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Redaktörens ruta

Nu närmar sigjulen med stormande steg . Jul-
skyltningen,julklapparna,julpyntel kanske ocksä
en viss j ulstress smyger sig pä bakom de röda ku-
lisserna. EU gott räd är läs er phonetik innan du
gär pä de mäktiga julbestyren. I detta nägot färg-
starka nummer som du jusl nu har i hand Iöre-
kommer en viss blandad julkonfekt med nägot
läsbart för var och en Iär man förmoda. Själv ser
jag fram emot de stora mäktiga julborden . Där
man i goda vännerslag utan omsvep och krusidul-
ler navigerar sig fram bland herr J ansson och hans
Irestelser. När Arne Weise med sina kloka ord
sagt siu och Kalle och hans vänner tackat för sig ,
och de förväntansfulla snälla bamen med stora
tindrandeögon öppnat sina hemliga julklappar.
Inväntar jag en av tv-ruians verkliga praliner
"Kar! Bertil Jonssons julafton". Mästerverkel av
Tage Danielsson och Per Ählins med härligt teck-
nande illustrationer .Och
som Kar! Bertil sä arbetar
givetvis redaktionen även
pä självaste julafton med
eu kommande vämurn-
mer.

M.Tegner
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Ordföranden orerar

Tank vad en artikel i en tidning kan ästadkomma. För ingen har väl missat tidningen
Nostalgias trevliga reportage om aJlas väran Henrik Lundin, och hans telefonsamling. lag
har fall ta ernot ätskilliga positiva samtal den sista tiden. Dels Irän telefoninlresserade som
velar gä med i föreningen, men även frän andra som haft funderingar kring telefoner. Eller
människor som bara velat berätta om nägon telefon dom har där hemma, gamla klenoder
dom värdar ömt, och som siuer uppskruvad pä nägon vägg i hallen eller i köket. Tydligen
har mänga en alldelens speciell relation till deI här med lelefoner. En vacker gammal ap-
parat kan fä hjärtat alt banka lite extra, även hos den som inte har lelefoner som special-
inlresse. Visst har den följt med genom ären, bade hemrna och i film och pä TV. Ätskilli-
ga är de scener där huvudrollsinnehavaren ömt kramat en fömicklad telefoniur, medan en
stilla lar sakta letat sin väg nerför kinden . Telefonen var nägot alldelens speciellt, och där-
för fick den ocksä ofta vara en bärande dei i storyn. Och just de här lelefonerna som ofta
sägs i hemmen, som AC150, AB112 och BC310, har jag märkt är de telefoner som väcker
de starkaste känsloma hos folk i allmänhet. Man stannar gärna upp och minns mormors
telefon som stod där pä skrivbordet i kammaren, känner stämningen och kan nästan för-
nimma lukten av bullarna och den hemkokta hallonsaften. All sedan telefonen som stär
bredvid i samIingen kanske är en tidig Tax eller en Wincranlz frän senl 20-lai spelar lik-
som ingen roll, deI är själva igenkännandel som är tjusningen. Tänker man efter är deI väl
helt logiskt att lelefoner som AB112 och AC150, som trots alll tillverkades under 32 ärs
tid, och sedan användes i ytterligare nära 50 Ar, är de apparater som väcker flest minnen
hos den breda allmänheten.

I nästan 80 ar användes den av arkitekten Isak Gustaf Clason ritade AC150. En svindlande
tanke när man betänker hur länge nägon av dagens telefoner är gängbara. Kanhända fanns
där nägon anställd vid verkstaden uppe vid Mosebacke torg, som var med och utvecklade
denna längkörare, och som sedermera följde med när verkstaden flyttade till Nynäshamn.
132 är, näslan heia sitt yrkesverksamma liv, kan han teoretiskt ha jobbat med au tillverka
dessa träväggapparater. Det är det här jag tycker är sä trevligt med föremal frän en svun-
nen tid, dom satter fantasins hjul i rullning. Man fär en anledning au fundera över hur det
kan ha varit när dom en gang i tiden brukades. Jag undrar Iöresten hur vär tänkta vän pä
releverkstaden kände sig, den dagen tillverkningen av hans "livsverk", lades ned efter 32
Ar. Var det en spännande utmaning han gick till mötes. Att fa ge sig in i nya projekt, fyllda
av möjligheter, och tekniskt nytänkande. Eller var det med tunga steg han sorgset vandra-
de hemät den kvällen ? Ja nägot svar pä den frägan kan vi av naturliga skäl inte fa. Men
vad ska vi med det till? DeI var tanken som räknades.

STSF har efter reportagel om Henrik, fätt ta emot ett flertal nya medlemmar, bade inom
och utom landet. Nurnera har vi även fätt en medlem i England, och en förfrägan om med-
lernskap frän Tyskland. Vilket innebär alt vi snart kan finnas representerade i 12 länder.
lag vill ta tillfället i akt och hälsa vära nya medlemmar välkomna in i föreningen. Det är
alltid lika trevligt när vär lilla skara utökas. Och varje ny medlem är lika välkommen. Den
uppmärksamme läsaren noterade säkert redan i deI förra numrel av phonetiken att det
smugit sig in en Annonssida i tidningen. Detta härrör sig Irän eil beslut taget vid ärsmötet
pä Telemuseum . Där bestämdes att vi ska göra eil försök med företagssponsring, dvs. nä-
got Iöretag gar in och sponsrar med ett belopp som anlas täcka Iryckkoslnadema för
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iidningen. [ gengäld Iär sponsom fritt förfoga över en sida i tidningen. Först ut var bengt
G romJin, och det nr. som du nu häller i handen sponsras av ßert Hellsberg. Du som
driver nägot Iöretag, eller som känner nägon som gör sä och kan vara intresserad av lite
"rikiad" reklam. Tveka inte utan ring nägon i styrelsen sä ska vi hjälpa till alt utforma
ju I din annons. Sen viII jag passa pä alt kasta ut ytterligare en förfrägan. Det gäller bok-
projekteI, ÄI det nägon av er medlemmar sorn har nägon av LM Ericssons kataloger
nr.5 till och med nr.lO, eller lite mera udda kataloger tex. Öller eller Telefon fabriken. Sä
vore det önskvärt au ni hörde av er till mig eller till Henrik L.

Gunnar Madig

Nostalgie nr 1] 2000

-_ ..-------_.-
Telemuseum förändrar utställningen.

Museeis utsiällning av telehistoria pä bottenväningen monteras nu ner och magasineras.
Plats ska uppläias till en stor utställning om mobiltelefonens utveckling. Den beräknas att
öppnas i samband med LM Ericssons 125-ärs jubileum den 26 april nästa är. Mer informa-
iion kommer.

Du som förväntar dig en lugn dag bland gamla kära klenoder blir i dagama grymt besviken.
Men hav iälamod. I april släs portama upp till den "nygamla" rnobiltelefonen. En dei av 10'
kalytan kommer au tillägnas den vanliga telefonens utveckling även i framtiden. Hur den
utställningen blir äterkommer jag om när det är k1art.

Henrik
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Kassörens koll

Kassören gar nu omkring med ett leende pä sina läppar. Deua beror inte bara pä alt julen är i
antägande utan även pä att STSFs ekonomiska och materiella tillständ är gott. Till det goda
ekonomiläget bidrar att anbudsauktionen pä telefonapparater, vars resultat framgär av proto-
koll bifogat till denna Phonetik, ser ut att ge eil överskott pä ca 10 tkr. Pä det materiella pla-
net kan vi glädjas ät alt Phonetiken-redaktionen nyligen försetts med en efterlängtad ny PC.
Till ett fördelaktigt pris har föreningen köpt in en maskin som kommer att räcka till mycket
och länge
När detta skrivs den 18 november har STSF 141 medlemmar varav 8 förerungar och museer.
Sedan förra numret av Phonetiken har STSF fall följande nya medlemmar: Rune Boren-
stam i Vimmerby, Jan Holmgren i Umeä, Häkan Isoz i Bromma, Helge Karinen i Cambrid-
ge UK, Örjan Lind i Uppsala, Curt Lohmann i Arlöv, Bert Rockenstedt i Motala, Jan Wir-
ström i Stockholm samt Telephone Collectors International lnc. (TCI), USA. Om allt gär
som planerat, sä finns en rykande aktuell medlemsförteckning bilagd till detta nummer av
Phonetiken. Som vanligt meddelar du eventuella felaktigheter till kassören sä blir det rätt
nästa gang
Traditionsenligt är jul-Phonetiken försedd med ett inbetalningskort för kommande ärs avgift
till STSF. Likaledes traditionsenligt är au avgiftema är oförändrade dvs. 100 kr för vanligt
medlemskap, 120 kr för familjemedlemskap och 120 kr för medlemskap som inkluderar
postgang till utlandet. Enligt stadgarna skall betalningen göras före sista februari. Är ditt
inbetalningskort märkt "makulerad" innebär detta alt du redan har betalt eller alt du av annat
skäl inte skall bctala nägon avgift.

STSFs medlemskap i andra föreningar
Alt STSF ar rnedlern i eu antal andra föreningar, innebär bl.a. alt vi har tillgäng till deras tidskrifter. Vi
hoppas alt i kornrnande Phonetiken kunna upplysa orn intressanta artiklar i dessa tidskrifter. En dei
artiklar finns lillgängliga pä föreningarnas websidor. Nedan följer en lista över aktuella föreningar och
webadresser.

AHTS - Australian Historie Telephone Society lnc. (Australien) : "AHTS Newsletter" 6 nr/är

ATCS - Australasian Telephone Collectors Society Ine. (Auslralien) : "ATCS Newsletter'"; 6 nr/är
hIIp:llalcsJree yellow .com/i ndexz.htrnl

ATCA - Antique Telephone Collectors Association (USA): "ATCA Newsletter" ; 12 nr/är
http://www.atcaonline.com/i ndex .htrnl

TCI - Telephone Colleetors lnternational lne (USA) : "Singing Wires" ; 12 nrjär
http://www.singingwires.org/

TCI - Telephone Colleetors International Ine (USA) : "Switchers Quarterly"; 4 nr/är
http://www .singi ngwi res .org/switcher/swi teher.h Im

THG - Telecornrnunieations History Group (USA) : "DiaJ-Log"; 3-4 nr/är
http://hornetown.aol.com/telcornhist/Telephone.hlrnl

Nordstjärnan: "Sarnlarnytt" (Sverige) ; 10 nr/är
hltp:f/hem l.sweb.sc/frarntiden/nordstjarnan/index .htm
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Ny hedersmedlem
Vid STSF:s styrelsemöte 2000-10-19
utsägs Georg Ek iDenver, Colorado
ti 11 hedersmedlem i STSF. Vern är da
Georg Ek undrar alla ni som irue fätt
möjligheten alt träffa honom. Här Iöl-
jer nägra korta fakta om vär nye he-
dersmedlem som tillika är STSFs
kontaktperson och adress i USA.

Georg är en verklig eldsjäl när det
gäller bevarandet av telehistoria och
arberar med stor framgäng bl.a. som
"volunteer" i Telecommunications
History Group (THG) iDenver, Colorado. Georg är välkänd i sarnlarkretsar i USA som en
stor restaureringsexpert och betydande samlare och är, inte minst, drivande för alt stärka
samarbetet mellan telefonsamlarföreningama. Tack vare honom är STSF medlem i THG
samt numera även i Telephone Collectors International Inc (TCI). Georg har ordnat sa alt
STSF fär TCI:s tidskrifter "Switchers Quarterly" och "Singing Wires" i gäva och har även
utverkat rätt för Phonetiken alt äterge artiklar samt skänkt oss äldre ärgängar av dessa tid-
skrifter. Vi äterkommer med ideer om hur STSFs medlemmar skall kunna dra nytta av inne-
hallet i dessa tidskrifter.

Georg kom till Stockholm pa besök i början av oktober och stannade en rnänad. Han träffade
Henrik och de passade pä alt besöka Oie Jacobsen sä att Georg fick beundra Oles samling.
En bytesaffär ägde rum och en blakemikrofort och en ericssonmikrofon bytte ägare. Ett besök
pä Hägelby gärd samt L. M. Ericssons grav pä Botkyrka kyrkogärd hanns även med.

Har du vägama förbi Denver sä tveka inte att kontakta Georg sä hjälper han dig säker Lex.
till eu besök pä the Mountain Bell Museum. Var inte orolig för spräkproblern - Georg är
sedan 50-tale! gift med Sonja from Sweden och kan svenska mycket bra.

Henrik Lundin & Rustan Gandvik

Chiao
Eil snabbt beslutad tjänsteresa till Rom dök upp som en ljuspunkt i novembermörkret. Härligt,
en chans att fä en Lill-sernester för mig själv i en historisk och charmig miljö, sä raskt beslu-
tade jag rnig för att stanna kvar under helgen efter det au Iredagens möten skulle vara avklara-
de pa Ericssons kontor. Planerna för helgen var inledningsvis lite luddiga men tog fastare
form vartefter Alitalias MD-80 närmade sig flygplatsen Leonardo da Vinci utanför Rom.

Denna gang skulle jag skippa stadskärnan och i stället ta en vidare vandring norr om Vatika-
nen och Spanska trappan, med eu besök i parken runt Nationalmuseum. Och varför inte en
sväng pä Via dei Coronari Iör an litta in i de mänga exklusiva antikaffärerna.

Väl [ramme pä Coronari pä lördagen hittade jag bara möbler, konst och klockor. Men vad
skädar jag, en specialaffär Iör marinteknik! Som även har telefoner! Men jämmer och elände,
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affären är stängd. Det kanske var lika bra det med tanke pä plänboken, Genom skylt-
fönstret ser jag i alla fall ett fIertal apparater i halvdunklet, bl.a. en TAX och nägra
mindre väggapparater. Synd bara alt jag inte kunde komma in. Har ni vägama förbi sa
finns affären precis vid Piazza Salvatore in Lauro.

Söndagen tillbringade jag en dei av tiden pä Roms loppmarknad i kvarteren runt torget
Toja, ca. 3 km väster om Piramide, pä västra sidan av Tibem. Ett Skärholmens loppis i
megaformat med stand pä 5-6 gator och rvä torg som samlat en otrolig mängd besökare.
Det verkade som halva Roms befolkning trampade varandra pä föttema just där och just
da. Kläder, möbler, 'konst' (näja), verktyg, CD-skivor och Iiknande fanns det gott om,
och en deI gamla kameror och symaskiner, men telefonema verkade inte vara ett gang-
bart objekt där. Om nu inte nägon samlare varit där och dammsugit före mig vill säga.

Dyster i sinnet tog jag spärvagnen tillbaks till cent rum för att ta en chansning pä antikvi-
tetsaffären med telefonema igen. Pa sant italienskt maner kanske den köpmannen var
'tvärtemot' övriga med öppet pä söndagen. Nejdä, lang näsa igen. Det fick bli en resa
med minnen i stället för mer pätagliga objekt alt ta med sig hem.

Tommy S

OÖnSFALL
Vär hedersmedlem, majoren i Frälsningsar-
rnen, Hasse Lindberg avled tisdagen den 4
april i en älder av nära 75 Ar. Han var född i
Stockholm men bodde under sin uppväxt i
Huddinge och därefter pa Viby säteri i Harbo.
Tidigt blev han intresserad av Frälsningsar-
meri.och genomgick officersutbildning vid
Frälsningsarmens Krigsskola i Stockholm
under 1945-46. Efter ett antal förordnanden
runt om i landet hamnade han och frun Berit
sä smäningom i Värmland och Värmskog.
Förutom Frälsningsarmen ägnade sig Hasse at
sina intressen musik och hembygdsforskning.
För oss telefonsamIare är Hasse mest känd
som föreständare för LM Ericssons minnes-
gärd under ätta ärs tid. Det var alltid en glädje alt besöka säväl minnesgärden som fa-
miljen Lindbergs bem där man alltid blev mottagen med stor gästfrihet. Man blev all-
tid förvänad över den stora kunskap som Hasse gäma deIade med sig av inom omräden
som telefonteknik, hembygdshistoria och familjen Ericssons livsöden. Mänga är de
telefonsamtal vi utväxlat och diskuterat olika nyförvärv eller bytesaffärer till glädje för
oss bäda. Det känns overkligt att Hasse inte längre finns bland oss och vära tankama
gär i den na stund till hustrun Berit och sonen Erik.

Bosse Munkhammar
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STSF ärsmöte 2001
Nästa ärs ärsrnöte äger rum i Göreborg.
Datum för mötet har fastställts till den
19. maj. Boka in detta datum redan nu!
Det finns inget program klart för publi-
cering ännu, men mer upplysningar
kommer i nästa nummer av Phonetiken.
Tag gäma med familjen, det finns myck-
et att göra i Göteborg vid denna tid pa
äret.

OveS

Omslaget

Detta nummers omslagsbild viasar en tele-
fon frän AB Monofon i Stockholm. Appa-
raten är företagets flaggskepp, en 10-1injers
självväljare av bordsmodell som visas ock-
sä pä omslagel till Monofons katalog. Den-
na apparat är tillverkad omkring 1910.

AB Monofon hade tidigare uppträtt under
namnen Elektromilitära AB och Nya Elek-
trornilitära AB. Ursprungligen tillverkades
apparater för militärt bruk men efterhand
dök även lokaltelefoner av olika slag, med
den karakteristiska mikrotelefonen, upp pä
prograrnmet.
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Svenska telefon & telegrafskyltar

Ända sedan Kongliga telegra[verkets födelse har det funnits skyltar. Oe tillverkades vid
speciella verkstäder, skyltarna handmälades pä frihand som sk "stafflimäleri".
Tekniken var mycket kostsam med smä upplagor som följd. Telegraf / Telefonskyltar-
na frän denna tid 1853-1890 var gjorda av bleckplät oft ast med en svart bakgrund med
guldfärgad text och blixtar. Oe var uppsatta vid telegraf och telefonstationema . Pa
1890-talet kom "emaljskyltarna", tekniken kom ifrän Tyskland. En av de första emalj-
skyltstillverkarna här i landet var lilla Ankarsrum i Smäland. Nu kunde skyltama serie-
produceras i större upplagor med kortare leveranstider som följd.

Som en kraftig stormvind växte emaljskyltsfa-
briker upp frän smäsocknar till storstäder.
Succen var ett faktum. Skyltarna hade en stör-
re betydelse än vi kan ana. TV och radio fanns
ej, dock telefon om än barai lite finare kret-
sar. Runt sekelskiftet var langt ifrän alla läs-

kunniga, därför fick rnänga skyltar förses med en bild, korslagda hörtelefoner, en blixt-
rande kungligkrona mm. Pa sä sätt kunde man na en mindre allmänbildad publik som
skulle första innerbörden av skylten. Den "klassiska" textskylten i standardutförande
har vit bakgrund med blä eller svart text med en bärd runt om. Som beställare kunde
man fa sin emaljskylt i de färgnyanser man önskade, men priset steg da avsevärt. Kva-
liten pa en emaljskylt är nästan "fullkornlig" solen bleker den inte den anpassar sig i
värt härda klimat alldeles utmärkt den är relativt slagtälig, ett undantag är dock stenkas-
tande ynglingar som nöjsamt prickade obevakade skyltar i grändema. Telefonbolagen
var noga med att nedtagna och förbrukade skyltar ej kom ut till allmänheten. Delta sag
telegrafkommissarien pä orten till. Under 1910 och 1920 talen var emaljskyltstillver-
karnas "blornstringstid" fabrikema gick för högtryck Större upplagor kunde beställas
direkt ifrän fabriken mindre upplagor frän den lokale jämhandlaren. Efter andra
världskriget stagnerade tillverkningen högst avsevärt.

TELEGRAMINlÄMNING

T~f. tfn, dubbel. F(lr' ...kv lt-
u r rn c llcr skylhl.(Jlpl". A v :1 !l1!11

"(;1 IpU l. Erna Ij cra .L mcd v i t In: I
pa 1>1:1 hot ten.

I) i 111 C 11 ~ i 0 11 l' J' : R 0 () y. :!;) LI rn In:

ri"lrtappen ftw f;ls1:>:itlnillj.(cn j

st ol pcn 20n m m I;ill~ • .tO IHm
.'. t IL' rd iu m cter.

v i k t: I;." l'f~'

Enklare mindre päkostade plät och plastskyltar samt affischer tog överhanden. De var
ju billigare alt framställa men ack sä fantasilösa .Mänga skyltar satt kvar ända in pä
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1960 - ialet tills ielefonstationen / husel renoverades eller försvann .Personligen känner
jag inte till nägot sarnlaromräde som sä förföriskt väcker en sädan entusiasrn och nos-
talgi sorn dessa "magiska" emaljskyltar. De är mänga gänger vackert och omsorgsfullt
gjorda med olika typer av iextstilar som lyfter fram raka och tydliga budskap. Med
skuggade bokstäver vackra bilder i olika färgkornbinationer ger de en alldeles särskild
lyster .

Sä här känner du igen en gammal skylt:

~ Kraltigt kupade Iör au lättare kunna ta upp stötar och sprickar

~ Barstade skyltar med tydlig niväskillnad rnellan bokstäverna

~ Sc pli stavningen och typagrafin dvs farmen pä bokstäverna

~ Dei skall vara ryngd och djup i skylten

~ S k Yl tens baksida är randig av överskousf'ärg

En nyare skylt har ofta dessa egenskaper:

~ Vikta kanter

~ Är screen-rryckra man har hell enkelt tryckt pä bild och icxt pä grund

cmaljpläien, saknar relief mellan bokstäverna samt bild

~ Skyliarna är läüare man har sparat pä emalj och plät

Sakta men säkert börjar de bli uppskauade igen, I gamla och genuina miljöer sätts de
upp sorn gatuskyliar och pä sä väl gamla som nya lelefonkiosker rnarknadsför man sitt
firmanamn Ilitigt. Delta tycker jag är eil trevligt inslag i vär annars stereotypa miljö.
En av fä skyltfabrikanter som finns kvar är Emaljskyltsfabriken Svea i Fritsla som är
"still going streng". Här behärskar man hantverket till fullo mcd anor sedan slutei av
1800--talet. su besök rekornmenderas !

MiTegner
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SkyltaJ'. ö p p e n h ä l l n in g s-.

:--;\' 7.

SI\~·lt:lt"I1:'l.;jJ'O lil Ivurkndc av 1,.; rum ~ll,lpl.H. cmnljeradc, S.";\gt
IHlIHUll', mcd vit tcxt pa hl:i hot t en. FÜl'scddn HIN! .. st . .:( mm
)1;;1'"11\,(\;'11.

J) j 111 C " x i()u e C': :!;JU:< I j;' 111 m,

v i k t: 0,;:'7 kf.:.

Skyltama med öppethällningsti-
der tillhör dem man ibland hittar
pä marknader och auktioner. De
finns i ett stort anal varianter.
Här är listan frän 1932 ärs
tillägg till 1931 ärs materielka-
talog.

11 '2 AII:l tlnl::lr nprf l ·'·scp!..
okt , ··-fIlars .

1;1. 8--'21

1;1. -;---:! I
• II·····~I

\'artl"~:II' "I'ril-·sept. •....... k l . -;_..~ I
ukt.-llIars ..........• ) .~-·:11

S'-,II. och IH"lllc!;,gar .. X--III 1:1'-'11;
18·-20

)\ :,

\'ard:lgar .
SÜll' ,,~h.h..r~~I.nj{"r :..' .

VU"d"gar "I'ril····wpl.
okt.·~~··IU:lJ'S ..•••.•..•

S'il~' IIC h_hl'ij{c!a 1:'''' .
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Annons

- S. Güntherman
:"-..

Brunius -+

Guldsmedshyttans Antik
Köper, säljer, byter Tel 0 fax 0581-411 22 mobil 070-5423095
Leksaker säsom dockor .dockskäp, plätleksaker, bilar, nallar, smycken, kuriosa, möbler, porslin, re-
kJamskyltar, förpackningar, varuautomater, speldosor, spelapparater, radioapparater, grammofoner,
kameror, fonografer och andra tekniska ting.
Telefoner frän 1800-lalct och framät Kan kornpleueras för alt användas om sä önskas.
HeIa hem eller delar därav köpes kontant.
Köper även delar till dockor, telefoner, grammofoner, leksaker mm.



En stolpsamlares bekännelse

Dei är lika bra alt erkänna det direkt. Ja - jag samlar pa blankträdslinjer. Ni vet - telestol-
par med isolatorer av porslin och med trädar av jäm eller koppar som följde vära ba rn-
doms landsvägar. Dei ska villigl er-
kännas alt deua samlande har en del
prakliska olägenheter och alt en lä-
genher onekligen har sina begräns-
ningar. Därför är värt förhällande nu
mer av det plaloniska slaget, men kan
man annal än falla pladask för en tek-
nik sä fulländad alt den nästan inte
Iörändrats ett dugg sedan den första
gängen togs ibruk höslen 1853. Gut-
taperkaisolatom byttes förvisso ut
rnot en isolator av glas 1856, som
dock inte blev särskilt länglivad och
nägra ar senare byttes den ut till isola-
torer av porslin. Nu hade tekniken fätt
sin slutgiltiga form som den behällit
till dags dato. Modem teknik har för-
sökt utpläna blankträden men hittills
inte lyckats bell. Man räknar med alt
det fortfarande finns ca 1000 mil Blankträdssträk i Narrlands inland. Foto: Förfauaren
blankträdslinjer i landet som numer
endast används till riktigt länga abonnentledningar där därnpningen i moderna kablar gör
att blankträd fortfarande är överlägsen. 1000 mil motsvarar ungefär den linjelängd som
fanns 1885 när telefonnätet ännu var i sin linda och kulmen näddes under 40-talet och 50-
talet da man räknar med alt det fanns ca 20 000 mil blankträd. Vilken annan teleteknik
kan uppvisa en livslängd pä 150 är och fortfarande vara i bruk - irnponerande.

Den Iörsta elektromagnetiska telegraflinjen inrättas "ienligt Moriska systemet medels led-
ningsträdens [örande öfver jord i fria luften .." mellan Stockholm och Uppsala i augusti
1853 och är all tsä en av de första blankträdslinjerna. Sedan gär utbyggnaden rasande
snabbt. Redan äret därefter fullbordades lelegraflinjen västerut frän Uppsala till Göteborg
samt vidare till Hälsingborg och Malmö och 1857 kan telegrafstationen i Haparanda upp-
lätas ''för allmänhetens begagnande". Den sista mer betydande länken i det inbemska tele-
gralnätet, linjen Sundsvall-Östersund, ävägabragdes ar 1863. Snart visade det sig emeller-
tid " ..att de utan [öregcingen särskild behandling hittills använda telegrafstolpar i allman-
het icke kunnat motstä röta under längre tid än högst fem ar ... " och den 15 oktober 1858
beslutar Kongl Maj.t uppä Telegrafstyrelsens "underdäniga'' hemställan alt bevilja 75,000
Riksdaler för alt starta impregnering av stolpar. 1859 impregneras 8700 stolpar. Dei var
inte Iullt sä mänga som man hade planeral men stark nattfrost längt in pä vären gjorde atl
arbetel drog ul pä tiden Resterande stolpar utgjordes, som tidigare, av oimpregnerade
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stolpar och det kommer att dröja till längt in pä 1940-lalet innan man helt slutade med des-
sa. Orsaken till det var de länga transportema som gjorde det billigare alt hugga stolpar
lokalt och använda dem utan föregäende impregnering. Särskilt i avlägsna omräden med
liten risk för röta, mest iNorrlands inland, användes länge tekniken alt hugga sä länga stol-
par alt man, när rötan krävde stolpbyte, helt enkelt sägade av stolpen vid jordbandet, drog
upp stolproteo och sedan satte tillbaka stolpen igen. Detta förfarande upprepades sedan sa
mänga gänger det gick innan trädnätet kom allt för nära marken. Först da byttes stolpen ut.
Själv har jag hittat rester frän en linje som byggdes 1922 med oimpregerade stolp och som
först 1956 ersatts med impregnerade. Vid sekelskiftel fanns ca 2100 mil stolplinje varav ca
1140 mil ulgjordes av impregnerade och 960 mil av oimpregnerade stolpar. Förutom im-
pregnering av heIa stolpen fanns det ocksä metoder alt bara skydda rotdelen mot röta.

Ursprungligen användes kopparvitriol, vilket var handelsnamnet för svavelsyrad kopparox-
id, som irnpregneringsmedel. Sedemera användes ocksä zinkvitrioloch 1906 börjar man
även använda kreosot, en tjärliknande produkt som även användes i jämvägssliprar och
som har en mycket karaktäristisk doft. Kreostotimpregneringen var dyrare men 1'1 andra si-
dan fick man ett skydd som räckte längre vilket resulterade i alt de t1esta stolpama snart
var impregnerade med kreosot. I början pä 1940-talet upphör man dock med kreosot när
arseniksalt (eller Bolidensalt) börjar aovändas. Arsenik kommer sedan uteslutande alt an-
vändas fra m till 1993 när man ätergick till att använda kreosot. Till
en början hade man stora problem med hällbarheten i arseknikim-
pregnerade stolpar och medan det fortfarande finns mänga kreosot-
stolpar kvar frän 20- och 30-lalen är de fiesta 40- och 50-talsstolpar-
na bytta. Särskilt de första kreosotstolpama frän 1906 och nägra ar
Iramät verkar vara i det närmaste outslitliga. Sedan minskade man
mängden kreosot tillfäI1igt under 1910-talet vilket innebar alt rötbe-
ständigheten minskade och man fick aterga till en större mängd im-
pregneringsmedel. Den äldsta stolpe som för ett par är sedan fortfa-
rande fanns i bruk var frän 1896 och fanns i traktema av Västeräs.
Om denna uppgift ännu gäller vet jag inte men man kan fortfarande
finna enstaka stolpar frän tidigt 1900-tal. Hur vet man da äldern pä
en stolpe man stöter pä i skogen? Jo, alla stolpar är, eller ska vara,
märkta pä ett speciellt säu. lmpregneringsmetoden anges med bok-
stavsbeteckingar där de vanligaste är:

K = kopparvitriol
Z = zinkvitriol
T = kreosot
A = arsenik

<

o
Brännstämpel. Telegraf-
verkets Byggnadsinstruk-
tion B:14 L 1931

Ärtalsspik. Telegrafverkets Byggnadsinslruktion B:l4 L 1931

Irnpregnerade stolpar före 1942 märktes med impregneringsmetod och impregneringsärtal
genom märkspik eller brännstämpel samt en ärtalsspik "50 mm lang av koppar med a spik-
huvudet inpressat ärtal" som anger uppsänningsäret. Frän och med 1942 uteslöt man är-
talsspiken och behöll bara märkspiken eller brännstämpeln. Oimpregnerade stolpar märk-
tes enbart med ärtalsspik. Förutom alt märka stolpama med ärtal och impregnering sa hade
varje stolpe ocksä ha ett stolpnummer.
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Linjesträckoma numrerades i nummerföljd, stolpe för stol-
pe. Under tidigt 1900-tal användes zinkplätar med dimen-
sionen 150x200 mm med den kungliga kronan och stolp-
numret mälat eller i relief uppsatta pä 3 meters höjd. Under
1910-talet började man använda mindre zinkplätar med
matten 100x130 mm och med Telegrafverkets emblem in-
pressat och stolpsiffroma utstansade. Zink användes i plä-
tama ända fram till i mitten pä 50-talet när man istället
gick över till aluminium och ännu senare lämnade man plä-
ten helt och hället. Efter det har olika metoder av numre-
ring använts, allt frän lösa siffror till ingen numrering alls.

I början pa 1880-talet börjar en ny teknik, telefonen, göra Nurnrnerplät [ör stolp, äldre modell.
Kongl. Telegrafverkets Byggnads-

sitt inträng. 1881 öppnas ett lokalnät för departement och instruktion 1902

ämbetsverk i Stockholm men snart öppnas verkliga lokala
nät, de första i Härnösand och Uddevalla. Följande ar pä- börjar Telegrafverket ett
antal telefonnät i sydsverige och under de närmaste ären anläggs telefonnät pä en
mängd olika platser i landet i sädan utsträckning alt det 1913 funnes 2159 central- och
växelstationer i Telegrafverkets nät. Sä rskil t i Norrland, Dalama och Värmland ut-
sträcktes näten även till trakter som tidigare saknade anslutning till rikstelefonnätet.
Först görs abonnentledningama enkelträdiga med jord som äterledning men efter att
man fätt stora problem med överhöming och andra störningar börjar man successivt
ersätta dessa med dubbelträdiga ledningar. En viss ätergäng till enkelträdiga ledningar
görs dock när telegrafstyrelsen 1913 medger framdragning av enkelledningar till fristä-
ende samtalsstationer, dvs "allmänna samtalsstationer som icke voro uppsatta hos
abonnenter" genom uppsättning pä växande men avkvistade träd, s.k. ödemarksled-
ningar. Deua var ett led att pressa anläggningskostnadema i de glest befolkade delama
av landet där intäktema frän det klena kundunderlaget inte till fullo täckte kostnadema.
Delta byggsätt tillämpades inte bara för abonnentledningar utan även för förbindelse-
ledningar mellan station er ,ja i vissa fall även för riksledningar. Dock byggde man all-
tid med stolpar när man ersatte enkelträden med dubbelträd men detta dröjde i vissa
omräden till en bra bit in pä 50-talet. Paul Hälleberg skriver följande om när telefonen
kom till hans bamdomshem i södra Lappland 1919: "Ndgot av ären efter det första
världskriget blev den första telefonledningen dragen mellan Sorsele och Ammarnäs.
Denna ledning bestod av en enkel järnträd, som kryssade genom skogen. Till största
delen var denna ledning upphängd i träden. Man kapade ett träd i lämplig längd och
hade därmed en [ärdigrest stolpe. Där träd av lämplig storlek saknades, mäste man
hugga till ett träd och resa upp till en stolpe. Längs denna ledning fanns sa kallade
samtalsstationer. Där hade allmänheten rätt alt fa ringa sina samtal. Det kostade 40
öre för eu lokalsamtal och 50 öre om det blev rikssamtal.. .. " Tilläggas kan alt det pä
sträckan mellan Sorsele och Ammamäs, som är 9 mil, fanns fern samtalsstationer och
de delade alltsä pä en enda enkelträd. Derma träd byttes först 1938 ut mot dubbelträd
och kreosotirnpregnerade stolpar.
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Blankträden, eller rättare blank.ledningen, var träd av galvaniserat järn, koppar eller bron
som var oisolerade och därför upphängda i isolatorer Iör alt inte komma i kontakt med var-
andra. Träddiametern varierade ocksä beroende pä användningsomräde. Telegrafledningar-
na bestod först av 1,6 decimallinjers (4,8 mm) järnträd men senare kom andra dimensioner
alt användas eller som Lärobok i Telegraf uuryckte det 1878: "Ledningsträden tages, efter
olika [orhsillanden, ganska olika till diametern: frän 8 millimetern iBengalen, der linierna
müste konstrueras med hansyn dertill alt de för aporna utgöre ett slags gymnastikinräu-
ningar, till 3 millimeter, hvilken dimension förekommer för kortare linier utomlands. Mest
brukliga grofleken är 4 a 4,3 millimeters diameter för interna linier och 5 millimeter för
internationella ", För telefonledningar användes först 4,3 och 3,2 mm jämträd (senare 4,0
och 3,0 mm) samt bronsträd av dimensioner mellan loch 3,3 mm. Sedan korn även kop-
parträd med 3,0 och 4,5 mm diameter. Pa grund av trädarnas dämpning och det faktum att
telefontrafiken inte kunde Iörstärkas hade telefonering över längre avständ möjliggjorts
genom att man använde grov eller "tung" träd, För avständ upp tilllOO km eller nägot där-
över användes 3,0 mm järnträd medan man för längre avständ använde kopparträd. Med
3,0 mm kopparträd kunde man na 600 km och i slutet av 1890 började man även anlägga
ledningar med 4,5 mm kopparträd. Delta kostade dock enorma summor men tack vare in-
troduktionen av "pupinisering" 1911, en metod alt minska dämpningen genom alt öka in-
duktionen i ledningen med s k pupinspolar, kunde man uppnä Iika goda transrnissionsegen-
skaper med 3,0 mrn som tidigare kunnat uppnäs med 4,5 mm och därför minskade behovet
alt bygga med tung träd , den s k "grovkopparn". Nysträckning av 4,5 rnm kopparträd
skedde dock sä sent som slutet pa 30-tale!. Förutom dämpningen var de första telefonled-
ningarna ocksä behäftade med kräftig överhörning orsakat av induktion mellan trädarna.
Deua berodde pä all de löpte paralleilt med varandra över länga avsränd och därför införde
man 1888 skruvning av tva dubbelledare (4-skruv). En 4-skruv bestär av fyra trädar med
en träd placerade i varje hörn av en kvadrat. Dubbelledningama bildar diagonalen och för
varje stolpavständ vrider sig diagonalen Y4varv och fullbordar alltsä varvet pä fyra stolpav-
stand. Pa sä sätt fick man bort induktionen mellan ledningarna i 4-skruven och hade man
flera 4-skruvar sa fanns det ocksä ett system au skruva dessa inbördes. Pa sä sätt kunde
överhörningen istort selt elimineras. Kan man da tidsbestämma träden? Förutom träddia-
rnetrarna finns det fa attribut sorn är en behjälplig. Möjligen kan man med hjälp av skarv-
ningsmetoden avgöra äldern. Fram till 1940 sä utfördes skarvarna genom viming och i de
flesta fall även lödning. Efter ] 940 användes skarvrör som pressades över trädändarna med
eil speciellt pressningsverktyg.

Den sista men inte minst viktiga komponenten i en blankträdslinje är isolatom. Till en bör-
jan användes isolatorer av guuaperka men relativt snart visade det sig att det var äkta pors-
lin som uppfyllde de krav som Ianns pa god isolation i kombination pä tillräcklig hällfasi-
her. Guttaperkan, som är en intorkad växtsaft, hade visserligen god isolaiionsförmäga men
visade sig snart vittra sönder och de glashattar de ersaues med var ocksä utmärkta isolato-
rer men allt fÖT skört för att vara praktiskt användbara "emedan de hafva den olyckan att
vara eftersökta mäliaflor för stenkastning". Det var kanske inte den enda anledningen men
det gick sä langt att man fick lov alt mäla isalotorema Iör alt de inte skulle vara allt för iö-
gonfallande. Mer allvarligt var alt den samlade fukt pä ytan och därmed försämrades isola-
tionsförmägan.
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Snart bestämde man sig för alt använda porslin. För alt skydda den mot äverkan an-
vände man först en ytterklädnad av jäm men när man fick problem men elektrisk
överledning mellan jämet och porslinet bestämde man sig rätt snart för alt avstä frän
denna. Detta visade sig riktigt da hall-
fasthelen för porslin var överraskande
god och har sedan dess behällit sin
form. 1878 fanns sex olika sorter i bruk
men dessa reducerades senare till tvä,
en mindre för leduingar upp till 3 mm
och en större för tung träd. Den mindre
benämndes tidigare N:o 23 och den
större N:o 8 men frän och med 1902 ärs
Linjebyggnadsinstruktion och fram till

Isolator Nr 1 och Isolator Nr 2. Telegrafverkets Bygg-
dags dato heter den större Nr loch den nadsinstrukrion B:14 L 1931
mindre Nr 2. Dessutom fanns ytterligare
nägra typer men som dock nyttjades i mindre utsträckning. Den äldsta isolatom i min

samling är den jämbeklädda porslinsisolalom som är
svär att tidsbestämma men i vart fall före 1895. Lättare är
det alt bestämma äldern för isolatorer helt i porslin da
man vid gjutningen märkte den med ärtal. DeI är framför
allt tvä fabrikat som levererat isolatorer till Telegrafver-
ket, Gustafsberg och IFÖ. När marknaden för isolatorer
sviktade övergick dessa som bekant till annan tillverk-
ning. Även IFÖ märkte sina isolatorer med ett ingjutet
ärtal i toppen men till skillnad mot Gustafsberg anger
man ofta bara de tvä sista siffroma i ärtalet. Bäda fabrika-
ten har funnits samtidigt med en tyngdpunkt pä Gustafs-
berg under tiden före 1940 och IFÖ under tiden efter.

Analsmärkning av Gustavsbergs
isolator 1917. Tagen trän tele-
graninjen Umcä-Lycksele

Sorn sagt - kan man annat än buga och ta av sig hatten för
denna teknik och de människor som byggde och underhöll
den. Det är en stor skarn att man inte bevarat och K-märkt
nägot av de stora sträk av blankträd som under en tid var ett
vanligt inslag i landskapsbiJden. Innan tekniken helt faller i
glömska är min ambition att i nägon man avhjälpa den bris-
ten. Det mesta av sakuppgiftema är dokumenterade i tryckta
källor men en dei slutsatser har jag dragit av mina egna ob-
servationer vilket innebär alt det kan finnas lokala variationer
och alt jag, liksom för all övrig linjebyggnad, ser fram mot
synpunkter och kompleIterande uppgifter.

Jall-Ake Olofsson

Blankträd pA krok.
Foto: Anikelförfattaren
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Telefonbilden
Den Iyp av telefon som började tillverkas 1881 är
Ericssons första kompletta telefonapparat med
mikrofon, hörtelefon och signalanordning. Appa-
raten konstruerades och formgavs av Lars Magnus
Ericsson själv. Den stora nyheten pä denna apparat
var spiralmikrofonen .

I januari 1881 skulle en telefonförening bildas i
Gävle. Ett par Bell-apparater och ett par av Erics-
sons fabrikat sattes upp för prov. Ericssons apparat
var försedd med en tre magneters handinduktor
och en polariserad klocka monterad ovanpä
"skäpet", Apparaten är avsedd för enkelledning
och Iörsedd med ett tväpoligt äskskydd märkt
"LM Ericsson & Co Stockholm Patent". Pläten pä
den polariserade klockan är märkt "GTF" för Ge-
fle Telefonförening.

Civilingeniören PG Lindahl avlämnade den 15.
februari 1881 en rapport där Ericssons apparat be-
fanns: " ... bäu re gjord, försedd med bättre ringap-
parat samt med en bättre konstruerad , vridbar
mikrofon än Beils .. "

Gävle telefonförening fick till en början 57 med-
lcmmar och antalet apparater som Ericsson fick
leverera lär ha varit av samma storleksordning.

I ~~~
l..Efterlysning: RekJam!

Till en artikel orn Tele-reklam i ett kommande nummer av Phonetiken söker redaktören
bilder och information om alla slags reklamartiklar frän Ericsson, Telegraf-Zl'eleverket
och andra teleföretag. Även exempel pä annonsering är av intresse. Reklam av äldre
datum är speciellt intressant
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Utdrag ur Elektriciteten och Dess Förnämsta Tekniska Tillämpningar med särskild hänsyn till De
Nyaste Uppfinningarne af Gustaf Roben Dahlander.

Grays telefoner. - Af ganska stor betydelse i telefoniens histo-
ria äro de uppfinningar, som härröra af Elisha Gray i Chicago.
Denne uppfann ar 1874 en musikalisk telefon, hvilken i vissa
hänseenden liknar Reis' förut omtalade, men med väsentliga
modifikationer. Här användes nemligen säsorn receptor en
följd af resonnanslädor, med deröfver anbragta elektromagne-
ter, hvilka säsom ankare hafva jemblecksskifvor, i samband
med hvar sin resonnansläda och vibrerande i harmoni med den-
samma. Medelst en enda träd öfverfördes strömmarne frän den
säsorn ett slags klaver med sexton tangenter anordnade afsänd-
ningsapparaten,och de musikaliska ljud, som med denna fram-
bragtes, kunde pä detta sätt ätergifvas med den mottagande ap-
paraten. Tvä ar senare uppfann Gray ett instrument, afsedt alt
öfverföra menniskorösten, genom en telegrafledning, sa att verkliga samtal skulle kunna
försiggä pä stort afständ. Vi se här för första gängen bestämdt och allvarligt angifvet det
syfte, som numera telefonen uppfyller, fastän visserligen pä annat sätt, än det Gray ville
använda. Denne utgick frän den äsigt, alt det verksammaste medlet att genom en apparat
ätergifva menniskoröstens vexlande Ijud är att göra bruk af en diafragma eller hinna,
hvars dallringar föranleda fluktuationer iden elektriska strömmens styrka. För den skull
begagnas säsorn afsändningsapparat ett bägarforrnigt kärl, hvars botten är en tunn hinna,
I. ex. af pergament, i stand att ätergifva de olika tonema. Frän hinnans midi nedstär en
liten rnetallstäng, hvilken nedgär i ett kärl af glas eller nägot annat isolerande ämne,
hvilket innehäller vatten eller en annan vätska, som utöfvar stort motständ. En elektrisk
ström frän en stapel genomgar siängen och ledes frän dennes nedra ände till vätskan,
hvaraf ett tunt lager passeras pä väg till en metallisk ledning i glaskärlets botten. När
hinnan vibrerar, höjes eller sänkes metallsrängen nägot, och tillfölje häraf blifver det af
strömmen genorngängna vätskelagret högre eller Iägre, säledes dess motständ större el-
ler mindre. Strömmens styrka kommer dervid att förminskas eller ökas, och dessa för-
ändringar äga rum, pä det sät! som hinnans vibrationer bestämma. Om man talar vid den
uppät vända mynningen af det bägareformiga kärlet, bringas af ljudvägorna hinnan i
vibration, hvaraf uppsiär en följd af vexlingar i strömstyrkan. Dessa fortplantas genom
ledningen till mottagningsapparaten, hvilken har ett slags resonator, ungefär sädan
Heimholtz använder den för ljudets analys, men deri är en hinna utspänd tvärsöfver. Pa
hinnan är eil stycke mjukt jem fästadt. Strömmen genom ledningen fär genomlöpa träd-
lindningame till en elektromagnet som verkar pa jernet. Tillfölje häraf kommer hinnan
vid mottagningsapparaten att vibrera, motsvarande vibrationerna hos hinnan vid afsänd-
ningsapparaten. Det är sälunda möjligt att vid den förstnämda apparaten höra de ord,
som utralas vid den sistnämda.
I sin ansökan till patentbyrän i Förenta Staterna säger Gray, alt han anser sig vara den
forste, som meddelar beskrifning a en artikulerande telefon, hvarmed man kan öfverföra
de, af menniskorösten uttalade orden telegrafiskt medelst elektriciteten.
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Annonsera Oitigare!
Phonetiken innehäller ganska fä annonser med tanke pä hur mänga medlemmar vi nu är i
föreningen. Passa pä att efterlysa delen du saknar eller erbjud andra samlare i föreningen
dubletten du fick när du hittade en apparat som var i ännu bäure skick. Om det finns ut-
rymme sä lägger vi ocksä in en bild pä det du viII sälja eller köpa. Det gar bra med ett
vanligt foto eller en bildfil. Den som sä önskar kan ocksä fa sin annons publicerad pa före-
ningens hemsida där miljontals surfare har chans alt se den. Glöm inte heller att läsa an-
nonsema noga sä att du inte missar nägot.

OveS

Finnes:

En BC370, en BCY-AT, en AC150 och tvä st AC140 varav en med gammal mikrotelefort.
Delar till BC330 och BC560. Nya fingerskivor till 00-29870/02 (Röd väggdialog)
Göran Karlsson Tel 0480-180 29

Nytillverkade delar:
Komplett sats med äskledarskydd, bestäende av en rektangulär och tvä runda fömicklade

brickor, tva bultar, tva kordongmuttrar av mässing och tvä ebonitbussningar Iör isolering.
Hög kvalite
Ebonitbricka för mikrofonsidan pä Ericssons mikrotelefoner.

Svar pa engelska till Geoff Juli, 20 Yalley Rd, Browns-Bay, Auckland, New Zealand.
Alt kan Bosse Munkhammar förmedla kontakten. Tel 0521-666 80

Nytillverkad emaljskylt se bild nr 2 pä mittuppslaget. Borslad skylt av mycket bra kvalitet
Mikael Tegner Tel: 0322-503 09

Telefonkataloger, Göteborgsdelen frän 50- och 60-talet.
Dialogapparat lO-knappars för pulsval. 00-29881/08
Ove Svensson Tel: 031-873707

Ekebergs Telefoni deI 3 Serie F:6. III frän 1941.
Handbok om Telegrafverket Serie F:10 frän 1933.
Lärobok i Telegrafi Del l av Gunnar HoLmström. Frän 1914.
Lärobok i Telegrafi af C. A. Nyström. Frän 1878.
Svenska Telegrafverket. DeI 4. Telefon, Telegraf och Radio 1903 - 1920. Frän 1953.
Telelandet Sverige. Telegrafverket )00 är. Frän 1953.
Televerket 1 juli 1985 - 31 dec 1986. Sveriges officiella statistik.
Katalog över Telegrafverkets materiel 1931.
Byggnadsinstruktion. I.Linjebyggnad frän 1931.
Byggnadsinstruktion. 11. Nätbyggnad frän 1927.
Telefoni 1. Hermods korrespodensinstitul. Frän 1942.
Telefoni 111. Hermods korrespodensinstitut. Fran 1963.
Henrik Lundin. Tel: 08-754 3347
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Önskas:
Centrifugalregulator för induktor Ericsson
Trähandtag för Ericsson mikrotelefon
Induktor av Ericssons fabrikat med tvä magneter
Lösa delar till tax tex. ringklocka, vev med kugghjul, mässingsgavlar till induktor
Tax i däligt skick
Väggapparat LME AB 140 komplett oavsett skick eller delar
Hörtelefon (stavlarnpa) Ericsson oavsett skick.
Äskledarskydd platta, briekor och muttrar passande AB 120-140 samt AB 200-210
Klockplät passande AB 120-AB 140 samt He 510
Som byte kan Roger erbjuda div. nytillverkade delar till tax. Även svängarm till tax
med fast mikrofon. Han kan även tillverka delar av mässing enligt prov eller ritning
inklusive fömickling. Mycket exakta och välgjorda kopior.
Svar pa engelska till Roger Fry, 24 Seaforth Ave, Oatley, NSW 2223, Australia. Tel.
och fax 0061295701517. Alt svar pä svenska till Bosse Munkhammar sä vidare-
befordrar jag efter bästa förmäga.

Genomskinlig nurnmerhällare till Dialog. Emaljskyltar smä som stora. Gäma reklam.
Alla ornräden.
Mikacl Tegner Tel 0322-503 09

Tvä st ben till Taxen, ev byte mot andra gamla telefondelar.
Göran Karlsson Tel 0480-180 29

En bricka till äskskyddet pä en Stockholms-telefon. väggapparal. En vev med invändig
gänga till en Ericsson väggapparat av trä.
Gunnar Modig Tel 0660-765 95

Kordongmuttrar?? Da jag saknar nägra av de s. k. "Kardongmuurarna" som man
skruvar fast ledningen med pä de gamla väggapparatema frän L. M. Ericsson sä undrar
jag om fler gör det? Funderar pä att läta nytillverka dessa och und rar om fler i före-
ningen behöver sädana. Ju större beställning dessto lägre pris. Slä rnig en signal,
skicka en e-post eller skriv eil kort och berätta om du behöver nägra muttrar och viU
vara med pä besiällningen.Gör det ocksä om du har nägra du kan avvara tiU mig.
Henrik Lundin Tel 08 - 754 3347

Ericsson mikrofon av modellen till höger. Mikrofonen pä bilden
har stulits frän Alingsäs Museum som gäma viII ha hjälp med att
kompleuera sin apparat
Tag kontakt med Gösta Sandberg Tel: 0322-75594

Telefon AB LM Ericsson deI 11 1919
Taxen och kaffekvamen i bra skick.
Katalogställ, till 4 kataloger, i bockat järn, till telefonkiosk m/61 eller kopia pä origi-
nalritning underlättar om jag mäste tillverka en ny
Jag har rnassor av gamla radioapparater om nägon är intresserad.
Jan Wirström Tel: 08 - 640 09 24 arb, 08 - 6437041 bost, 070 - 715 67 05
info@wirstroms.se
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Till sist nägot att fundera över
Vad är det som syns i bilden till vänster? Du
som läst Phonetiken noga under äret bör inte
ha nägra problem med att svara pä den frä-
gan.
Skicka ditt svar till redaktionen som e-mail
eller som vanligt brev senast den 1. februari.
Adresser finns pä sidan tvä i tidningen.
Nägon form av belöning komrner att utdelas
till den som sänt in det först dragna rätta sva-
ret





Resultat av STSF:s anbudsförsäljning, november 2000 

Beskrivning 
antal antal bud som givit 

post till bud tiDdelning 
salu krIst 

högsta lägsta 

I 
Diavox, DBA 102006/01010 ljusbeige, impuls val via knappsats, 4 7 110 30 
1980, ny i originalkartong 

2 Diavax, OBA 102 0071 01050 olivgrön. impulsvaJ via knappsats 6 10 81 30 
1980, ny i originalkartong 

3 DiavDx, OBA 102 065 10 I 000 impulsval via knappsats, 1985, ny i 17 24 86 30 
originalkartong 

4 Diavox, OSA 1260011 OIOLO ljusbeige, 2 centrallinjer, impulsval via 4 10 317 82 
knappsats, R=jordsluming, 1986. ny j originalkartong 

5 Diavox, OSA 127005/02010 ljusbeige, 2 centrallinjer, tooval via 
l 8 350 -knappsats, R=jordslutning, 1984, ny i originalkartong 

6 Diavox.OBA 132001 105010 ljusbeige, impulsval 33/67 via 2 5 150 92 
knappsats, R=jordslutning, 1984. ny i originalkartong 

7 Diavox. OSA 202 0051 01050 olivgrön, högtalande, impulsval33/67 4 12 187 75 
via knappsats. R=jordslutning, 1981, ny i originalkartong 

8 Diavox, OSA 202 0091 05020 röd, högtalande, impuls val 40160 via 4 13 13l 100 
knappsats, R=jordslutning, 1985. ny i origjnalkartong 

9 Diavox, OBA 202 009 105050 olivgrön, högtalande, impul sval40/60 6 15 323 85 
via knappsats, R=jordslutning, 1984, ny i onginalkartong 

10 
Diavox., OSA 153007 I 02010 ljusbeige, sekreterarappardt (?), tooval 

l 5 200 -
via knappsats, R=jordslutning, 1984, ny i originalkartong 

11 
Diavox vägg, DBAA 113901/ 02011 , beige, tonval via knappsats, R-

l 2 35 -knapp, (Tvt-modcll), begagnad 

12 Ericovox, l 1 DBE 11221 l , ny i originalkartong 4 12 172 155 

13 Dialog, AOO2 98041 00 grå, fyrtrådstelefon (åtskilda sändnings- och 29 15 150 30 
mottagningsriktningar), ej anslutningsbar till TeLias telefonnät. 

14 Dialog, A002 9860 1 02 röd, i originalkartong, troligen nya 7 16 200 62 

15 Dialog, A002 9860 100 svart, , i originalkartong, troligen nya 7 26 200 83 

16 Dialog, A002 9860 I 04 gul, i originalkartong, troligen nya 3 13 200 91 

17 BC 330, bordsapp m33, svart bakelit, begagnade, varierande skick 54 99 350 45 

18 BC 462, bordsapp m33, svart bakelit, anknytningsapp AT , begagnad l 3 102 -
19 BC 29 560, bordsapp mSo, svart bakelit, snygg 2 7 300 82 
20 BC 29 600 I 08, bordsapp mSo, grå, nyskick, högtalande , utan högta!. l 6 550 -
21 BC 29 660 I 08, bordsapp m50, grå, nyskick 2 11 500 276 

22 BC 29 667 I 09, bordsapp m50, vit, anknytningsapp (till 666), nyskick l 6 177 -
23 BC 29 562/ 00, bordsapp mSo, svart, anknytningsapp (t. 561), nyskick 2 4 434 132 

24 BC 29 5651 00, bordsapp m50, svart, 2 linjer (central- resp. 
) 

4 6 162 30 
anknytnings-l, nyskick I 

Nän ... nde vid anbudens öppnande samt UPp'ätt.nJ.~un~ ltafslist. hac "rit, 

. 'iu{~l~ (fU2~~~~\-~ .. ~ .... ~ ... ' .... ~#/iuA. 
Hennk Lundm 

STSF 
Rustan Gandvlk 

STSF 
Leif Lundberg Robert Nordlund 
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