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Regn och äter regn har nog de flesta upplevt
i värt avlänga land. Själv befinner jag mig
bland HaUands vackra lövskogar och blomstrande ängar. Frän Ästad via Tvääker till
vackra lilla Idala som ligger en mil nordost
om Frillesäs, utför jag och en kollega renovering av Telias luftledningsnät.
En dei stolpar är ifrän 30 - talet och behöver gä i
"pension". Nötta stag och staglinor bytts ut
nya tak spikas pä, stolpar riktas, tukor spänns
upp mm. Arbetet bl ir sällan träkigt ingen
stolpe är den andra lik vinkelstolpar, jordstolpar till bergsstolpar som alla kräver sin
speciella teknik och sitt tillvägagängssätt.
När man äker mellan de olika gärdama blir
man mycket väl bemött av hjälpande
hallandsbor som stundtals far hjälpa tiU med
kartläsningen. Som en kau bland hermelinerna klättrar jag upp istolpama blickar ut över
horisonten, ögat njuter i fulla drag över orörda skogar och vauendrag till betande kor och
fullmogna ängar, vad kan man mer begära

"Comeva en komplett nätbyggare"

M Tegner
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Ordförande orerar
Styrka genom samarbete, sä kan man väl sammanfaua
mälsättningen
med en sädan här förening. För trots alt vi är sa olika sä visst är det samarbete det är frägan om.
Här finns storsanilaren
bredvid han (eller hon) som enbart har eu brinnande intresse för telehistoria. En samlar telefoner i mängd en annan koncentrerar
sig pä apparater tillverkade av Telegrafverket, Nägon samlar telefoner för dess skönhet oavsett om där sitter "rätt krön" eller inte,
medan andra viII alt allt ska stämma in i minsta detalj.
I en skara pä 13Q-tetefonintresserade
finns en inte oansenlig kunskapspotential,
och den
"banken" av kunnande mäste vi göra nägot av.
Vi som var med när STSF startade för ö-är sedan, mins säkert projektet med "boken". Tanken
var alt föreningen skulle ge ut en bok "Sveriges
telefoner under 1oo-1Ir, 1877-1976".
Om jag nu inte mins fel sä var 8 av 10 som svarade pä det lilla frägeformulär
som Henrik sände ut innan första mötet , positiva till att ett sädant projekt skulle päbörjas.
Fä se nu, 80% av 130 medlemmar det blir strax över 100
.
Skämt äsido,jag
tror an vi ska ta och närma oss det här projektet igen. Riktigt hur vet jag inte,
det fär bli en Iräga som vi kommer tillbaka till. Har du nägra ideer sä far du gärna höra av dig.
Vid ärsrnötet pä Telemuseum
den 27 maj, avtackades bengt G romlin för sina insatser som
ordförande.
bengt är ju, precis som Rustan mycke riktigt sa vid avtackningen,
lite av Mr. Telefon här i landet. Och som den storsamlare
han är, har han varit som klippt och skuren alt vara
ordförande i föreningen.
Men nu är ju vära stadgar sä skrivna alt ingen sitter mer än 6 är i rad i
styrelsen.
Fast ingenstans stär nägot skrivet om hur länge man sedan mäste hälla sig borta frän styrclscarbete , och jag har en känsla att vi mycket snart kommer att fä se bengt G i dom sammanhangen igen.
Vem är da jag sorn ska ta över efter hr.romlin? Ja nägon storsamlare
i likhet med min föregäugare är jag inte, men en och annan apparat har det väl blivit sedan intresset väcktes nägon
gang i början av 90-talet. Pä hösten 93 kom jag i kontakt med Lennart Liljeberg, och han berättade om planerna pä att bilda en intresseförening
för telefonsamlare.
Och den 9/4 -94 när
Iöreningen bildades pä telemuseumet,
hade jag förmänen att fä vara med.
Lite drygt 40 är har jag hunnit bli, och är bosalt i den dei av värt avlänga land sorn gär under
benämningen
"Höga kusten", närmare bestämt i Ömsköldsvik.
Till vardags jobbar jag med
mätteknik vid ett pappersbruk
strax norr om staden. Och övrig tid försöker jag fä alt gä runt
tillsammans med de fyra bam som livet skänkt mig.
Personligen hade jag nog gäma sett alt nägon med mera "stockholmsanknytning"
hade tagit
sig ann uppgiften att ga i spetsen för Sveriges telefonsamIare,
jag bor ju trots allt 60 mil frän
händelsemas
centrum. Men med de tekniska hjälpmedel
som finns alt tillgä i dag, av typen
Internet, telefonkonferens
m.m. ska vi väl kunna ro det här i land. Att sedan ha en sä kompetent styrelse i ryggen, som här är fallet, gör faktiskt att jag ser fram mot den här uppgiften med
ti.llfö rsi kt.
Sen tycker jag alt det är rasande trevligt alt prata om telefoner, sä ring gärna och prata bort en
stund. Man kan aUtid lära sig nägot av varandra, ingen är fullärd.
Gunnar Modig
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Kassörens

koll

När detta skrivs den 3 augusti har föreningen 135 medlemmar, varav 1 hedersmedlem
samt 7 föreningar och museer. Sedan förra nurnret av Phonetiken haT vi räu följande
nya medlemmar:
Häkan Berglund i Solna, Vivian Guterstarn pä Lidingö, Curt Holm i
Norrsundet, Sture Holmberg i Lindome samt Heman Sobredo i Solna (som nu har
äterkommit till STSF).
Om du inte hittar nägon medlemsförteckning
i kuvertel sa bcror det helt enkell pä alt
det inte blev nägon dylik denna gang. Du fär da försöka stä ut med den föregäende
frän 2000-04-27 samt ett ändringsblad om förhoppningsvis
finns i försändelsen. Hittar
du nägra felaktiga uppgifter, meddela mig sa blir det räu nästa gang.
Rustan

Värt behov av rötter i tillvaron
Nägon som funderat över varför vi samlar pa nostalgiska
äterblickar?
Kanske är det
för au fäsia ögonen pä föremalen och njuta av dem, lugnt tillbakalutad i länsfäiöljen
pä fredagskvällen efter en srnäu vansinnig arbetsvecka, igen. Eller är det Iör eil gemytligt sarnspräk med en själsfrände, böjda över kvarlevoma av en LME AB 2500
trän gissningsvis 1911? Har det att göra med den med tiden groende viljan att se oss
själva som individer, med arv inte bara till genetisk kod utan även till historiska miljöer och livsstilar. DeI säu vära förfäder levde pä och de för oss kanske nägot frärnmande situationerna?
Ta exempelvis den automatiska krypteringsfunktionen
pa rnin senaste mobiltelefon.
Hur fungerade da känsliga samlai vid sekelskiftet före automatikens in täg när flera
abormenter var inkopplade pä samma träd och nägon försökte fa igenom eil meddelande ulan alt andra öron skulle förstä 'koden'. lag gissar att trixen likväl som genomskädandet och avslöjanden var mänga och varierande.
Är nostalgin eu geschäft? Förvisso för vissa. Är det en 'kallelse' , att äterge en kompletthet i historien genom att samla en viss art av nostalgi? Antagligen det med.
Snart fär vi alla möjlighet alt lidningsvis besöka vär tidigare sekreterare Henrik pä ett
hernma-hos reportage om hans samling av nostalgitrippar.
Hall utkik efter nästkornrnande nurnmer av mänadstidningen
Nostalgia.
Tommy

Stekretären)

Protokoll frän STSF:s Ärsmäte 2000
Plats: Telemuseum
Tid: Lördagen den 27:e Maj 2000
1.
2.
3.
4.

Mötet öppnades av ordföranden
bengt G rornlin.
Till ordförande för mötet valdes bengt G romlin,
Till sekreterare för mötet val des Tommy Sundgren.
TiUjusteringsmän,
vid behov fungerande som rösträlrnare, valdes Henrik Lundin och
Rustan Gandvik.
5.
Förteckning
över de närvarande:
Rustan Gandvik, Gunnar Modig, Ingemar Jacobsson, Bosse Munkhammar,
Henrik Lundin, Kjell Arvidsson,
Mikael Tegner, Ove
Svensson, Jan-Äke Olofsson, Richard Collin, Bert Hellsberg, Mats Andersson,
Magnus Thömberg,
Gun Förstedt, Heman Sobredo, Michael Stenberg, Kare Wallman,
Tommy Sundgren, bengt G romlin samt Richard Norell.
6.
Mötet ansag stämman utlyst i enlighet med stadgama.
7.
Dagordningen
godkändes.
8.
Styrelsens verksamhetsberättelse
godkändes.
9.
Revisoremas
revisionsberättelse
upplästes.
10. Fräga om ansvarsfrihet
för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens arbete.
11. Beslut orn medlemsavgifter
för föreningen
för verksamhetsäret
2001. Mötet beslöt att
ga pä styrelsens förslag; Ordinarie ärsavgift: 100 Kr, ärsavgift för familjemedlemsskap: 120 Kr, ärsavgift för bosaua utanför Sverige: 120 Kr, samt ärsavgift fÖT nyinträdande: 120 Kr.
12. Val förrättades enligt valberedningens
förslag och styrelsens ändringsförslag
avseende revisorsuppleant.
a) TiU ordförande
för ett är valdes Gunnar Modig.
b) Till styrelseledamot
för ett är valdes Rustan Gandvik
c) Till styrelseledamöter
för tvä ar valdes Bengt Lidforss och Äke Rönndahl
d) Till suppleant för 2 är valdes Jan-Me
Olofsson
e) Till revisor för 2 är valdes Christer Lanhage
I) Till revisorsuppleant
för 1 är valdes Bengt Svensson
Val av valberedning
gay
a) Mikael Stenberg, sammankallande,
Richard NOTeIl och Patrik Nilsson, suppleant.
1. Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot
eller föreningsmedlem.
Styrel-

scns Iörslag om 0 Kr godkändes.
Ärenden sorn styrelsen hänskjutit till ärsmötet.
lnga ärenden.
3. Ärenden som enskild medlem inlärnnat till styrelsen.
lnga ärenden .
4. Övriga frägor.
Henrik har falt eil erbjudande av en privatperson
som vill sälja tvä lastpallar med 160 telefoner, varav ca. hälften dialoger och diavoxer i obrutna förpackningar.
Mötei beslöt an föreningen bör köpa telefonerna för alt i sin tur bjuda ut dem till försäljning till medlemmama.
Inköpspriset
per telefon ska inte överstiga 25 Kr

2.
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1)
2)

17

(4.000 Kr för samtliga).
bengt G Iöreslog att föreningen
skall ordna auktioner vid exempelvis
ärs- och
medlemsmöten.
Mötet beslöt hänskjuta Iörslaget till styrelsen för utredning av altemativa sät! och
för eu regelverk.
3) Mikael infonnerade
om de nytillverkade
emaljskyltarna
han tagit fram och som är
till försäljning.
4) Rickard undrade om läget Iör de Pins som flera skickat intresseanmälan
om. bengt
svarade alt i dagsläget är enbart ca 30 beställda. Miniminivän
är dock 100.
5) Henrik und rade om nägon har kontakter med en redigeringsstudio
för video.
6)
Mikael föreslog att företag borde fä sponsra tryckningen
av Phonetiken
mot en
reklamsida i medlemstridningen.
Styrelsen fick i uppdrag alt utreda förslaget.
7) Rustan framförde medlemmamas
och styrelsens tack till den avgäende ordföranden bengt G romlin.
Mötet förklarades
avslutat ca. kl. 13.15.

Tommy

Sundgren,

Rustan Gandvik,

se kr

bengt G romlin, ordf

justeringsman

Henrik

Lundin,justeringsman

Intressanta mötes
förhandlingar.

Full kommers
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pä parkeringen.

Det stora Telekriget i Stockholm
Att strid pä "liv och död" mellan teleoperatörer
inte är nägon ny företeelse fick man veta
om man bevistade STSFs ärsmöte den 27 maj. Telemuseums l:e inlendenl Nils OJander
placerade oss pä bästa äskädarplats och berättade livfullt och engagerat om vad som tilldrog sig under den stora bataljen som pägick ca 1880-1920.
I begynnelsen utgjordes marknaden av smä lokala lelefonföreningar som ofta drevs i kooperativ anda och utan vinstintressen, Redan pä 1880-talet fanns dei 100-tals sädana. Atl
det fanns pengar i branschen insägs snart och dei internationella kapitalel i form av Stockholms Bell Telefonaktiebolag var pä pi als i huvudsladen frän 1880. För 160-240 krlch
kunde man da bli abonnent hos Bel!. Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag starlades
1883 av H.T. Cedergren. Bell hade vid denna tid ca 1000 abonnenler och ansag au marknaden var mättad varför man var kalIsinnig till Allmännas lägre priser och bearbetning av
marknaden. Men aj vad Bell bedrog sig. Snart var kriget i full gang. Bell tvingades reducera till samma prisnivä som Allmänna (125 kr/ar) och försökte fa tillständ samtrafik vilket dock inle Allmänna önskade. 1885 var ställningen 2500 ab - 2500 ab. Bell växte genom nyeiableringar, Allmänna växte genom avlal med eller uppköp av telefonföreningar
kring huvudstaden. Stockholm var 1885 världens telefonrätaste stad säväl i relativa som
absoluta tal.
Var pä slagfältet höll Kong!. Telegrafverket till ? Inledningsvis var Verkels intresse
Ijumt. Man försökte fa tillständ lagstiftning som skulle begränsa telefonnäten och dess
pästädda störande inverkan pä telegrafnätet, Med stöd av riksdagsdiskussioner om byggande av längdistansnät i statlig regi och bildande av ett kraftfullt post- och televerk gay
sig Telegrafverket in i kriget om stockholmskunderna. Efter alt Cedergrens Allmänna köpt
upp Bellbolagel var det mellan Riks och Allmänna som kriget fördes. Alla tänkbara knep
och motrnedel användes. Stockholms myndigheter försökte förhindra nergrävning av kablar och tvinga operatörerna till sarntrafik vilken ocksä kom till ständ. Rikstelefon försökte
bevisa alt Allmännas ledningsdragning var olaglig. Rikstelefon gay alla läkare sänkl ärsavgift. Allmänna svarade med en generell avgiftssänkning, lokala erbjudanden, gratisabonnemang med vissa villkor, 100 fria samt al per kvartal osv. Cedergren startade AB 10örestelefon med erbjudande om fri installation och 10 öre/samtal som enda avgift.
Vid sekelskiftel hade Allmänna ca 35 tusen och Riks ca 12 tusen abonneruer. Allmänna
ombildades 1907 till Stockholmstelefon. Nya förslag om en geografisk uppdelning av
marknaden i Stockholm lad es fram men förkastades. Striderna pägick till 1918 da Rikstelefon köpte Stockholmstelefon för 50 milj. kr. En stor dei av beloppet användes för alt
täcka Stockholmstelefons förluster orsakade av investeringar i Ryssland.
Nu var det modema telesverige etablerat med Telegrafverkel som dominerande operatör
samt Ericsson och Telegrafverket som leverantör av utrustning. Under mänga är framöver
existerade fortfarande lokala lelefonföreningar och end ast ett par decennier efter alt den
sista enskilda föreningen köpts upp av Televerket, öppnades marknaden änyo för konkurrens genom statlig reglering och EU-direktiv. Men det är en hell annan historia.
Rustan
satt vid pennan och försökte all nedteckna Nils Olanders flödande beräuelse.
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Historien om Ölier Dei II
När telegrafstationen i Stockholm för norra respektive södra distrikten ar 1866 skulle Samrnansläs till Stockholms Centralstation stod Öller närmast i tur att bli chef för den gemensamma stationen. Öller ansäg sig dock dä ej hinna med alt sköta bäde verkstaden och detta
Iöreständarskap.
Men han sade sig ocksä hysa betänkligheter mot att lämna sin befattning
vid Telegrafverket för alt hell och hället fästa sin ekonomiska välfärd vid verkstaden. Han
var därför dristig nog alt föreslä alt han, om han avgick, skulle fä behälla hälfen av lönen,
dvs 1000 rdr pä indragningsstat och erhälla den andra hälften som understöd för sin verkstad, sä länge han utförde sina arbeten till Telegrafverkets belätenhet. Telegrafstyrelsen
godtog förslaget, som bifölls av K. Maj.t. Till chef för den förenade stationen utsägs istället F Preurnayr.
Den 2 februari 1866 avgick följaktligen Öller frän Telegrafverket
spektans" till sin död.

och ätnjöt arvode "pä ex-

Hos Öller utbildades en stab av skickliga instrumentmakare, av vilka flera sedermera grundade egna verkstäder, ofta i konkurrensförhällande
till Öller. Namnkunnigast bland dessa
var Lars Magnus Ericsson (1846-1926), grundare av Telefon AB L M Ericsson. "Ledsagad
av en mild försyn, fann jag plats vid Öller & Co, telegrafverkstad", skrev denne värmländske bondson, som 1866 kom till Stockholm och efter en veckas provtjänstgöring erhöll anställning hos Öller med 5 rdr i veckoavlöning.
En annan av Öllers arbetare, Johan August Buckau (1844-99) öppnade egen mekanisk verkstad, vars tillverkning mest bestod av fotogen- och gasoljelampor, fotogenkök etc.
Ar 1870 hade Öller skaffat ytterligare en hyvelmaskin och en skärmaskin. Delta är tillverkades morsetelegrafapparater
och visartelegrafer till eil värde av 17200 rdr, elektriska och
magnetiska skolundervisningsapparater
för elementärläroverk (bi a. Beskowska skolan) och
folkskolor till 1340 rdr, manometrar och vakuummetrar Iör 3930 rdr samt symaskiner för
handdrift (Howe-Singers system) till 8500 rdr. Vidare framställides elektroterapeutiska apparater, säsom galvaniska batlerier och induktionselektriska apparater, som sätdes eller uthyrdes till bl.a. Stockholms högskolas zootomiska institut och "fysiska kabinete", Karolinska institutets fysiologiska laboratorium m.fl. Elektriska ringklockor med nummertablä levererades till HoteIl Rydberg, Grand HotelI, HoteIl Continental, W 6, Hotell GustafWasa m.
tl. samt till en hel dei societetspersoners privatbostäder (bl.a. H. Th. Cedergrens). Allt, sam
utgick frän Öllers verkstad, var av mycket god kvalitet.
För Iörsäljning av smärre apparater öppnade Öller 1871 en fabriksbod i huset Västerlänggatan 37, vilken bod senare inrymdes i huset Drottninggatan 22.
Öllers flitige och skieklige arbetare LM Ericsson hade studerat ritning och spräk pä fritid.
Med bifogande av en rekommendationsskrivelse
frän Öller ansökte Ericsson om statens
resestipendium för studier utomlands, vilket ocksä bifölls, och han lämnade Öller och
Stockholm 1872.

8

Yuerligare tvä av Öllers arbetare, Johan August Lindholm och Johan Leander Wikström,
började 1878 egen verksamhet med en liten verkstad i Apelbergsgatan
48 vid Stora
Sadstugatan.
Firma Lindholm & Wikström blev större till omfattningen
1885, da verkstaden fl yttades till Holländaregatan
5.
Nägra nyanskaffningar

av arbetsmaskiner
tycks icke Öller & Co ha gjort efter 1875,
utan maskinparken
minskades efter hand. Arbetareantalet
var omkring 33 ända till 1886,
men tillverkningsvärdet
sjönk. Öllers ekonomi säges ha blivit undergrävd genom att hans
verkmästare
erhällit rikliga provisioner pa bruttoinkomsten.
Ar 1880 engagerades
som verkmästare
Fredrik Ferdinand Lundell, vilken efter mekaniske
fabrikören Martin August Rundlöfs död 1875 övertagit firma M. A. Rundlöf & Co,
Apelbergsgatan
60 S, där instrument mest tillverkades
men även symaskiner
(frän ca
1868). LundeLl överlät i stället denna firma till en av Öllers arbetare, Frans Josef Ferdina nd Lemcke, som lärt symaskinstillverkning
hos Öller. Firma M. A. Rundlöf & Co lag
ju dessutom alldeles invid Öllers verkstad. Lundell uppmärksammades
som konstruktör
av bl.a; en elektrisk Mätbrygga samt en tändapparat
för sprängskott
(1887).
I början av 80-talet äterlämnade
Öller den ängmaskin han hyrt och inköpte i stället en
gasmotor om 4 hk. Han tillverkade vid denna tid bl.a. P. J. Bäckmans
räkneapparat
samt
vaktkontrollur
och en lokaltelefonapparat
(Siemens), som levererades
till Stockholms
stads magasin i Stadsgärden.
Ar 1884 uppgavs alt Öller & Co "till allra största delen försett säväl Kongl. Telegrafverket som Statens Järnvägar och 44 privata jämvägar
m.m. med deras behov av telegrafappara!er".
Nämnas bör dock, att även andra mekanici i Stockholm
tillverkade telegrafapparater, bl.a. J. E. Eriksson och J. W. Bergström.
Lundell efterträddes
sam verkmästare
1884 av Aron Nicalaus Thorin, vilken Iiksom Lundell gjorde en dei experiment
vid verkstaden.
Sälunda konstruerade
han bl.a. en automatisk växel och ett skivankare till elektrisk likströmsgenerator
(patent 1884), vilka exploate rades av firma Öller & Co, men även av W. Wiklunds Verkstäders
AB:s elektriska avdeining. Sistnämnda
firma utställde desamma vid Elektriska utställningen
i Göteborg
sommaren 1885, i vilken utställning även firma Öller & Co deltog.
Den 31 maj 1885 gifte sig Öller för andra gängen, nära 70 är gammal, i Klara församling
med fru Augusta Mathilda Rubach, född Lindqvist, dotter till skomakaren
Johan Fredriksson Lindqvist och Maria Sundqvist samt fodd i Katarina församling, Stockholm,
den
8 september 1846. Aren 1867-77 hade hon varit gift med grosshandlaren
Arnold Joachim Rubach, tyska församlingen.
Oe flyttade
deras hem
Man fragar
schack i ett
jämring.

till huset Drottninggatan
67, som lag pä samma tomt som verkstaden,
men
blev skäligen torftigt, ehuru de, trots äldersskillnaden,
lär ha varit Iyckliga.
sig dock, om Öller kunde som förr se sina fömäma vänner pä ett parti
rum, där Lex. kakelugnen
hölls samman av en provisorisk
anordning med

9

Förutorn iden egna försäljningsboden sätdes i slutet pä 70-talet Öller & Co:s apparater i
stor utsträckning genom firma Recin & Brau i Centraltelegrafstationen,
Skeppsbron 2, där
W. Recin och H. Bran tjänstgjorde som telegrafkommissarier. Innan de tillsammans med
sin kollega Gustaf Lybeck den 13 augusti 1880 bildade Stockholms Belltelefon Aktiebolag flyuade de direktförsäljningen av telegrafeffekter till Nybrogatan 30 och sysslade da
även med uppsäuning
av elektriska telegraf- och ringledningar.
Uppfinnaren Fil. Dr Martin Wiberg räknades bland Öllers kunder. Troligen var det hans
kontrollapparat för bestämmande av hastigheter pa järnvägar, som Öller tillverkade. Wibergs mekaniska brevlädor gjordes av cykelpionjären Per Frorns mekaniska verkstad och
hans tändsticksmaskin
och separator sannolikt hos J. E. Eriksons mekaniska verkstad,
bäda i Stockholm.
Hos Öller tillverkades ocksa uppfinningar av löjtnant Wilhelm Theodor Unge, som uppfunnit eu distansur, en sinnrikt hopkornmen avständsmätare
och en telemeter, vilken blev
antagen vid svenska artilleriet. ÖUer hade sädana leveranser bl.a. till Svea artilleriregemente och Trängbataljonen.
Kunder av intresse voro ocksä elektriska pionjärfirman
H Brunius i Jönköping, Nitroglycerin Aktiebolaget, urmakerifirman G. W. Linderoth och kirurgiska instrumentfirman 1.
A.Stille.
Den 20 november 1874 siadfästes av Kgl. Maj:t Aktiebolaget Öller & Co for tillverkning
av och handel mcd telegrafapparater rn. m. Aktiekapital 250000-750000
kronor. Bolaget
tycks dock ha blivit av kort varaktighet.

====::z;

Ehuru verkstaden utät seit hadc sin glansperiod omkring
1875 finner man 1877, alt Öllers skulder belöpte sig till
81485 kronor rnot 13551 fordringar, varav 2 308 kronor
osäkra. Men lagret av färdiga och under arbete varande
tillverkningar uppgick till 41 139, material för tillverkning fanns för 6783 och arbetsrnaskiner, verktyg och redskap representerade eil värde av 15431 kronor. Sistnämnda är den 27 september blev Öller änkling.

Ar 1877 hitkom nägra av Beils hörteleloner
Irän Amerika
genom firma Numa Peterson, Hamngatan 32. Öller tillägnade sig genast nyheten, och en av honorn samma är tillverkad magneuelefon finnes utställd i Telemuseum. Ungefär vid sarnma tid började även Öllers forne elev, L.M.
Ericsson, alt göra telefoner enligt Beils system. Bellbola......
=......
.,.__,
get i Stockholm (1880) mäste uteslutande använda amerikanska apparater och Stockholms Allmänna Telefon AB
(1883) anlitade enbart LM. Ericsson, liksom ocksä TeleI grafverket
gjorde for siu telefonnät (1881). ÖUer tillverkade följaktligen aldrig teleloner i nägon större skala. Telefonförbindelsen ti11Öllers cgen verkstad anslöts ti11
. Bellbolagets nät.
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Annons

Phone Museum Collection
Bengt Romlin AB

D.M.C. Aß
Specialitete:

TELEFONER
-gamla oeh nya (95% fullt funktionsdugliga)
-stor sortering Ericofoner

KURIOSA:
rvfEMORAßILIA:

Tecbnica i hem och pa kontor
Inom konst, teater , film, TV, radio musik och sport

KOPER,

SAUER,

UTHYRNING:

för film, teater, utställningar,

BUTIK:

"Brie
Tel

BYTER
fotografering

mrn

a Broe"

Riddargatan 20 (bakom Dramaten)
08-661 60 60, 070-218 72 20

AKTIERÄDGIVNING
Specialite: Telekomaktier
TELEKOMMUNIKA. TION
Förmedlar möjlighet att ringa med teleoperatör
som hör till marknadens absolut lägsta.
lnga prefix eller andra konstigheter!
Garanterat 20-40% under Telia pä ärsbasis
Kontor

Tel

PMCAB
Banergatan 27
115 22 Stockholm
08-660 1260 (även fax)

som erbjuder

taxor

e-mail bengt.g.romJin@swipnet.se
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Vid den tiden började Öller modemisera sin verkstad och hyrde en ängmaskin om 4 hk.
Han skaffade vidare 5 svarvar, 1 fräs och 1 borrmaskin för maskinkraft ängmaskinsdrift.
samtidigt som den ursprungliga maskinparken utökades med 7 trampsvarvar.
Portgängen i Apelbergsgatan 58 B hade 1867 ombyggts till inkörsport, och 1873 lät ÖIler uppföra en liten stenbyggnad pä gärden för metallgjuteri, smedja samt materialbod.
Verkstaden stod pä sin höjdpunkt är 1875 med 58 arbetare, 36 arbetsmaskiner och ett
tillverkningsvärde av 97 350 kronor, varav telegrafapparater gjordes för 93 250 kronor
och symaskincr för 4100 kronor. Detta är inrättades ocksä icke mindre än 11 nya telegrafstationer mot 4 är 1870 och inga alls 1880. Personalen fördelade sig pä 1 verkmästare,43 mekaniska arbetare, 3 urmakare, 5 snickare, 1 smed, 1 fabriksarbeterska,3 lärlingar och 1 bodförsäljerska. Den sistnämnda, fru Amanda Lindgren, född Löfving, förestod
ärcn 1875-78 Öllers försäljningsbod i konditor A. S. Davidsons hus, Drottninggatan 22,
ingäng frän Lilla Vattugatan. Nägon kontorspersonal förekom ej.
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Öllers apparater tillverkades huvudsakligen av rnässing frän Skultuna Messingsbruk, vars stockholmsförsäljning ombesörjdes av firma J .E. Äkerberg &
Hellströms metall handel i huset Stora Nygatan 20.
Hans skuld till denna firma uppgick i september
1877 till 40777 kronor, men fördubblades inom ytterligare tio är. Metaller köpre han pä 70-talet även
frän firma Holmberg & Lindström, Brunnsgränd 4,
knippsmide frän Storebro bruk, jämkramvaror fran
Axel Sifvert, A. L. I-ledman och G. R. Feychting,
trä- och Ianervaror frän A. Pihlström, Drottninggatan 51. Han begagnade sig av F. E. Rosenvalls mekaniska snickerifabrik och engelska ängsägverk pä
Kungsholmen samt av J. W. Gundbergs fabrik för
bleckslagning och lackering. Gjutgods beställdes
trän Faustman & Östberg, Karlsvik eller W. Wiklunds gjuteri och mekaniska verkstad, Inedal. Optiskt glas erhölls frän Reijmyre glasbruk. Utländska
förbindelser voro F. Adrian och Keiser & Schmidt i
Berlin samt A. Barbier och H. Lambert & Co i Paris.

L. M. Ericsson, som bl.a. eil är arbetat hos Siemens & Halske i Berlin, äterkom till
Stockholm hösten 1875 och anställdes da äier hos Öller & Co, men var aldrig verkmästare. Han slutade emelJertid i mars äret därpä, varefter han den 1 april började egen verksamhet i blygsam skala. Ericsson upptog tiLi kompanjon en f.d. arbetskamrat hos Öller &
Co, Carl Johan Andersson, som ocksä studerat utomJands pa stipendier. L. M. Ericsson
erhölJ redan 1877 beställningar frän Telegrafverket och började följaktligen da konkurrera med sin forne arbetsgivare.

För alt skaffa rötelsekapital
och giva nytt liv ät sitt tillbakagäende
företag upptog Öller
samma är han gifte sig tvenne kompanjoner,
närnligen civilingeniören,
senare professom
vid Tekniska högskolan, Carl GustafWallin,
vilken blev firmans tekniske chef samt f.d.
sjökaptenen Ernst M F Rietz.Wallin
hade frän 1882 varit anställd vid Bellbolaget.
Öller var ingen affärsman.
Hans bokföring sköues nu av bergsingeniören
Peuer Kjerrulf,
som inflyttat till Stockholm
i slutet av 70-talet och sysslade med revisionsarbeten
ät bl.a.
Ljusne-Voxna,
Gravendals,
Gima, Fredriksbergs
och Sandvikens
bruk.
Kapten Rietz avgick emellertid den 6 april 1886 och ingeniör Wallin den 29 december s.ä.
Den sistnämnde
blev 1890 verkställande
direktör för Stockholms
Elektriska Belysnings
AB, som innehade Gamla stadens första elektricitetsverk.

frän Öllers foma elever, b!.a. Lindholm & Wikström och F. J. Lemcke men
frärnst L.M. Ericsson, började bli alltmera märkbar. Efter hand som L.M. Ericssons rörelse växte, lockades Öllers skickJigaste arbetare dit säsom förmän och med avlöningar,
som
Öller inte kunde betala. Da Ericsson dessutom kunde göra apparater lika Öllers men billigare och efter hand kunde förbäura dem, förstod Öller att hans tid var förbi, och han beKonkurrensen

slöt 1886 avveckla sin rörelse istort men fortsätta tillsvidare i liten skala med reparationsarbeten o.d. Han engagerade
för denna slutperiod som verkmästare
August Lindholm, ene
delägaren i firma Lindhoim & Wikström. Öller avstod frän en tredjedel av verkstadsutrymrnet. Gasmotom
säldes den 8 oktobet 1887 for 1185 kronor till J. A. Eilitz fick- och
pennknivsfabrik
i Eskilstuna, sorn dittills begagnat 8 hk vattenkraft,
vilken firma ocksä
köple en växelsvarv.
Oe flesta maskinema,
säsorn järnsvarvar med och utan tramp, gjutjärnslager,
remskivor,
axlar, verktygsskäp
etc., gick till firma Lindholm & Wikström,
men en dei ocksä till J. E. Eriksons Mekaniska
Verkstads AB och W. Wiklunds mekaniska verkstad,
I

Hos Kjerrulf bodde 1889 en ung ingeniör Eugene Öller, som da var anställd vid J .E. Eriksons elekiriska avdelning. Denne blev 1909 chef för Elektriska AB AEG:s filial i Göteborg. Han härstammade
frän en broder till Öllers far. Kjerrulf ansag, att Eugene borde
iräffa sin namne, men när deua möte kom till stand, var Öller redan sjuk. De hunno knappast mera än konstatera släktskapen.
Till följd av en lunginflammation
avled ÖUer den 17 december
1889,73
är gamma!. Begravningen ägde rum i Klara försarnlings
nya gravkor i närvaro av en mängd av hans forna kamrarer vid Telegrafverket.
Officianten
skildrade Öllers livsgämigar
b!.a. med orden:
"Genom si na gedigna kunskaper och sin praktiska skicklighet
anordnade han 1853 de första telegrafledningarna
i värt land. Genom alt bidraga till utbredandet
av detta nu sä stora
ielegrafnät hade han i sin man nitiskt arbetat för det stora malet, alt närma människoma
till varandra"
Öller efterlärnnade
inga barn. Änkan, som avled den 13 maj 1891, fortsatte rörelsen till
1890, da auktion hölls. Varulagret,
värderat till 2571 kronor, sätdes anmärkningsvärt
billigt. Öllers siste verkmästare,
A. Lindholm, som handhaft slerbhusutredningen,
inropade
buvudparten av verkstadens
äierstäende inventarier och verktyg, som värderats till 2801
kronor, för firma Lindholm & Wikström. Verksladslokalema
hyrdes till magasin av danske ingeniören Carl C Clausen, grundare av nuvarande rörledningsfirman
Clausens AB.

Firma Lindholm & Wikström övertog Öllers innevarande
beställningar
och fortsatte härigenom indirekt Öllers verksamhet.
Delägama i denna firma separerade 1905. Wikström
fortsatte rörelsen som förut, men Lindholm öppnade en elektrisk affär i eget namn, vilken
omkring 1923 säldes till Albert Löfgren, som ocksä arbetat hos Öller. Bäda firmoma fortleva ännu.
Telegrafverket
började 1891 egen verkstad vid Fiskargränden.
Motivet, som knappast kan
ha riktats mot Öllers rörelse, var de olägenheter,
vilka uppstod vid anlitande av enskilda
verkstäder, säsorn pris efter goufinnande,
försenade leveranser och avtalssvärigheter
ete.,
varvid Telegrafverket
kom i obehaglig mellanställning.
Man önskade ocksä möjlighet till
försök och experiment
i större skala alltsä i mycket en verkstad lik Öllers ursprungliga
men nu gällde det närmast att följa telefonteknikens
snabba utveckling.

Rune G:son KjeLlander

Ar

135. Reis' telefon.
1860 gjorde Philip Reis i Tyskland försök att medelst elektricitet
öfverföra ljudet, och ehuru de endast ofullkomligt
lyckades förtjena de dock anföras, säsom de första i siu slag. Reis tillämpade en af Page upptäckt och af Wertheim närmare
undersökt företeelse, nämligen au en jernstäng förlänges, när hon magnetiseras
och förkortas när hennes magnetism
upphör, till följe häraf stängen bringas i longitudinela
vibrationer, när en kring henne gäende ström hastigt slutes och afbrytes, sä alt att ett ljud, härigenom kan uppkomma.Fig.
70 visar schematiskt
denna apparat, hvilken Reis gaf namnet
telefon. Den utgöres af lva delar, den ena (transmitter)
A för ljudets upptagande,
den andra (receptor) B för dess ätergifvande.
De förenas genom tvä ledningsträdar,
eller säsorn
figuren angifver en ledningsträd
jemte jordledning.
Ljudet upptages först af en träkista,
upptill sluten genom en tunn hinna, (membran eller diafragma).
Vid midten af denna finnes ett litet platinableck,
som star i förening med en stapels ena pol. Öfver blecket är fästad en metallspets,
hvilken vid hinnans vibration ömsevis sluter och afbryter strömmen
frän stapeln. Ljudet alstras framför etl munstycke vid kistan, och hinnan kommer dervid i
vibrationer,
olika allt efter ljudets beskaffenbet.
Till följe häraf gä strömmar af längre eller kortare varaktighet
genom ledningen till en lang rulle öfverspunnen
kopparträd, inuti
hvilken en lang och mycket smal jemstäng
eller jernträd är anbragt. Derma uppbäres af
tva stöd, fästade vid en resonnansläda
som omgifver elektromagneten
och förstärker det
genom dennas vibration uppkommande
ljudet.
Detlas svängningstal
motsvarar det vid Aalstrade
Ijudet, men dess intensitet är ringa och
klangfärgen
förändrad.
Apparaten kan dessutom iden af Reis gifna formen ingalunda
användas för talets öfverförande,
utan pä sin höjd för musikaliska
toner. Ätskilliga förbättringar äro visserligen
vidtagna vid densamma,
men nu mera eger den hufvudsakligen
historiskt intresse.
Vi böra dock nämna, alt vid ett nyare telefonsystem,
nemligen Dolbears,
till hvilket vi längre fram äterkornma,
Reis' telefon äterupptagits,
ehuru visserligen
endast
en dei deraf.
Utdrag ur Elektriciteten
och Dess Förnämsta
till De Nyaste Uppfinningarne
af Gustaf

14

Tekniska Tillämpningar
med särskild
Robert Dahlander
IHenrik Lundin

hänsyn

En filmkrönika
Läsare av Phonetiken har kunnat följa hur STSFs stora projekt FILMEN har framskridit allt frän de
första tankarna som tänktes hösten 1997 av Kjell Arvidsson, vär entusiast from Down Under, och
Henrik Lundin, vär entusiast frän Sollentuna. Deras utmärkta tanke var alt skapa möjligheten alt frän
soffuörnan beskäda Telemuseums klenoder, vare sig soffan slar i Australien eller Alingsäs, Henriks
första budget pekade pä en kostnad pä 15-20000 kronor för produktion inklusive 100 filmer. Sällan
har väl en filmproduktion hällits sä väl inom ramarna som denna. r dagsläget har filmen kostal ca
22000 kronor för 140 filmer.
Nu rullar vi tillbaka bandet till vintern och vären 1998. Oll surrade det av aktivitet bakom och frarnför kulisserna. Det grävdes i Telemuseums inventarieregister, det källforskades, det källsorterades,
det bars fram klenoder, det dammades klenoder, det Slillbildsfotograferades, det videofilmades aBI
medan klenoderna snurrades pä sin skiva. Flera av föreningens mänga goda krafter arbetade helt ideeilt, lekamligen närda endast av den cnkla lunch som STSF bjöd pä, men drivna av stor entusiasm.
Det var i samband med filmningen som man insäg, alt med tanke pä det rikhaltiga materialer var det
lämpligt att göra tvä filmer, varav den första skulle presentera telefoner som tillverkats av L.M. Ericsson.
Under hösten 1998 gjordes kornpletterande filrnningar, manus författades, manus slipades, scripl was
translated Down Under, Lars Eriksson klippte rärnaterialet och lade pä svenskt tal och engelskt (ej
australiskt) tal. [ samband med ärsmötet i april 1999 kunde filmen börja rullas ut till medlemmarna.
Du undrar säkert hur vi sedan dess har marknadsfört filmen och hur vi har lyckats med försäljningen.
Filmen har annonserats i Telias personaltidning "Televärlden" och i Ericssons "Kontakten". Vidare
har annonserats i motor- och teknikhistoriska tidskriften "Nostalgia", i Nordstjämans "Samlarnytt"
och i ATCAs Newsletter. Anslag har satts upp pä ett antal arbetsplatser och Gunnar omnämnde filmen i sin utställning pli Ömsköldsviks museuni (se Phoneriken 3/99). Vär websida pli Internet rekornmenderar filmen och Telemuseum säljer filmen i sin reception. Alla presurntiva medlemmar fär, förutom en presentation
av STSF, även eu lockande inbelalningskort för filmköp. Sist, men inte minst,
sä har mänga Iyckliga köpare värvat nya köpare.
Totalt har vi hiuills sält ca 130 filrner. Ungefär hälften av medlemmarna har försett sig med filmen.
Eu bunt filmer säldes av Henrik vid ATCAs Fall Show 1999 i Rochester, USA. Ericssons
"Kontakten" har i sanning fungerat som en kontakt mot omvärlden. STSFs videofilm kan numera ses
hos Ericssonavdelningar/äterförsäljare
i Storbritannien, Belgien, Ryssland och Taiwan. Den mest
udda innehavaren av videofilmen torde vara den gentleman och teplantageägare i Sri Lanka som fält
filmen av Ericsson i Colombo sorn gengäva för att han länade ut sin ännu i bruk varande Ericssontelefon frän 1895 till en lokal utställning.

r-------------------.,
FlG. 70.

Länge tyngdes projektets ekonomi av ett stort
lager av osälda filmer men vid sekelskittet hade
försäljningen hunnit ikapp nedlagda utgifter och
numera stär projektet pä plus. Medlemmarnas
hjälp med att finna nya köpare är fortfarande
mycket välkommen. Dessutom är ca 50 av vära
medlemmar tyvärr fortfarande okunniga om den
lycka som de missar genom alt inte kunna se videofilmen. Min ordination lyder: Köp en film
och njut !
Rustan

STSF: s höstmöte den 16 september 2000
Föreningens
höstmöte ägde rum en solig septemberlördag
pä MGELBY
GÄRD i Tumba, söder om Stockholm.
Sexton medlemmar
rogs emot av Hägebysparkens
YD Sven
Corlin som entusiastiskt
berättade om Hägelby herrgärd,
mänga byggnader och park, varvat med fakta och minnen
frän gärdens upphovsman och byggherre; nämligen alias
vär husgud, Lars Magnus Ericsson. Men först gay Sven
Corlin oss kort lite bakgrundsfakta
om LM Ericsson när
det begav sig;
liv kan pä sätt och vis indelas i tre tidsepoker;
intensiva perioden handlade om telefonen, 1876-1903 (Iämnade styrclsen i maj
1903, sälde sina äterstäende 597 aktier 1905).
-Andra perioden om telefoner men ocksä om jordbrukets
praktiska utveckling pä Ahlby
gärd i Fittja söder om Stockholm. Irän 1896 till 1906.
-Tredje perioden 1906 da LME köpte Hägelby ägor i närheten av Ahlby gärd i Tumba.
LME:s
-Första

En historia viII beräua alt LME pä 1860 talet pä sin gesällvandrig
ner till Tyskland, bryskt
blivit avvisad natthärbärge
pä dävarande Hägelbygärd.
Delta glömde LME aldrig ulan i
1906 gay han "igen" genom alt helt enkelt köpa heia egendommen
om ca 70 ha.
Pa Hägelby uppförde LME förutorn den stora huvudbyggnaden
(färdig 1918) ocksä en
mängd andra hus som erfordrades
för au driva eu rationell! storjordbruk.
Sem alla säkert vet sä ma-

l nade

LME alltid om sina
anställda arbetare vid telefonverkstädema.
Uppbyggandet av verksamheten
pä Hägelby gärd var inget
undantag. Personalen hade
bra bostäder. Varje familj
hade sitt eget hönshus. En
gemensam tvättstuga, lanthandel m.m Eget elverk
med dito eldistrubution
byggdes ocksä pä egendomen.
Som en kuriositet

berätta-

de Sven Corin om LME:s
omtanke om pigorna pa
gärden. av sin timpenning
om 25 öre innehöll LME 5 öre som en form av tvängssparande.
De uppsamlade
medien
fick pigan ut den dag hon gifte sig. Säkert ett mycket välkommet
kapital Iör en ung nygift
kvinna pä den tiden.

LME ritade själv mer eller mindre
"finslipningen"
av en arkitekt frän
ett annat stort intresse som upptog
intresse för att experimentera med

alla hus pä gärden. Dock lär han ha haft viss hjälp vid
SödertäJje. Pa flera ställen kunde vi se resultaten av
LME tid vid Hägelby byggnationen: nämligen hans
betonggjutning (tidens nyhet).

LME hade tre bam, en dotter samt tvä söner varav den ena övertog Ahlby gärd 1906. När det stora herrgärdshuset stod klart 1918 sa överlät
LME huset till sin dotter Anna Giertz (dog 1960) och själv flyttade han
in i eil mindre intilliggande hus.
1964 sälde LME:s arvingar Hägelby till Botkyrka kommun. 1975 bildades "Hägelbyparken AB" med uppgift alt, utan vinst ät aktieägama, bedriva nöjes-och kulturverksmhet. Hägelbyparken är anslutet till
"Folkparkerna i Sverige" och med vandrarhemmet till STF, Svenska Turistföreningen. En 1 :sta k1ass restuarang, cafe samt konferens rnöjligheter
finns.
M.a.o. Hägelbyparken
är i dag ett mycket populärt utflyktsmäl med ca 130000 besökare
per ar . Yerksamheten i parken omfattar bade nygammal- och modema danskvällar, lekplats, friluftsteater, artistuppträdanden, midsommarfester, kulturdagar, konstutställningar
m.m.
Sammantaget räder pä Hägelby
Lars Magnus anda !

Gärd ett liv och en verksamhet sorn säkert är heIt i

Antecknat av närvarande Oie Jacobsen i september 2000

Samling vid pumpen

OIe i köptagen vid bytesstunden pä Hägelby

Längtan eller fäfänga
Bästa sättet alt upptylla sin längtan är att förverkliga den. lag sänder en bild som bevis
pä att man det gar alt göra detta. Intresset att bygga en kaffekvam kom sig av att Hilding
Karlsson i Kalmar nägot är före sin bortgäng byggde klart sin kaffekvam. Med länade
ritningar.och goda räd frän Hilding började jag planera. Delar som klyka ech mikrotelefon är en bra börjanliksom en signalinduktor med tvä magneter. Induktionsrullen kan man linda själv
eller välja en mindre modell.
Sedan jag fätt tag i torr och fin
björk var de bara alt sätta igäng alt
svarva och säga. Valsning av de
tvä pläthalvor i svartplät som bildar svepet blev nästa moment. Dekalema fick jag frän Ove Svensson
och tackar särskilt för detta.
Är det nägon som är intresserad av
att bygga en kaffekvam sä kan jag
ge en dei räd. Första rädet kan jag
dela ut redan nu: Ha inte för brattom!
Göran Karlsson
Kalmar

Pa marknadsfronten

!

Vackerl väder och strälande solsken är viktiga inslag pä en utomhusmarknad . Degeberga hade allt detta och med den mycket speciella atmosfär som endast kan upplevas pä en
sä välbesökt utomhusmarknad kan den inte bli annat än mycket bra .
Kungsbackamässan är en Elen fin antikmässa av god klass , om vi häller oss till den antikdelen, de mälande kändisarna intresserar nog en begränsad krets av den stora sarnlarpubliken .
Helsingborgsmässorna var roliga och trevliga, det fanns som vanligt mycket att vila ögonen pli .Antik 2000 den finare av dorn var mycket proffsigt upplagd med välarrangerade
montrar med mässtidning och med antikrundans "experter "sorn frontfigurer. Pa den nägot enklare mässan pa Olympiahallen fanns det mera roliga smäprylar dessutom till mer
realistiska priser . De bäda antikmässoma kompletterar varandra mycket bra.
Publiken svek i är Markaryd och valde alt stanna hemma, en dei regnskurar förekom.
Marknaden börjar tappa lite av sin status, och det är Iite synd.
I Falun drog spädornar om däligt väder drog ner antalet besökare . Bland sä mänga utställare fanns det allför lite telefoni och telegrafi att tillgä.
M .Tegner
1~

Önskas
2st ben till taxen
Göran Karlsson tel 0480-18029
Ringmekanism till taxen samt lilla stänkskärmen
Ulf Äsiröm tel 090-144903

till tunnan

Galvanometer i trä LM Ericsson eller Öller
Stig Wenander 0320-60184
Fingerskivor svarta och kromade, sifferbrickor ,telefonlurar etc.helst oanvända delar framför allt till nyare apparater frän 60 - 70 talet.
Tomas. Melander 08-7551446
Manuellt stolpresningsspel
Mikael Tegner 0322-50309
Den dei av mikrofondosan som sitter mot skaftet pä 1894 Ars lur.
Ove Svensson 031-873707

Finnes
Lärobok i telegrafi och telefoni tryckär 1917
Henrik Lundin tel 08-7543347
Myntonett myntapparat för enkronor och femkronor en blivande "raritet",
samt aktiebrev frän LM Ericssons fabrik i Ryssland
Mikael Tegner tel 0322-50309
Emaljskylt oval med texten" Rikstelefon telegramexpedition"
produktion gjord exakt som originalet vit skylt med blä text.
Mikael Tegner tel 0322-50309

ny-

Telejoumalen (5 band 1979 -1995) AlIa 15
ärgängarna .Det Hände (2lär 1953-1973).
Ärsredovisning (24ar 5band 1961-1985).
Teledialogen(1976-1991
6band)+ Tmag 19921995(alla 19är) .Samtliga telefontallrikar
1976-1987 (l2st),samt 2 telefonist 78-79 & 2
danska KTAS &FKTS -77. Mycket läga nr
78-79 nr 2.
Bjöm Täng Tel/Fax 0297-45399.

Efterlysning!
Vi behöver en dator till vär redaktör. Därför und rar vi om det bland medlemmama finns nägon som har delar av eller ev. en hel dator över, som ni
kan avvara?
Altemativt finns kanske nägot företag som kan bidra pä nägot vis. Min.
krav är 350 MHz, för att det ska gä att köra den programvara som används.
Du som känner dig manad, hör av dig tiIJ nägon i styrelsen.
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En liten samling TELE-bilar

STSF:s anbudsförsäljning av telefonapparater, november 2000
Ett parti om 167 telefonapparater har inköpts av STSF för försäljning genom anbudsförfarande, i
första hand till medlemmarna.
Du lämnar Ditt bindande anbud genom att fylla i och skicka denna blankett till STSF, Box 12, 136 21
Haninge. Anbud skall finnas i vår postbox senast måndag den 6 november för att vara giltigt.
Bud skall lämnas i helt antal kronor/per styck. Observera att, i och med att Du lämnar Ditt anbud, förbinder Du Dig att betala detta belopp/st och för det antal Du preciserat, oavsett storleken på andra
anbud och alltså även om Du är ensam anbudsgivare. Högsta bud vinner. Om anbudsgivare som
lämnat högsta budet ej lämnat bud på samtliga apparater i posten, får även anbudsgivare, som lämnat
lägre bud, tilldelning. Vid lika anbud sker lottdragning vid behov. Lägsta anbud är 30 kr/st.
STSF lämnar givetvis inte någon information om aktuella anbud under pågående anbudstid.
Sedan anbudsresultatet tillkännagivits skall betalning ske till STSFs postgirokonto 75 73 64-5.
Köparen betalar för ev. frakt och emballage.

post

Beskrivning

antal
till
salu

1

Diavox, DBA 102 006 / 01010 ljusbeige, impulsval* via knappsats,
1980, ny i originalkartong

4

2

Diavox, DBA 102 007 / 01050 olivgrön, impulsval* via knappsats
1980, ny i originalkartong

6

3

Diavox, DBA 102 065 / 01000 impulsval* via knappsats, 1985, ny i
originalkartong

17

4

Diavox, DBA 126 001 / 01010 ljusbeige, 2 centrallinjer, impulsval*
via knappsats, R=jordslutning*, 1986, ny i originalkartong

4

5

Diavox, DBA 127 005 / 02010 ljusbeige, 2 centrallinjer, tonval via
knappsats, R=jordslutning*, 1984, ny i originalkartong

1

6

Diavox, DBA 132 001 / 05010 ljusbeige, impulsval* 33/67* via
knappsats, R=jordslutning*, 1984, ny i originalkartong

2

7

Diavox, DBA 202 005 / 01050 olivgrön, högtalande, impulsval*
33/67* via knappsats, R=jordslutning*, 1981, ny i originalkartong

4

8

Diavox, DBA 202 009 / 05020 röd, högtalande, impulsval* 40/60 via
knappsats, R=jordslutning*, 1985, ny i originalkartong

4

9

Diavox, DBA 202 009 / 05050 olivgrön , högtalande, impulsval*
40/60 via knappsats, R=jordslutning*, 1984, ny i originalkartong

6

10

Diavox, DBA 153 007 / 02010 ljusbeige, sekreterarapparat (?), tonval
via knappsats, R=jordslutning*, 1984, ny i originalkartong

1

11

Diavox vägg, DBAA 113 901 / 02011, beige, tonval via knappsats, Rknapp, (Tvt-modell), begagnad

1

12

Ericovox, 1 / DBE 1122 / 1, ny i originalkartong

4

13

Dialog, A002 9804 / 00 grå, fyrtrådstelefon (åtskilda sändnings- och
mottagningsriktningar), ej anslutningsbar till Telias telefonnät.

29

14

Dialog, A002 9860 / 02 röd, i originalkartong, troligen nya

7

15

Dialog, A002 9860 / 00 svart, , i originalkartong, troligen nya

7

16

Dialog, A002 9860 / 04 gul, i originalkartong, troligen nya

3

17

BC 330, bordsapp m33, svart bakelit, begagnade, varierande skick

54

ditt
anbud
kr/st

önskat
antal

post

Beskrivning

antal
till
salu

18

BC 462, bordsapp m33, svart bakelit, anknytningsapp AT (till 461
m.fl.), begagnad

1

19

BC 29 560, bordsapp m50, svart bakelit, snygg

2

20

BC 29 600 / 08, bordsapp m50, grå, nyskick, högtalande, högtalare
saknas dock

1

21

BC 29 660 / 08, bordsapp m50, grå, nyskick

2

22

BC 29 667 / 09, bordsapp m50, vit, anknytningsapp (till 666), nyskick

1

23

BC 29 562 / 00, bordsapp m50, svart, anknytningsapp (till 561 m.fl),
nyskick

2

24

BC 29 565 / 00, bordsapp m50, svart, 2 linjer (central- resp.
anknytnings-), nyskick

4

ditt
anbud
kr/st

*) Nämnda funktion är anpassad till utländsk marknad och fungerar ej korrekt i Telias nät.

Härmed lämnar jag, medlem i STSF, ovanstående anbud och accepterar därmed ovanstående
bestämmelser för försäljningen.
Ort, datum: …………………………………..
Namnteckning: ....................................................................
Namnförtydligande: .............................................................

önskat
antal

