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Redaktörens ruta 
Vi gär mot en vikande högkonjunktur här i 
landet. Telecom-sektorn fär nu ocksä känna pä 
de härda vindar som förhoppningsvis är tillfäl
liga. Mycket gär ju som bekant hand i hand. 
Flera iantikbranschen fär en aUt tuffare tillva
ro mänga fär slä igen sina butiker, en del iag 
har pratat med menar på att det är orimligt alt 
med höjda hyror speciellt i storstädernas cen
trala delar fä det att gå ihop. Marknaden i år 
har varit mycket svängig och ryckig konkur
rensen ifrån internet blir allt mer påtaglig där 
auktioner och olika prylbö rser blir allt större 
och där man allt lättare når en internationell 
publik. För oss med specialintresse n är bred
den enorm pä internet. Jag tittar i en katalog 
ifrän hobbyförlage t av ärgäng 1953, och ser 
att man kunde göra " verkJiga fynd" nog va r 
det bällre förr. 

M. Tegller 
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ORDFÖRANDEN ORERAR 
Det är intressant att prata med andra likasinnade om hur deras samlande en gäng startade. 
Påfallande ofta, eller kanske hellre, naturligt nog, har många någon gång under sitt liv på 
ett eller annat sätt, jobbat åt gamla kära Televerket. Är man då av lite "samlarna tur" är del 
nog ganska lält alt fastna för just telefoner och teleprylar. 
Själv kom jag i kontakt med verket i mitten av 70-talet, då jag fullgjorde min värnplikt 
som apparatspikare och reparatör i Stockholm. Det var i en liten mörk lägenhet på Öster
malm som allt startade. Jag skulle hos en gammal dam, byta ut hennes Be 330 mot en mo
dern och trevlig gul Dialog. 
Tanten var mycket nöjd med sin nya fina telefon, sä jag tackade [ör mig och fortsatte till 
nästa jobb. När jag sedan kom in på arbetscentralen och skulle kasta 330:an i skrotIådan sa 
något inom mig bara STOPP. Den var sä blank och fin , och jag kunde bara inte slänga den. 
Så trots att det väl vid den tiden närmast va r alt betrakta som kriminellt, så fick den följa 
med hem. Preskriptionstiden för den här typen av brott är väl förhoppningsvis med råge 
passerad vid det här laget 

Några tankar på att börja samla på prylar med te leanknytning, hade jag väl in te då, utan va r 
nog mest intresserad av äldre teknika i största allmänhet. Jag erinrar mig hur jag en gång 
so m fattig lumpare, stod och tiltade på en AB 112 i en monter på Stockholms Auktions
verk. När jag jämförde utropspriset med innehållet i min börs, tänkte jag att en så fin tele
fon kommer jag aldrig att få råd alt köpa. 

330:an blev i nästan IS-år stående ensam i min bokhylla. Men så på en loppmarknad stöt te 
jag på en AB 100 i riktigt fint skick. Just då, där på loppisen, bestämde jag mig för att bör
ja samla på telefoner. Sedan har det ena lett till det andra, och i dag sitter man i och för sig 
här med en och annan apparat. Men framför allt , med en hel bunt nya vänner som alla har 
samma intressen so m en själv. 

Jag minns hur jag so m nybliven samlare, satt och bläddrade i någon bok jag lyckats fä låna 
via bibliotekeL Del var några telefoner där som fasci nerade mig lite extra, bland annat Te
legrafverkets golvtelefon , och Ericssons tidiga bordsapparat " Liljan". Som den novis man 
va r, tänkte jag att dom apparaterna ska jag skaffa mig ....... . 
Nåja, nu ser ju verkligheten inte riktigt ut pä det viset, men man lär ju sig e tt och annat 
med tiden. Och just "Liljan" tycker jag fortfarande i dag att det är något alldeles speciellt 
med. Länge trodde jag väl att man aldrig skulle få se en sådan hos någo n privat samlare. 
Telemuseum lär ju ska ha fem, och sen har väl Minnesgärden i Värmskog en. Men hos en 
privat samlare, "nä knappast". 

Efteråt var jag nog en aning skakad, en hade varit nog, men karin har ju två!!! 
Det var efter atl hört berättas om en medlem i föreningen , vilken skulle vara ägare till tele
fonerna i fråga, som jag bad att få göra ett besök. Och där bland en massa väldigt fina ap
parater, fick jag se dem. Den ena hade till och med kvar originallack och spiralmikrofon. 
Det blev för mig en riktig högtidsstund. 
Men samtidigt dök där upp en annan tanke "kanske finns det en till i nägon bortglömd vrå, 
nägonstans i värt avlänga land ". Ja vad vet man? En dag kanske samlingen där hemma 
kröns av både en golvtelefon, och en "Lilja". 
Hoppet är ju det sista som överger oss, sägs det ju. Fast jag måste väl erkänna att i just den 
här fallet, är tv ivlen ganska stora. 

Gunnar Modig 3 



Kassörens koll 

När detta skrivs i mitlen av augusti har STSF 147 medlemmar varav 7 föreningar och 
museer. Sedan förra numret av Phonetiken har föreningen fått följande nya medlem
mar: Göran Engström i Göteborg, Urban Jansson i Tullinge, Ole Jaeger i Charlotten
Iund / Danmark, In gemar Jigbrandh i Värnarno, Karl Gustav Lidberg, Roland Lund
berg i Bonässund och Tommy Widerlund i Uppsala. Fem medlemmar har strukits pga 
utebliven medlemsavgift. 

Förhoppningsvis är en fä rsk medlemsförteckning alt. ett komple tte rings- och ändrings
blad bi lagd ti ll tidningen. Som vanligt mottages ändringsuppgifter tacksamt. 

RI/ stan 

Loppis i Aachen och Skärholmen 

Så har det blivit ytte rligare en resa genom jobbet till Aachen. Staden med medelt ida 
anor har en del bebyggelse so m överlevde bombningarna under andra världskriget och 
ligger bara nägra kilo meter frän trerikesgränsen till Belgien och Nederländerna. Jag 
har till bringat tvä helger där genom jobbet och vid bäda tillfällena har de t avhällits 
loppmarknad pä sönd age n i den centrala de len med den äldsta bebyggelsen. Pä en 
fråga til l en lokal innevånare blev svaret att loppis brukar hållas i snitt en gång i 
månaden. Del tillkommer dessutom loppisar i förorterna runl Aachen, med ca. 6-8 
veckors mellanrum. 

Nåväl, jag botaniserade runt mcn hit tade tyvärr inget värt att satsa på denna gång. En 
liten kandidat var en lite n kri stallmottagare i bra skick men med för stor prislapp, 240 
DM. Sa mt en urå ldrig TV-mottagare med helt cirkulär bildskärm som jag inte ens 
frågade på; Hur skulle jag 
få upp den på hatth yllan i 
planet hem? 

På hemmaplan gjorde jag 
trots allt ett litet fynd pä 
den vä l- och ökä nda 
Skärholmens 
loppmarknad. En LME 
AC 420. Den so m har en 
'sanitä r' mikrofon. 

!T 
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Protokoll fört vid STSFs årsmöte 2001 

Plats: Elyseum (Göteborg Energis museum), Västgötagatan 2, Göteborg . 
Tid: Lördagen den 19 maj 2001 , kl 12.45-13.25 

1. Mötet öppnades av STSFs ordförande Gunnar Modig. 
2. Till mötets ordförande valdes Gunnar Modig. 
3. Till mötets sekreterare valdes Rustan Gandvik. 
4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare , valdes Hen

rik Lundin och Ove Svensson. 
5. De närvarande ombads kort presentera sig själva. Följande 18 med

lemmar var närvarande: Bengt Almqvist, Jan Carlsson, Hans Eker
ås, Kjell Eriksson , Rustan Gandvik, Sture Holmberg, Jan Johansson, 
Christer Lanhage, Henrik Lundin, Gunnar Modig, Bosse Munkham
mar, Ulf Pettersson, Bengt Severin, Mikael Tegmlr, Michael Sten
berg, Ove Svensson, Denny Wahlström och Stig Wenander. 

6. Mötet fann årsmötet vara utlyst i enlighet med stadgarna. 
7. Mötet godkände dagordningen. 
8. STSFs verksamhetsberättelse för år 2000 upplästes och godkändes av 

mötet. 
9. Revisor Christer Lanhage uppläste revisionsberättelsen för år 2000. 

10. Mötet beslöt om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2000. 
11 . Mötet godkände styrelsens förslag till medlemsavgifter för år 2002 : 

Ordinarie årsavgift : 100 kr, årsavgift för familjemedlemskap: 120 kr, 
årsavgift för bosatta utanför Sverige: 120 kr samt årsavgift för nyinträ
dande: 120 kr. 

12. Mötet godkände valberedningens förslag till funktionärer : 

13. 

a) Till styrelseordförande för ett år valdes Gunnar Modig. 
b) Till styrelseledamöter för två år valdes Tommy Sund gren och Rustan 

Gandvik. 
c) Till styrelsesuppleant för två år valdes Bengt Almqvist. 
e) Till revisor för två år valdes Bosse Munkhammar. 
f) 
g) 

Till revisorsuppleant för ett år valdes Bengt Svensson . 
Till ledamöter i valberedningen valdes Michael Stenberg 
(sammankallande) , Richard Norell och Henrik Lundin (suppleant). 

Mötet godkände styrelsens förslag om O kr i ersättning till styrelseleda
möter och medlemmar. 

14. 

15. 
16. 

Styrelsen hade inte hänskjutit några ärenden till årsmötet. 
Enskilda medlemmar hade inte inlämnat några ärenden till styrelsen. 
Övriga frågor. 

a) Gunnar tog upp frågan om plats för årsmötet 2003. Tre vaga ideer före
ligger: Trakten av Lindesberg (där en komplett AGF-station 
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fi nns i museal drift), Sparreholm slott (där en STSF-medlem ev. driver ett 
tekn ikmuseum) och Värmskog (många minns de trevliga arrangemang
en vid årsmötet 1995). 

b) Möj ligheten diskuterades att i STSFs regi bygga upp ett lager med nytti
ga ny1illverkade "reservde lar" (snören , dekaler, trattar etc) för försäljning 
ti ll medlemmarna. Mikael och Bosse rekommenderade de vä lkända au
straliska tillverkarna. Bosse varnade för att pga tull och moms kan inköp 
av flera artiklar faktiskt bli dyrare än inköp av enstaka. I sammanhanget 
nämnde Mikael också de ny1illverkade emaljskyltarna. Styrelsen fick i 
uppdrag att bilda en "reservdelsgrupp" för att arbeta vidare med frågan . 

c) Gunnar tog upp frågan om fortsatt auktionsverksamhet mot bakgrund av 
för ra årets lyckade anbudsauktion. Ett antal detaljfrågor diskuterades. 
Mötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta utforma rutiner för auktioner. 

17. Mötet avs lutades . 

/ Rustan Gal 
retera re l/ Gunnar Modig , ordförande / 

/ Henrik Lundin , justeringsman / / Ove Svensson, justeringsman / 

Elektrisk! Iju. hvarje hu.s1 
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Rapport från årsmötet i Göteborg 

Vi träffas vid DOSK AB Oves arbetsplats som ligger mitt emot Ullevi . där vi börjar 
lite fö rsiktigt med en kopp kaffe och en bit smörgås .So mliga kommer långväga ifrån, 
vår ordförande Gunnar Modig som kommer ifrån Örnsköldsvik har åkt en st räcka på 
närmare 90 mil enkel resa . 
När alla har infunni t sig totalt 18 stycken, eller 18.5 Oves son Daniel hjälpte flitigt till 
som vägvisare och alltiallo ska ha en slor eloge fö r detta, beger vi oss gemensamt till 
nästa byggnad Elyseum där vi börjar med årsmötesförhandlingarna i vanlig ordning. 
Stora och små frågor ventileras ut. Efter förhandlingarna delas tre priser ut från vår 
korsordstävlig ut .Första pris en "specialtillverkad telefonpropp" Henrik Lundin , And
ra pris" Armbindel ifrån Telegrafverket ", Bosse Munkhammar. Tredje pris boken 
"Träff i helfigur", Henning Söderman. Dessutom delar Henrik ut amerikanska tjänstete
lefonpal etter som vi fått som gåva från Georg Ek. 

Vi bli r sedan guidade av vär ciceron Bengt Hanegren som visar oss runt i Elyseum där 
Göteborg Energi har sina energihisto riska samlingar. Byggnaden stod klar l juli 1908 
huset var en understatian till det stora elverket som låg vid RosenIund . Från RosenIund 
matades 6000 volt växelspänning in till "u nderstationen" som sedan omvandlade detta 
till 250 volt likström som sedan distribuerades ut till stadens abonnenter . Byggnaden är 
myc ket vacker att beskåda. Väl 
inne i lokalerna ski ldras olika 
tidsepoker från begynnelse n fram 
tills dags datum. Bengt visar en 
gammal mätarverkstad där elmä
tarna justeras och testas, olika 
typer av mätarutrustning som gal
vanoskop, åskl edaremätbrygga, 
glödlampfotometer allt i blänkan
de mässing och gedigen mahogny 
av anno datzu mal .En del äldre 
telefoner fanns också , vi fick en 
demonstration ave n tidig båg
lampa där två kolstavar ligger en 
bit ifrån varandra och bildar en 
ljusbåge dvs en tidig utomhus
lampa .Som kuriositet finn s här en koltrådslampa som hittades i en igenspikad skrubb 
vid rivningsarbeten på Grand Hote!. Lampan hade då lyst oavbrutet i 32 år 

De första elbolagen i Sverige startades precis som telefonbolagen i privat regi. En pi
onjär och innovatör även inom detta område var den i telefon kretsar inte helt obekante 
Haka n Brunius .Hakon lät bygga en kraftstation vid Otterhällan år 1888 en mycket 
pampig byggnad . Som finan siär stod James Keiller en av dåtidens jetsettare. Den 25 
august i 1887 skulle elektriskt belysning dras från Järn torget till Lilla Bommen. Detta 
mycket prestigefyllda uppdrag gick till firman Brunius & Ca som skulle leverera sam t 
uppsätta 24 stycken båglampor inklusive skötsel av anläggningen. 
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Brunius "fiffiga" system fö r automatis k frammatning av båglampans 
kolstavar överlägset konkurrenternas. 
Efter denna mycket intressanta rundvandrig tackar vi vår guide Bengt 
Hanegren som på e ll alldeles lysande sätt hö ll spänningen v id liv. 
Så var klockan slagen för den så populära bytesstunden som ägde rum 
vid Ull evigaraget. All bytesstunden tog li te längre tid än beräknat var 
in te så ko nstigt , exklusiva telefoner fan ns atl tillgå. Det var som dans
ken säger "hugens tillbud" . Taxtelefoner i olika utföranden, fina 
1882-92 års väggappa rater, en mycket vacker gjutjärnstelefon ifrån 
Norge plus en del annat trevligt. Efter denna garagekommers lar vi 
spårvagnen till domkyrkan där Ove guidar runt bland te lehistoriska byggnader. Väl 
framm e vid Kasern torget stå r Telias mäktiga högborg. Vi blir här guidade av Jan Carls
son som visar oss in i byggnaden. I entren står en 500 välj arväxel uppkopplad med två 
stycken telefonapparater "BC 310" Jan demonstrerar växeln geno m all ringa rrån den 
ena tele fo nen till den andra. Vi ka n då följa samta lets mekaniska väg via reläer, om

biOt!, endast de fina taklamporna finns kvar all be
skåda. I huset so m nu är sålt ti ll nya ägare bedriver 
Telia en mycket sparsam verksamhet. Vi tackar Jan 
som på e tt mycket fint sätt stä llde upp med att visa 
oss i lo kalerna .e ft er all guid ning börjar vi nog lite 
till mans bli lite hungriga så vi förflyttar oss några 
kvarter bort till restaurang "Bambao" för att in ta en 
mo ngolisk middag e ll er vanlig husmanskost som 
också fann s på men yn .Vi fö rsöker smälta alla da
gens händelser och hoppas all de som deltog var 
nöj da och belå tna med de akliv iteter som fan ns till
buds. 

8 Mika el Tegllli r 

kastare och SOO-väljare. Hela 
för loppet är mycket intressant 
att fö lj a .Vi tar sedan hissen 
upp till nästa vå ningsplan där 
en mycket trevlig gammal 
bordsväxel finns all beskåda 
Här möts vi av stora och till 
synes tomma lokaler där en 
gång växelte lefonisterna fre
netiskt kopplade vidare de in
kommande telefonsamtalen till 
önskad abonnent är ett minne 



Då telegrafen kom till Kalmar år 1855 
Det var säkert en mycket stor händelse, och många röster höjdes för aUa eventueUa fa
ror . Men förespråkarna talade om dess aUa fö rdelar att kunna nå varandra vid behov. 
När det gä Uer telefonens intåg i Kalmar så var grosshandlare Johan Julius Jeansson aUra 
först med telefon i staden. Redan den 6 augusti 1881 byggde grosshandlarn sin privata 
telefonlinje. 
Lokaltid ningen Barometern bevakade utvecklingen: 
"Ledningsrrdden som var pd fem stolpar fördes frdn 
Källtorp till bron över Ljungbyån nära Trekanten 
fortsatte därefter via järnvägens telegrafstolpar till 
egendomen Kar/sro nära Smedby station. Därifrdn 
gick den via herrar Murlings och JeanssofIs gods
magasin gavel för alf sedan fortsätta längs vallen 
med vidfäste i Åbrandtska huset vid hamnen och 
vidare till dngkvamell. Kostnaden för hela ledningen 
uppgick till 1600 kr. Ndgra telefon er frdn Amerika
nen Alexander Graham Bell inköptes i största förtro
ende." Så här lockande beskrevs telefonen i tidning
ar i Kalmar. "Den lilla eleganta pulpettelefonen 
med sina g länsande klockor och knappar utgjorde 
en prydnad för såväl kontoret som i privatbostaden." 
Våren 1882 fanns såvä l telefonledningar som ce n-
tralstation för 38 abonnenter i Kalmar. Ångkvarn som hade nr 1 ägdes av grosshandlare 
Jeanssson vilken hade ekonomiska resurser bakom sig och var förutseende som vanligt. 
Han var säkert imponerad av det nya kommunikationsmedlet. Jeanssonsläkten ägde 
även färjetrafiken Kalmar - Öland och styrde på sätt mycket i staden grosshandlare Jo
han Julius Jeansson var även en stor donator i form av pengar till Kalmar stad. Han föd
des 1831 och dog 1896. Jeansson-släktens verksamhet fortsatte vidare i en ny genera
tion i Kalmar. 

Göran Karlsson 

Stig Wenander 90 år 

Vi gratule rar vär förenings ä ldste medlem som 
fyllde 90 är den 4 . Juli . 

Från föreningens s ida vill vi framföra vära hjärtli 
gaste gratulationer i e fterskott. 

Grattis! 
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Bo och arbeta smartare mitt i city! 

• 
• 
• 

Konferensrum 
Videokonferenser 
Bredband i alla rum 

• 
• 
• 

Hotellrum 
Kontorsrum 
Drop in kontor 

Vasagatan 42, 111 20 Stockholm 
Telefon 084026500, Fax 08 20 8610 

www.lT -hotel.com, www.lT-kontor.com 



Kristallmottagare av fabrikat Ericsson 
I mitten av 1920-talet tillverkade Ericsson kristallmottagare i Sverige, England och Ös

terrike. Dessutom tillverkades rörmottagare, hörtelefoner och tratthögtalare i flera länder, 
vilket kommer att avhandlas i kommande artiklar. 
En kristallmottagare är den enklaste formen av radiomottagare och fungerade bäst nära 
en läng- eller mellanvägssä ndare. I Europa rädde monopol pä radioutsändning från ca 
1924 och det betydde alt s taterna satsade pä kraftfulla sändare på långvåg för atl täcka 
hela landet och mindre mellanvägssändare vid de Slörre städerna. I Sverige Lex. Motala 
för långväg och Spånga för mellanvåg över stockholmsområdet. Kristallmottagarna var 
oftast utförda för endera mellan- eller långvåg, eller kunde förses med tilläggsspo1ar [ör 
ol ika våglängdsområden. 

De flesta kristallmottagarna var hemmabyggen, efter beskrivningar i t. ex Allers familj e
journaI. Var man tillräckligt händig, behövde man endast köpa ett par hörlurar och ev. en 
kristalldetektor för någo n krona. Köpte man en fabriks tillverkad kostade den mellan 10 
och 30 kr, beroende på utförande. 

Intressant att nämna är att kristallmottagaren var dåtidens Hi-Fi radio, då inga kompo
nenter som rör etc tillförde nägon distorsion. Nackdelen var att man måste ha en ganska 
bra trädantenn och att det, särskilt kvällstid, kunde bli störningar från utländska stationer, 
då se lektiviteten var dålig. Den största fördelen var dock att inga batterier behövdes, en 
nog sä dyr del av rörmottagaren. Först i slutet på 20-talet kom de nätanslutna rörmolta
gar-na med högtalare. 

I Sverige var Ericsson delägare i Svenska Radioaktiebolaget (S RA) från starten 1919 
och öve rtog aktiemajoriteten 1927. Förmodligen är det orsaken till att L.M. Ericsso n inte 
tillverkade rörmottagare under 20-talet. Däremot gjorde man en populär kristallmottaga
re 
frän 1924 fram till o mkring 1927. Den kom i två utföranden PF 101 och PF 102 för re
spektive våglängdso mräden 175 - 600 m och 600 - 1800 m, d.v.s mellan- resp. långvåg. 
Eventuellt fanns en tredje typ för 300 - 750 m, men typbeteckningen är o känd. 1924 
hade mottagaren en något smalare ratt av fabrikat Baltic, brun ebo nitpancJ och hölje i 
polerad valnöt, därefter en svartblank panel och svart raU tillverkad av Ericssonföretaget 
Alpha i Sundbyberg, samt mahogn yiackerat hölje. 
Priset var Kr 25:- inklusive detektor. En hörtelefon av Ericssons tillverkning kostade Kr 
21:-. 

K ri slQ ,llmottagare 
uv "lid f:lNibt liro ,sb!sQlul fIaikliA;, Firq'Jt9 i .. 11:11 
vi""m;rooloo .. ,jI .. jJ",.,. .:lm' I ~.i, ut"ät:lnlnlllilow.1 

SÖDRA KlINGSTORNET 

A"L .. l~! .. Tt;L~fO" AlM L. M. E R I C S S O N 
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T <'id" l1 ak t;"bo!agel L. !lIt El' i<$$OIl, $lod<h.oI m 

Kristallmottagare 

Apparatens iJlkopp ling. 

,\"It:'""l r.lid" 1I InXopp',.f pA 'f Il :'II ... dc mtd 
r\ I i ~ I II: I ,~ :!:<1~~ iclltmhoOlXU, !o'iUnl . 
"i"IoI<"'" loA kli, ... """, J a.11 I Nc lnll~nt 1'IJII\II 
.".nl:tkti·, l' . \ '.AI :!oj. 11'< LdltllrllnrWl l. 

Snhm ruuilln. k,'~ ldl:l Md.:t()fn , d~iKtm.ö!!I, 

.'II! III'~' "" pi .:. 1 n'3n,;. rt: d 111'.0," 1 trl~tI!:lI oe", 
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Utländsk tillverkning. 

I England tillverkades tre olika kristallmottagare vid British L.M. Ericsson Eleetrical Co 
Ltd. i Beeston, Nottingham från år 1923. Dessa fick den obligatoriska BBC-registreringen 
och var avsedd för hemmamarknaden. Två mottagare hade eklåda med lock, den ena med 
förlängningsspole för långvåg (typ O/I002A) för il.4.0 och den andre med uttag för extra 
spole (typ 1002) för I1.1.0. Dessutom fanns en rund miniatyrversion med typbeteckning
en 0/1050 för .w.7.6. 

British L.M. Ericsson typ 0/ /002 British L.M. Ericsson typ 0/l002A 

British L.M. Ericsson typ 0/1050 MilliatUl'e 
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I Österrike tillverkade Ericsson Österr. Elektrizitäts A.G. i Wien en rund kristallrnollagare 
likna nde den svenska, med stående detektor för våglängdsområdet 270 - 730 m. Typ

Förutom de ovan nämnda tillverkades 
kristallrnonagare vid NS Elektrisk Bure
au i Norge, men dena bolag var ej helägt 
av L.M. Ericsson. 
Om någon av läsarna har något antiIläg
ga, vore jag tacksam för kontakt. Samtliga 
avbi ldade kristallmonagare kommer från 
min samling och jag avser skriva orn rör
mottagare, hÖrlelefoner och högtalare av 
fabrikat Ericsson i kommande arliklar. 

Bellgt Svensson 
bengt@satco.se 

Kallelse till höstmöte 

beteckningen var LA 20 w och priset S 30:-. 

Ollt rr. lli4!ktn!II;;i t, A . G", W it:CI. 

D(llbion lin:!. F~bnlt: XII. Poth!n ,kll·t~rStr .l~. 25·1:1, 
Nid(rl .l;: ~ uad Monrao:d~hfn: IV. fJ"ori l~lI,ih J n(' ~2_ 

)«(,nl riJ1JbtLLluf.ll' : IX. AISl: r ~tr.l~c. J l . 

Årets tradit ionella höstmöte med STSF inträffar lördagen den 6 oktober 
på Telemuseum i Stockholm. 
Museet öppnar kl II och vid l2-tiden samlar vi oss för en enklare måltid (smörgås och 
dryck) i filmsalen. Som vanligt finns i den glasade gången mellan Tekniska Museet och 
Telemuseum en gratis inpassage för STSFs medlemmar. Kl 12.30 till ca 14 leder inden
dent Ni ls OIander en guidad visning av utställningen "Mobilen" . Utstä ll ningen beskriver 
mobiltelefonens historia och framtid med interaktiva stationer och experiment. 
Några formella föreningsäre nden finns inte på agendan varför vi efter visningen omedel

bart övergår till sedvanlig försäljninglbyte av telefoniana, förutsatt att någon har 
med sig något att säljalbyta. 
Meddela gärna om du avser all de ltaga till Henrik eller någon i styre lsen så att smörgås
ti IIgå ngen blir optimal. 
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Det första skrivna beskedet om uniform för teletjänslemän 
är från 1837 och författa t av Carl Akrell , che f för Tele
grafinrättninge n i Rike!. Det gällde personalen vid den 
optiska te legrafen som vid den här tiden var en mili tär fö
reteelse. Akrell skrev till Konungens Generaladjutant för 
Armeen att det vore lämpligt att manskapet "finge utmär
kelsen aven enkel och för dess tjänslgjöring passande uni
form, fö r att även dymedelst hos detta manskap s kärpa 
begreppet o m dess militaira egenskap, med deras följande 
lydnad fö r befälet, noggrannhet i sina tje nstepligter och 
uppmärksamhet i sitt enskilta uppfö rande". 
Uniformen skulle te legrafisterna själva bekosta genom av
drag på lönen . Mössan var av mörkblått kläde med ljusgul 
kant och hade en kokard av gult kläde, fästat med en 
knapp. Långrocken var av mörkblått kläde med två rader 
knappar, sju i vardera raden. Knapparna visade en optisk 
telegraf med uppsatt tecken 636 som betydd e "Allmän 
uppmärksamhet ". Manskapet bar också vapen, en huggare 
med svart axelgehäng. beväpningen utlämnades från kro
nans fö rråder. 

Nästa är föreslog Carl Akrell uniform för befälet vid Te- Mallskap vid optiska telegrafen 
legraf Corpsen. Bland detaljerna i officersuniformen kan 1837 
man nämna "trekantig hatt med guldträns och plym upp-
stående av svart tuppfjäder, epauletter lika med infanteriets modell, med blå mattor och 
blån foder, samt corpsens namnchiffer eller K.T.C. med anglosacksiska bokstäver af för
gylld mässing". För underofficerare fö reslogs en något mindre utstyrd unifo rm. Uni
formsförslagen illustrerades med fa rglagda teckningar som finns bevarade i te leverkets 
central arkiv med påteckning av kungen: "Gillas. Carl Jo han. " Den optiska telegrafen 
fanns kvar till 1881 men frän 1853 ingick den i det som kom all kallas Televerket 
men som först hette Ko ngl Electriska Telegraf-Werke!. 15 



TeJegrambärarell Oskar fröjd 
i sommaruTIiform enl 1921 drs 
bestämmelser 

Telegrafverket av är 1853 var inte militärt men den gamle ge
neralen Carl Akrell blev dess förste chef. År 1856 lämnade 
han eU förslag till uniform [ör Telegrafverkets ämbets- och 
tjänstemän. Det godkändes av Kungl Maj:t den l november 
1856 och är det första egentliga beklädnadsreglementet. Pä 
den tiden var det alltså bara cheferna som bar uniform i verket 
medan de underordnade var civilklädda Sä här kunde 
"basuniformen" se ut: "frack av mörkblått kläde med swarl 
foder, ståndkrage och guldbroderi enligt den iunderdänighet 
insända, härjämte ätföljande ritningen; knapparenligt densam
ma; guldgalonerade längbyxor af samma Farg och tyg som 
fracken; hvit wäst, trekantig haU med blå och gul kokard samt 
swärd." Den omtalade ritningen visar hur kragen skulle vara 
broderad med stjärna och blixtar ungefär som i dagens enblem 
och hur knapparna skulle se ut. Det som skiljde olika kategori
er av ämbets- tjänstemän åt var broderierna på kragen och att 
vissa hade eklövs ranka på ärmuppslag och fickklaffar. Be
stämmelserna frän 1856 skriver ocksä "släpuniform" det vill 
säga vardagsuniform för stationstjänstemännen 

Nästa steg i uniformsbestämmelserna togs 1903 dä Kungl Telegrafstyreisen fastställde "Be
klädnadsreglemente för T elegrafverkets betjänte" . "Med betjänte menas i detta reglemente 
såväl ordinarie och extra ordinarie vaktbetjänte samt telegrambärare som vid linjedistrikten 
anställde underbefäl, reparatörer och arbetare" Om kappa för förste vaktmästare hos Styrel
sen stär det bl a: "Kappa af mö rkbiätt kläde, slutande cirka 25 cm nedanom knäet samt för 
öfrigt af följande beskaffenhet: nedfälld krage, tillräckligt hög för att fullständigt täcka öro
nen, dä kragen är uppslagen; ärmarna med 15 cm breda uppslag; tvä med mindre sorts uni
formsknappar försedda slejfer. fästade på lämpliga platser; den ena tjänande att fasthålla 
kappan, då den är kastad öfver axlarna, den andra att hålla kragen tillsluten dä den är upp
fälld. " 
Det fanns en mångfald uniformspersed lar med varianter för sommar och vinter och special
utiaranden för o lika arbeten t ex "tråddansningsrock af brunt mollskinn" för tillfälligt begag
nande under linjearbete. Det fastställdes ocksä o lika slitningstider för olika kläder och utfö
randen. 
Vissa plagg sku ll e anskaffas genom huvudförrädet - det gällde exempelvis uniformsmössa, 
regnkappa och päls. Övriga plagg och även so mmarkläder skulle inköpas genom linj edi rek
lörs eller stationföreständares försorg. "För detta ändamål åligger det nämnda tjänstemän att 
att i god tid hvarjc år och till lägsta pris som för godt arbete kan betingas, träffa avtal med 
ordentlig och skicklig skräddare om tillverkning av erforderliga persedlar med användande 
av det kläde och boj , det blå- och hvitrandiga bomulls- eller linnetyg samt de uniformsknap
par och galoner, so m för sådant ändamål erhällas, men med tillsläpande af alla för persedlar
ne i öfrigt erforderliga materialier, hvilka böra vara starka och af god beskaffenhet." All be
kJädnad för betjänte "tillgodonjöts" in natura dvs som en slags löneförmån. 
Beklädnadsreglementet av ä r 1903 för betjente följdes påföljande är av nya bestämmelser 
angäende uniform fö r Kungl Telegrafstyreisen och därunder lydande tjänstemän. Det gamla 
hade ju gällt ända sedan 1856. Nu bestämdes det av Kungl Maj:t att tjänstemän var berätti
gade att i tjänsteförrättningar e ller eljest bära uniform ("paraduniform") enligt särskilda 
ritningar och beskrivningar. Olika utföranden gällde för olika grader, alltifrån general-



direktör med den grannast ut
styrda uniformen till assistent 
och bokhållare som fick nöja 
sig med "boderi å kragen med 
telegrafmärke" och "på ärmens 
främre sida en galon LO mm 
bred". 
Telegrafstyreisen själv skulle 
utfärda nödiga ordningsföre
skrifte r angående de tillfällen 
dä vissa telegraftjänstemän 
skulle vara iklädda uniform, 
dock endast s läpuniform. 
År 1908 hade man slopat be
teckningen "betjente" och då 
korn "U ni forms bestämmelser 
och bekläd nadsreglemente fö r 

Överrepararörer i uniform enli908 års reglemente. Nr tvd 
från vänster är dock lilijejörmafl 

Telegrafverkets personal 1908" Här samlade man alla bestämmelser genom graderna 
frä n generaldirektör ti ll gruppen "öfriga reparatörer, ätvensom linjearbetare och tele
gramu tbärare". l princip kunde tydligen alla manliga anställda i Telegrafverket bära uni
form---<let var på den tiden inte tal om att kvinnor skull e kunna ha någon sådan klädsel. 
Det var först 1921 som det kom nya bestämmelser angäende tjänstedräkt mm för tele
grafve rkets personal men dä förenklades de sä aH uniform skulle bäras enbart av viss 
linje- och staio nspersonal som t ex linjemästare, förrädsmäslare, linjeförman, linjearbe
tare, telegra mbärare och te legrambud. Det bl ev då också bara tre gradbeteckningar att 
hålla reda på. 
Unifo rmsbestämmelserna av år 1908 upphörde nu att gälla så alt nu ranns det inte längre 
unifor mer för exempelvis generaldirektö r, byråsekreterare eller assiste nt. l 1948 års reg
lemente tillkom en särskild va riant i gradbeteckningarna avsedd för stationsmästare, 
men den är borta i reglementet frän 1957. Numera är gradbeteckningarna borta och 
"uniformsplikig är personal, som sysselsätts i anläggnings, underhålls- eller förrådsar
bete och som isitt arbete har personlig kontakt med allmännheten eller har att utföra ar
bete huvudsakligen utanför televerkets lokaler" 
Ser man tillbaka på tjänsteklädernas utveckling så börj ade det väldigt stiligt med guld 
galoner, pl ymer och svärd för att med tiden bli mer vardagligt och praktiskt. Uniformer i 
Telegrafverket var först förb ehållna högre tjänstemän och skulle väl betone deras chefs
ställ ning. Först sedan verket funnits i 50 är blev fältpersonalen unifo rmerad. Uniformen 
har säkert betytt mycket för att inge respekt hos allmänheten och underlydande och som 
en sorts garanti för vederhäftighet hos bäraren. En linj ernästare på 1950-talet såg myck
et respektingivande ut i sin guldgalonerade uniform. 
Borta är nu för alltid alla galoner av olika bredd och de har ersatts av reflexband, något 
som kan ses som en symbol fö r förändringen till ett mera praktiskt synsätt. En detalj har 
l alla fa ll fu nni ts med hela tiden. Det är Televerkets enblem med stj ärnan och blixtarna i 
knappar som mössmärke eller som märke på plaggen. 

K V Ta" vanainen 
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STSFs auktionsverksamhet 
Vi planerar at! fortsätta genomföra anbudsauktioner på ungefår samma sä tt som förra året. Du som 
har objekt till försäljning ombeds att kontakta nägon i styrelsen senast l november. Vi hoppas kun
na genomföra de n första aukt ionen i december eller januari och material inför denna auktion kom
mer att skickas ut tillsammans med Phonetiken nr 3. Här följer regelverkct fö r den framtida auk
tionsverksamheten. Synpunkter på rutinerna är givetvis välkomna. 

§ l Som köpare vid STSFs auktioner accepteras endast den som är medlem i föreningen. Som sälja
re accepteras även person som inte är medlem. För varje auktion utser styrelsen en ansvarig auk
tionskommissarie. 

§2 Auktioner genomförs vid tidpunkt som styrelsen bes tämmer och genom skriftliga anbud. Blan
kett för anbudslämning samt objektsbeskrivning skickas till medlemmarna senast två veckor 
före anbudstidens utgång. Blankett, beskrivning, bilder mm kommer eventuellt att finnas på 
STSFs hemsida http ://www.stsf.org. 

§3 Av objc kLsbcskr ivningen framgår vem som är säljare. Säljaren ansvarar för alt beskrivningen är 
korrekt så långt som möjligt. Frågor om auktionsobjekten ställs direkt till sä ljaren. För kontakt
uppgifte r se STSFs medlcmsmatrikel. Om säljaren inte är medlem i föreningen kan auktions
kommissarien vidarebefo rdra ev. frågor. 

§4 Lämnat anbud skall vara i helt antal kronor. Anbud , som understiger det minimipri s som är åsatt 
varje auk tionsobjekt, negligeras . 

§5 Efter anbudstidens utgå ng öppnas anbuden av auktionskommissarien under betryggande former. 

§6 Varje 3uktionsobjekt säljs till den som lämnat högs ta anbud på o bjektet ifråga och till ett pr is 
lika med näst högsta an bud + ett fast tillägg på 10 kr. Finns endast ett anbud, säljs objektet till 
dess minimipris. V id två eller fl era lika högsta anbud sker lo ttdragning och priset blir lika med 
högsta anbudet. Om ej annat framgår av objektsbeskrivningen, svarar köparen för ev. fraktkos t
nader. STSF tar inte ut några avgifter. 

§7 Auktionskornmissarien lämnar besked om antagna anbud snarast efter auktio nen. Det rekom
menderas alt köpare och sä ljare snarast därefter kontaktar varandra och överenskommer om be
talning och frCl kt mm. STSF rekommenderar att sä ljaren medger en vec kas ångerrätt och att 
köparen ansvarar för ev. returfra kt. Normal rutin är att köparen betalar varefter säljaren levere
rar. Om köp,lTcn och sä ljare så önskar (t.ex. vid stora belopp eller osäkerhet) kan STSF med 
hjälp av sitt postgirokonto 75 73 64-5 träda in som betalningsförmedlare dvs. ta emot köpelikvi
den och behålla denna till båda parter är nöjda. 

§8 Auktio nsresultatet publiceras i fÖljande nummer av Pho netiken. Köparen är allt id anonym. 

RIlS!afl 

Tack! 
för hä lsn i ngar och uppvaktningar på min födelsedag. 

Srig Wenander 
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Föreningsnytt 
Vid årsmötet i Göteborg togs tvA beslut angående verksamheter som röreningen ska starta. 
Dels beslöts att föreningen ska börja bygga upp ett litet förråd av nylillverkade reservdelar. Tan~ 
ken är att föreningens medlemmar sedan ska kunna köpa de delar som man behöver i sina enskil· 
da renoveringsprojekt.Om vi tex. kunde lyckas hi tta nägon som kan tillverka en smidig, tygom
spunnen träd , som lämpar sig all gära tvi nnade appa ratsnören av, skulle vi som förening ha be
tydligt större möjlighet att köpa de mängder som en ev. fabr ikan t fodrar att man köper, än vad en 
enskild medlem har. Det har tillsats en liten grupp som jobbar med den här frågan, men att hitta 
leverantörer som till verkar den här typen av produkter, tar sin tid. Har du tips om tillverkare el~ 
ler om någon reservdel, som du tycker borde ingå i sortimentet, så slå en signal till Ove Svens~ 
son. Numret hittar du i medlemsförtecknjngen. 
Det andra beslutet som togs, var alt v i ska fo rtsätta med anbudsfö rsäljni ng av den typ vi hade 
fö rra året. Hur detta i detalj ska gå till finns beskrivet på annan plats. Man kan i korta drag säga 
all både föreningens medlemmar och ej medlemmar, bereds möjlighet att an mäla gods med tele~ 
anknytning, som man vill sälja. Efter sista anmälningsdatum kommer vi så att skicka ut en för
leckning över objekten . Sedan har föreninge ns medlemmar möjlighet att lämna anbud på så
dant som man tycker är intressant. Säljaren har möjlighet att sätta ett minimipris, efter önske
mål från årsmötet komme r vi att ti ll ämpa principen alt sl utpri s blir det näSI högsta budet plus ett 
tillägg på JO:-. I praktiken blir det alltså så att om högsta bud är I JOO:- och näst högsta bud är 
950: -, så får den som lagt budet på 1 JOO:- köpa objektet för 950:- + JO: - = 960:-. IGM 

Hörtelefon till AG Verm, J Berliner Hannover, B0371 , B0370, BC330, 2 st ACI40 
väggmodell i plåt, ACIsO, BCV AT väggmodell i plät . BC310 så kallade stock
holmstelefonen med äldre mikrofonlur , väggapparat i gjutjärn för utomhusbruk 
OBT 1001 manuellt CB system vikt 18 kg. OBK 1101 , mikrofontelefoner i bakelit. 

Göran Karlsson, tel 0480/18029 kväll 

Fickur stora modeUen stär pä baksidan tillhör Telegrafverket: 1600 kr. Sie mens 
gruvtelefon: 500kr. Väggtelefon i trä självväljare IS linje r LM Ericsson : 1900 kr, 
BC 300 svart: 600 kr. 2 st böcker Telefon och te legraf del I och 11: 350 kronor . 

Henning Söderman, tel 0220/10007 

Reproduktioner av Ericssons rosettbrickor för väggapparaler mm 
3 st 100 kr 

Gunnar Modig tel 0660-76595 kväll 

ÖNSKAS 

4st klangar till ACIsO e ller BD370. 2st Sen till Taxen eller liknande modeller 

Göran Karlsson Tel 0480/18029 kväll Forts-> 
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Clas Ohlson deka l "Stora riksvapnet" eller luc ka till ACI50 med hyfsat 
vapen. 2 interntele foner för buss kO n,lb . vägg och bord modell , se hild . 

Gunnar Modig tel 0660-76595 kväll 
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KALLELSE TILL STSFs ÅRSMÖTE 2001 

Plats: Elyseum (Göteborg Energis museum), Väs tgätagatan 2, Göteborg. 
För vägbeskrivning se sid 9 och 10 i Phonetiken no I, 2ool. 
Kontakta vid behov Ove Svensson på 0706-844 888 ! 

Tid: Lördagen den 19 maj 2001 med start kl 12.00 

Dagordning : 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
a 

b 

c 
e 
f 
g 

13 

14 
15 

16 
17 

Mötets öppnande 
Val av ordförande för mötet 
Val av sekreterare fö r mötet 
Val av två justeringsmän, v id behov fungerande som rösträknare 
Upprättande av förteckning över de närvarande 
Fråga om mötets behöriga utlysande 
Fastställande av dagordningen 
STSFs verksamhetsberättelse för 2000 
Revisorernas revisionsbcriittclsc för 2000 
Fråga om ansvarsfrihet fö r styrelsen för den tid revisionen avser 
Beslut orn STSFs medlemsavgifter för verksamhetsåret 2002. Styrelsens förs lag : 
Ordinarie årsavgift: 100 kr. Årsavgift för familjemedlemskap: 120 kr. Årsavgift 
fö r bosatta utanför Sverige: 120 kr. Årsavgift för ny inträdande: 120 kr 
Val av : 

ord fö rande för ett år 
två styrelseledamöter för två år 
en styrelsesuppleant för två år 
en revisor fö r två år 
en revisorsuppleant för ett år 
två ledamöter och en suppleant till va lberedningen 

Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem 
Styre lsens förslag: O kr 
Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet 

Ärenden som enskild medlem inlämna t till styrelsen senast en månad före 
årsmötet 

Övriga frågor 
Mötets avslutande 

Efter förhandlingarna: 

Visning av Elyseum följd aven bytesstund och därefter promenad via 
telehistoriskt intressanta pla tser till Telefon- och Telegrafbyggnaden Kasern torget 
där vi bl.a. Ur se de gamla telefonsalarna. 



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, 2001 

FÖRES LAs : 

Funktion Namn 

Ordförande Gunnar Modig 
Sekreterare Tommy Sundgren 
Kassör Rustan Gandvik 
Suppleant Bengt Almqvist 
Revisor 1 Bosse Munkhammar 
Revisorsuppleant Bengt Svensson 

KVARSTAR: 

Funktion 

Ledamot l 
Ledamot 2 
Suppleant 
Revisor 2 

Namn 

Bengt Lidforss 
Åke Rönndahl 
Jan-Åke Olofsson 
Christer Lanhage 

Valberedningen 2000: 

Michael Stenberg (sammankallande) 
Richard NonHl 
Patrik Nilsson (suppleant) 

Mandattid 

1 år 
2 år 
2år 
2år 
2 år 
1 år 
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REVISIONSBERÄTTELSE AVSEENDE 2000 ARS RÄKENSKAPER 
GÄLLANDE 

SVERIGES TELEHISTORISKA SAMLARFÖRENING 

Vi har granskat årsredovisningen, räkenskapema och styrelsens verksamhetsberättelse 
för räkenskapsåret 2000 . 

Räkenskaperna har törts med god ordning och är väl verifierade varför vi ej funnit 
anledning tilll anmärkning. 

Vi tillstyrker 

Att resultat och balansräkning fastställes enligt avgivna räkenskaper. 

Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Att årets överskott överföres i ny räkning och disponeras som styrelsens förordar. 

'"'iiJ;<7 / 
Christer Lanhage ~ 

Stockholm 2001 -02-18 

Lennart Axelsson 
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OBS !!   Denna förteckning är under arbete  !!
Detta dokument är tänkt att bli en sammanställning över L. M. Ericssons kataloger från den första utgiven 1886 och fram till och med 1960-talet. Jag
vill nu be dig som medlem i STSF att titta igenom om du har någon katalog som ej finns på listan. Har du det hoppas jag att du vill ge mig uppgifterna
på den/de kataloger som du har.  Skriv ner uppgifterna enligt nedan och posta, e-posta eller ring in dem till mig. Jag är mycket tacksam för alla bidrag
till att göra denna förteckning så komplett som möjligt. Även om de kataloger du har finns på någon institution enligt listan nedan, är det värdefullt
att få veta att du har ett exemplar. Detta kan underlätta när vi behöver ha fram någon specifik uppgift ur en viss katalog. Tilläggas kan att denna
kataloginventering ingår i STSFs pågående bokprojekt    / Henrik Lundin  Tel:  08 - 754 3347.  E-post:  henrik.r.lundin@telia.com

Använda förkortningar:
Sv = Svenska Sthlm = Stockholm Inb = Inbunden FM = Företagsminnen Lnd = Henrik Lundin
Eng = Engelska Gbg = Göteborg Häft = Häftad TM = Telemuseum Rg = Rustan Gandvik
Ty = Tyska KB = Kungliga Biblioteket
Sp = Spanska Priv = Privat samlare

L. M. Ericssons kataloger
Nr Suppl / År Språk Format Sid Tryckeri Ort Form Sortiment Hos Övrigt

Sektion B*H mm

1 1886 Sv 135*195 22 Axel Moquists Sthlm Häft Hela FM (2 ex)
2 1889 Sv 154*230 45 Centraltryckeriet Sthlm Häft Hela FM (4 ex)
3 1892 Eng, Ty 151*225 79 Centraltryckeriet Sthlm Inb Hela FM Mängd pers anteck
3 1892 Eng, Ty 162*230 79 Centraltryckeriet Sthlm Häft Hela FM Sönderklippt
3 1892 Fr 211*284 26 Centraltryckeriet Sthlm Häft Hela FM
3 B 1893 Sv 215*290 4 Centraltryckeriet Sthlm Häft FM
3 C 1894 Sv 221*288 8 Centraltryckeriet Sthlm Häft Pris + Bilder FM
4 C 1896 Sv ? 8 Palmquists AB Sthlm ? Telefoner KB
4 1897 Eng, Ty, Fr 220*280 123 Hasse W. Tullbergs Sthlm Inb Telefoner, div FM
5 D 1901 Sv 225*284 37 Hasse W. Tullbergs Sthlm Häft Linjeväljare FM (2 ex)
5 D 1901 Ty 225*284 37 Hasse W. Tullbergs Sthlm Häft Linjeväljare FM (2 ex)
5 1902 Eng, Ty, Fr 220*286 243 Hasse W. Tullbergs Sthlm Inb Hela FM
5 D ? Eng 215*270 37 Hasse W. Tullbergs Sthlm Häft Linjeväljare, div FM
6 M 1910 Sv 220*290 37 Wald. Zachrissons Gbg Häft Militära FM
6 M 1910 Eng, Ty, Fr 220*290 52 Wald. Zachrissons Gbg Häft Militära FM
6 S 1910 Eng, Ty, Fr 220*290 40 Wald. Zachrissons Gbg Häft Åskskydd mm FM
6 A-C 1911 Sv 220*290 97 Wald. Zachrissons Gbg Häft Telefoner FM
6 A-C 1911 Eng, Ty, Fr 220*290 168 Wald. Zachrissons Gbg Häft Telefoner FM
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6 H 1911 Sv 220*290 32 Wald. Zachrissons Gbg Häft Själfväljarsystem Priv Lnd
6 1912 Eng, Ty, Fr 120*171 Många Wald. Zachrissons Gbg Häft Telefoner, vxl FM
6 O 1913 Sv 220*290 152 Wald. Zachrissons Gbg Häft Växlar, stationer FM
6 O 1913 Eng, Ty, Fr 220*290 178 Wald. Zachrissons Gbg Häft Växlar, stationer FM

Interim 1913 Sv 212*143 33 Wald. Zachrissons Gbg Häft Växlar mm FM
6 TA-TF 1914 Sv 220*290 42 Wald. Zachrissons Gbg Häft Telegrafapp. mm FM

Interim 1914 Eng 212*143 17 Wald. Zachrissons Gbg Häft Telefoner mm FM (8 ex)
6 1914 Sv 124*171 115 Centraltryckeriet Sthlm Häft Telefoner, vxl FM
7 A-C 1923 Sv 124*171 57 Wald. Zachrissons Gbg Häft Telefoner FM
7 H 1923 Sv 124*171 51 Allm. Telefon LME Sthlm Häft Självväljare FM (2 ex)
7 A-D, H 1929 Eng, Ty, Fr 124*171 213 Kurt Lindberg Sthlm Häft Telef. + väljare FM
7 A-D, H 1930 Sp 124*171 162 Kurt Lindberg Sthlm Häft Telef. + väljare FM (No 128)
8 jan 1922 Sv 113*176   8 Allm. Industri. AB, Sthlm Häft Prislista lednings- FM

H.T. Cedergren materiel
9 mars 1922 Sv 113*176   8 Allm. Telefon LME Sthlm Häft "- FM
10 juli 1922 Eng 113*176 19 Allm. Telefon LME Sthlm Häft "- FM
8 H 1928 Sv 124*171 51 Allm. Telefon LME Sthlm Häft Självväljare FM
122 1930 Sv 150*212 284 Kurt Lindberg Sthlm Häft Telefoner mm FM Flikregister
132 1930 Sv 150*212 304 Kurt Lindberg Sthlm Inb Telefoner mm FM Flikregister
183 1934 Sv 150*212 63 Esselte AB Sthlm Häft Telefoner, brandal FM
186 ? 1934 Sv 150*212 45 Esselte AB Sthlm Häft El. impulsur FM
188 1934 Eng 150*212 140 Esselte AB Sthlm Häft Telefoner, mtrl FM
189 1935 Ty 150*212 215 Esselte AB Sthlm Häft Telefoner, mtrl FM
190 1935 Sp 150*212 207 Esselte AB Sthlm Häft Telefoner, mtrl FM
195 1935 Sthlm TM
197 1935 Sthlm TM
601 1937 Manuella vxl TM
612 1940 Eng 148*210 376 Esselte AB Sthlm Häft General Catalogue Priv Rg
615 1942 Sthlm TM
630 1930 TM
646 ? 1945 Sthlm TM
680 1956 Sthlm TM
685 1953 Sthlm TM
690 1954 Sthlm TM
704 1943 Sv 150*210 591 Esselte AB Sthlm Häft Telefoner, mtrl Priv Lnd. Flikregister
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