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Idagens f1exibla samhälle skall du vara kon-
taktbar under dygnets alJa 24 timmar. Som en
röd träd är de flesta av oss f1itiga användare av
mobiltelefonen. Sedan statistik började föras
sedan 1995 har det funnits fler mobila abonne-
mang än fasta. Under är 2000 fanns det 6,4
miljoner mobila abonnemang inklusive kon-
tantkort, jämfört med 5,8 rniljoner fasta. Totalt
1.82 företag inorn teleomrädet sysselsatte un-
der äret 31400 personer i Sverige. Tillsam-
mans omsatte de 70,9 miljarder kronor. För
det fick svenskarna tala i 40,7 miljarder trafik-
minuter i fasta telefoner och 4,7 miljarder mi-
nuter i mobiltelefonen. Men redan 1956 hade
hobbyförlaget i Boras en fiITig och billig lös-
ning.

R 524 "Handy Talkie" är en
mycket enkel och billig radlote-
lefon för förbindelser pa avständ
upp till en km. under gynnsamma
förhällanden kan förbindelser
uppräuhällas pä betydligt längre
avständ, Den är kompakt byggd
och kan med lätthet bäras i rock-
fickan. Den är dessutorn utmärkt
U K metragare och fungerar dä pli
stora avständ, Pa grund av den
enkla konstruktionen är den syn-
nerligen lätt atl bygga. Utförlig
arbetsbeskrivning och material-
förteckning medföljer.
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Ordföranden orerar

Det ringde pä dörren en kväll förra vintern. Utanför stod en flyktigt bekant, ni vet
en sädan sorn man bara känner till fömamnet och pä sin höjd säjer hej till orn man
möts, men mycket mer blir inte sagt.
" Ja jag hörde att du samlade pä gamla telefoner" sa haß, " sä jag tänkte au du skul-

le fa den här", I handen höll han en solkig gammal pappskiva, den gulnade färgen
var full av fläckar, och ena hörnet var avrivet. Den hade Iöljt med tillsarnrnans med
nägot annat sorn han ropat in pa en auktian.
Det var en prislista för telefonsamtal, och den hade suuit uppsatt pä väggen i en Liten
byväxel eil par mil utanför staden.

Byn hette Täftell ach han som förestod växeln hette Otto Lindström.
Prislistan var daterad till Maj 1907 och där kan man läsa alt det kostade 15 öre att
ringa till de närmaste byama medan det kostade heia 25 öre att ringa in till staden.
Nägon uppgift om hur länge man tick tala Ianns inte. Ledningarna var fa ach f1er
ville säkert ringa, sä samtalen fick bli korta.

Visst är der nägot alldeles speciellt det här med att hitta en telefort man sedan länge
sökt eller att finna en apparat sorn är väldigl väl bibehällen och fin. Men ibland kan
ocksä det lilla enkla, som min prislista, vara eil nog sä stort Iynd. Den berättar sä
mycket orn cn tid som varit.

För oss är allt sä självklart Telefon, radio, TV eller Internet. Vi hoppar meUan olika
telefonoperatörer i vär jakt pä l-öringar. Rik1.igt sä enkelt var det inte 1907. DeI var
inte billigt i telefonins barndom. Det kostade 25 öre alt ringa mellan Täfteä och Örn-
sköldsvik, en sträcka pä 1,5 mil,

Jag har roat mig med alt försöka fa reda pa hur mycket det skulle va ra i dagens pen-
ningvärde. Nägon direkt omvandlingstabell för dena har jag ej funnit.
Men eu kg kalte kostadc 1:10, en liter skummad mjölk 7 öre, en drängs dags lön var
2:79.
Ville man avnjuta en kaffefrukost pa självaste Operakällaren fick man betala 75 öre.
Med detta som referens rar man en liten aning om vad dätidens telefoni kostade.

Pä nägot vis känner man ändä en tacksamhet över alt det fanns nägra som trodde pä
och insäg möjligheterna i det nya. At! deI 1907 fanns nägon sorn var villig alt betala
25 öre för alt fa ringa de knappa ivä milen mellan Täfteä och Ö-vik.
Utan dessa telefonins pionjärer, inte bara iden lilla byn Täfteä, utan överallt i alla
srnä hälor lite här och där i värt avlänga land, vore värat samJande avsevärt mycket
svärare. För i deras fotspär, gar det trots allt all göra ett ach annat fynd fortfarande.
Sä, samlarbröder och en och annan syster, ge inte upp, än finns dom där, och ibland
närmare än du tror.

Gunnar Madig
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Femtio är i Telegrafverkets Tjänst

All samla pä telefoner eller annan teehniea är bara eu av mina intresseornräden. Svensk
personorienterad historia är eu annal. lag kornmer ihäg en lärare jag hade i folkskolans
[ernte oeh sjäue klass i Gyttorp. "Truck-Axel" som han kallades var myeket päläst och
berättade om de hisloriska händelserna med mänga färgade och mustiga beskrivningar.
Vi ba rn saua alla tysta oeh hänförda när "Truck-Axel" vandrade fram oeh tillbaks rnellan
bänkraderna, ivrigt engagerad oeh gestikulerande ätergav vad som hänt en gang i tiden.
Mitl inlresse för historia skapades nog da i början av 60-talet.

För ett par är sedan hittade jag en bok pä en loppmarknad i bergslagen. Titeln är Sten-
hamraminnen och förtauaren Sigfrid Lääs beskriver sina ungdomsär Irän uppväxt till
Iörsta jobbet i Stenhamra stenhuggeri. Det intressanta förutorn berättelsen är att boken är
uigiven av Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Sällskapet startade nägon gang pä 20-
lalet och hade som mal alt dokumentera arbetarnas levnadsminnen frän slutet pä 1800-
talet. Bland annat finns rallare, bageriarbetare, sjömän och bokbindarens beräuelser do-
kurnenterade,

Naturligtvis har jag vänt upp och ner pä alla ca 30 antikvariat i Stockholm i jakten pa
dessa böcker oeh jag har Iaktiskt hittat 11 av 24. Men det är en som jag inte hittat. den
som knyter ihop personhistoria med technica. Har ni eu tips om var jag kan köpa den är
jag klart intresserad. Förtauaren är Oscar Skillt, boken gavs ut 1951 och titeln är "Ferntio
ar i Telegrafverkets Tjänst".

Tommy S

Kassörens koll

När julen nu stär för dörren och de flestas pengar rullar, är det med lugn tillförsikt som
kassören kan meddela alt STSFs ekonomi är god och stabil. Den som vill läta pengarna
rulla lite extra kan nu gripa chansen oeh delta i STSFs anbudsauktion deeember 2001.
STSF tjänar inget ekonomiskt pä detta evenemang men vi hoppas pä stor köp- och sälj-
glädje.

Vid december mänads ingäng hade STSF 150 medlemmar. Sedan förra numrel av Pho-
netiken har vi glädjande nog Iäu yuerligare tvä medlemmar frän Finland nämligen Juha
Angervo i Abo oeh Alf Fürsman i lakobstad. Eu färskt rättelseblad till senaste medlems-
förteckningen är bifogat.

Traditionsenligt är i jul-Phonetiken instoppat ell inbetalningskort för kornmande ärs av-
gift till STSF. Taxorna är oförändrat läga dvs. 100 kr för ordinärt medlernskap, 120 kr
tör Iarniljernedlemskap oeh 120 kr för medlemskap inklusive postgäng till ullandel.
Stadgarna meddelar alt inbetalning skall göras före sista februari. Är ditt inbetalnings-
kort märkt "makulerad" innebär delta alt du redan har betalt, alternativt alt du är en av
STSFs tvenne ärade hedersledamöter eller alt du av annat skäl inte skall betala nägon
avgift nu.

Rustan
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Rapport frän höstmötet

Lördagen den 6 oktober var det dags för föreningens ärliga höstträff, som i är ägde rum
pa Telemuseum i Stockholm. Närmare 20 medlemmar hade mött upp för an höra pä eil
föredrag av förste intendenten vid museet Nils Olander, som berättade om mobiltelefo-
nins historia.

Medan telefonen som sädan betraktades som en uppfinning, även om det räder delade
meningar om vem som ska ha äran av den, är mobiltelefonin inte att anse som nägon
uppfinning. Det handlar snarare om ett sätt att kombinera oJika tekniker och att skapa
ett fungerande nät. Det första mobiltelefonnätet skapades 1946 i USA närmare bestämt
i St Louis, Missouri. Tvä är sen are gay Telegrafverket i uppdrag ät Sure Laubren och
Ragnar Berglund alt försöka utarbeta ett svenskt automatiskt system. Redan samma är
hade de ästadkommit ett system som gjorde det möjligt alt ringa bäde till och frän bilar,
men mycket arbete äterstod. Nägot ar in pä femtiotalet presenterade de sin lösning och
ytterligare ett par ar senare lanserades nyheten Iör allmänheten. Det var fräga om en
tung 40 kg och skrymmande utrustning, som placerades i bilens bagageutrymme, men
det gick alt ringa automatisk genom alt sla numret pä en fingerskiva pä instrumentbrä-
dan.

När de lokala biltelefonnäten i Stockholm och Göteborg öppnades 1956 var de faktiskt
bland de första automatiska näten i världen innan apparaterna gjorts portabla talade
man inte om mobiltelefoni utan om biltelefoni. Ar 1964 uppenbarande sig en ny aktör
Wikanders Ur & Optik i Jönköping fick tillständ alt bedriva biltelefoniverksamhet och
Iyckades pä nägra är bygga upp fungerande nät i inte mindre än 35 svenska städer. Be-
hovet av internationeIl samordning blev dock allt större och 1981startades den första
versionen av NMT, NMT 450.

Fern ar senare introducerades NMT 900 och 1992 GSM systemet. Nils Olander illustre-
rade sin engagerande genom alt visa upp ett urval apparater i olika viktklasser. Han lät
oss ocksä fa deI i bakgrunden till mobiltelefonin genom att berätta om 1930 - talets
amerikanska polisradio och andra världskrigets walkie - talkies,

Efter kaffe och smörgäsar
var vi redo att la ta Nils
guida oss genom den ut-
ställning om mobiltelefo-
nin som nyligen öppnats
pä Telemuseum. Dagen
bjöd pä fint väder, och
höstmötet rundades av
med en sedvanlig bytes-
stund pä parkeringsplat-
sen utanför museet.

Michael Stenberg



Utställning av telefoner och annat pä Adlon HoteIl &
Kontor i Stockholm
lag har börjat projektera pä en liten utställning pä Adlon Hotel! & Kontor av telefo-
ner, modem och annat som har med värt sam lande au göra.
Tanken med denna utställning är förutorn alt ställa ut telefoner, modem mm ocksä atl
sprida inforrnation om hur det gick till och fungerade för i tiden saml informera om
vär förening STSF.
DeI intressanta med är alt fä visa hur det säg ut en gäng i tiden och dä speciellt pä ett
hoteil. Mänga av vära besökare är yngre människor och de är helt in ne i det nya sättet
alt kommunicera. Bara an 1'ä visa hur ett 2400 bit/s modem säg ut för 20 är sedan jäm-
fört med eu 56 kbits modem idag.
I receptionen har jag redan sedan länge nägra gamla telefoner och de uppskattas av
mänga av vära gäster. Speciellt de äldre gästerna som är glada över att Fä se de gamla
apparater som de en gang i tiden använde.
Utställningen kommer alt visa telefoner frän slutet 1800 talet och fram till vära dagar.
lag ser frarn ernot att fä hjälp av er alla med information, räd och uppslag pä mera
som vi kan ställa ur.
Förhoppningsvis har vi nägot att visa till vären nästa är. Och da är alla medlemmar
och andra som kommer till Stockholm välkomna att beskäda det heia.

Beugt Lidforss
Adlon Hotoll & Kontor
Styrelsemedlem i STSF

Anm. Adlon HoteIl & Kontor IIr ett IT-hotell. Det innebllr bl a att du
kan arbeta ocb kommunicera frh vära hotellrum som om du var pA ditt
egct kontor. Du kan snabbt läsa din e-post via vär fasta kostnadsfria
Internetuppkoppling och du har en bra kornorsarbetsplats pä rummet.

Ovanlig trätelefon?
Pa en prylmarknad fann jag telefonen som syns
pä bilden. Hade aldrig träffat pä nägon liknande
förut. Bad att fa titta närmare pä den och fann
dä an Teli hade gjort apparaten. "Glasbiten" till
vänster är en kristall frän Orrefors signerad EL.
som stär Iör Erika Lagerbielke, hon började pä
Orrefors 1982 sä apparaten mäste vara tillver-
kad senare Pä baksidan stär det att apparaten är
gjord i Sverige av Teli. Kodnummer DB VA
21420. Gjord i valnötsträ. Knappsatsen har Iör-
utom de vanliga 0-9, 0, # och R även P, F, S
och - , samt ett antal smäknappar A-I samt =. Pä
grund av en skada i träet uppe tilJ vänster sä
Iyckades jag pruta en hundralapp.
Är det nägon som vet mer om denna apparat?
Slä i sä fall en signaloch berätta.

6 Henrik



Telefonapparaternas skötsel

Enär erfarenheten visat, att fel, sorn uppkomma uti abonnenternas telefonapparater och
omöjliggöra deras begagnande, icke sällan är till sin beskaffenhet sa enkla, alt de af
hvern som helst kunna uppletas och afhjelpas, viII Telegrafstyrelsen meddela nedanstä-
ende erinringar, i tanke att deras beaktande frän abonnenternas sida skall leda dertill,
att fel af ifrägavarande art mangen gang varda undanröjda genom abonnentens egen
försorg och den felaktiga apparaten derigenom blir äterförsatt I tjenstbart skick förr, än
om reparatör frän mähända aflägsen centralstation skulle päkallas.

1:0) Telefonsnörets bäda parter skola sitta ordentligt fast uti sina kontaktskrufvar vid
snörets begge ändar.

Anm. Om vid signalering utdt ens egen kLoeka ringer, men nägot svar icke erhälies,
brukar man profva apparaten genom att föra telefonklykan upp och ned under det hör-
telefonen hälles till örar. Märkes hürvid ieke alls ndgon knapp, bestär feiet vanligen
deruti, att telefonsnoret lossnat eller att afbrott oä annat säu uppstätt i detsamma.

2:0) Till telefon apparaten utifrän kommande ledningsträdar (linielträdar, jordledning,
trädar frän extraklocka) skola likaledes vara väl fastsatta i sina k1ämmor.

Anm. En träd är ordentligt [ästad uti sin kontaktklämma, om dess fran ofverspinning
befriade oeh renskrapade ända är lagd under muttern oeh denna härdt tilldragen.

Att nägondera linieträden lossnat frän sin yuerkontaki (eller alt i allrnänhet alt afbrott
uppkommit cl linien) misstänkes om utgdende signal ej päverkar egen kloeka samt en-
dast mycket svaga knäppar horas, da klykan föres upp och ned.

3:0) Oe bäda batterielementen (mikrofonbatteriet) som äro placerade uti skäpet i tele-
fonapparatens nedre dei eller i särskild batteriläda, skola vara förbundna dels sinsemel-
lan (venstra elementets kol med högra elementets zink), dels med hvar sin af de uti
skäpet befintliga rned Z och K märkta k1ämrnorna (venstra elernentets zinkstaf med
kontakten Z och högra elementets kolplatta med kontakten K). Batterielementen böra
vara vattenfyllda till nägot öfver tre fjerdedelar af sin höjd.

Anm. Afbrott i mikrofonbaueriet omöjlggör tal ifran apparaten men inverkar dere-
mot icke pd signaleringen eller uppfauandet af hvad som säges frän annan felfri appa-
rat.

Vid fel imikrofonen, mikrofonbatteriet eller dertiLl horande ledningar kan abonnenten
tilijälligtvis använda hortelefonen bade som tal- oeh hörapparat, ätminsone för alt
anmäla feiet till stationen.

4:0) Den till äskledaren hörande proppen (om sädan firmes) bör i allmänhet ha sin
plats i det förvaringshäl, som finnes borradt midt i äskledarens jordskifva eller ock, der
ifrägavarande propp är förbunden med apparaten medels sn öre, hänga lös uti detta.
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Vid äskväder bör likväl proppen, till skydd Iör apparaten, flyttas till det häl i äskleda-
ren, där jordskifvan och de bäda linieskifvorna stöta tillsammans (apparaten dä obegag-
nelig) Lemnas apparaten oanvänd under längre tid, bör proppen intaga sist nänmda
ställning, da likväl anmälan härom först bör göras hos vederbörande centralstations Iö-
resiändare till förekommande af, att afstängningen annars uppfattas som ett apparatfel.
Forsumma ej att i behorig tid borttaga afstängningen

Anm. Askledarell äterfinnes i Telegrafverkets apparat till venster a bakstycket öfver
klaffen I Eriessons apparat omedelbart ofvanför rinklockans klanger, iBel/apparaten a
taket till öfre skäpet. Den scörre skifvan är jordskifva de bdda mindre linieskifvor.

5:0) Mellan jordskifvan ä ena sidan och linieskifvorna ä andra sidan i äskledaren bör
finnas ett, om ock obetydligl mellanrum. Understundom inträffar emellertid, alt till
Iöljd af träets hoptorkning eller genom nägon metallspän förstnämnda skifva kommer I
beröring med de senare. Delta afhjelpes genom alt föra ett styft papper mellan skifvor-
na eller i svärae fall genom atl vidga mellanrummet med ett knifblad som tränges in
och förs frarn mellan skifvorna.

6:0) För obehindrad lelefonering frän en apparat förutsäues i öfrigt, alt de bäda till ap-
paraten hörande yttre ledningsträdarne pä heIa sin sträckning dels fortlöpa utan afbrott,
dels hvar för sig hänga fria i luften. Äro de snodda on hvarandra, kunna de bringas äts-
kis medels lätta slag af en käpp o. d.

Utdrag ur: TELEFON-KATALOG öfver abonnenter hörande till Kongl
Telegrafverkets stationer i Jemtland och norra Härjedalen 1900

Omslaget!

Den lilie springande negerpojken i arabkläder
väckte stor uppständelse när Gevalia presenlerade
honom 1929. Upphovsmannen var Victor Daniels-
son reklamman pä Gevalia. Han blev en genorngä-
ende Irontfigur tills en bra bit in pä 1940 talet.
Skylten pä bilden är ifrän tidigt 1930 tal. Denna
skyll var förbjuden under kriget. Vi pä redaktionen
tycker att " när man fär oväntat besök " tar man
fram sin "kaffekvarn " och maler sin egen kaffe-
blandning och njuter en stund.

Mikael
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Biltelefonens intäg i Sverige

Provdrift startade den 3 december 1950, frän Vasavägen pä Lidingö där Stationen var
belägen i vattentornel. Sedan fortsatte samtalet per träd till Lidingö telefonstationen
och därifrän kom man ut i telefonnätet. Medan bilen rullade fram togs nurnmer 239000
pa fingerskivan och som belöning fick svenska folket veta pä klockslaget när det första
helautomatiska biltelefonsamtalet ivärlden ägt rum. Man kunde använda biltelefonen
upp till ett par mil utanför Stockholm.
EU problem med förbindelsen per radio med lva meters vägor, som här användes, var
den varierande fältstyrkan. Pa punkter som lag sä tätt som pä rio meters avständ frän
varandra kunde fältstyrkan variera frän full styrka till praktiskt taget noll,
I stort set! gick provningen bra, och ytterli-
gare fyra bilar skulle inom den närmaste ti-
den förses med telefon. Provanläggningen
medgav en utbyggnad till etthundra bilar
med höst fyra samtidiga samtal. För det inte
skulle vara för svärt alt komma fram hade
tänkt sig att inte medge längre samtal än tvä
minuter. Ville nägon ha ett samtal frän en bil
i ett sädant nät sä lyfte man bara luren och
efter ett maskinsvar tex. Söderhamns bilte-
lefon var god invänta kopplingston och där
efter klart för samtal. Skulle man ringa till en
bil sä skulle riktnumrct slas först och scdan
biltelefonens nummer. Riktnummer angav
den fasta stationen för bilradiotelefonen i
vars omgivning man trodde bilen befann sig.
All utrustningen var ganska dyr pä den tiden,
kan man Iörstä. Apparaturen kostade f1era tusen kronor och till detta kom dyra samtal.
Utvecklingen har tagit ganska lang tid och det rnesta har hänt dom sista tio till fernton
ären. Pa bilden scr vi Ann-Margareta Olsson frän stationsavdelningen och den av belä-
tenhet smilande ingenjören Lauren vid den tekniska byrän i Stockholm.

Görall Karlsson

j
'378

9



Telefonapparat BeV
En inte allför ovanlig men ändä intressant telefon är Ericssons centralbatteriapparat som
oftast gär under narnnet BCV. Derma telefon är gjordes ursprungligen för AB Stock-
holmstelefon som började bygga om sitt nät frän lokalbatteri till centralbatteri 1909, sam-
ma är som Telegrafverkets första CB-station invigdes i Hälsingborg, De allra första cen-
trabatteriapparatema som sattes upp var tillverkade i huvudsak av trä. En sädan väggap-
parat kunde ses pä omslagsbilden till Phonetiken nr 1 2000. Nägot senare började Stock-
holmstelefon köpa in en ny modell av plätapparat som LM Ericsson börjat tillverka. Den
fick typbeteckningen BCV hos Telefonbolaget, en beteckning som skall tydas ungefär

"Typ B Centralbatteri
Vägg". I LMEs kataloger
heter telefonen CD 1150.
Apparaten har en mycket
enkel plätkäpa och fjäder-
grupp och synes vara en
lägprisvariant av den
väggapparat i plät som
började tillverkas 1909.
Modellen fungerade dock
bra och köptes in istort
antal.
När Telegrafverket köpte
AB Stockholmstelefons
nät 1918 var BCY den

modell som i störst antal togs över för användning i Telegrafver-
kets nät. Motsvarande bordsapparat tycks inte ha fallit de nya
ägama i smaken och det har lett till att det idag är näst intill omöj-
ligt att hitta en BCB, som bordsapparaten betecknades medan

BCY finns i ganska stort antal och därför ocksä har ett
överkomligt pris. Hos telegrafverket renoverades ap-
paratema och försägs med riksvapen och texten
"RIKSTELEFON". När automatiseringen kom igäng i
pä allvar under senare delen av I 920-talet blev det
brist pä automattelefoner och stora mängder av BCV-
apparatena byggdes om till automattelefoner genom
att en fingerskiva monterades i ett uppsägat häl pä
framsidan, i samband med detta byttes bl a fjäder-
grupp och kopplingsplint ut och mikrotelefonemas
mikrofondosa byttes mot telegrafverkets modell. Ef-
tersom tillverkningsnumret pä en BCV sitter pä kopp-
lingsplintens kortsida gär det inte att se när en orn-
byggd apparat är tillverkad. De apparater som är om-
byggda eller renoverade efter 1930 har inget riksva-
pen eller text "RIKSTELEFON". Telegrafverket
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var snabba med att anamma ideerna frän Stock-
holmsutställningen 1930 om funktionell design Det-
ta gäller inte bara BCV utan alla telefoner son till-
verkades eller renoverades vid Telegrafverkets
verkstäder var helsvarta.
Pa senare tid har beteckningarna BCV för central-
batteriapparater och BCV-AT för ombyggda auto-
matapparater ersatts av BD 260 / 00-29260 respekti-
ve BD 270 / 00-29270.
Ericsson tillverkade ocksä en automatrnodell av
denna telefon som kallades DE 110. Det är lätt att
se om en telefon är tillverkad av Ericsson som auto-
matapparat eller ombyggd av Telegrafverket frän
centralbatteri. Pa de ombyggda apparaterna sitter
fingerskivan fastskruvad i käpan och pä DE 110 är
den med ett beslag fäst i bottenplattan sä att käpan
kan tas loss helt och hallet

En udda och ganska ovanlig
variant av BCV är sidoappara-
ten utan klocka som hos Tele-
fonbolaget kallades EBCV. Hos
Ericsson hette samma apparat
CD 3001.
Hos Stockholmstelefon utrusta-
des en deI av dessa apparater
med en patenterad mikrotelefon
frän AB Monofon som hade
reglerbar Ijudstyrka och som
ansägs mer hygienisk än Erics-
sons modell

OveS

Ny bok: GSM and UMTS The Creation ofGlobal Mobile Communication

Edited by FRIEDHELM HILLEBRAND

GSM and UMTS provides an interesting and informative read and will appeal to everyone
involved in the mobile communications market needing to know how GSM and UMTS
technologies evolved.

The accompanying CD-ROM provides nearly 500 reference documents including reports
of all standardisation Plenary meetings, strategy documents, key decisions, the GSM Me-
morandum ofUnderstanding and the report ofthe UMTS Task Force.

0470843225 October 2001 592pp Hbk f:75.00
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LMERICSSON
o

100 - ARS MINNESJETONG
När jubileumsrädet, det speciella organ som svarat för alla planer och ätgdrder omkring
LM Ericssons 100 - ärsjubileum, lämnade uppdraget at Astri Taube att forma Minnesje-
tongen, var det iden [asta förvissningen au resultatet skulle bli ett värdigt inslag i jubileet.
Bland alla de möjligheter som finns alt symbolisera vdrt företags hundraäriga verksamhet
valde Astri Taube att sammanföra följande symboler.

För [etongens ätsida forctagsgrundama Lars Mag/ws
Ericsson och Henrik Tore Cedergren i profil och med
namnteckningar, Lars Magnus Ericsson [örsra telefon
frdn1878 samt Stockholms Allmanna Telefonbelags
telefontarn pd Molmskillnadsgatan i Stockholm. Där
syns ocksä Astri Taubes namnteckning.

Same [ör fränsidan : ett urval av LM Ericssons
märkesapparater-1882,1892,1956 och]962-
omkring eil stiliserad jordglob med jubiieumsmär-
ket imitten. Underst syns konstnärinnans signa-
tur.

Jetongen är tillverkad i silver - en storlek - och i guld - i Ire storlekar. Den utdelas till
personal inom Telefonakiiebolaget LM Ericsson : varje anstalld far pd företagets officiella
jubileumsdag den 5 maj 1976 eil jetong i valör och storlek beroende pd antalet tjänsteär.

Astri Taube är eil av Sveriges mest namnkunni-
ga skulptriser. Uppslagsverk ger följande upp-
lysningar: TAUBE, Asti, Linnea, Matilda (född
Bergman}. Skulptris, född i Stockhofm 1898-
12-09. Föräldrarna var hovkonstgjutare Her-
man Bergman och Melen Tholft. Gift 1925 med
Evert Taube.

Elev av Milles och Bourdelle genomgick
Konstakademiens skulptörskola 1921, studera-
de i Paris, Florens, Rom ochNepal1920-
1927.
Representerad bland annat i Nationalmuseum
( gosshuvud i brons }. Porträtt i Kungliga Tea-
terns foyer: Selma Lagerlöf, Mathilda Taube.

Ytterligare arbeten: porträttrelief av Drouning Victoria, Carl David af
WirseIl, gravmonument, [ontäner, krucifix, porträttmedaljonger, minnes
medaljer,parkskulplurer,bokomslag, illustrationer, litografier,akvareller. ~

1876-1976
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Gösta Thames 85 ar
Gösta Thames firade sin 85-arsdag den 1 decern-
ber. Styrelsen och redaktionen och heia STSF
hurrar man- och kvinngrant i efterskott och vi
hoppas alt den 1illa gävan med sötsaker nädde
frarn till Gösta innan födelsedagen bröt ut.

Dei är välkänt i STSF-kretsar att Gösta har bak-
om sig en lang och produktiv bana inom LM
Ericsson där han började redan 1938. Ericsson
Review frän 1940- och 50-tal bjuder pä ätskilliga
artiklar av Göstas hand med beskrivningar av de
specialapparater t.ex. högtalande telefoner, chef-/
sekreterarsystem och konferenstelefoner som
utvecklades under denna tid.

Tveklöst mest känd av Göstas verk är Ericofonen som knappast lär saknas i nägon tele-
fonsamling. En första variant sag dagens Ijus redan i början av 40-talet men det var
först 1949 som den egentliga utvecklingen till en användbar produkt inleddes och da
under Göstas ledning. 1956 fick allmänheten tillgäng Lill den na designfullträff.

Klassisk telehistoria är berättelsen om alt den första nya Ericofonen kunde levereras tilJ
Telegrafverkets generaldirektör pa 100-arsdagen 1953, inte endast som en följd avett
flinkt ingenjörs- och designarbete, utan ocksä tack vare Göstas ilfärd genom Stockholm
pa cykel med pähängsmotor med den unika lasten fastsurrad pä pakethällaren.

Gösta blev medlem i STSF 1995 och har förärats titeln hedersmedlem. Vi passar pä
ti11fället alt frän styrelse och redaktion sända Gösta en specieJI hälsning och önskan om
en riktigt God Jul och ett Gott 86:e är.

Rustan
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Utdrag ur Elektriciteten och Dess Förnämsta Tekniska Tillämpningar med särskild hänsyn
till Oe Nyaste lJppfinningarne af Gustaf Robert Oahlander.

136. Säng-kondensatorn. En annan uppfinning, som jemväl kan anses säsorn före-
gäugare lill den egentliga telefonen, är den af Wright ar 1865 och af Varley ar 1870 angif-
na kondensatorn, med hvilken man kan öfverföra sang, hvarför den ock benämnes sang-
kondensatorn eller den sjungande kondensatorn. Vi skola i korthet omnärnna en modifie-
rad anordning deraf, som härrör af Pollard och Garnier.
Sjelfva kondensatorn utgöres af ett an tal, vanligen 30 blad papper och 28 mellanlagda
stanniolblad, de förra med 13 och 9, de sen are med 12 och 6 c.m. längd och bredd. De
stanniolblad, hvilkas ordningstal är jemnt, äro förenade vid ena änden af pappershäftet;
de, hvilkas ordningstal är udda, vid dess andra ände. Häftet hophälles rned ett pappersband
och fäsies vid eil styft papp. Vid hvardera änden hophällas de der förenade stanniolbladen
med eu kopparstycke jemte klämskruf för ledningsträdens fästande. Pa denna kondensa-
tor ligger en belastning, för atl trycka bladen tillhopa, hvarigenom Ijudet visserligen för-
svagas, men deremot blifver renare. Kondensatorn tjenar emellertid blott för Ijudets ärer-
gifvande; för dess upptagande användes en särskild apparat, som hufvudsakligen utgöres
af en mycket lunn skifva af förtent jernbleck, vid hvars midt ett cylindriskt kolstycke är
fästadt. Delta stöder mot en annan kolcylinder, som uppbäres af eil tvärstycke utaf trä,
hvilket till en viss grad är fjädrande. En stapel stär med sin ena pol i förbindelse med den
primära trädlindningen till en induktionsrulle och ytterligare med det ena kolstycket. Dess
andra pol är förenad med jernblecksskifvan. lnduktionsrullens sekundära ledning stär
med bäda ändarne i förbindelse med kondensatorns stanniolbeläggning. De bäda kol-
styckenas ställning regleras sä, att de icke beröra hvarandra, när appanten är i hvila, men
alt deremot vid jernblecksskifvans vibration kontakt uppkommer mellan dem. När man
sjunger framför skifvan, och denna genom ljudvägorna bringas i dallring, kommer härvid
strömmen atl örnsevis slutas och afbrytas, och kondensatorn försättes i motsvarande vibra-
tionsrörelse samt ätergifver derför ljudet.
Vi skola längre fram Iinna, alt man kan göra bruk af kondonsatorer äfven för talets öfver-
förande, och alt vid nägra nyare telefonsystem, säsorn Dolbears och Herz', man gjort till-
lämpning af dem Iör detta ändamäl.

Henrik

Tva skyltar
frän USA
Texten pä den högra:
One finger is all it
takes, Rotary Dial
telephones
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Telefoner pa auktion
Stockholms Auktionsverks specialauktion med leksaker, nautica och
technika som ägde rum den 22 oktober innehölt en deI intressanta
objekt för samlare av telehistoria. BI a säldes ett exemplar av Erics-
sons första kompletta telefon frän 1881, den sk Gävleapparaten. Te-
lefonen uppgavs vara frän ca 1890 och detta var kanske anledningen
till det, för en sädan milstolpe iden svenska telehislorien, mycket
läga utropspriset 3000-5000 kr Vid auktionen sätdes den sedan Iör
21 000 kr. Andra intressanta apparaler sorn säldes var en
"kaffekvarn" som gick för 36000 kr. Dessutorn säldes en "Tax" med
fast mikrofon, ocksä den för 36 000 kr. En vanlig "Tax" som verka-
de vara hopplockad av flera olika apparater men som hade ben med
ovanliga dekaler bjöds upp i 7000 kr innan klubban föll. Samman-
fattningsvis kan man väl säga alt denna upplaga av auktionen var en
av de bättre pä senare är, även om vissa priser blev ganska höga.

OveS

ERIKSSON KRÖNIKAN
125 är av telekommunikation är underrubriken pä den prakt-
Iulla bok Ericsson gay ut i samband med sitt 125-ars jubileum.
Den skiljer sig en deI frän den historik i tre band som kom ut
1976 när Ericsson fyllde 100 är. Denna bok är inte en Iöre-
tagsmongrafi av den traditionella sorten. Den innehäller i och
för sig massor med fakta men ocksä mäng-
der med historia kring personerna som arbe-
tat hos och runt Ericsson, Detta gör alt den
inte bara blir eil bok där man slär upp fakta
utan man läser den. Ericsson krönikan kan
köpas hos Telemuseum och ibokhandeIn.
Priset ligger kring 300 kr. ISBN

Ove S
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Märken och gradbeteckningar

Vi fortsauer pä temal uniformsmärken i lelegrafverkets tjänst. I tidigare nummer av Pho-
netiken kunde man läsa KV Tahvanainen alldeles utmärkta artikel frän "Frän guldgalo-
ner till reflexband" , Där kan man dela upp uniforms och beklädnads reglementet i nägra
intressanta fakta punkter.

• 1856 den 1 nov. kommer det första beklädnadsreglementet
• 1903 bekJädnadsreglementet för telegrafverkets betjänte
• 1908 1 jan uniformsbestämmelser och beklädnads reglemente
• 1921 Nya bestämmelser om tjänstedräkt förenkJas, endast tre gradbeteckningar.
• 1948 Särskild variant i gradbetäckningen för stationsmästare
• 1957 Presenteras en ny generation av nya mössmärken och tjänstetecken.

Som ni ser sä saknas nägra punkter? . Min förhoppning är alt vi medlemmar kan hjälpas
at alt identifiera de mänga märken och gradbeteckningar som har kommit ut under ärens
lopp. Nägra fragor som är av intresse är:

Under vilka ärtal kom de ut?

Vilka var de ämnade för? Linjemästare, reparatör, telegrambud, stationsmästare, inkasse-
rare, törrädsman, generaldirektör etc.

Vad var märkena placerade? Skärrnmössa, bätmössa, pälsmössa eller pa bröstet etc.

Kan det vara försöksmärken dvs märken som aldrig kom ut pä marknaden?

Vem var tillverkaren? Sporrongs eller Lagerströms etc.

Det skulle vara roligt att sa smäningom [a ihop en komplett förteckning över de märken
som har kommit ut under ären. Det bör ju finnas en hel dei kunskap inom föreningen om
vi kunde samla den och sä smäningorn ge ut eu samlad förteckning över märken och
gradbeteckningar skulle vara mycket trevligt. De har ju
en historia som är intressant alt dokumentera. Givetvis är
även privata telefonbolag och föreningar av största in-
tresse. Själv har jag kommit en !iten bit pä vägen ge-
nom Eva Derlow pä Telemuseum som har varit vänlig
nog alt skicka mig nägra kopior pä uniformsreglementen
ifrän 1908, 1927, 1948,1957 det är det material som jag
har tör tillfället. Om ni kan hjälpa oss pä redaktionen var
vänlig alt koruakta redaktörn eller Ove Svensson sa kulle
vi vara mycket tacksamma. Speciellt tack till Eva Der-
low pä telemuseurn.

1908,

Mikael Tegner
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Märken frän 1903 ärs beklädnadsreglemente. Övre raden frän vänster: telegrambärare,
telegramsorterare, inkasserare, Iinjearbetare, reparatör och linjeförman. Nedre raden
frän vänster: arbetsledare och överreparatör, vaktmästare, linjeförman, förste vaktrnäs-
tare hos styrelsen. Sist i nedre raden: linjemästare enJigt 1921 ärs reglemente.

Bilder pä andra märken rnrn

1. För pälsmössa arbetare, telegrambärare 1957
2. Bröstmärke tjänstetecken för personal som slipper bära uniform eller armbindei
3. Bröstmärke driftvärnet ärtal ?
4. Reparatör mm 1957
5. Danmark , ärtal ?
6. Danmark mössmärke anal?
7. För skärm och bätrnössa, arbetare och telegrambärare fanns även i gräu 1957
8. Artal?
9. Försvarets Telegrafistmärke i guld finns även i silver och brons Ärtal och antal lecken?
10. Mössmärke Aktiebolaget stockholmstelefon 1908 - 1918
l l , Mössmärke Stockholms allmänna telefonaktiebolag 1884 - 1908
12. Näl pä baksida ärtal och användningsornräde ?
13. Pälsmössa telegrarnbärare 1927
14. Linjcrnästare 192J samt stationsmästare 1948
15. Pälsmössa linjearbetare 1921
16. Reparatör 1948
17. Bröstmärke/brosch 1980 lai?
18. Mössmärke 1908
19. Mössmärke Norge 1937 reparaiör ?
20. Mössmärke Kungliga Telegrafverket sekelskiftet '?
21. Reparatör ärtal ?

Obs! Bilder pä märkena finns pä sisia sidan .
17



Tillfälligt parti telefoner (ca SO st)
Speciellt erbjudande, bara till STSF:s medlemmar.
Telefonapparater LB, m33 med ba ke litkäpa ,
Oe fiesta är i gott skick.

50 kr/st exklusive
frakt o. emballage.
Ange önskat antal
och skicka din in-
tresseanmälan sä
att den finns hos
STSF senasl 2/1
2002 (gärna lill-
sam mans med
au ktio nsa n bu det).

Vid överteckning kommer lotldragning alt ske.

~ob JU[
ocb etr

o

~ott _ßptt ~t
önskas alla STSFs medlemmar av
tarnten och Phonetikens redaktion.



Taxtelefon med svängbar mikrofon samt kaffekvarn köpes

Helge Karinen 0157- 30564 , 070-5503966

Okornplett tax eller delar köpes

Göran Karlsson 0480 - 18029

Mössmärken ,jetonger olika utmärkelser plaketter nälmärken ,
manshettknappar frän LM Ericsson, telegrafverket plus övriga telefonbolag även
litteratur so m uniforrnsbestämmelser och beklädnadsreglementen
Omantlad klaff för telefonväxel.

Mikael Tegner 0322- 50309

Till BC 330: mikrotelefonsnöre, propp ocb jack med fyra hai pä rad.
Mikrofonkapsel, Ericsson med centrumkontakt.

Michael Stenberg 013-147035

Siemens telefonväxel 5 linjer mod 1950 automat, AC 140 2st , AC 150, gjutjärnste-
lefon DßT 1001 CB system

Göran Karlsson 0480-18029

Telefonkataloger trän Malmö - Luleä komplett heia Sverige rnellan ären 1939-
1965 cirka 200s1 i mycket gott skick kommer ifrän en gammal nerlagd telestation
säjes till entusiast lroligen Sveriges bästa uppslagsverk, unikt

Mikael Tegner 0322- 50309

Telefonapparat i trä
Logikapparat i ljust trä (lönn?) tillverkad av Teli. Till-
verkningsnumrel 3 tyder pä liten serie.

Ove Svensson 031- 873707
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STSFs anbudsauktion , december 2001

§1 Som köpare vid denna auktion accepteras endast den som är medlem i STSF.
Däremot är det inget krav att en säljare är medlem.

§2 Du lämnar ditt anbud genom att fylla i och underteckna denna blankett samt
sända den till STSF, Box 12, 136 21 Haninge. Anbudet är bindande och skall
finnas i vår postbox senast onsdag den 2 januari 2002 för att vara giltigt. Bilder
på ca 50 av objekten finns på STSFs hemsida http://www.stsf.org.

§3 Säljaren ansvarar för att beskrivningen är korrekt så långt som möjligt. Frågor
om objekten ställs till säljaren. Auktionskommissarien upplyser om vem som är
säljare.

§4 Lämnat anbud skall vara i helt antal kronor. För varje objekt har säljaren satt ett
minimipris vilket inte är offentligt. Ingen hänsyn tas till anbud, som är lägre än
minimipriset.

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

§6 Varje auktionsobjekt säljs till den som lämnat högsta anbud på objektet ifråga
och till ett pris lika med näst högsta anbud + ett tillägg på 1 kr. Finns endast ett
anbud, säljs objektet till sitt minimipris. Vid två eller flera lika högsta anbud sker
lottdragning och priset blir lika med högsta anbudet.  Om ej annat framgår av
objektsbeskrivningen, svarar köparen för ev. fraktkostnader.  STSF tar inte ut
några avgifter.

§7 Auktionskommissarien lämnar besked till köpare och säljare om antagna anbud
snarast efter auktionen. Det rekommenderas att köpare och säljare snarast
därefter kontaktar varandra och överenskommer om betalning och frakt mm.
Köparens namn lämnas endast ut till säljaren. STSF rekommenderar att säljaren
medger en veckas ångerrätt och att köparen ansvarar för ev. returfrakt.  Normal
rutin är att köparen betalar varefter säljaren levererar. Om köparen och säljare så
önskar (t.ex. vid stora belopp eller osäkerhet) kan STSF med hjälp av postgiro-
kontot träda in som betalningsförmedlare dvs. ta emot köpelikviden och behålla
denna till dess att båda parter är nöjda.

§8 Slutpriserna publiceras i Phonetiken Nr 1 / 2002.

Rustan Gandvik, auktionskommissarie
tfn dagtid: 08-713 31 27    email: rustan.gandvik@telia.com

Obj Bild Beskrivning Sälj-
are

Mitt
bud

001 001 Pappershjul till telegraf. Trähandtag ej original. A

002 002 Headset med tillhörande tygväska. A
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Obj Bild Beskrivning Sälj-
are

Mitt
bud

003
Stockholms Stiftsbok 1962-63. Innehåller (förutom
vertikal kommunikation) en 12-sidig artikel om Lars-
Magnus Ericssons liv.  Författare: John Engvall

A

004 Minnesbok över Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1876-
1918 ; Hemming Johansson ; 1953 ; 445 sidor A

005 005 2 nålmärken. TTMF= Telegraf- och Telefonmanna-
förbundet, blå emalj och guld, samt televerkets krabba. A

006 006 Liten väggtelefon av plåt 12,5x12,5 cm. Tillverkad av
Connecticut Tel&Elec Div. Meridien Conn. A

007 007
Anknytningsväxel tillverkad hos ”Tartu Telefoni-Vabrik
AS Lettland”. Apparaten är normalt sliten, komplett och
har kopplingschema på bakstycket. Fabriken var en av
de ledande i området och köptes upp av LM på 20-talet

B

008 008
CB-apparat, bord , s.k. "Wincrantz-apparat". Tillverkad
av LME på 1920-talet då K F Wincrantz var VD.  Denna
apparat är den låga ovanliga modellen med en klang
ovanför kåpan och ovanlig mikrotelefon. Fin träkåpa.

B

009 009

Kabelbrunnslock. Den typ av gjutjärnslock som finns i
städerna. Locket har texten ”Rikstelefon” och krabban
med blixtar. Ej slitet men högra hörnet saknar en liten
bit (skadan går lätt att dölja om locket läggs i gräsmatta
eller på altan).  Mått  650X650 mm  ; vikt 95kg

B

010 010 Väggapparat L. M. Ericsson modell DAN 1001. Kåpa av
bakelit. Se sid 69 i Ericssons katalog 610. C

011 011
Bordsapparat L.M. Ericsson. Okänd beteckning. Har
bakelitlur modell 1930. Saknar bottenplatta. Har propp
och jackanslutning.

C

012 012 Golvapparat i trä. Okänd tillverkare. Höjd 96 cm.
Bottenplattan 24 x 24 cm. Fungerar. C

013 013 Modellbil VW LT28 med Televerkets emblem och
färger.  Bakre dörrarna går att öppna. C

014 014
Självväljare Ericsson väggmodell 10 linjers. Fortsatt
renovering behövs. Saknar krok, mikrotelefon, klock-
klang och lock över ink. ledning. Fin i träet. Nylackad.

D

015 015
Självväljare Ericsson väggmodell 10 linjers. Fortsatt
renovering behövs. Saknar krok, mikrotelefon, ring-
klocka, diverse strömbrytare, skruvar och lock över
inkommande ledning.

D

016 016 Anknytningsväxel AE 250. D

017 017 Agrippapärm med Televerkets emblem. D

018 018 Bordsflagga Televerket. D
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Obj Bild Beskrivning Sälj-
are

Mitt
bud

019 019 Bordsflagga Televerket Radio. D

020 020 500-väljartallrik. Snygg på vägg ! D

021 021 Provbord AGF. Medföljande apparat är inte original. D

022 022 Telegrafverkets extraklocka FO 722 från 1942.
Renoveringsbehov. D

023
Kretskort till minne av invigningen av Hammarby riks.
Ena sidan är graverad med AKE-stationens block-
schema och den andra sidan har Stockholms
riktnummerområde ingraverat.   (2 exemplar finnes)

E

024 024 Snörväxelbord Telegrafverket, tidigt 1950-tal. Bordets
framkant är sliten men i övrigt är det i bra skick. F

025 025 Snabbtelefon Ericsson. Vinröd i 1970-talsutförande. F

026 026
Interntelefon Ericsson. I bakelit med rund knappsats
ovanför luren. Bra skick men med vissa bortskrapbara
färgrester på ena sidan.

F

027 027 Telefon Siemens. Från 1960-talet i grå plast med
fingerskiva och flätat plastsnöre. F

028 028
Chef-/sekreterarapparater BC 665 + BC 666 i grått
utförande. Apparaterna ärOK men anslutningskablarna
är kapade och ena ringklockan saknas. Säljes som par.

F

029 029

3 st knappsatsDialoger 1)- 3) samt en fingerskiva 4).
1) Vanlig knappDialog.   2) Ovanlig experimentapparat
med fungerande pulsval samt knapp för återuppringning
av senast slagna nr.   3) Ovanlig 10 knappars modell.
Knappsatsen saknar fästbyglar och motstånden på
kretskortet är bortlödda. Detta är troligen en mycket
tidig knappapparat från tiden då man gjorde prov med
motståndsnät i stället för pulsning.    4) Separat grå
fingerskiva försedd med en liten svart knapp.

F

030 030
Snabbtelefonanläggning av märket Sinus (Danmark) i
ljus ask och troligen från 1950-talet. Anläggningen
består av 7 apparater + centralenhet.

F

031 031 Högtalande telefon Ericsson. Grå,10 knappars pulsval.
Gott skick, inga skador på högtalargallren. F

032 032
Liten åttaknappars växel + 331:a som är avsedd att stå
ovanpå. Två knappar saknas på växeln och 331:an har
skador på framkant + lur.

F

033 033 Beige Diavox med fingerskiva. F

034 034 Ericofon 700 (knappkobra). Defekt. Orange. Utvändigt
perfekt men knappsatsen funkar ej. F
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035 035 Bakelitapparat  BC 561 med tre knappar, fingerskiva
och vev. Inga skador i bakeliten. F

036 036 Ericofon 700 (knappkobra), något begagnad, orange
med svensk propp. H

037 037
Silverfärgad kåpa till 13 knappars Diavox. Tillverkad till
minne av bröllopet mellan Diana och prins Charles. Har
en del luftbubblor i försilvringen.

H

Telefonkort, Svenska
041 041 Jultomten & renar flyger genom luften, 50 markeringar. G

042 042 Optiska fibrer, Telia Nättjänster, 100 mark. (2 st finnes) G

043 043 Optiska fibrer, Telia Nättjänster,  50 markeringar G

044 044 Jordens ide, 30 markeringar G

045 045 Initiativ 97, Telia Div Nättjänster,  30 markeringar G

046 046 3 tjejer , Ett nytt sätt att mötas, 25 markeringar G

047 047 Temo medlemskort / telefonkort, 5 st 1994-98 G

048 048 Fotbolls-EM i Sverige 1992, 4 kort om 50 markeringar
vardera i en mapp. G

049 049 Telia club private. Kort som aldrig givits ut.  Frontsidan
utgörs av påklistrat papper. Placerat sin reklamfolder. G

050 050 Telia Nättjänsters verksamhetssystem. 30 markeringar J

051 051 Kompetensutveckling. för Telia. PC-körkort. 15 mark. J

Telefonkort, utländska

052 052 VODACARD från Vodacom. South African Olympic
Team official sponsor G

053 053 BT visitkort och telefonkort (2 st finnes) G

054 054 Kort från Odyssey Telecommunications Int. inc. G

055 055 ISS ´95 World Telecommunications Congress, 2 olika
kort, 6 resp 25 DM, båda i resp användarmapp. G

056 056 Deutsche Telecom. Gott-nytt-år-hälsning 1996. 6 DM J

057 057 Deutsche Telecom. Gott-nytt-år-hälsning 1999. 6 DM J

058 058 Deutsche Telecom. Gott-nytt-år-hälsning 2000. 6 DM J

059 059 PTT Telecom. Merry Christmas etc. 2,5 gulden J

060 060 PTT Telecom. Merry Christmas etc. 2,5 gulden J

061 061 KPN Telecom. Merry Christmas etc. 2,5 gulden J
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Ett telebibliotek   Klb=klotband, inb=inbunden, hft=
mjukt omslag, antingen limmad rygg eller häftad.
Kvalitet [5] = som ny ; [4] = läst men i mycket bra skick ;
[3] = helt OK ; [2] = omslag skadat ; [1] = omslag trasigt
och/eller några sidor lösa ; [0] = nåja, det är ju en bok

062 Telefoni del 1 , E Ekeberg , 1920 , 416s , klb, [4] E

063 Telefoni del 2 , E Ekeberg , 1938 , 360s , klb, [4] E

064 Telefoni del 3,  E Ekeberg , 1943 , 394s , klb, [2] E

065 Handbok för Telegrafverkets reparatörer, (Telegraf-
verkets författningssaml. F:6.3) , 1919 , 155s , klb , [4] E

066 Samma som föregående  klb, [3] E

067 Uppfinningarnas bok del 3 – Elektriciteten, 1902 , 660s ,
klb , [4] E

068 Kongl Telegrafverkets Telefonförbindelser i Stockholm
Abonnentförteckning, 1889, 31s ,  FAKSIMIL , hft , [5] E

069
Ledningsschemata för Kongl. Telegrafverkets
telefonapparater och telefonvexlar 1897, ca 25s med
färglagda schemor , klb, [2]

E

070 Handbok om Telegrafverket (TFS F:10) , 542s , klb, [3] E

071 Telegraphy , T E Herbert, 1907 , 912s , klb , [3] E

072 Schemor över telefonapparater och växlar mm, 1938 ,
226s , klb , [4] E

073 Telegeografi (TFS B:72) , O Holmberg , 135s , 1959,
hft, [4] E

074 Jonosfären och radiovågorna (TFS F:14) , G Widlund ,
1953 , 74s , kompendium, hft , [4]
Figurbilaga till dito, 35s , hft , [4]

E

075 Engelsk rättskrivningskurs (TFS B:64), 1949 , 63s , hft ,
[4] E

076 Telefonvaktlistor, kompendium, före 1950 , 40s , hft , [5] E

077 Soldatundervisning för ingenjörstrupperna, 1917 , 265s
, klb , [2] E

078
Principiell framställning av glödkatodsrörens verknings-
sätt samt användning vid mottagning inom radiotele-
grafien ,  S Lemoine, 1920 , 66s,  hft särtryck , [2]

E

079 Kungl Telegrafstyrelsens Byggnadsinstruktion ; del 1
Linjebyggnad & del 2 Nätbyggnad (TFS B:14) , klb , [3] E
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080
Fälttelegrafinstruktion del 2 Linjetjänst & del 3 Elektrisk
stationstjänst, 1913 resp 1916 , 80s resp. 150s ,
vaxdukspärm , [2]

E

081 Svensk-Engelsk och engelsk-svensk ordbok för tele-
tjänsten  (TFS B:75) , A Onnermark , 1960, hft , [3] E

082 Samma som föregående, 1967 , 184s , hft , [3] E

083
Telefon och telegraf i Sverige del 1 och 2. Telegraf-
verkets historia och biografi över samtliga anställda ,
1935 , 1204s , halvfr band, 2 vol  [5]

E

084
Svenska Telegrafverket.  Del 1,  Det statliga Telefon-
väsendet 1881-1902 , Hans Heimbürger , 1931, 326s,
hft , [4]

E

085 Dito  Del 2, Det elektriska telegrafväsendet 1853-1902 ,
Hans Heimbürger , 518s , 1936 , hft , [4]

E

086 Dito  Del 3, Den optiska telegrafens historia i Sverige
1794-1881 , N.J.A. Risberg, 1938, 310s , hft , [4]

E

087 Dito  Del 4, Telefon, Telegraf och Radio 1903-1920 ,
1953 , Hans Heimbürger , 640s , hft, [4]

E

088 Dito  Del 5, Telefon, Telegraf och Radio 1921-1945 del
1+2 , Hans Heimbürger, 1283s ,1974 , inb 2 vol , [5]

E

089 Dito  Del 6, Telefon, Telegraf och Radio 1946-1965 ,
Heimbürger & KV Tahvanainen, 738s , 1969 , inb , [5]

E

090 Svenska Televerket.  Del 7, Från myndighet till bolag
1966-93 ,  Lernevall & Åkesson, 934s , 1997 , inb , [5]

E

091 Telelandet Sverige, Telegrafverket 100 år
(minnesskrift), Torsten Althin , 1953 , 127s , hft , [4] E

092 Teleskolan 100 år , 1974, 109s , hft , [4].   2 ex finnes E

093 Bilder ur Svensk telehistoria, 1972 , 127s , hft , [4] E

094 Linjer som länkar, Televerkets byggnadsavdelning
1921-1971 , 65s , hft , [4] E

095 Förteckning öfver Personalen vid Kungl. Telegrafverket,
upprättad mars 1903 , 50s , hft , [1] E

096 Kungl.Telegrafverkets avlöningsstat 1919 ,182s ,hft , [0] E

097 Dito ; 1920, första halvåret , 207s , inb , [4] E

098 Telegrafverkets avlöningsstat 1930 , inb , [4] E

099 Dito 1933 , 299s , hft , [1] E

100 Dito 1926 , 235s , hft , [2] E
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101 Telegrafverkets Personalstat 1941, andra halvåret , inb
, [4] E

102 Dito 1960 , 425s , hft , [0] E

103 Teknisk bilaga till cirkulär 1900-04, ca 400s , inb , [2-3] E

104 Teknisk bilaga till Kungl Telegrafstyrelsens månads-
cirkulär 1911, 96s , inb , [4] E

105 Dito 1912 , 112s , inb , [4] E

106 Dito 1913 , 107s , inb , [4] E

107 Dito 1914 , 96s , inb , [4] E

108 Dito 1915, 100s , inb , [4] E

109 Dito 1918  januari- februari, hft , [3] E

110 Dito 1920  augusti , hft , [3] E

111
Naturen och dess krafter, Populär fysik av Professor H.
O. G. Ellinger med 505 illustrationer, 1899 , 400 spalter
(ca 200 sid) , inb , [2]

E

112 Telegrafverkets Änke och pupillkassa 1875-1925, 65s ,
hft , [4] E

113 Tele nr 3 1953, Specialnummer med anledn av Tele-
grafverkets 100-årsjubileum, 256s, hft , [3] E

114 Tele nr 2-3,1972, Den manuella epoken till ända –
Sveriges telefonnät helautomatiserat , hft , [3] E

115 Minnesskrift med anledning av Stockholms telefonnäts
automatisering , Hugo Lindberg , 1938 , 71s , hft , [4] E

116
Ernst Fredrik Werner Alexanderson, en personlig
skildring av elektronikens utveckling under 1900-talets
första hälft , Bengt V Nilsson , 1987 , 71s , hft , (4]

E

117 Från näverlur till digitala förbindelser, eller vem var Axel
Hultman , Katarina Thyselius, 1990 , 28s , hft , [4] E

118
Utställningen Norra Vasa. Historien om Stockholms
första automattelefonstation presenterad i utställnings-
form på Telemuseum , 1 blad vikt i 8 sidor , [3]

E

119 Framtiden är här, Fotobok av P Gullers , 1990 , kl , [5] E

120 Automatik för miljoner, en presentation av Televerkets
verkstadsrörelse 1963 , 130s , hft , [4] E

121 Färgbildspresentation av Telemuseum , 1982 , 44s , hft,
[5]  (2 ex finnes) E

122 Teli-linjen,  april 1991, TELI 100 år , 20s , hft , [4] E
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123 Let´s Talk, an overwiew of US West : Past, Present and
future , Patricia L Haglund , ca100s , hft , [5] E

124
Svenska Telegrafverket 1853-1903 , Minnesskrift enl
nådigt bemyndigande, utgifven av Kungl. Telegraf-
styrelsen, 1903 , c105s , hft , [4]

E

125 Telefonaktiebolaget L M Ericsson verksamhetsberätt-
else det hundrade verksamhetsåret 1975 , 48s , hft , [5] E

126 Ericsson Review nr 2 1977. Innehåller presentation av
ARE-systemen , 92s , hft , [4] E

127
Glimtar från 50-årsjubileum Norra Vasa automatstation.
Invigningen av automatstationerna Kista och Fredhäll,
utg av L M Ericsson 1974, hft , [4]

E

128 Division Nättjänster 1991 & 1992 , ca 20s vardera, hft ,
[5] E

129 Telenät i omvandling , Div Telenät , 1990 , 42s, hft , [5] E

130 Contact - a centennial publication about telecom-
munication , Teli , 1992 , hft , [5] E

131 Stockholm 33 00 00, Norra Vasa telefonstation 1924-
1985 , KV Tahvanainen ,1986, 63s, hft , [4] E

132 Från teknikstyrd förvaltning till affärsorienterad division ,
Division Nättjänster 1992 , 9s, hft, [5] E

133 Televerkets årsredovisning 1992, 59s, hft , [5] E

134 Ord i sikte. Den optiska Telegrafen 1794-1881 , KV
Tahvanainen , 1994 , 55s , hft , [5]   (2 ex finnes) E

135 140 år i Ledningen. Televerket 1853-1993 , KV
Tahvanainen , 1993 , 96s , hft , [5] E

136
Muttering Mashines to Laser Beams, a history of
Mountin Bell ,  Herbert J Hackenburg Jr, 1986 , 365s ,
inb , [5]

E

Härmed lämnar jag, medlem i STSF, ovanstående anbud och accepterar därmed
ovanstående bestämmelser för försäljningen.

Ort, datum: …………………………………………..…..

Namnteckning:   ....................................................................

Namnförtydligande:  ..............................................................
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