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Redaktörens ruta
Vi gär mot ljusare tider !
Denna värlika söndag var det ett mäste atl ge
sig ut pä en liten cykeltur runt sin hembygd.
Frän kala asfaltvägar till slingriga grusvägar
bar det av. Eher en stunds cyklande stannar jag
till vid en stor faluröd lada pä lad ans gavel
hänger en samling srnä som stora gäddhuvuden
uppspikade som under ärens lopp är uppfiska-
de ifrän sjön Mjörns djupa vatten. En mycket
gemytlig och genuin doft slar mot ansiktet. En
bit bort rnot vattenbrynet stär den smätt glad-
sjungande gubben Pettersson och tjärar in sin
eka. Jag kastar upp min hand och hälsar pä Pet-
terson han likasä och hör honom ropa.
- En sak är säker nu ska storgäddan upp !
Jag ropar tillbaka
- Lycka till.
Färden bär vidare efter stund känner jag igen
en mycket starkt pätaglig rök och vid nästa
krön ser jag nägra ungar som luntar gräs vid
dikeskanten, jag stannar till och ser hur eIden
fullkomligt skoningslöst sveper frän grästuva
till grästuva ungarna är liksom jag helt troll-
bund na över eldens magiska dragningskraft .
Jag svänger in pä en liten stig som leder ner till
vattnet. Solen smeker sina varma strälar över
Mjörns vida vatten som inbjuder till ett vär
dop, men en kastvind gör sig pämind om att
sommaren lär vänta pä sig ätrninstone nägra
mänader till.

M.Tegner
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Ordförande orerar
Visst var väl ändä allt mycket enklare förr. Jag menar pä den tiden da apparaten pä skriv-
bordet var utrustad med en trevlig liten vev pä si dan, eller kanske orn den var en av riktigt
modernt snitt försetts med petmoj.
Det var pä den tiden da man associerade ord som "virus" med nägot som man bar pä i
kroppen, eller nägot senare möjligtvis förknippade med en gynnare som virvlade runt pa
hockeyrinkarna sa alt istlagorna yrde i luften.
Annat är det i dag. Nu tänker dom tlesta omedelbart pä ett helt annat sorts virus om man
nämner det ordet.
Eu nog sä smittsamt elände som pä bara nägra sekunder kan sprida sig runt heia världen.
Den stora skillnaden är bara att nu är det apparaten pa skrivbordet som smittas och inte
dess ägare.
DeI finns föresten en stor ski 11nad till, Förr var det Moder Natur som styrde smittförlop-
pet. Men nu sitter det nägon liten elaksinnad gynnare och skapar "smiuan" Iör att göra
Iivet surt för oss vanliga medmänniskor.
Som ni alla förstär och en dei av er tyvärr falt erfara, har jag vid ett flertal tillfällen drab-
bats av detta elände. Delta lrots att jag tycker mig ha gett apparaten pä skrivbordet vacci-
nation nog för att den skulle klara sig .
Na ja, efter nya investeringar ... ännu mera vaccin. Sä ska väl problemen vara ur världen.

Nä nu tar vi nägot trevligt i stället. Vi beger oss till Äppelviken i Bromma, närmare be-
stärnt till Sagostigen nr. 8. Och tar oss tillbaka till mitten av 50-talet.
Där driver den da 15ariga Thomas Schlyter tillsammans med nägra vänner ett litet hobby-
telefonbolag.
Äppelvikens Privata Telefoncentral (förkortat till ÄPT) är det stolta namnet pa bolaget.
Historien om ÄPT finns atlläsa i ett par av "Verket och Vi" frän mitten av femtiotalet.
Det heia började 1952 dä pojkama kom över en gammal propp växel och nägra telefoner.
Man satte igäng med alt dra ledningar dels inom den Schlyterska villan men även till näg-
ra närbelägna fastigheter. Med tiden byttes proppväxeln ut mot automatisk växel av typen
OLl5.
Ett spännande hobbyprojekt som tycks ha fungerat alldelens utmärkt. lnte minst pä grund
av förstäende föräldrar, som tillät alt det spikades Icdningar kors och tvärs genom hem-
met.
Varför berättar jag da den här historien?
Jo jag blev kontaktad av makama Ann och Themas Schlyter som numera är bosatta i
Lund.
Thomas har sparat en dei utrustning frän ÄPT-liden, men har nu beslutat alt avyttra den.
Sa STSF har inköpt prylarna och de kommer att auktioneras ul under ärsmötet i Uppsala.
Det är ju frägan om väl använd utrustning, men det kan nog finnas ert och annat Iynd för
de flesta av oss.
Ett trettiotal utrop kommer det alt bli, bestäende av bade apparater och kringutrustning.
Missa nu inte detta tillfälle, utan kom pä ärsmötct, ak änglok, träffa samlarkollegor och
gör ett och annat Iynd bäde pä auktionen och bytesmarknaden.

Vi ses i Uppsala / Gunnar Modig
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Upsala - Lenna Jernväg, 33 km museijärnväg

En söndag i hösias gjorde nägra i styrelsen eIL studiebesök till Upsala - Lenna musei-
järnväg Iör alt titta pä den signal- och leleulrustning U U har. Eil syfte var att se om vär
förening kunde bidra med nägot, till exempel telekunnande för UUs lelesystem. Ett
annal var att sc om vi kunde ha ett ärsrnöte i nägon av lokalerna. Ännu en anledning
var ätrninstäne för mig all r1l äka ett garnmalt täg och fa insupa Ijud och miljöer frän
gängna tider.

Museiföreningen Stockholrn-Roslagens Järvägar, SRlmf, grund ades 1968 som en ide-
eU Iörening med sylte alt fa till stand en srnalspärig museijärnväg iUppland och alt
trafikera denna med lok och vagnar frän i första hand Roslagsbanorna. I dag är heIa
sträckan Uppsala - Faringe bevarad för framtiden som etl levande museum. Uppsala
kommun äger marken och föreningen den rullande materialen samt vissa järnvägsbygg-
nader.

Museibanans signatur, UU, har en stark historisk förankring. Upsala - Lenna Jernväg
invigdes 1876, är den äldsta sträckan i heIa roslagsbanenätel och ett bra exempel pä
järvägarnas betydelse för framväxten av Sverige som industri- och välfärdsstat.

Utefter den 33 kilometer länga bansträckningen finns 12 stationer frän Uppsala Östra
via Bärby, Marielund, Länna, A1munge och Faringe längst ut. Föreningen har 7 änglok,
7 rälsbussar, eil storl antal person- och godsvagnar samt nägra tjänstefordon.

Vid värt studiebesök äkte vi rälsbuss till Marielund cirka 13 kilometer frän Uppsala för
alt närmare studera televäxel samt sig-
nalsysternet etter banan. Nog är det livs-
kvalite alt i sakta mak la sig fram över
Uppsalaslätten och Iundera över svunna
tiders resande. lag hoppas flera av er kan
delta pä värt ärsrnöte och själva [a njuta
av resan och stimulansen i Ijud och doft
frän Ängloket BU4 "Längshyttan",
byggd 1987.
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STSF:s Verksamhetsberättelse för 2001

Under äret har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Gunnar Modig
Vice ordförande: Äke Rönndahl
Kassör: Rustan Gandvik
Sekreterare: Tommy Sundgren
Vice sekreterare: Bengt Lidforss
Suppleanter: Jan-Me Olofsson

Bengt Alrnqvist

Styrelsen har haft sex protokollförda rnöten och tvä medlemsmöten har hällits, Före-
ningens ärsrnöte hölls lördagen den 19 maj pä Göteborg Energis museum. Närva-
rande var 18 medlemmar. Mötet beslöt au behälla medlemsavgiften pä 100 kr/är
(120 kr/ar för medlemmar boende utanför Sverige) och inträdesavgiften pä 20 kr.
lnga ärenden hade hänskjutits till mötet av styrelsen. Ej heller hade nägon enskild
medlem lämnat in nägot ärende. Tre övriga fragor togs upp, bl.a. en som gäLlde upp-
byggandet av eu lager rned nytillverkade reservdelar.

I samband med ärsmötet berättade Bengt Hanegren om de energihistoriska sarnling-
ar som finns i Elyseum.

Höstrnötel ägde rum pä Telemuseum i Stockholm den 6 oktober där Nils Olander
berättade om mobiltelefonins historia. Närmare 20 medlemmar dei log.

Den av föreningen producerade videofilmen ''Telefoner tillverkade av L.M.
Ericsson" i svensk- och engelskspräkig version bar försälts i ytterligare nägra exem-
plar und er äret.

Medlemstidningen Phonetiken har kommit ut med lre nummer under äret.

Vid ärets slut hade föreningen 152 medlemmar varav 2 hedersrnedlemmar och 7
partners (samJarföreningar och museer ).

Täby 2002-01-15

Tommy Sundgren
Se kre terare

Gunnar Modig
Ordförande
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BALANSRÄKNING,2001

Tillgängar Ingäende saldo Förändring Utgäende saldo

Kassa (1910) 195 -195 0
Postgiro (1920) 24287 +4467 28754

Summa 24482 28754

Skulder och
eget kapital

Skulder (2429) 3410 -1 100 2310
Eget kapital 21 072 +5372 26444

Summa 24482 28754

RESULTATRÄKNING,2001

Intäkter

(3000) Medlemsavgifter 14795

(3010) Försäljning av videofilmer 2880
(3020) Försäljning av telefoner 458

(3040) Försäljning av publikationer 3950

Summa intäkter 22083

Kostnader

(4010) Inköp av videofilmer 3416

(4020) Inköp av telefoner 669
(4040) Inköp av publikationer 3600
(5400) Inköp av förbrukningsmtrl 655

(6250) Postbefordran 2651
(6982) Föreningsavgifter 202
(6992) Postgiro och postbox 1 810
(7640) Styrelsens verksamhet 1 003
(7650) Ars- och höstmöten 2736

Summa kostnader 16742

Rörelseresultat 5341

(8311 ) Ränteintäkter 31

Arets resultat 5372
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Kallelse till Arsmöte 2002
Härmed kallas Du till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings ärsrnöte 2002.

Samlingsplats: Uppsala Östra Station för vidare resa med Upsala - Lenna Jernväg till
Almunge. (Uppsala Östra ligger vid Sl:s godsmagasin i korsningen Roslagsgatan-
Storgatan. DeI finns gou om parkeringsplatser. Se även hllp://www.srjmf.sel)
Tid: Lördagen den 27 April kl 10.00 - ca 17.00

För den som har svärt alt ordna övernattning privat i Uppsala eller Ster-Stockholm har
vi Iörbokat rum pä Basic Hotel i Uppsala, Kungsgatan 27, tel 018-4805000 (se även
www.basichotel.com).Dubbelrumfarviför650Kr/naltochenkelrumrör600:-.Vi
har gjort en förbeställning som gäUer till den 12:e April men det kan ju finnas rum
även efter det datumel. Referera till vär förening när Du bokar.

Program:
• .A.nglag Irän Uppsala Östra station till Almunge station och äier
• Lunch
• Ärsmötesförhandlingar
• Auktion med ca 25 poster
• Studie av signal-/teleanläggning
• Bytesmarknad (en godsfinka klarar transporten men lag med dina prylar i

kartonger)

Vi viii gärna alt du anmäler ditt deltagande för alt vi ska fa räu antal sittplatser pä ta-
get och tillräckligt med mal. Kontakta Tommy pa email Tommy.
Sundgren@lottingelund.se eller telefon 08-732 3766 (kvällstid). Du rar naturligtvis
även ta med familjen.

Efter Telefonmuseet i Kebenhavn lukkede sidste är i marts, har jeg started et nyt
web site om Telefonmuseet og dets historie.
Der er billeder af telefoner og Iydklip ETacentraler med mere. BiLiederne er taget i
forbindelse med registreringen og pakningen af alle genstandende og er derfor ar-
kiv billeder. leg har over 2000 billeder til rädighed og disse er kun et fätal.
Desveerre er pladsen pä serveren begrrenset, men der kommer mere när det er lest.
Prev at besage www.black-peterseu.com hvor det er midlertidigt placeret.
Mange hilsner
Seren Black-Petersen

Hej alle venner i STSF
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Kassörens koll
Räkenskaperna för verksamheten under ar 2001 har stadgeenligt lämnats till de skarp-
blickade revisorerna. Matte det inte avslöjas nägra obskyra pensionsavtal med tidigare
styrelseledarnöter ! Kassörens uppfauning är an föreningen har en solid ekonomi. Doku-
menl i ämnet Iinns pa annan plats i tidningen.

Medlernsantalet är i stigande. I början pä mars mänad hade vi 157 medlemmar. Nya i Iö-
reningen är Ingemar Axelsson i Lysek.il, Sven Block i Nacka, Claes Kindberg i Sköndal,
Leif Lundberg i Järfälla, Maulas Mattssen i Göteborg, Romuald Wroblewski i Stockholm
samt Arne Andersson i Ljungbyholm (som gör comeback). Ett tiIIäggsblad till senaste
medlemsförteckningen (frän septernber 2001) är bifogat. En ny komplett förteckning dy-
ker upp med höstphonetiken.
Majoriteten erlägger punktligt medlemsavgiften. Som bevis pa betald avgift bifogas med-
lemskorl för ar 2002. Du som ännu inte har erlagt avgiften för äret, finner etl inbetalnings-
kort istället för medlemskort i ditt kuvert,

Rustan

Längeorm med guldkant !
Sedan mi uen av 1960 delade svenska
ieleverket och den brittiska teleförvalt-
ningen äran au ha Europas längsta sjö-
kabel (ör ielefoni. Kabelns längd var
940 kilorneter och den sträckte sig frän
kusten utanlör Middlesbrough via Nord-
sjön, Skagerack och genom svenska =::JQ.J
skärgärden till västsidan av Hisingen
uianför Göteborg. Djupsjödelen av ka-
beln lades av värJdens största kabelfar- (
lyg H.M.T.S. Monarch som tiIlhörde I
brittiska teleförvaltningen. Utläggningen
började trän engelska kusten och blev nägot Iördröjd genom däligt väder pa Nordsjön. Se-
dan vinden mojnat kunde dock projektet genomföras. Den svensk-brittiska sjökabeln var
en koaxialkabel vars ytter diameter varierande mellan 38 och 66 mm, beroende pä vilken
armering som användes. Förslärkarna innehöll elektronrör och för driften erfordrades
elektrisk ström som matades in med in med 3500 volt likspänning pä den engelska sidan.
Varje förstärkare kostade omkring 240 000 kronor den sammanlagda vikten var omkring
5000 Ion. Första oktober 1960 kunde kabelanläggningen tas i bruk, den hade en kapacitet
av 60 telefonkanaler som även kunde utnyttjas för teIegrafi. Storbritannien utökades frän
23 - 36 linjer och även rund radio överfördes. I samband med att antalel telefonförbindel-
ser med Storbritannien ökade gick man över till halvautomatiska expeditioner i bäda rikt-
ningarna. Svenska abonnenter i automatiserade nät kunde alltsä alt fa samtal frän England
av engelsk telefunist. Delta var en stor händelse 1960.

Görall Karlsson
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..FÄLTAPAN .. - STILL GOING STRONG
Eller, bra konstruktioner lever länge! Av Jan Andersson Eskilstuna Teleservice

Fälttelefon M/37 överträffas troligen bara av mausergevär M/96, ärtsoppan och löjtnan-
ters svärjande när det gäl1er "överlevnadstid" inom det svenska försvaret. Trots alt den är
bade tung och klumpig har den en fältmässighet som är svärslagen. -det har sagts att den
är bade befäls och beväringssäker!
Bra konstruktion. Vid en närmare granskning av telefonen firmer man att konstruktionen
präglas av hög ingenjörskonst, bäde mekaniskt och elektriskt. Lädan som innesluter tele-
fonen är av den tidens "konsthartser" med inslag av naturfibrer och är formpressad. Ap-
paraten har fätt utstä mycket omild behandling i kontakt med mänga ärsklassers värn-
pliktiga och deras befäl, men den har oftast fortsatt att fungera. Oe ingenjörer som skapa-
de telefonen, gjorde det vid en tidpunkt da telefoner skulle vara reparerbara, och da ord
som CAD ocb CAM inte fanns i ingenjörernas begreppsvärld. DeI klassiska ritbordet
och bläkopian gällde! Samtidigt med alt telefonen konstruerades, hade automatiseringen
av Sveriges telefonnäl päbörjats, och en fingerskiva, eller den i folkmun benämnda
"petmojen" blev ett tillbehör. Senare har telefonen ingätt som deI i linjeväljarutrustning,
en kombinerad telefoni och radiornanöverenhet Iör stabs och sambandshytter. DeI har
ocksä konstruerats eIL mellankopplingsstycke, som gelt telefonen möjlighet att via träd
tjärrmanövrera flera typer av radiostationer, tillsammans med fjärrbetjäningsenheterna 3
och 21.
Senare [orbänringar. Nägra förändringar
har gjorts pä apparaten sedan ursprungsurfö-
randet. De schellack- och bomullsisolerade
ledarna har ersaus av plastisolerade. Konden-
satorerna har bytts till mindre modell er med ""
bättre prestanda. Hörtelefonen som frän början
var öppningsbar med ett friliggande membran
är nu en sluten kapsel. Modernare utföranden
har ett hölje av annat material. Apparaten har
försälts till andra länders krigsmakter och har
ocksä med andra kretsutföranden använts inom Televerket, TGOJ, m.fl svenska företag.
Olyckligtvis har en deI av de senare pä okända vägar hamnat hos Hemvärnet, och där
blivit en styggelse p.g.a. deras olämplighet gentemot "originalet"
Behovs telefon idag? Behovet av trädbunden telefoni i vära fältförband, bade för lokalt
och externt samband, har i dag inte minskat, - tvärtom! Modern signalspaningsteknik
med hjälp av satelliter etc, gör det ännu riskablare alt använda radio frän fasta positioner.
"Tryck in tangenten pä radioluren, och Iyssna i luften efter inkommande granater!"
Telefon i framtiden? Fälttelefon M/37 kommer sannolikt alt finnas med nägot tiotal ar
till i utrustningslistorna, men moderna krav och anpassning till ny leleteknik gör det nöd-
vändigt att det skapas en ny telefon som uppfyller framtidens behov. Oe nya apparaterna
kommer sä kert alt behälla möjligheterna att arbeta mot de system som är förhärskande i
dagens telenät- och liksom tidigare kunna operera i lokala nät, oberoende av telefonsta-
tioner och växlar.

Jan Andersson Albanovägen 6 H, 63239 Eskilstuna. Tel 016-352240,
e-post: telejanne@hotmail.com 9



Hörtelefoner och högtalare av fabrikat Ericsson.
Under 20-talet tillverkade Ericsson hörtelefoner och högtalare för den snabbt växande
radiomarknaden. Man tillverkade ju kristallmottagare och rörmottagare mellan 1923 och
1927 i olika länder och till dessa behövdes lillbehör. Atl tillverka radioapparater kan ver-
ka artfrämmande Iör ett lelefonbolag, rnen hörtelefoner och tratthögtalare byggde pä tra-
ditionella kunskaper. I varje handmikrofort satt ju en hörtelefon rned magnetspolar och
plätmembran.
Sävitt jag vcl tillverkades hörlelefoner för radiobruk i Sverige, England och Österrike
Geh trauhögialare i England. Österrike och Frankrike. Da Ericsson hade fabriker i mänga
andra länder, kan flera versioner finnas. Om nägon av läsarna har mer information, vore
jag tacksam för komplettering. Ävensä orn nägon har kalaloguppgifter frän Ericsson.

De engelska hörtelefonerna lillverkades av British L.M. Ericsson Electrical Co Ltd
Beeston, Nottinghamshire. Tvä utföranden är kända. De tidigaste hade ett runt BBC-
märke präglat, vilket innebar atl tillverkningen skedde mellan 1922 och 1924.

Engelsk hortelefon av tidigt utforande med BBC-
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10 Engelsk hortelefon av sen are ut/ärande.



Hörtelefoner tillverkades ocksä i Ericsson 's företag Österreiche Elektrizitäts A.G. Wien,
under tidigt 20-lal.
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I Sverige tillverkades troligen tre olika hörtelefoner under 20-talet, men jag har bara de tvä
som avbildas här. I ASEA-katalog frän 1929 finns ytterligare en enklare och förmodligen
senare rnodell.

Tidigare utforande, Svensk

Senare utforande, Svensk
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Elektrodynamisk högtalare

•..

Elektrodynamisk hogtalare tillverkad av Ericsson i England dr 1930.

True Reproduetion
-in a lovely settingl
NEVER has reproduction been pre-

sen red as in the Ericsson "Fan" Loud-
speaker. Astonishing in its volume and
purity .•. every note, every word perfect.
The moving-coil 'chassis incorporates a
permanent magnet and input transformer,
Made in delightful finishes to blend with
any interior - Mahogany, Black and '
Gold! Silver Oxydize, Chin.ese R~d· and
Matt ed Bronze-ar anyfinish desired.:

FREE DEMONST,RATION.
We will gladly arrange a demonstra-
tlon, witbout obngatton to purchase,
for you wltb your local dealer on
receipt 01 a p.c. from you with bis
name and address.

Price cE6 • 6 . 0
ERICSSON TELEPHONES Ltd ••
67/73, Kingsway, London, W.C.2

"FAN"
MOVING COIL

LOUD SPEAKER

STAND No. 219
EMPIRE HALL FIRST FLOOR

BE SURE YOU SEE AND HEAR

"THE FAN"
HOVING COIL

LOU D SPEAKER
Brltlah mako, byehe firm tha~ produces onlythe best

12
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Trattbögtalare är egentligen en megafon monterad pa en hörtelefondosa, för att flera skall
kunna lyssna samtidigt. Jämför trattgrammofon. Ljudkvalitcn blir inte den bästa, bl.a blir
basätergivningen dälig. Derma högtalartyp ersattes i mitten av 20-talet med konhögtalare
och i slutet av 20-1alet med elektrodynamiska högtalare med rörlig spole, liknande de vi har
idag.

Trauhogtalare tillverkad av Societe des telephones
Ericsson i Colombes (Seine) Frankrike är 1923
Lägg märke till "telefonfoten ".

Lautsprecher
LV 25;;

mit ~':tlIif fI'!, ...... T .:lt.+ _"~~ ...... II ~1'«'«l.'N"'.... "' ,,,,-
..... A~:rlllti<l,W ,h'C."fllit "",11«1'.' lirl,""",,,t.

K.>Io.\I ". 2 "" I",«.
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A.f l"".!It(h ("ba:~1 .1udiTult:b.I llol.&.;t" :ur "t'~'ÄIi(.

Tratthogtalare tillverkad av Ericsson i Österrike.

Tratthiigtalare Ericsson
True Tone Junior,
Beeston Eng/and 1923

Om nägon av läsarna har nägot att tillägga, vore jag tacksam fÖT kontakt. Samtliga av-
biJdade hörtelefoner och högtalare kommer trän min samling. lag kommer att avsluta
serien i eILkommande nummer med Ericssons rörmouagare under 20-1alet.
Bengt Svensson,
bengl@salco.se
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Besök hos AHTS och ATCS i Australien.
Äntligen fick jag förmänen att kunna uppfylla en gammal dröm alt resa till Australien.
Resan var tröttsam. Birgiua och ja& flög via London - Singapore - Sydney - Melbour-
ne - Alicc Springs - Ayers Rock. Akte buss Irän Ayers Rock till Alice Springs. Sen flög
vi till Darwin - Singapore - London - Stockholm. Vilade ett dygn i Singapore pä bade
dit och hernresan. Det bchövde vi.
I Sydney fick vi bo hos Jan & lohn Niehols. lohn är kassör iAustralasian Telephone
Collcctors Soeiety I nc, (ATCS).
I Mclbourne bodde vi hos Diana Anthony & Kjell Arvidsson. Kjell är medlem i Austra-
lian Historie Telephone Society Ine (ABTS). Tidigare var Kjell med i dess styrelse men
har nu lämnat över det arbetet till yngre grabbar.
lag fick förrnänen alt träffa mänga samlare frän de bägge klubbarna och se deras telefo-
ner. Ska i nägra korta artiklar äterkomma med berättelser om vad jag fick se och upple-
va. Här och nu vill jag berätta om en Elen episod som jag no ga förbereu.

Collccting the Ericofon.
För nägra ar sedan fick jag tag boken "Collecting the Ericofon" och som är skriven av
Bob Mills i Sydney. lag ordnade ocksä sä alt Gösta Thames, som konslruerat Ericofo-
nen, fick ett exemplar. Vid eil av mina samtal med Gösta berättade han om eu felaktigt
antagande som gjorts i boken. Det var ett litet fel som endast konstruktören kunde känna
till. lag skrev ned vad Gösta berätlade för mig och Rustan Gandvik hjälpte mig med
övcrsäuningen till engclska. lag skulle ju till Australien och tyckte det skulle vara kul
mcd en personlig hälsning till Bob Mills trän Gösta Thames. Den äuonde decernber,
vcckan efter Göstas 85-arsdag, hälsade jag pa hos honom oeh utan tvekan undertecknade
han brevet till Bob. Brevet löd enligt följande:

Dear Bob,
I just want to tell you that I am very impressed by your book "Collecting the Eri-
cofon" and 01' course very tlattered. You have done a great job to collect all infor-
mation about the Ericofon.

When I read the book I found just one srnall thing that was not correct,
On page 30 you wrote:
"The teeth are reinforced on one side by a webbed rim around thc entire wheel."
Thai is not lrue.

The gear is made in a die-casting mould. To release the gear, the mould has 10 be
divided. Even if the mould is perfect, the joint between the two halves of the
mould will produce burr. When the mould becomes worn, the burrs will increase.
To make it possible to die-cut the gear free from the burr, thc rim on the gear is
needed. So the rim was not intended to reinforce the gear. The gear will sustain
anyhow.

This is the only eorreetion I think is needed in this very well documented work.

Best regards

Gosta Thames
14



Orginalet av brevet och ett Ioto pä Gösta när han undertecknadc det hade jag med
mig i bagaget pä min resa till Australie n. Pa sid 1 i sin bok hadc ju Bob bett om syn-
punkter, rätrelser mm. Här kom jag nu med inforrnation frän en säkcr källa. Hur
skulle han ta det?

Söndagen den 27 januari blev vi hernbjudna pa "barbeque" hos Bob Mills. En rnyck-
et trevlig kväll. Jag började Iörsikiigt med att överlämna en dei papper om Ericoton
700 som jag hittat och frägade om han hade sett dessa, Nej, dem hade han aldrig sett.
När han tittat igenom dem lämna-
de jag över brevet trän Gösta, Jag
märkte tydligt att han stelnade
til!. Han var tvungen att läsa det
tvä gänger innan han riktigt för-
stod vad jag gay honom. Bob
blev väldigt glad över detta. Han
lovade alt införa rätreisen i nästa
uigäva av sin bok. Ni som inte
har boken och är intresserade av
Ericolonen bör ju självklart skaf-
Ia ett exemplar till ert bibliotek.

Henrik

Den sista april i är avvecklar Telia tjänsten Telia Telegram. Den
har funnits i sortimentet sedan 1853 och är därmed äldst av alla
tjänster.
Men nu gör Svcrige som mänga andra länder, lägger ner sin internationella tele-
gramverksamhet. För den sorn vill skicka telegram inom Sverige finns lortlarande
möjlighete n att skicka ett Telia Lyxtelegram. Bakgrunden är alt Näringsdepartemen-
tet tidigare beviljal anslag till den internationella telegramtjänsten. Post- och telcsty-
reisen har hart departementets uppdrag alt upphandla den operatör sorn ska driva
tjänsten.

Eher eu regeringsbeslut den 20 decernber 2001 att inte längre ha nägon internatio-
neIl telcgranwcrksamhet e Itcr den 30 april i är. upphör Telias uppdrag. Regeringens
bcslut l?rllndas pä atl antalel telegram rninskar drasliskt ar Iör ar och au bra alternativ
Iinns, Ar 1940 skickades sorn exempel 3 050000 inrikes och 2060000 utrikes tele-
gram. Under 2001 var volymerna nere pä cir ka 3 600 avgäende och cirka 5600 an-
kommande. Frän Sverige skickas rnest telegram till Italien, Jugoslavien. Spanien,
Polen och Storbritannien. Sverige tar emot fIest telegram Irän Kuba. Italien. Irak.
Jugoslavien. Polen och Rumänien. Oe fiesta telegrammen avser gratulationer och
kondoleanser. Lyxtelegramen stödjer Hjärt-Lungfonden Telia Lyxtelegrarn päverkas
inte och kan som tidigare användas inom Sverige för hälsningar och gratulationer,
men ocksä för kondoleanser. Telia Lyxtelegram bärs ut med bud samma dag de be-
ställs och levereras vid dörren pa de flesta orter i Sverige. Etl bidrag pa 15 kr per
telegram gar dessutom till Hjärt-Lungfonden.
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Nälrnärken

Eu trevligt sarnlaromräde med rimliga priser är nälmärken och pins. Sporrong och
Westins är tvä svenska tillverkare av nälrnärken sedan sekelskifleI1800-1900.

Pa bilden pä baksidan syns frän vänster:
Rad 1 Ericsson anställd 10 är, Ericsson anställd 30 är ,Ericsson anställd 20 ar ,

Ericsson brosch anställd 30 är ,Ericsson 50-tal-början 80-tal ,Ericsson 1982-,
Ericsson Quality

Rad 2 Tele IF Telespeien Stockholm, Tele IF , Tele IF 5-arsmärke, Telegraf- och
tele[onmanna förbundet, Svenska ieleförbundet större, Svenska teleförbundet
större mindre

Rad 3 Telegrafverket, Telegrafverket, Televerket, Televerket, Televerket, Telia,Tclia

Rad 4 Swedish Telecom Trading, Teli, Stockholms Teleomräde, Televerket telefon
pä sjukhus, Telia, Telemuseum Kobraklubben, ITT

Rad 5 Telia sponsormärke OS i Stockholm, Telia sponsormärke YM i friidrott Göte
borg, Telia sponsormärke YM i friidrott Göteborg, Ericsson mobiltelefon
GH388, Ericsson mobiltelefon GF768, Ericsson mobiltelefon T20, Ericsson
rnobiltelefon T28,

Rad 6 Ericsson, Kvinnliga TelefonTjänstemannaFöreningen, Ericsson Telecom, Tele
verket radio, Svenska Radioaktiebolaget, Televerkel sponsormärke skidor.

Telenor omvandlar sitt Telemuseum till en stiftelse
Telenor har informeral om att man nu omvandlar Norsk Telemuseum till en stiftelse.
Hitulls har museet drivits helt i Telenors regi. Avsikten är att omvandla museet till en
institution som speglar media- och kommunikationssamhället, snarare än att bara foku-
sera pä den historiska utvecklingen av telekommunikationema. Telenor kommer även
Iortsäuningsvis att sta Iör finansieringen.
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Ericssons första bakelitapparat, DE702

A.J 1930 hölls utställningen i Stockholm som blev starten pä funktionalismen. Oe tele-
foner Ericsson tillverkade kunde knappast sägas uppfylla tidens krav, plätlädor med
fingerskivan monterad pä utsidan och försedda rned dekalkomanier och guldlinjer.
Johan Christian Bjerknes vid Elektrisk Bureau i Oslo hade seu bl a högialare i bakelit
och Iöreslog alt man skulle tillverka telefoner i detta moderna material. Den norske mä-
laren och skulptören Jean Heiberg fick uppdraget att utforrna en modern telefon. Efter
sarnräd med tekniker pä LME blev en gipsmodell klar 1931. Designen patenterades och
bakelittelefonen presenterades samma är. K1ykan och fingerskivan hade nu blivit integ-
rerade delar av apparatens käpa och urtypen för den moderna telefonen var född,

Den nya modellen accepterades snabbt av olika telefonbo-
Iag, bl a antogs den för användning inom Telegrafverket
med beteckning BC330. Första ordern omfattade 12 000
apparater. Senare kom den ocksä atl tillverkas pä licens av
Telegrafverkets Verkstäder. En fördel med det nya materi-
alet var att det kunde tillverka apparater i olika [ärger. För-
utom i svart tillverkades telefonen ocksä i vitt, rött, grönt
och mahogny. De färgade apparaterna tillverkades i ganska
smä serier och är svära all hitta idag.
IEngland antogs modellen av OPO dock med vissa modifieringar som t ex alt sladdar-
na tililur och väggplint mynnar baktill istället för pä vänster sida. Även i övriga länder
inom Samväldel blev Ericssons bakelitmodell vanlig. Här verkar de färgade apparater-
na va ra mer vanliga än i Sverige.
Schemalösningen iden nya modellen var ocksä ny, med antisidetone-koppling för atl
minska äterhörningen av det egna talet och med gnistsläckning Iör fingerskivekontak-
terna. Bade Ericssons äldre och nyare modell av metallfingerskiva förekommer pä
DE702. De äldsta apparaterna har Ericssons firmamärke med "Taxen" mellan klyk-
knapparna som fö.rst til~verkades i metall. Pa Bordapparat DE 702
senare modeller finns firmamärken med texten f" t t
LM Ericsson eller med bara Ericsson. K1yk- or au oma system.
knapparna pa de senare modellerna är tillver-
kade i bakelit. Oe apparater som är licenstill-
verkade pä Telegrafverkets Verkstäder har na-
lurligtvis verkstädernas firmamärke
En mängd olika apparatmodeller kom att till-
verkas med samma eller liknande käpa. Det
finns tex sidoapparat utan klocka, lokalbaneri-
apparat, apparat med förfrägningsledning,
vaggapparat mm, mm.
Ericssons nästa telefonmodell kom 1947 och är
designmässigt ganska lik DE702. Formema har
blivit mjukare och fingerskivan är nu av bake-
lit men släktskapet är inte svärt alt se.

Ove
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Resultat av anbudsauktionen 2001

Totaltinlämnades ca 250 bud av 20 medlemmar. Tabellen nedan visarvinnande bud.
NlIgraf1lobjekt är markerade med streckvilketinnebär altsäljarensminimipris ej
uppnäddes elleraltingetbud lämnades. Total!omsattes näsian 14000 kr.

obj nr Pris
] 250
2 10
3 34
4 80
5 50
6 -
7 -
8 2501
9 350
10 250
11 -
12 407
13 -
14 501
15 100
16 300
17 18
18 251
19 50
20 201
21 500
22 25
23 100
24 -
25 -
26 -
27 56
28 200
29 751
30 -
31 320
32 -
33 228
34 250

obj nr pris

35 -
36 500
37 100

41 5
42 5
43 5
44 5
45 5
46 5
47 5
48 5
49 5
50 5
51 5
52 5
53 5
54 5
55 5
56 5
57 5
58 5
59 5
60 5
61 5
62 180
63 100
64 100
65 148
66 148
67 106
68 15

obj nr pris

69 228
70 101
71 106
72 70
73 50
74 50
75 -
76 10
77 50
78 20
79 40
80 121
81 30
82 37
83 201
84 100
85 100
86 100
87 100
88 212
89 163
90 100
91 50
92 40
93 53
94 51
95 34
96 51
97 20
98 20
99 20
100 20
101 20
102 20

obj nr pris

103 256
104 60
105 60
106 107
107 107
108 107
109 60
110 60
111 -
112 50
113 108
114 51
115 58
116 40
117 34
118 10
119 20
120 100
121 58
122 31
123 20
124 173
125 34
126 26
127 51
128 20
129 10
130 34
131 40
132 5
133 10
134 -
135 71
136 200

kJL- IlutltL 0Zvv~ ~~);~
Lcif Lundberg Henrik Lundin Rustan Gandvik
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Elektromekanisk telefonautomat typ 597 alternativt den elektroniska motsvarighe-
ten typ 605.
Fredrik Roos 08-7120074

Har nägon upplysningar om ,- eller kretsscheman pä en manuell 40-linjers snör-
fältväxel tillverkad av ERlCSSON med typbeleckningen ABN 201 02 och ytterligare
beteckning: A8 8510 R2A? Den är av 70-talssnitt med tryckomkastare för snörparcn,
Iysdioder istället för fallklaffar som svenska försvarets motsvarighet "40DL"har, och
elektronisk ringgeneralor etc. lag har fätt den frän Uh-regementet i Enköping. Den
har förmodligen varit i FN-tjänst och förefaller vara konstruerad och tillverkad
utomlands.
Jan Andersson 016-352240, e-post: telejanne@hotmail.com

Tax, ej komplett eller i delar köpes eller önskas byta
Göran Karlsson 0480-18029

Väggapparat LM Ericsson typ AB140 (se bild)
Henrik Lundin 08-7543347

Äldre emaljskyltar text som bildskyltar, gärna med anknytning
till telefoni.
Mikael Tegner 0322-503 09

AC1402 st, AC150, BD370, BD371, BCV AT, BC330, BC560, Siemens linje-
väljare 1950 5 Iinjer.
Göran Karlsson 0480-18029

Snörväxel AK160 i fint skick. Nätt växel, 55cm bred i massiv ek bytes mot rolig an-
vändbar telefon eller säljes till högstbjudande.
Gert Berntsson Nyköping se 0706 - 670101 Gert,
Bern tsso n@Studsvik.

Telefonapparat i trä
Logikapparat i Ijust trä (Iönn?) tillverkad av Teli. Till-
verkningsnumret 3 tyder pä liten serie.
Ove Svensson 031- 873707
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Dagordning för årsmötesförhandlingar 2002 

1. Mötets öppnande 
2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmä n, vid behov fungera nde so m röslräknare 
5 . Uppfällande av förteckning över de närvarande 
6. Fråga om mötets behöriga utlysande 
7. Fastställande av dagordninge n 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Revisorernas granskningsberättelse 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revis ionen avser 
11. Beslut om medlemsavgifter till före ninge n för är 2003. Fö rs lag: ordinarie årsavgift 

100 kr, in trädesavgift 20 kr, familjemedlemskap 120 kr, medlemskap inkl utrikes 
postgå ng 120 kr. 

12. Val av 
a. Ordföra nde [ör föreningen 
b. Två styrelseledamöter 
c. En styre lsesupplean t 
d. En revisor 
e. En reviso rsuppleant 
f. Valberedning 

13. Beslu t om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller före ningsmedlem 
14. Ärenden som styrelsen hänskjutit ti ll årsmötet 
15. Ärenden som enski ld medlem inlämnat till styrelsen senasl en må nad fö re årsmötet 
16. Övriga frågor 
17. Mötets avsluta nde 

Valberedningens förslag 2002 

Föreslås Kvarstår 

Befattning Väljs ror Befaltning 

Ordförande Gunnar Mod ig 1 år Sekreterare Tomm y Sundgren 
Vice ordförande OJ Åke Rönndahl 2 år Kassör Rustan Gandvik 
Vice sekreterare") Bengt Lidforss 2 år Suppleant Bengt Almqvist 
Suppleant Jan-Åke Olofsson 2 år Revisor Bo Munkhammar 
Revisor C hrister Lanhage Hr 
Revisorssuppleant Bengt Svensson l år 

*) Enligt s tadgarna väljer års mötet två styrelseledamöter varje år. Styrelsen fördelar sedan 
befattningarna inbördes. Om valberedningens fö rs lag antas, fö rväntas befattningarna fördelas 
en! igt ovan. 

lalberedningcns ledamöter 200 1/2002 : Mic hael Stenberg (sa mman kallande) 
Richard Nore ll 
Henrik Lundin (su ppleant) 
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