, Ulrich
Hoffman i Järna, Valdis Hofmark i Riga (Lettland), Staffan Karlsson i Nykvam, Tord Kjellin i
Stockholm. Rolf Kling i Karlskoga, Per Majlöv i Värgärda, Kurt Märterissen i Lemma, Bertil
Nilsson i Spän ga, Helge Reinersten i Mandal (Norge), Ingvar Rydeljung i Tranäs, Anders Stam i
Borlänge samt Carl-Ejnar Sundberg i Upplands- Väsby,

Al1a föreningens rnedlemmar skal1 förhoppningsvis finnas med korrekt kontakiuppgifter iden
medlagda medlemsförteckningen. Hittar ni nägot fel sä rneddela mig sä blir det rätt nästa gäng.
Tank sorn vanligt pä att förteckningen innehäller en deI uppgifter sorn inte finns i offentliga katalo-
ger sä häll förteckningen för dig själv.

Rustan
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Anton Henrie Öller, en pionjär inom svensk elektronik

Släkten Öller inkom frän Nürnberg i början av 1600-talet med en Johan Öller. löjtnant i Gustaf II
Adolfs arme oeh omkring 1639 stadskirurg i Södertälje, En ättling till denne, Carl Abraham Öller
(1708-54). var tullnär i Kalmar. sonen Göran Johan (1740-1803) blev postrnästare i Nyköping oeh fick
tio barn. varav Anion Ulrie (1779-1845) är 1807 inköpte apoteket i Strängnäs oeh gifte sig därstädes
1815 med H~dvig Christina Kjellman (1789-1818).
Den 23 juli 1816 föddes i samma stad deras enda barn, sonen Anion Henrie.
Henrie Öller tillhörde en intellektuell släktkrets, vilken genom ingiften företedde vissa gemensamma
drag. Dessa voro förutorn det svarta, bistra utseendet, handlag for rnekaniken, bristande intresse for
ekonorniska ring, häftigt humör oeh blygsam tillbakadragenhet, vilket allt synes ha kommit Henrie till
dei

Halvtannat är gammal blev han moderlös. Vid äua ärs älder inskrevs han vid Strängnäs gymnasium (ht
1824) oeh genomgiek i det medeltida biskopshuset klasserna 1-4 (vt 1828). Ar 1828 avträdde fadern
apoteket, oeh hösten 1830 flyttade han med Henrie till Stockholm. Svartensgatan 8. Sonen fortsatte
sina avbrutna studier den 29 september sistnämnda är vid Stoekholms gymnasium, Riddarholmen, un-
der Nordströms rektorat. Här fiek han erfara stoekholmspojkamas permalism, som vid denna tid var
sorn allra värst,

F. d. apotekare Öller, sorn var en tärnligen välbärgad man. inredde ett hem ät sig oeh sin son i ett apo-
tekare Carl F. Ringqvist tillhörigt litet rväväningshus i hörnet Björngärdsgatan 17-Maria Högbergsgata.
Dit flynade de hösten 1831 oeh bodde där till faderns död 1845.

Gymnasisten Öller exarninerades den 9 februari 1833 med följande betyg: teologi oeh kyrkohistoria
AB. filosofi oeh allman grarnrnatik B. matematik B, historia B. latin AB; grekiska AB, hebreiska AB.
flit A oeh uppförande A. Samrna är erhöll han anställning sorn kontorist, oeh 1835 blev han handels-
bokhällare hos sidengrosshandlaren oeh ryske vicekonsuln Claes Peyron i Schinkelska huset vid
Kornhamnstorg.

Öller stannade ätta Ar pä Peyrons handelskontor, där han alltid visade "den största ordning" samt i alla
avseenden uppförde sig till Peyrons "fullkomliga nöje", Peyron berärtade säkerligen för Öller, alt Pey-
rons farfar pä Fredrik I:s begäran hos Louis XV inkornrnit frän Frankrike 1740 för att i Stockholm an-
lägga ett sidenväveri samt om de forrnäner och frarngängar, sorn mött honom. Öller fick klart för sig,
an han borde försöka den banan och började ivrigt planera och spara.

Den 3 juli 1843 insände han ansökan till Kommerskollegium om tillständ att här i staden anlägga oeh
bedriva en labrik för tillverkning av siden- oeh bomullsvävnader. Han bifogade jämte frejdebetyget en
rekomrnendationsskrivelse trän Peyron. Den 10 juli s.ä, Utfärdades Kornrnerskollegii tillständsbrev.

I september ankern scgelfartyget Laura frän Lübeck med sju lädor, innehällande de rnaskiner oeh red-
skap Öller behövde för att uppsäna sin fabrik, bl.a. tre vävstolar och fyra jaequardmaskiner. Den 26
mars 1844 erhöll han burskap i Stoekholm som sidenfabrikör. Han tog dä i sin tjänst ärtta arbetare oeh
rvä lärlingar. Yrkesgrenen var dock vid denna tid stadd i tillbakagäng. Ar 1818 t.ex. funnos 46 sidenfa-
briker i Sverige, men 1844 var antalet 18 oeh 1846 blou 15, alla i Stockholm.

Under 1844 tillverkades 112 123 alnar diverse hel- oeh halvsidenvävnader, varav Öllers fabrik bidrog
med 339 alnar Sarge de Soie; vidare 148514 sidendukar, av vilka 667 stycken kom frän Öllers, Sam-
manlagda tillverkningsvärdet var 582518 rdr b:o för bela Stockholm cell 2 783 för Öllers. Han hade en
av stadens minsta sidenfabriker. Men i början av juli 1845 anlände Iirma Schön & CO:5 ängfarryg
Svithiod rned ytterligare tre jaequardmaskiner jämte harneskplankor oeh övriga tillbehör. För
si na sändningar urverkade Öller lägre tullavgift (5% av värdet). 11



Öller fann emellertid rörelsen mindre lönande. J-lan nedlade Iabriken redan i januari 1846 och bur-
skapet uppsades den 17 Iebruari 1848.

I stället ägnade han sig synbarligen ät att uppdriva mullbärsträd för silkesmaskodling. Den 21 no-
vember 1849 inköpte han av kryddkramhandlaren Johan Georg Pripp och hans hustru tvenne fastig-
heter, varav den ena., kv. Träskft oden 10 (nu Jarlaplan), enbart användes lill plantager. Den andra
fastigheten, Stora Surbrunnsgatan 10 i hörnet av Stora Badstugatan, var därernot bebyggd,

Den 4 august i 1851 vigdes Cd. sidenfabrikören A. H. Öller i AdolfFredriks försarnling vid fru Ma-
thilda Ericsson, född Bergholm. !-Ion var född den 10 januari 1821 i Björskogs socken, Västman-
land. Intill 1849 var hon gift med lantbrukaren Lars Ericsson i Källby, Västergötland men tlyttade
därefter till Stockholm. Som gift sysslade hon sedan med vaddtillverkning en tid.

Den 1 januari 1852 sälde Öller huset vid Stora Surbrunnsgatan, och sina plantager gjorde han sig
av med den 19 januari 1855. Men dä hade redan ert nytt skede av hans liv börjat.

Öller hade förmänen att bland sina umgängesvänner räkna den bekante uppfinnaren, dävarande kap-
tenen vid Flottans mekaniska kär, Anton Ludvig Fahnehjelrn (1807-75). Det kan nämnas, att dennes
son, sedermera gasglödljusets uppfinnare, Otto Bemhard Fahnehjelm (1846-1911), redan under stu-
dietiden började vurma för silkesmaskodling och blev ledamot av det 1830 bildade Sällskapet för
befrärnjande av inhemsk silkesmaskodling. Han gjorde Iyckade försök an införa den japanska s.k.
eksilkesmasken samt utgav flera instruktionsböcker i ärnnet.

Men Öller hade dä för länge sedan övergätt helt och fullt till Otto Fahnehjelms faders stora intresse,
telegraftekniken. Kapren Fahnehjelm, som 1850 sruderat detta ämne utomlands. bedrev tillsammans
med optiska telegrafens linjechef,. majoren Isaac Fredric von !-Ieland, med stor energi propaganda
för den elektriska telegrafens införande i värt land. Dessa bäda hade redan 1845 försökt konstruera
en telegrafapparat, dock utan framgäng. Fahnehjelm Iyckades nu i hög grad intressera Öller för tele-
grafförsök och var honom sedan behjälplig med rad och ledning. Den bekante fysikern Erik Edlund
(1819-88) tillhörde ocksä denna krets, och av honom tick Öller lära rnycket, Han fick tillfälle att ut-
veckla sin fallenher för rnekaniken, och frarngängen lät icke vänta pä sig.

När den första elektriska telegraflinjen av regeringen den I februari 1853 anbefalldes till utförande
mellan Stockholm och Uppsala, utsägs von Heland till chef för linjens byggande och Fahnehjelm
skulle svara för stationerna. Oe begav sig samrna mänad till Uppsala fOr alt skaffa lokal till telegraf-
byrä, uppköpa tirnmer till stolpar m.m. Derma relegrafbyrä fick Öller i uppdrag att inreda med bör-
jan den 15 rnaj rnot ert mänadsarvode av 50 rdr. Enligt Telegrafverkets handskrivna tjänsternanna-
matrikel inredde Öller även Stockholms station i juli s.ä., rnen ynerligare bevis härför saknas.

Öller bosaue sig med sin hustru i Uppsala i juni och stannade där till päföljande vär.Han ansägs tyd-
ligen redan fullt kompetent för sitt uppdrag, han utförde arbetet alldeles självständigt, användande
de rön och erfarenheter han gjort under sina försök. Säkerligen hade han ocksä företagit nägon kor-
tare studieresa utomlands.

De telegrafapparater, sorn användes, var enligt Morses systern. Dessa med reläer samt galvanometrar
hade beställts hos instrumentmakarna Sören Sörensen och Frans Johan Berg i Stockholm. Galva-
niskt elernent av Daniells typ sammansatte Öller själv till strömkälla. Han delade först strömmen
frän batteriet till bäde linjen och skrivapparaten, men när större batterier korn till användning, ansäg

han det inte längre vara nägon fördel med gernensamt batteri.
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Uppsalaboma följde med intresse detta arbete, och tidningen Correspondenten hoppades, "att allmo-
gen i denna deI av landet skulle visa mindre fientlighet och misstroende mot den nya inrättningen,
och okynnet art avskära den över jord förda ledningstniden borde väl - helst om därpä sattes lämpiigt
straff - mindre ofta yppa sig i närheten av huvudstaden och universitetet, än annorstädes i landet".

Det historiska ögonblicket, da telegrafförbindelsen med Uppsala skulle avprovas, ägde rum den 16
juli 1853. Fahnehjelm hade anordnat en provisorisk station i överjägmästare A. (-I. Kastens trädgärd,
Stora Badstugatan 57 (nu hörnet Sveaväigen 79-Surbrunnsgatan 48), rnitt emot Öllers foma hus, i
avsikt att först fä kontakten klar i stadens norra utkant. I närvaro av gamle generalen Carl Akrell, som
utsetts ti 11chef för elektriska
telegrafen. järnte von Heland
och nägra fä äskädare började
Fahnehjelm med klappande
hjäna anropa Uppsala, "ry",
skriver Fahnehjelm, "ovisst
kunde det ju vara, om ledningen
var klar, om batteriet var stark!
nog, om jordledningen var till-
fredsställande o.s. v. Stor blev
da glädjen, när allt gick efter
beräkning, och vännen Öller
svarade frän Uppsala".

Telegrafnyckel av Ö//ers li//verkning

Enligt K. Maj.ts skrivelse den i juli 1853 förordnades Öller frän med den i augusti s.ä, till chef för
Elektriska tclegrafbyrän i Uppsala, medan Fahnchjelm erhöll samma befanning i Stockholm. bäda
med Iika lön - 75 rdr i mänaden. Men när dessa stationer kunde funktionera dem förutan, väntade nya
uppgifter. Till Öllers biträde förordnades von Helands systerson, sjuttonärige Hugo Bratt, vilken frän
nie ärs älder varit i Optiska telegrafverkets tjänst, Telegrafbyrän kunde inom kort försöksvis och av-
giftsfrirt fä begagnas av allrnänheten, medan personalen erhöll erforderiig träning, Telegrafverkets
museum innehar en av Öller utfärdad telegrafdepesch av den 8 september 1853, dä spannmälshandla-
ren C. L. Lemke i Stockholm meddelade sin famitjs hälsotillständ till fru Nanny Jacobson i Uppsala,
vilket var väl motiverat. ty en häftig koleraepiderni rasade i Stockholm. Huvudstadens portar voro
stängda, men kontakten kunde upprätthällas tack vare telegrafen! Öller anslog alla notiser orn epide-
miens förlopp vid ingängen till telegrafbyrän.

Den i november 1853 öppnades telegrafförbindelsen för allrnän trafik, och till ärets slut utväxlades
851 telegram. Öller började nu mottaga telegrafelever. Bland dessa voro under tiden februari till april
1854 J. L. F. Bergman. s.ä, föreständare för Lunds station. H. R. Rhen, s.ä, Förestandare tör Uppsala
station, C. F. Bergström. s.ä, assisteru hos Öller i Vänersborg samt sedermera uppfinnaren Carl Alfred
Nyströrn ( 183 1--91). alla student er.

Fahnehjelm var numera befällhavare för Iinjen Stockholrn-Uppsala, Da han den 31 mars 1854 kalla-
des till det brädskande arbetet med Iinjen Uppsala-Grisslehamn, erhöll Öller uppdraget alt vikariera
för honom. medan Brau övertog Öllers tjänst i Uppsala.

Linjen utsträcktes detta är även väster- och söderut. Frän den 6 juni beordrades Öller inreda en hu-
vudstation i Örebro med biträde av sin elev C. A. Nyström. Denne utsägs den 14 juli att förestä öre-
brostationen.
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Öllers nästa uppgift var att inreda huvudstationen i Vänersborg, varifrän en linje sedan skulle utgä till
norska gränsen och som Fahnehjelm svarade för, Öller flyttade därför till Vänersborg med sin hustru
i början av augusti och kom att stanna där ti 11sommaren 1855. Till biträden vid inredningen erhöll
han sin förre elev Bergström samt P.A. Nordencrcutz. Den 10 augusti blev Öller inspektör vid nämn-
da station, och hans biträden blev bäda assistenter vid ärsskiftet,

I december var det mycket litet att göra pä telegrafbyrän i Vänersborg, och Öller hade gott om tid
över för sina experiment. Han brevväxlade tlitigt med Fahnehjelm och beklagade sig bl.a över den
trista platsen. Den 5 januari 1855 skrev Öller:"Jag börjar alltmer känna min isolerade ställning härstä-
des. logen att rädgöra med, och ingen att inhämta nägon upplysning av; utan för att fä reda pä ett obe-
kant förhällande mäste jag genom försök pä alla möj liga olika sätt leta mig därtill, och vad jag därtill
behöver möter största svärighet att fä härstädes. Därför kan det icke gä fort alt komma till nägot be-
stämt resultat".

I sarnrna rnänad kom emellertid Fahnehjelm pä besök i Vänersborg, och han gay da Öller en dei upp-
slag. Nyström hade nu ocksä med framgäng börjat sin experimentverksamhet, och Öller kom överens
med denne att via postdiligensen utbyta tankar om metoder och erfarenheter.

Den 26 februari skrev Öller till Fahnehjelm bl.a: "Min häg är riktad At begäret att följa med min tid i
sädant, som intresserar mig, och att söka göra det största gagn". Han hade nu hopp om transport till
Stockholm, "där jag har Dig och Edlund att tillgä för räd och upplysningar, om jag har nägra funder-
ingar för mig, vartill jag, om ej annars, under vintermänaderna väl matte fä nägon tid".

Den i juli 1855 blev Öller direktör för västra och norra linjema vid Stockholms telegrafstation, da in-
rymd i huset Storkyrkobrinken 2, en trap pa upp, där ett par rum i hörnet av brinken och planen norr
om Storkyrkan disponerades. Telegrafstyrelsen äterfanns Fahnehjelm själv säsom intendent för nämn-
da distrikt. Brattjämte Anders Wassberg blev 1856 telegrafkommissarier under Öller. Den 17 sep-
tember i 1856 förordnades Öller att biträda med besiktning av telegrafapparater, vilket han gjorde till
den 14 december 1857.

Öller fortsatte pä all ledig tid med sina experiment. Ar 1856 arbetade han pä en ide att utbyta telegraf-
tangentens lamellfjäder mot en spiralfjäder. Härigenom blev tangenten lättare och tystare att arbeta
med och mindre utsatt för nötning. Tillsamrnans med urmakaren N. P. Lundström, Stora Badstugatan
6, sökte Öller patent, vilket beviljades för sex är den 17 oktober 1857 med nummer 54. Lundström
hade under tiden ändrat professionen till matematisk instrumentmakare och flyttat till Bryggaregatan
7, där han jämte O. J. Gardeli hade verkstad under firma N. P. Lundström & Co till 1858, varefter
GardelI fortsatte ensam pä platsen med en mekanisk verkstad.

En annan av Öllers konstruktioner innebar en dei förbättringar och förenklingar av reläer. Genom ett
behändigt format kunde dessa apparater med fördel användas vid fälttelegrafer samt för resetelegrafer
vid undersökningar av telegraflinjcrna. De kunde inläggas i ett fodral och bäras i en rockficka. Med
dem kunde man ute pä Iinjema korrespondera med stationema utan att behöva rnedföra flera appara-
ter. Patent för sju är erhölls för Öller ensam är 1857, den 28 oktober, med nummer 57. Bland Öllers
övriga konstruktioner märktes en strömledare for telegrafledningarnas anslutning till stationema, bat-
terimoderatör for reglering av strömstyrkan vid telegrafering pä olika länga avständ samt förbättrad
typ av äskledare. Hans uppfinningar bekantgjordes i utländskajournaler och tilldrog sig en smickran-
de uppmärksamhet. Särskilt under ären 1854-57 anlades ätskilliga telegrafstationer, och till dessa be-
hövdes stora mängder telegrafapparater m.m. Flera instrumentmakare i Stockholm upptog dä sädan
tillverkning. Men da de i pris mäste tävla med de utländska apparaterna, som inkom utan tull, och dä
Telegrafverkets behov av nya apparater efter hand minskade, var tillverkningen varken lönande eller

särskilt inbjudande för dem. De upphörde därför ganska snart med denna fabrikation.
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Av rent intresse för telegrafväsendet och pä egen bekostnad och risk grundade Öller därför den I
oktober 1857 en särskild verkstad för tillverkning, reparation och förbättring av telegrafapparater, i
första hand för Telegrafverkets behov, men senare även för Statens Järnvägar och flertalet enskilda
järnvägar. Samma är erhöll Öller burskap som mekanisk fabriksidkare i Stockholm. Han var per-
mitterad frän Telegrafverket hela oktober rnänad med bibehällande av hai va arvodet för att komma i
gang rned rörelsen.

Säsorn specialverkstad för telegrafapparater blev verkstaden den första i värt land och man viII ock-
sä gärna pästä, att härrned var der första fröet lagt till en svensk elektroindustri. Öller insäg klart be-
rydelsen för Telegrafverket av en sädan verkstad, särskilt som instrumentmakama i Stockholm vid
denna tid, enligt Fahnehjelm, "hade föga vetenskaplig bildning och alls ingen telegrafväg". Öller
önskade ocksä själv utryrnrne och red-
skap för sina försök och rön. Han skulle
da slippa bruka sin bostad till sädam,
eller använda Lundströms verkstad och
behöva dela resultaten med denne. Men
ekonomiskt lönande kunde rörelsen icke
bli, särskilt sorn den tillkom först när
behovet av nya apparater avsevärt mins-
kat, det var Öller säkert rnedveten om.

Uppsättningen av verkstaden pägick till
början av är 1858. Den inryrndes först i
huset Profossgatan 9 pä Ladugärdslan-
det, men tlyttades i oktober s.ä. till Kla-
ra försarnling, Stora ßadstugatan 6, dar
N. P. l.undström haft sin verkstad till
1856. Lundström hade dock till synes
ingen dei i firrna Öller & Co, sorn av
namnet an dörna borde ha bestän av fle-
ra än en innehavare. Öller angives redan
den 19 novernber 1857 och framgent sä
som ende ägaren,

Galvanometer tillverkad vid Ö/lers verkstad

Arbetsmaskinerna tillverkades till störs ta delen vid den egna verkstaden, sam drevs med handkraft
intill början av 70-talet. Arbetareantalet var 1857 rvä man och 1858 ätta, sedan växte antalet för
nästan varje Ar. Verkstaden förestods heia tiden av en verkmästare, första ären Gustaf Adolf Joop,
ty Öller tick inte försurnrna sin tjänst hos Telegrafverket. Telegrafstationen hade nyärsnarten 1857-
58 flyrtars till Stora Nygatan 2, en trap pa upp, där tvä skilda stationer för de norra och södra linjer-
na inrättats. För den sistnärnnda stationen var Edvard Preumayr direktör, vilken anställts sorn biträ-
de i Stockholm redan den 31 december 1853.

Under Fahnehjelms längvariga bortavaro somrarna 1857 och 1858 var Öller förordnad tjänstgöra
som intendcnt. Ar 1858 tilldelades Öller riddartecknet av Kongl. Vasaorden för sina insatser för
Sveriges telegrafväsen. Firma Öller & Co hyrde 1859 rymligare lokaler för 2926 rdr om äret av lek-
tor A. Th. Bergius i kv. Apeln loch 2 - en lang, trevänings huslänga med 21 fönster i rad och tvä
portar rnot Apelbergsgatan. Konteret inreddes pä nedre botten, ingäng 58 B, där nuvarande Konto-
ristföreningens hus stär, Öller bodde ocksä i huset, men han ägde det aldrig. Det bytte ägare tlera
gänger under den tid verkstaden ägde bestand. Ar 1860 var Öller ensam orn telegrafapparattillverk-
ningcn.
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Dei hade dock visat sig, att rörelsen icke kunde drivas utan förlust. Öller ansökte därför sist-
nämnda är hos Telegrafstyrelsen om bidrag till densamma, och Fahnehjelm författade en
lang rekommendationsskrivelse för Öller, date rad den 25 augusti s.ä., där han päpekade, att
"pä denna verkstad hava en rnängd telegrafförsök blivit verkställda utan egentlig kostnad för
Tclegrafverket, varav svenska Telegrafverkets material i hög grad vunnit och utvecklat sig
obereende av utlandet. och hava vära svenska konstruktioner genom utländska journaler bli-
vit bekantgjorda och Öller berett sig ett känt namn inom telegrafvetenskapens ornräde, samt
svenska Telegrafverket hällit järnna steg med, samt stundom i en eller annat avseende statt
frarn före utlandet". 1 augusti hernställde därför Telegrafstyrelsen till K. Maj: att ett belopp
av 1200 rdr ärligen rnäne fä lämnas säsorn bidrag till Öllers verkstad, vilket ocksa bifölls för
ären 1861-63, därför att verkstaden ansägs vara av sädan vikt för Telegrafverket, Ar 1860
slutade verkrnästare Joop och ersattes med Fredrik Wilhelm Edholm, som stannade i tjugu är
och som en tid bodde hos Öller.

Den 10 maj 1861 förordnades Öller äter alt frän den 12 maj liIIs vidare hand ha de löpande
intendentgöromälen för norra distriktet. Den 24 april 1862 erhöll han fast konstitutorial att
vara direktör vid Telegrafverket, men frän den 5 augusti s.ä, var han äter t.f. intendent. Vid
Praktiska Elementarskolan i Stockholm. Bryggaregatan 8 A, meddelades 1864 undervisning
för dem, som ämnade söka anställning vid Telegrafverket, Oe undervisades bl.a av telegraf-
kommissarierna Wilhelm Recin och A. Wassberg. Öller var där examinatot järnte sin gamle
vän Edlund, Telegrafverkets fysiker. Tio är senare började Telegrafverkets egen undervis-
ningsanstalt sin verksarnhet med C. A. Nyström som föreständare. Verkstadens maskinpark
utgjordes 1865 av 15 trampsvarvar samt 1 hyvelmaskin, 2 pressar och I skärmaskin för hjul
och drev. Tillverkningsvärdet detta är var 33493 rdr. Den 8 rnars 1865 permitterades Öller
för sex veckor, Vid elfte Allmänna svenska lantbruksmötet i Malmö samma sommar samt
vid Allmanna industriutställningen i Kungsträdgärden i Stockholm 1866 utställde Öller te-
legrafapparater och diverse andra fysikaliska apparater samt symaskiner, och fabrikaten be-
lönades med en silver- och tvä bronsmedaljer.

Rune G:son Kjellander

Frän nordlig horisont.

För att markera ingängen i det nya ärtusendet, togs ett trevligt initiativ i Västernorrlands län.
Det var hernbygdsförbunden i Medelpad och Angermanland, som under nyärsnanen äter-
uppväckte en flertusenärig I(nformations) T(eknik). Det var de gamla värdkasarna som äter-
igen fick lysa upp natthirnlen. Frän söder till norr tändes det 57 sprakande eldar. Kasarna var
i möjligaste man placerade pä de platser man tror de en gang statt. Dei var en märklig känsla
art se nyärsnanen färgas orange av det intensiva ljuset frän tjärvedsbrasoma. Oe eldar som
en gäng i tiden varnade för krig och fasor, fick markera intrader i 2000:talel.

Senaste gängen värdkasarna brann utefter den Västernorrländska kusten var är 1721. Da
härjade Ryssen svärt i vära trakter. Man vet att värdkasar även brann under kriget 1809 da
svenska (och finska ) soldater slogs mot ryssarna i det som blev det sista krig som Sverige
varit indraget i, Da var det i första hand den Yästerbottniska kusten som drabbades.
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TEL-O-FIX

Av Mikael T Tegner

Frän den lilla kontorsfirman Recordex
AB sorn var belägen pä Södravägen 2 i
Göreborg kunde man pä 40 - talet be-
ställa ett litet lustigt samt välbehövligt
tillbehör " TEL-O-FIX ".

Telefon bilden

Derma väggtelefon i svartlackerad plät var ämnad för användning
inom industrin och i andra miljöer där en oöm telefon erfordra-
des. Statens järnvägar var en flitig användare av den na modell .
Kvaliten och tilltron till den mäste ha varit god, en dei apparater-
var i bruk ända in pä 1970 - talet innan de togs ner . Den före-
kommer ocksä i ett vitt urförande ämnad för bl a sjukhus . Den
vita modellen tillverkades endast av LM Ericssons amerikanska
fabrik i Buffalo.

TEL-O-FIX är ett litet telefonregister
SOI11 var välanpassat för de klassiska
gamla bakelittelefonerna BC)31, BC330,
BC560.
Telefonregistret "TEL-O-FIX" placeras
frarnför telefonapparaten med en liten
klärnma som fästes vid bottenplartan pä
telefonen , Fungerar som en "rullgardin "
vid behov drar man ut pappersrullen för
an avläsa abonnentens telefonnurnrner .

TEL -O-FIX blev ingen jäuesucce men
ett roligt komplement till telefonsarnling-
en . 1941 ärspriser var 6:50 kr /styck med
reklarntryck tillkommer I kronas tillägg .

Vid köp av 300 stycken TEL-O-FIX re-
duceras priset till 5kr I styck, inget tillägg
för reklamtryck. Hur mänga fär det lov
an varal Vern vet det kanske ligger ert
garnmalt bortglömt lager nägonstans .

TEl·O·fIX giver genast besked!

TEl-O-FIX \n"M K, 0<50 '" ". ; .1... \ .,. --1,., ..

AKTIEBOLAG ET RECORDEX
POllf ....Ct( ,)010 CotHEBORCo
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Telefon jakten 2.

I förra nurnret av Phoneriken beränade jag om turema kring en liten väggtelefon somjag fick köpa av
cn jobbarkompis. I ljugo Ar jobbade vi tillsammans, han med en telefon han inte brydde sig om, och jag
med en längian efter en sädan apparat. Och ingen av oss hade en susning om den andres tillgängar re-
spektive intressen.

u är den här telefonen ( som förövrigt jag tror brukar gä under smeknamnet "plankan" ) inte den enda
apparat jag funnit imin närrnaste omgivning .
Under eil flertal Ar har jag jobbat lite extra i en musikstudio som en nära vän till mig driver. Där har

jag kommit i kontakt med en kille vid namn Anders. Anders är musiker, och under nägra Ars tid jobba-
dc vi tillsammans utan au veta särskilt mycket om varandra, En kväll skulle vi gä ut och äta, och vi be-
stämde träff hcmma hos Anders. När han öppnade ville han innan vi gick, visa mig en gammal elgitarr
av märket Dynacord som han var ägare till. Nu var det bara det att jag hade väldigt svärt att koncentrera
mig pä gitarren, all min uppmärksarnhet riktades istället mot bokhyllan. Där stod nägot som jag aldrig
nägonsin seu eller ens hört talas om. En liten plättelefon, bara hälften sä hög som en BC31 O. Tratten
var borta, och klykan hade gärt av, sedan hade nägon svetsat ihop den pä en klumpigt särt, Vad var det
för nägot? .. Och frarnför allt hur i fridens namn skullejag kunna komma över den? Bäst att skynda
längsarm. ....
"Du Anders om du viII kan jag renovera den här ", När jag väl fäll hern apparaten var der bara an säua

igäng att ringa.. genom Bosse och Ove liek jag klart för mig att telefonen
heue CD568 och var relativt ovanlig. Nu var goda räd dyra, att fä köpa
apparaien insäg jag inte skulle vara rnöjligt. DeI mäste finnas nägot annat
säu. Sä plötsligt stod allt klart för mig. Nägon rnänad tidigare var jag pä
stadens soptipp för att slänga lite skrot, i bäset för elektronikskrot stod
det en gammal gitarrförstärkare av märke Dynacord. Jag kunde naturligt-
vis inte rnotstä frestelsen, utan där hemma stod nu den gamla häcken, fast
upprenoverad och fräsch. Vi tyckte nog bäda an vi gjort ett väldigt bra
byte. Anders fick luta sin gitarr mOL en mycket passande förstärkare, och
jag kunde efter endel renoveringsarbete Iyfta in en väldligt trevlig liten
telefon imin samling . Kanhända rycker nägon alt en sädan här berättel-
se är trivial, oeh inte hör hemma i värat fina blad. Men ibland när man
upplever den dar totala telefontorkan, hur man än söker sä är pä sin höjd
en BC330 det bästa som gär alt uppbringa. I dom stunderna kan kanske

en liten beräuelse orn en lyckad telefonjakt inspirera till nya Iriska tag.
Jag fär väl avsluta sorn sist: Sarnlarbröder och en och annan syster , ge inte upp än finns dorn där. Och
ibland närmare än du tror!
GM

KÖPES: SÄWES:

Handmikrotelefon till tax eller en annan gam-
mal ericssonlur.
lngvar Rydeljung, tel 0140-15036

Eu an tal vevinduktorer med 3 eller 4 magneter.
Ingvar Rydeljung, tel 0140-150 36

Gängjärn (2 st) till BD 370.
Görall Karlsson, tel 0480-/80 29 (kvä/lstid)

BC 330. AB 100. AB 463 samt rnikrotelefoner
och nyare nummerskivor.
GlJrall Karisson, tel 0480-180 29 (kvällstid)
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Telebörsen

Säljes

Texttelefon komplett med tangentbord, monitor och manual modell KOT A 220 0 I.
Fungerart
Hans Ekeräs te I 03 1-46 25 02

Frimärks-/förstadagsbrev-samling. lnnnehäller ca 1000 märken och brev frän heIa världen
med teleanknytning. Se exempel pä tidningens baksida.
Gunnar Boström 0302-433 23

Högtalartelefon modell Wegefon.
Vivian Guterstam
Siggebovägen 5
SE-181 33 L10INGÖ
Telefon: 08 - 767 2523

Köpes

Linjeväljare CJ av äldre modell, med gammallur samt tillbehör tililinjeväljarsystem.
Hans Ekeras 03 1-46 25 02

Telefonväxel av väggrnodell frän selkelskiftet eller äldre.
Galvanometer till telegrafapparat.
Mikael Tegner 0322-503 09

Telefonkiosk av 1945 ärs modell.
Tomas Melander 08-755 1446

Kortslutningsproppar till telegrafapparat.
Ove Svensson 031-87 37 07

Lyxtelegrarnblankert Lx 3, Keruber med krona, ritad av Axel W Forsberg.
Användes under ären 1912-1914. Se bild pä tidningens baksida.
Bo Munkhammar 0521-666 80
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Här är den i Revisionsberättelsen nämnda bilagan 
(innehållande noteringar om konteringen) 
vilken tyvärr bortföll vid tidningens tryckning. 

Bilaga till revisionsberättelse 

Not 1. 

Not 2. 

Not 3. 

NOTERINGAR TILL 1999 ARS RÄKENSKAPER 
GÄLLANDE 

SVERIGES TELEHISTORISKA SAMLARFÖRENING 

Medlemsavgjfler som betalas under räkenskapsåret men som avser kom
mande år skall bokföras under kortfristiga skulder exvis konto 2310 (Kl. Kontot 
ges lämpligen benämningen "Förbetalda medlemsavgifter".Vid gällande års 
ingång överföres hela beloppet till medlemsavgifter konto 3000. 
Avgifterna bokförs därmed på rätt räkenskapsår. . 

Konto 6991 är ett omkostnadskonto och är ej avsett att anvåndas för inkÖp 
eller försäljning av varor. För detta ändamål skall separata konton läggas upp . 
För inkÖp av varor och tjänster användes lämpligen konto 4010 resp 4610. 
Vid försäljning användes lämpligen konto 3010. Även fraktkostnader vid inköp 
och försäljning kan belasta dessa konton. Flera konton kan läggas upp i 
respektive nummerserier för att särskilja mika prOjekt. 

Benämningen på konto 7632 bör ändras till exvis "Kostnader styrelsemöten~ . 
Benämningen representation bör endast användas för kostnader i 
affärsammanhang. I så fall användes exvis konto 7171 . 

Trollhättan 2000-02-15 Stockholm 2000-02-18 

Lennart Axelsson 



V ARMT V ÄLKOl\1MEN TILL STSF:s ÅRSMÖTE 
på Telemuseum i Stockholm 

lördag 27 maj kl 12.00 

men var vänlig och meddela någon i styrelsen om Du 
avser att deltaga, så att vi lättare kan dimensionera 

arrangemangen. Vi är också angelägna att så snart som 
möjligt får veta om Du avser att delta i lördagens 

planerade kvällsaktivitet. 
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