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Redaktörens ruta
Engelsk telefonkiosk till salu !

Vi hade länge varit pa jakt efter en engelsk lelefonki-
osk och tittat pä diverse "objekt". En deI var ombygg-
da till duschkabiner nägon hade statt i eil hönshus en
annan var helt flower power mälad med inte en hel
glasruta i, med andra ord svära objekt alt fä i original-
skick. Men sä en dag stod en liien annons i Göre-
borgsposten engelsk telefonkiosk till högstbjudande.
Jag ringde pol annonsen, kiosken stod pol deras som-
marställe i Björketorp som de nyss hade sollt och nu
skulle kiosken bort. Vi begav oss till Björketorp som
ligger i Marks kommun. Väl pol plats sä stod kiosken
lite undanskymd och bortglömd i det höga gräset.
Dörren gick inte att öppna nägon hade försökt säga av
gängjärnen men bara kommit halvvägs vilket gjorde
alt dörren lutade lite sneu rnot karmen och hade kilat
fast sig ordentligt. Kiosken var istort behov av över-
syn lösa rutor, avflagnad färg etc. Men den var kom-
plett, ett bra objekt med nägra limmars jobb framför
sig. Det roliga var au pä samma väg bara nägon kilo-
meter bort bor en samlarkollega och vän, Stig Wenan-
der, som hjälpte till au skaffa fram en hjullastare till
kiosken som väger drygt 700 kg . Kiosken lyftes var-
samt pa hilkärran som knäade till ordentl igt. Efter allt
mankemang blev vi bjudna pä en kopp kaffe med
dopp hos Stig och Eisa. Sä bar det av hernät, vi tanka-
de pä vägen och pä tappen sä tittade ägaren nägot Iör-
undrad pä överlasten, hjulen pä bilkärran var nägot v
formade vilket gjorde att jag näu och järnt kunde häl-
la stadiga 50 krn/h. Hem till Hemsjö kom den till slut
och i vär trädgärd har den statt nu i nägra ärs lid. Den-
na sommar häller jag pä alt rnäla om den utvändigt,
Eftersom jag bor nära E20 syns den klarröda kiosken
ganska väl, nog passerar en och annan glad engels-
man smäsjungande "Rule Britannia "
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Ordföranden örerar
Sä var äterigen en sommar till ända, en sommar som förhoppningsvis inneburit lite rekrea-
tion för annars sä trötla själar. Kanske har det bjudits bäde bad, sol, fisketurer och en och
annan tupplur i hängmattan. För egen dei njuter jag nog aldrig mer av den svenska scrnma-
ren än när jag fär tillfälle alt besöka nägon av de utomhusauktioner som brukar hällas. Au
innan budgivningen startar ga omkring och botanisera bland allt framplockat gods och fa
rota runt i alla spännande diverselädor. Och sen, stär man där och väntar ... och väntar
och ...
lag drar mig föresten till minnes Lennart Liljebergs berättelse om när han i just en sädan
där diverseläda, bland en massa skrot, Iann en Magnettelefon. Och hur han sedan stod och
väntade ut den för alt till sist fä ropa in lädan för ynka 40:- Folk omkring trodde nog alt
han var knäpp, 40 spänn för en kartong full med skräp Näja, det understryker bara den
garnla sanningen alt kunskap är A och 0 om man tänker sig göra nägra fynd pä en auktion.

"Det gär aldrig au hitta nägonting" hur ofta hör man inte samlarkollegor säga det?
Och det är klart inte är väl utbudet som det kanske var för 30-40 är sedan. Men än finns
dom, och det när och där man minst anar det, Förra sommaren hölls i min hemtrakt en serie
auktioner efter en storsamlare som gärt ur tiden. Där sätdes lördag efter lördag gods av det
mest varierande slag. 7-8 allmänna auktioner och sedan en kvalitetsauktion. Annonserad
över heia landet och prisnivä därefter. lag besökte visningarna rutinmässigt eftersom jag
viste att manen ägt nägra telefoner, men enligt auktionsfirman skulle alla "bra" saker gä
under klubban vid den sista kvalitetssvängen. Sä plötsligt en lördag hängde den bara där ...
en underbar Ericssonväggis frän 1884. Mannen som bestämde vilket gods som skulle
plockas fram och vilket som skulle sparas till kvalitetsköret hade gjort en tab be och miss-
bedömt värdet av telefonen (det där med kunskap ni vet).
Behöver jag tillägga att apparaten hänger här bredvid mig nu?
För nägon mänad sedan var det föresten eu reportage om en äldre gentleman i en av värt
lands mänga dagstidningar. Han hade varit nägon form av chef vid Televerket men var nu
sedan mänga ar pensionerad. En artikel som i sig inte avvek speciellt frän mänga andra
man sett skrivna om intressanta människoöden. Det var bara det alt där han satt avbildad
vid skrivbordet i sitt arbetsrum skymtade nägot i bakgrunden .... En GOL V APPARAT!!!
Säg den samlarkollega som inte fullkomligt gär i spinn vid en sädan syn.

Pä tal om gamla reliker. För den som viII göra sig besväret att ta sig upp till Norrbottens
lilla pärla Boden (ett uttryck som kanske inte helhjärtal delas av en och annan som där full-
gjort rekryten), sä finns kanske den tlagga kvar alt hämta som fanns omskriven i vära tid-
ningar Iör en tid sedan. Under rubriken "Televerket häller fanan högt" skrevs det den 4
mars om hur det Iortfarande nio är efter det alt gamla kära Televerket ombildades till aktie-
bolag (In - 1993), pä taket till den gamla arbetscentralen mitt i staden, vajar eu exemplar
av Telegrafverkets stolta f1agga med "krabba" och allt. Fast det är klart, efter minst nio ärs
idogt vajande i bäde sol, regn och kyla är nog den flaggan inte längre nägot "hett" sarnlar-
objekt. Sa kollegor ut och leta, ni kan föresten börja med höstens anbudsauktion, kanske
hittar ni där det ni söker. Och du som har dubbletter liggande där hemma, tag tillfället i akt
au bjuda ut dom till föreningens medlemmar. Succe eller flopp ....... det är du som medlem
som avgör. Auktionen blir aldrig bättre än det gods som lämnas in.

Gunnar Modig 3



Ericssons telefonutställning i Nacka Strand

En och annan STSFare känner säkert till
den Wla telefonutställning Ericsson har i
receptionen i Nacka Strand, Stockholm.
Bland föremalen finns till exempel en
Tax, en 'Kaffekvarn' och en koordinatväl-
jare. För en tid sedan förde ett tjänsteären-
de mig till Nacka Strand och jag förunda-
des över alt det trots allt finns en Erics-
sonsk utställning i Sverige. Pa nägra av
Ericsson dotterbolag i Europa har jag sett
fina, väl bevarade eller renoverade appa-
rarer, men de här verkar inte fa den ornvärdnad de borde ha. Och vem vet vad som händer i
framüden när Ericsson koncentrerar sin verksamhet och kanske lämnar lokalerna i Nacka?

Näväl, efter mycket ringande fick jag fatt i den person som ytterst är ansvarig för appara-
terna och de Iörräd som visade sig innehälla nägra roliga apparater, om än i uselt skick.
Telefonsamtalen gay mig information om alt en arbetsgrupp för utställningen bildades för
rätt mänga är sedan da verksamheten fanns i Tyresö. Aren gick och personerna i gruppen
slutade, bytte uppgift eller flyttade utomlands. 1995 flyudes verksamheten till Nacka
Strand och nu är det ingen kvar som känner Iör eller villlägga tid pä detta.

Sa min ide föddes; STSF borde hjälpa till med underhält av ut-
ställningen och Iörrädet mOLalt vi tidvis kan läna apparater för
egna utställningar. Styrelsen OK:ade förslaget och jag tog kon-
takt med YDn för Ericsson Business Networks AB som var
precis lika positivt inställd som var styrelse. Jag träffade YDns
assistent och den logistikansvarige för alt snabbt ga igenom och
fotografera bade utställningen och lite av innehället i förräden. I
de belamrade Iörräden fann jag bland annat 3 AB5000, ett antal
AB 535 och nägra väggapparater som var svära sätta identitet
pa utan närmare granskning. Dessutom hittade jag ett antal lä-
dor med reservdeJar. Där finns dessutom ca 60 lubileumsTaxar
(DAZ 112002), 20-talet trä-Diavoxar samt ett nägot färre antal
guldfärgade Cobor, alla avsedda att ges bort till prominenta per-
soner vid besök etc. Det finns även rätt mycket reservdelar till
gävoapparaterna eftersom man var vis nog att ta hand om över-
skottet när produktionen av apparatema var färdig.

I dagarna ska jag skriva eIL förslag lill samarbetsavtal och sedan fär vi se vad som händer.

Tommy Sundgrell

PS: Jag har fätt lag pä boken 'Ferntio är i Telegrafverkets Tjänst' av Oskar Skillt. Den handlar i hu-
vudsak om lörfauarens vedermödor i livet, frän det han sorn 12-lIring började pli Telegrafverket till
dess han slutde sorn linjemästare. Knappast nllgot är skrivet om apparater eller teknik. Dei finns eil
exemplar till av boken pli Antikvarial Röda Rummel i Uppsala. 75 Kr kostar den.
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Mitt första ärsmöte

Resan tilJ ärsrnötet 2002 började i Nacka och sen via Lottingelund i Täby (fick lift med Tom-
my) till Uppsala östra station där re-
san med SR], s ängloksdragna täg
kunde börja.

Vädret var lite molnigt med lite sol-
glimtar. Vi var ca 20 förväntansfulla
resenärer som äntrade de gamla 3: e
k1ass vagnarna för färd mot Almunge.
För de av oss som hade med li te gre-
jor fanns godsfinkan frän 1901 alt
tillgä. BU 4 "LANGSHYTIAN" är
eu gammalt änglok frän 1897 drog
igäng alJa vagnarna med eILordentligt
knyck. Hastigheten längs banan är
begränsad tilJ 50 km i tirnmen och tur
är väl de för annars hade vi säkert
studsat om kring in ne i vagnarna. Avgäng med Längshyttan (lok4blj)

Första stoppet var vid Marielunds sta-
tion, Stationen blev till1876 och fungerar nu me ra ungefär som Iörut, förutorn alt det finns
eil fik istället Iör en billjetförsäljning. Uppehället var ocksä behövligt eftersom loket behövde
vauen. Passagerarna däremot gjorde tvärtom och kastade vatten. Ove Svensson och Mikael
Tegner hade missat tiden Iör avgängen i Uppsala och fick därför ta en liten extra tur med bi-
len iill Marielund.

Upp i lredjeklassvagnen frän 1897 igen för fortsatt Iärd mot Almunge, där ärsmötet skulle
hällas. Ärsrnötetshandlingarna var snabbt avklarade. Därefter berättade Sven Block om SR]
och dess historia. Museiföreningen Stockholm - Roslagens Järnvägar, SRJmf, grundades

1968 som en ideell förening med syftet alt
1'ä till ständ en smalspärig museijärnväg i
Uppland och alt trafikera denna med lok
och vagnar frän i första hand Roslagsba-
norna. För er som viii veta lite mera orn
SRJ sä finns det pä www.srjmf.se. Där kan
man ocksä kan anmäla sig som medlem.

Som tack för alt vi Iick hälla värt ärsrnöte
och nöjet att resa pä denna garnla järnväg
överlämnades en väggtelefon frän början
av förra seklet i gäva frän STSF av Gunnar
Modig. Sven Block var alldeJes överväldi-
gad av den na gäva och tackade ä SRJ, s
vägnar. som man kanske i Iörsta ögon-
blicket tror au det var. Här fungerar det
aJJdeles utmärkt fortfarande.Sven Block berällar 5



Vi Ionsatte mot Marielunds station där vi började med
alt ta en fika Iör att sedan säua igäng rned den eher-
längtade auktionen. Vädret hade hälli: sig i skinnet hela
tiden men just när auktionen hade satt igäng började det
alt regna och vi fick fl ytta in i godsmagasinel. Gunnar
Modig svingade klubban, Tommy Sundgren höll upp
objekten och undcrtecknade hade hand om kassan. Alla
objekten försäldes och ett antal fynd gjordes. Därefter
hade vi den traditionella bytesmarknaden,

Vi avslutade bcsöket i Marielund med att Sven och
Lars Henrik förevisade Marielunds tele- och signalan-
läggning.

Auktion

Regnet hade nu tilltagit och utsikten genom
fönstren i vagnarna förblev dimmig men hu-
möret pä de resande var pä topp. Att resa i en
tredjeklass vagn frän slutet av I800-talet pä
träbänkar med ett odärnpat Ijud frän räls och
hjul gör alt man svärligen kan hälla en kon-
versation med grannen sittande bredvid. Nu
gör detta inte sä mycket eftersom intrycket,
doften, röken frän loket och sist men inte
minst den fantastiska inredningen med foto-
genbelysningen i taket gör att man kan stä ut
med det mesta. Att det regnade gjorde bara
resan ännu mer inlressant. Ett fantastiskt kul
sätt alt resa och fä insupa en atrnosfär som
svärligen gar att finna nägon annanstans.

Undertecknad ber alt fa tacka speciellt Tommy som lagt ner eu jättejobb men ocksä ni övri-
ga som varil inblandade i detta mycket lyckade ärsmöte, Vi hörs pa höstmötet och vid nästa
ärsmöte 2003.

Gunnar Modig överlärnnar väggtelefonen

Beugt Lidforss
Ledamot i styrelscn.

Foto: Bengt Lidforss, Henrik Lundin

FAKTA OM JÄRNVÄGEN UPPSAlA Ö - FARINGE

Spärvidd:
Längd:
Största tillätna hasugbet:
Plankorsningar:
Vägskyddsanläggningar:
Broar:

891 mm (3 svenska fOI)
33.2 km (Irän stopphock till sioppbock)
50 krn/h (historiskt 85 krn/h)
70 SI, varav 28 SI med "allrnän" trafik
17 51 varav bornrnar pa J 3 SI

5 SI. stälbroar, 4 SI med underliggande balkar, 1 SI rned sidoliggande bai kar.
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Protokoll frän STSF Arsmöte 2002

Plats: Almunge siation
Tid: Lördagen den 27:e april 2002

I. Möret öppnades av ordföranden Gunnar Madig.
2. Till ordförandc för rnötet valdes Gunnar Modig.
3. Till sekreterate för mötet valdes Tommy Sundgren.
4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Ove Svensson och Michael Stenberg.
5. Förieckning över de närvarande: Gunnar Modig, Hcnrik Lundin. Kjell Arvidsson, Bengt Lidforss, Mikael

Tegner, Ove Svensson, MaIS Andersson, Magnus Thömberg, Michael Stenberg, Tommy Sundgren, Richard
Norell, Thomas Floreteng, Terje Eriksson, Me Rönndahl, Björn Täng, Bo Byman, Ulf Äströrn, Oie Jacob-
sen, Tommy Widcrlund, AUard Jacobsson, samt Thord Andersson.

6. Möiet ansäg stärnrnan uilyst i enlighet med stadgarna.
7. Dagordningen godkändes.
8. Siyrelsens verksarnhetsberäuelsc godkändes.
9. Revisoromas revisionsberättelse upplästes.
10. Fräga om ansvarsfrihei för styrclsen för den tid revisionen avser. Mötet rillstyrkic ansvarsfrihet för siyrcl-

sens arbete.
11. Beslut om medlcmsavgifter för föreningen för verksarnhersärct 2001. Mötet beslöt alt gä pä styrclsens Iör-

slag; Ordinarie ärsavgift 100 Kr, inträdesavgift 20 kr, ärsavgilt för familjemedlemsskap 120 Kr, ärsavgift
för bosaua utanför Sverige 120 Kr.

12. Val förrättades enligt valberedningens förslag.
a) Till ordförande för eil Ar valdes Gunnar Modig.
b) Till styrelseledarnöter för Iva ar valdes Bcngt Lidforss och Äke Rönndahl
c) Till suppleant för 2 Ar valdes Jan-Äke Olofsson
d) Till revisor för 2 ar valdes Christer Lanhage
e) Till revisorsupplearn för I är valdes Bengt Svensson
Val av valberedning gay
a) Mikael Stenberg, sarnmankallande, Henrik Lundin och Thomas Floreteng, suppleant.

I. Beslut om ersäuning ellcr arvodc till styrelseledarnot cller föreningsmedlem. Styretsens förslag orn 0 Kr
godkändes.

2. Ärenden som sryrelsen hänskjuiit till ärsmöiet.
Inga ärenden.

3. Ärenden som enskild mcdlem inlämnat till styrelsen.
Inga ärenden.

4. Övriga frägor.
1) Thomas Floreteng päminde alt vi nalkas 10-ars jubilect och alt vi behöver planera för deua. Ordföran-

den replikerade alt styrelsen ännu inte har nägra detaljerade planer klara men att det kommer.
2) Ove Svensson beräuade om arbetct med au ia fram eU reservdelslager inom föreningen. För närvaran-

de är en provbeställning lagd i U.S.A. pli enledare sorn man kan fläta själv. Prov görs ocksä för egen
framställning av dekaler. Bo Munkhammar har sonderal möjligheter i Australien för smädclar och
dekaler. Arbetsgruppen kommer au beskriva deua i ett kommande nummer av Phoneriken och sarnti-
digt fräga om vilka artiklar medlemmarna är intresscrade av au ha i reservdselslagret.

3) Ove Svensson väckte trägan om yuerligare en redaktion för Phoneriken. DeI redaktionella och logisris-
ka arbetet är räu betungande och behöver Iörstärkning,

4) Gunnar Modig ville ha synpunkter pä det anbudsförfarande vi tillämpat. Bland annat ansägs alt uden
bör vara längre iills anbuden skaI! vara inlämnade. Positivt var alt bitder pä objekten fanns tillgängliga
pä vär web. Gunnar väckte frägan om en frivillig till posten som anbudskornrnissarie.

17 MÖICI förkJarades avslutat ca. kl. 12.30

Tommy Sundgren, sckr Gunnar Modig, ordf

Ove Svensson, justeringsman Michael Stenberg, justeringsman 7



Biltillverkaren Gustav LM Ericsson !

Gustav LM Ericsson var son till Lars Magnus Ericsson . Gustav gick till en början i sin
Iaders Iotspär och skolades upp till instrumentmakare och verktygsarbetare i England ,
TyskJand , Ryssland och Frankrike. Väl hemma fortsatte Gustav med sina studier pä Chal-
mers i Göreborg. Hans stora intresse var automobiler. 1901 körde han sträckan Göteborg-
Stockholm som tog heia fyra dagar att avverka. Pa Arbetaregatan i Stockholm 1904 startar
ingenjör Gustav LM Ericsson "Gustav
Ericssons Automobilfabrik" tillsam-
mans med nägra kamrater fran Chal-
mers, fabriken flyttas senare ut till Lil-
jeholmen. Man börjar lillverka foto-
genmotorer till pumpar ,tröskverk, och
senare även bätrnotorer av märket
"Gurik" med export till bla Ryssland.
Affärerna gick bra och man började
fundera pä att tillverka en svensk bil .
Man startade tillverkning av bilen och stöter pä en mängd olika tekniska problem med bla
magnetapparaten, deua löstes av en medarbetare KG Karisson. Motorn var i princip tre
stycken serie kopplade tyska Fafnirmotorer och karossen tillverkades i Tyskland. Runt
1905 -1906 stod den 6 cylindriska kedjedrivna bilen färdig , den fick smeknamnet" Or-
men Länge" pä grund av sin storlek. Topphasligheten var 60 km/h, bilen blev unik ingen
serietillverkning blev av. Pa den stora automobilutställningen i Stockholm 1907 presente-
rar Aktiebolaget Gustav Ericsson Automobilfabrik följande
1st GEA automobilmotor 6 cyl , 30hkr
1st GEA automobilmotor 2 cyl, lOhkr
1 st GEA automobilmotor luftkyld, 4cyl ,20hkr
3 st GEA bätmotorer 2cyl, 10hkr
1st fullständig detaljritning pä en 17,4m. Motoryacht
1 st Delahaye motoromnibus Iör 18 pers.24/ 28 hkr, 4 cy!.
1 st Delahaye lastautomobil 2000 kg, 4cyl 16/18 hkr
1 st Bianchi personautomobil 28/35 hkr, 4 cyl
2 st Gurik personautomobiler 12/14 hkr 4 cyl magnettändning, kardan. Karosseri Double
Phaeton ach Landaulet
1st Gurik personautomobiJ 16/20 hkr, 4 cyl magnettändning, kedjeöverföring. Karosseri :
Limousine
1 sI Turgan lastautomobil 3000 kg , 4cyl, 24/28 hkr
1st Arbenz lastautomobil 3000 kg, 4 cyl , 24 hkr

En av bolagets kund er var Stockholms stads Renhällningsverk som 1907 först köpte en
person automobil och senare en lastbil av märket Gurik. Nägra fa bilar finns bevarade pä

museer. Gustav importerade bilar och motorer som sedan
sattas ihop pa fabriken vilket var vanligt vid denna tid-
punkt. En helt själv konstruerad komplett bil med egen
motor och karosseri blev det nog aldrig tal om. Svära tider
väntade i världen 1909 fick man lägga ner verksamheten.
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Gustavs starka intresse för
motorfordon höll i sig han
arbetade för KAK och var
deras vägexpert. 1932 bör-
jar Gustav äter att skissa pa
en ny bilmodell och den
kom att beskrivas iden
svenska billitteraturen som
"en av de mest säregna bi-
lar som byggts i Sverige".
Bilen byggdes pä ett serie-
tillverkat Volvo PV 655
chassi och karossen tillver-
kades pä Norbergsvagnfa-
brik i Stockholm hösten
1933. Gustav var mycket intresserad av strömlinjeform och aerodynamik och hade
goda kontakter bade inom bil och tlyget genom sin position i KAK. Volvo stod bakom
och backade upp Gustav med den "Ericssonska vagnen" som kom att kallas Venus
Bilo. Bilen var en kompakt strömlinjeformad skapelse som var bränslesnäl och prak-
tiskt konstruerad genom att utnyttja varje utrymme maximalt, med plats för sex styck-
en personer plus en stor mängd bagage med nio specialsydda väskor, verktyg , reserv-
dunkar som var placerade i höger respektive vänster skärm. Ett av reservhjulen var
inbyggt som bakre stöufängare. Kylluften släpptes ut under biLen Iör att inte riva upp
aLltför mycket damm pa vägen. Bilens sidor var indelade i fern segment sa att plätdelar
lätt och billigt kunde ersättas vid krockskada. Den klarbläa bilen med beige överdel
och sidolinjer visas 1933 upp pä Lidingö utanför Stockholm mänga bilexperter mena-
de alt detta var morgondagens bil, den stod senare att beskäda hos Volvo-äterför-
säljaren Grauers pa Brunkebergstorg i Stockholm för att sedan göra turne i Göteborg,

Malmö och Köpen-
hamn , för den breda all-
mänheten var man inte
mogna för denna futuris-
tiska skapelse. Efter näg-
ra är sälde Gustav bilen
som till en början gick i
Smäland, sedan i Stock-
holm och i början pä
femtiotalet rullade den i
Köpenharnn. Den för-
svann sedan ur registren.
Volvo hämtade inspira-
tion frän bilen till sin
Volvo Carioca som ut-
kom 1936.

M. Tegner
9



Artikel i Televerkets personaltidning Verket och Vi nr 1/1982

Dei var intressant an läsa om italienaren Antonio Meucci som "telefonens sanne uppfinna-
re", Uppgifterna har inte gelt mig nägon ro utan jag har gjort djupdykningar i Telemuseums
bibliotek och Iätt upp ännu mer sensationell avslöjanden till ytan. Verket och Vi:s redaktion
hade nog mera rätt än den anade när den väntade pä "meddelanden som säger alt telefonen i
själva verket uppfanns i Ryssland, Kina eller i Norge!". Källor pä Telemuseum visar an
ielefonen uppfanns i Kina, Tjeckoslovakien, Tyskland, Frankrike, Italien och USA!

Den mest scnsationella uppgi Iten finns iden aktade tidskriften Journal Telegraphique pub-
licerad av fnternationella Byrän Iör Telegrafadministrationerna i Bern 25 augusti 1878. By-
rän heter numera lnternationella Teleunionen och tidskriften Telecommunication Journal.
Uppgiften i lournal Telegraphique lyder i översättning: "Enligt Peking Gazette uppfanns
telefonen eller Thumtsein' i Kina sä tidigt som ar 968 av en vetenskapsman som hette
Kung-Foo-Whing." Uppgiften har ocksä spritts i svenska tidningar. Här eil citat ur Alingsäs
Weckoblad nr 3 den II januari 1879: "Telef ollen skall enligt en skrivelse, som en lärd kines
olTentliggjort i en tidning i Peking ej va ra nägon ny uppfinning, utan lär redan ha varit känd
är 962(!) och uppfunnen av en man i Peking."

Man fragar sig hur den kinesiska telefonen säg ut och var konstruerad och varför den tycks
ha fallit i glömska i tlera hund ra är. Tyvärr har vi inte tillgäng till Peking Gazette frän 1878,
där man kanske kunde fa en mera utförlig beskrivning. (Not av författaren: lag har genom
en koUega försökt fa fram tidskriften via institutionen för orientaliska studier vid Lunds
Universitet men utan resultat.)
Nästa sensation i Telemuseums bihliotek är en skrift av lelegrafkommissarie Alfred Hall-
ström: "Telefonen, populär Irarnställning", utgiven !Ir 1900. Hallström hävdar alt Antonio
Meucci var telefonens verkliga uppfinnare och visar ocksä teckningar som ätföljde hans
patentansökan.

Hdr [oljer nägra citat ur Hallstroms skrift:
Olficiellt och i hela världens ögon stär amerikanaren Graham Bell som telefonens upp-
finnare,

Den ena är alt den apparat,
som ännu i dag användes, är,
tränsedt nägra oväsentliga
modifikationer i dess yttre
utstyrsel och form, nästan
ideruisk med den, som Bell använde vid sina första experiment. Telefonen har icke under-
gäu alla uppfinningars vanliga öde, nämligen alt successivt genorngä en hel serie modifika-
tioner ach Iörbänringar, utan har den lämnat sin uppfinnares hand i fulländadt skick.

Vi böra icke Iörsurnma att här
crinra om tvennc rnycket säll-
samma och i uppfinningarnes
historia ganska enastäende
ornständigheter, hvilka halva
beledsagat hans uppfinning.
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Den andra omständigheten, icke mindre sälIsam, är, alt samma dag, den 14 februari 1876,
och endast 2 timmar efter det Bell a amerikanska patentbyrän inlämnat ansökan om patent
a sin uppfinning, Elisha Gray inlämnade ritningar och begärde patent pä en telefon, som i

det närrnaste var identisk med Bell's,
_,. "

Sist nämnda sammanträffande gaf anledning till en
pä sin tid myckel omtalad process, som dock slulade
sä, att Bell fick rätt, likväl utan alt han Iyckats förkJa-
ra det egendomliga uti här relaterade omständigheter.

Men nägot ljus häri spriddes 1884, da Globe Te-
lephone Company, som trädde i opposition mot det
allsmäktiga Bell-bolaget, innehafvare af patenträtten,
lyckades inför domstolen medelst dokumenter och

talrika vittnen bevisa, att den verkJige uppfinnaren
var en ilalienare vid namn Antonio Meucci.

Denne skulle hafva gjorl uppfinningen redan 1849 i Avana i Italien, och sedan han ernig-
rerat till Amerika och slagit sig ned i staden Cliflon begärde han där 1871 patent pa upp-
finningen, men förmädde icke anskaffa medel till bestridandet af omkostnaderna. Han fö-
revisade emellertid följande äret sin uppfinning för direktören för Newyork Telegraph C:
y, som lofvade att läta afprofva den pä bolagets telegrafledningar. Denne lär dock aldrig
gjorl nägot ät saken, och när Meucci tvenne är därefter, d.v.s. 1874, begärde att äterfä sina
ritningar, svarade direktören, att han länat ut dem, och Meucci fick dem aldrig sedan till-
baka.

Under tiden hade Meucci räkat i allt större misere, och hans hustru hade för familjens up-
pehälle tilJ en agent i Clifton försält mänga af de apparater, hvaraf mannen betjänat sig vid
sina experiment.

Det Jigger sälunda icke utorn möjlighetens ornräde, att säväl Bell som Gray skulle kunnal
fil kännedom om Meuccis ritningar och apparater; och under själfva processen dem emel-
lan framgick det, att de bägge tva päbörjat sina studier och experiment just ar 1874, da
Meuccis apparater skingrades.

Eil annat kriterium ansägs ligga däri, att de apparater, a hvilka pa-
tent söktes, voro bägge tvä, liksom äfven Meuccis, telefonapparater
för batteriström.

[ figurerna ätergifvas de ritningar, hvilka, enligl den i London ut-
kommande tidskriften Electrical Review af 11 okt. 1884, ätföljde
Meuccis patentansökan.

Figuren till vänster visar ledningskedjan till Meuccis telefon af 187l.

Ifiguren till högerföreställer A en tub, pä hvilken kalotten B appliceras;
S är en skruf, som uppbär en elektromagnet, hvilkens rulle inträffar i
närheten af det vibrerande membranet D, "bildadt af eu ämne, som äger
törrnäga af Induktion", stär det i patentansökningen. 11



Processen af 1884 hade redan avancerat betydligt till Meuccis fördel, da med ens saken
nedtystades; och tidningarna visste berätta, alt Meucci för alt afstä frän sin talan mottagit
ett belopp af 1/2 million francs.

Man kan icke förtänka, säger en tidskrift frän den tiden, om Meucci, utledsen efter sä
rnänga ärs fäfänga försök att hos domstolame vindicera sin rätt, redan älderstigen, och i ett
främmande land bringad till den yttersta nöd, utbytt äran mot rikedomen.

Äfven en annan italienare vid namn Innocenzo Manzetti, född i Aosta, skulle, enligt upp-
gilt i tidskrifter (bI. a. Electrical Review den 1 mars 1884) är 1865 hafva uppfunnit en
clektrisk telefon. Olyckligtvis lade äfven här den yttersta fattigdorn hinder i vägen för Iull-
komnande af hans verk; och efter hans död skingrades hans primitiva apparater. Det enda,
sorn äterstod att lärnna intyg om Manzettis rnekaniska snille, var en underbar automat.

enna automat bläste flöjt pä vanligt sätt med läpparne, och fingrarne rördes som hos en
verklig flöjtbläsare. I-Ian utförde hvilken melodi som helst, enär rörelsen meddelades ge-
nom gummislangar, hvilka stodo i förbindelse med ett harmonium, hvarä speltes pä nägot
afsiänd frän automaten. En amerikansk ingeniör, som 1884 enkom begifvit sig till Aosta
för alt skaffa sig eu vapen i händerna mot Bellpatentet, fick endast se automaten i verk-
sarnhet, och entusiasmerad förklarade han, alt den, sam uppfunnit detta mekaniska under,
säkerligen varit i stand att äfven hafva uppfunniltelefonen.

Liksom grundvalen Iör den elektriska vetenskapen blifvitlagd i Italien af en Galvani, en
Volta och i nyare tider Ferraris och Righi, sä skulle äfven där den elektriska telefonen haf-
va sin egentliga hernortsrätl. Det kan dock vara tvifvel underkastadt, huruvida den italiens-
ka uppfinningen verkligen varit lika fulländad och praktiskt taget fungerat sä tillfredsstäl-
lande som den amerikanska, och italienarne säväl sorn tyskame komma väl alltid alt fä
nöja sig med äran a[ alt hafva varit endast föregängsrnän i uppfinningens senare fulländ-
ning."

I eil annat häfte pä Telemuseum - det finns tyvärr bara i form av ett korrektur utan uppgift
om författare eller titel - berättas att Paterna i Prag är 1852 konstruerat en apparat, hvari en
elektromagnet och en tunn järnskiva kunde päverka hvarandra, sä alt antingen den magne-
tiska förändringen Irarnkallade vibrationer i skifvan eUer tvärtom; genom föreningen af rvä
sädana apparater medelst en ledning skall det hafva Iyckats alt fortplanta musik. Som man
ser är redan här principen för den Bellska telefonen ganska tydligt antydd.

Nägra ar senare, ar 1854, offenlliggjardes ett Iörslag af en fransk telegraftjänsleman, eh.
Bourseul, iden Iranska tidningen I 'Illustration. Följande passus i artikeln i fräga är särs-
kildt att lägga märke rill: "Föreställ er, alt man talar mot en plaua, sorn böjlig nog för att
inga af de vibrationer, sorn ästadkornmes af rösten, skola ga förlorade, och att denna platta
ömsorn ästadknmmer och albryter förbindelsen med eu batteri; ni skall da kunna fä en an-
nan platta pä afständ alt utföra samma vibrationer. - - - Det är säkert alt inom kortare eller
längte tid talet skall kunna öfverföras pä afständ med tillhjälp af elektricitet. lag har gjort
försök i den na riktning; de äro svära och erfordra tid och tälamod, men de erhällna resulta-
ten lofva en gynnsam utgäng." Bourseul räknas därför äfven i Frankrike säsorn telefonens
egentliga uppfinnarc Iiksom Reis i Tyskland.
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Reis i Tyskland, ja. Man brukar ge honom det erkännandet alt han skapade ordet "Tele-
phon" men i sina experiment inte lyckades överföra tal utan bara musik. Det pästäendet
dementeras energiskt i ytlerligare en bok i Telemuseums bibliotek: "40 Jahre Fernspre-
cher" av Oskar Grosse, utgiven 1917 i Berlin. Om Reis telefon säger Grosse bland an-
nat: "DeI är sant au talförsök med den reisska telefonen ofta misslyckades helt eller del-
vis och alt uppfinnaren själv mäste konstatera detta. Likväl har den reisska apparaten pä
intet säu enbart varit en tontelefon. Den kände amerikanske professorn Hughes, uppfin-
nare av den efter honom uppkallade telegrafapparaten för lyptryck liksom mikrofonen,
har enligt eu av honom gjort utralande i London 1895 som ätergavs i samtida engelska
facktidskrifter, är 1865 praktiskt demonstrerat Reis-telefonen i St. Petersburg för kejsa-
ren Alexander II varvid det lyckades att fullkomligt tydligt äterge ocksä talade ord."
Liknande utralanden om Reis-telefonens användbarhet har gjorts av amerikanen IPad-
dock, professor Silvanus Thompson i Bristol och professor Eugen Hartmann i Frankfurt
am Main.

Philipp Reis konstruerade sin "Telephon" är 1860 i Friedrichsdorf bei Homburg von der
Höhe. Gross berättar i sin bok att en Reis-apparat är 1862 fanns i eu naturvetenskapligt
institut i Edinburgh och flera gänger demonstrerades för lärare och elever. Denna
omständighet i förening med det faktum att A1exander Graharn Bell 1862-63 studerade
vid högskolan i Edinburgh och var speciellt intresserad av fysikaliska och liknande ap-
parater ger anledning att tro alt Bell redan da lärde känna Reis telefon.

Det finns som synes olika uppfauningar om vem som egentligen uppfann telefonen.
Som Verket och Vi konstaterar lag uppfinningen sä alt säga "I tiden" pä 1860-1870-
talcn. Skall man kanske nöja sig med att kalla A1exander Graham Bell för telefonens
"upptäckare"?

K V Tahvanainen

Antonio Meucci äterupprättad

Meucci föddes i Florens 1808 och utvandrade 1845. Han utvecklade ca 30 olika model-
ler av telefoner med början 1850. Han var rnycket faltig och hade inte räd med nägon
patentansökan. 187 Iyckades han skaffa ett billigare dokument , ett slags förberedande
patent (Ceveat) som fastställde au han var uppfinnare av "teletrophonen"

Meucci bestred Beils patent 1876 av men hans "Ceveat" hade upphört att gälla och Bell
fick behälla äran av alt ha uppfunnit telefonen.

Den 15 juni i ar ulropade Kongressen i Washington Antonio Meucci officiellt som tele-
fonens verkliga uppfinnare, 113 ar efters hans död.
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Kassörens koll
Pa kassörens lou faller bl.a. alt släppa in samt - vid behov - kasta ut medlemmar. Sedan
utsändningen av förra Phoneriken har vi ralt nio nya medlemmar och sammanlagt är vi nu
(i mitten av augusti) 166 varav sju föreningar och institutioner. Nya är David Böling i
Täby, Bengt Filipsson i Boras, Jan Krantz i Tumba (medlem nr 200), Magnus LindeIl i
Vällingby, Kenneth Nilsson i Växjö, Alvar Persson i Fagersta, Arne Sandström i Järfälla,
Paul R. Sidey i Wapakoneta/Ohio samt Svenska Telekortsamlarnas Förening. Tyvärr
kommer jag att bli tvungen att stryka ett antal medlemmar som helt frivilligt avstätt frän
alt betala ärsavgiften.

lag uppmanar dig att konlrollera dina uppgifter iden bilagda aktuella medlems-förteck-
ningen och omgäende meddela förändringar.

Rustan

Intressant och snygg hemsida.
Besök gärna vär nyblivne medlem Paul Sideys sidor. Han har den kanske snyggaste av
alla sidor om telefoner man kan hitta pä Internet. Adressen är lätt att komma ihäg:
http://old-ericssoD.com

Auktion - igen !
lntresset för STSFs anbudsauktion i december förra äret, var glädjande
stort och styrelsen har därför beslutat alt även den na höst/vinter genomfö-
ra en auktion, givetvis förutsatl alt ni medlemmar ställer lillräcklig volym
av objekt till förfogande. Da nägon frivillig auktions-kommissarie inte
synts till har styrelsen givit mig i uppdrag alt ännu en gang hälla i trädar-
na.

Auktionen kommer alt genomföras i stort sett som förra gängen men vi
förlänger anbudstiden. Sä nu är det dags Iör dig alt inventera dina lokala
lagerutrymmen och snarast, och senast den 20. OKTOBER, till mig med-
dela objekttill försäljning inkl. beskrivning, minimipris saml gärna foto.

Kring l. november kommer jag att brevledes distribuera en anspräkslös auktionskalalog
och därefter rär du ca tre veckor att fylla i och skicka in anbudsblanketten. Bilder kom-
mer synas pä STSFs webbplats http://www.stsf.org
Detaljerade auklionsvillkor kommer att framgä av katalogen/blanketten. Slutpriserna
publiceras i jul-phonetiken. Som vanligt räder viss sekretess dvs. i princip är det endast
säljare, köpare, auktionskommissarien och en nostalgius publicus som fär kännedom om
na mn och bud etc.

Rustan
tf aukiionskommissarie
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No 365 eller AB 2500 Tropikapparat .

. [ Ijärde upplagan av L. M. Ericssons katalog frän
1897 kan man läsa alt denna lelefonapparat är
avsedd för tropiska länder. Man har omsorgsfullt
undvikit lrä eftersom det sä fort blir förstört av
myror (termiter) och andra insekter.
[ katalogen frän 1911 har apparaten rän beteck-
ningen Typ AB 2500. Där kan man läsa
"Stemme av gjutjärn monterad a ryggstycke af
val nöl". Höjd 400 rnm och bredd 175 mm. Vikt
6,9 kg. Apparaten är försedd med "skriftafla".
Denna saknas dock pä omslagsbildens apparat.

Imin katalog stär det skrivet Collberg pä insidan. Katalogen har troligtvis tillhört Collberg
en gäng i tiden. Han är ett icke obekant namn inom Ericsson. En tillverkningslista frän slu-
tet av 1940-talet är uppgjord av honom. I katalogen stär det tillskrivet med blyerts
"Järnapparat. Började tillverkas 1896 en!. C. Crusell (?). Foto 8983". Ganska intressanta
noteringar för en samlare. Vem var Crusell?

Nu kan det väl nämnas att en av vära medlemmar
fick förmänen att köpa en tropikapparat. Säljaren
var frän Sydamerika och han hade fätt apparaten
av sin far med orden: "Sälj telefonen den dag du
behöver pengar." Nu ansäg han alt han behövde
pengar och sälde telefonen. För pengarna kunde
han köpa sig ett nytt hus för sig och sin familj.
Här hemma hade väl köpesumman räckt till ett
garage.

Intressant är att kon-
statera att apparaten
tillverkats med rvä
olika typer av klyka.
Det syns tydligt pa
bilderna pä Telemuse-
ums bäda apparater.
En med krok och en
med bygel alt hänga
mikrotelefonen pä.
Tyvärr saknar Tele-
museums apparater
den lilla "skriftaflan", Den fanns dock med pä apparaten som
vär medlern köpte (Bilden till höger).
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Nytt frän Telemuseum.
Lars Johannesson som varit museichef i 10 är slutar pa Telemuseum och börjar pä
Stockholms Stadsrnuseum fr. o. m. 2002-07-01.
STSF tackar för gott sarnarbete och önskar Iycka till pä nya arbetet. Vi hoppas natur-
ligtvis alt vi fär lika bra sarnarbete rned den nytillträdande chefen, I skrivandets stund
är det ännu ej klart vem det blir.

Henrik

Taxen "kopie rad " iKina.
Till alla er som tittar pä "ebay" kanske har sett
alt denna "lax" annonseras ct där. Priset dom
törsöker [a ut är runt 100 US$ (c:a 950 kr +
frakt).Visst är den lite kul men jag vill att ni
ska veta att den säljs i butik i Australien för 99
A$ (c:a 550 kr + frakt). KJockklangarna ringer
när du drar runl vevcn, men det är mekanisk
ringning. Vikt 1,7 kg jämfört med originalels
4.7 kg.
Kopplar du in telefonen pä nätet och ringer till
den (det Iungerar) sa är det en elektronisk sig-
nal. Den kallas Audioline Millennium Phone.
Audioline är "Trade mark 01' Doro AB" sä
snart kanske den finns i Sverige ocksä.

I-Jenrik

Känd profil iTeleverkets tidning Tele-
Kontakts nummer 8 frän 1970
"Vär förre ordförande är, som synes, fortfarande med i
leken"

Hälsningar
Rustan
leder scanorl

TACK.
Ett stort T ACK till Er alla i STSF för den underbara bok om Kungsholmen (jag är
född och uppvuxen där) som jag erhöll via Rustan. Tack även till alla Er som via te-
lefon, e-post, kort mm. uppvaktade mig pä rnin födelsedag. Dei gladde mig otroligt
rnycket. TACK. lHenrik
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Telefondelar
DeI har Iraruförts Iörslag till STSFs styrelse om alt förcningen borde införskaffa olika
nytillvcrkade rcservdclar Iör försäljning till medlemmarna. För alt undersöka hur stort
intressct Iör detta är har eil arbetsgrupp fät! i uppdrag an ta fram rcdovisa exempel pa
vad som Iinns pä den internationella marknaden. Här är ett antal de delar tör renovering
av ielefonapparater som vi hittat. Prisema är angivna i lokal valuta och inkJuderar INTE
Irakt, tull, morns och annat som kan tillkomma.

Valuroma är:
AU - Autraliska dollar 5.25
NZ - Nya Zeeländska dollar 4.55
US - Arncrikanska dollar 9.52
SE - Svcnska kronor

Kurserna är Irän 2002-08-14

Topp till Ericsson vaggapparat med bred batterilllda
Handtag till rnikrotclcfon
Hörtelefonlock av trä
Föuer till tax 4 st
Tax-dckaler sats
Ericsson runt bläu cmblern tör smä vüggapparater
Tax i guld Iör väggldefon brcd, inkl klockplätsdckul
Kaftekvar ns-dekul
Askskydd till väggrclcton bred. 9 delar
Droppar till tux-kl yku. 2 SI

Ebonitbricka för isoler ing JV rnikrolon pä Ericsson lur
Nyckel Ior bl a väggtelefoner
Bricka runt nyckelhäl, utsirud inkl spikar
Tax i guld Iör väggtclelon brcd
Tax i guld för väggtele[on litcn rnrn
Fläiad rnikrotclefonkabel 4-lcdare tör Ericssonapparat
(även andra modelt er Iinns, pr iset beror av arualct ledare)
Hörtelefonkabel brun 2-ledarc
Mikrotelefonkabel lyg grön (Dansk modell. lang')
Väggkabcl Iyg grön (Dansk modell)
Fötter till lax (rnodcllbilshjul i trä) 4 sr
Tran till telefonlur
Trau till telefonlur original
Gummipackning till Ericofon
Dekal iunn, passar c ndast pi\ ljust undcrlag. Mänga rnoiiv
Kordongskruvar olik a storlckar

NZ 15
NZJ5
NZ 5
NZ 10
AU :15
AU 5
AU 15
AU 60
US 21
US 21
US I
AU 7
AU 10
AU 12
AU 10
AU 35

AU 25
US 10
US 10
SE 10
US 12
US 25
US 6
SE 40

De som är intresscrade av alt föreningen skalllägga upp ett lagcr av dclar för försäljning
till medlemmar. ombedes höra av sig med synpunkicr pa vad sorn borde ingä.

Maila till ove@svensson.lf eller
skriv uu Ove Svensson

Rädavägen 268
43136 Mölndal eller

ring till Ovc 031-873707 kviillar 17



Äppelvikens privata telefoncentral
I Sveriges minsta telefonbolag var
förkortningen ÄPT. Tidningarna
skrev om nägra företagsamma grab-
bar. Pä sagostigen nr 8 i Bromma där
härjade telefondirektörerna Thomas
Schlyter, Einar Herlitz, och Thorbjörn
Alm. Grabbarna var vid den här tiden
studerande och en av dom ville bli
läkare och en annan kemist. Man kan
fräga sig hur de kom pä en sädan
ovanlig hobby som telefoni ? Det
heIa började är 1952 berätrar Thomas.
Vi kom över dom första apparaterna,
när jag praktiserade en sommar ute pä
televerkets stationer. Senare fick vi
köpa ett register med 35 reläer frän
verkets förräd i Älvsjö. Pa hösten

1957 fick vi en OL-väljare av Skrotkalle i Liljeholmen. Växeln var en modifierad OL
15. Pa nyäret 1958 stod heIa vär anläggning klar. Manuella enheten bestod av dels 10
tre läges hävomkastare, dels en hävomkastar-växel som hade 6 blänkare varav en för
centralledningen. Växeln var försedd med fingerskiva och en hand generator. Anlägg-
ningen hade 10 apparater i början och Sera planerades . Det fanns även ett litet förräd
uppe pä vinden med reservdelar. Men vad hade föräldrarna alt invända ? inga problem
bara positivt sade Thomas. Vära föräldrar tyekte alt det var en bra ide med automatisk
lokaltelefort ibostaden. Herrarna Herlitz och Sehlyter drog även en ledning pä 200m
mellan sina bostäder Iör en utbyggnad av anläggningen. Ja det är historia nu.

Norska telernuseet följer upp artikeln om DE702 i föregäende nr av Pbonetiken

Norsk design telefon 70 är
Mannen bak denne nyskapningen var Elektrisk Bureaus (EB)
konstruksjonssjef Johan Christian Bjerknes. Mange 10 av tele-
Ionen. uvant som den var: ingen gaffelog nedfelt nurnrnerski-
ve." For dristig og annerledes" til ä selge i Norge var svaret
han tikk fra EB. Bjerknes dro til LM Ericsson i Sverige for a
visc dem fremtidens telefon. De ble svzert begeistret og kjepte
patentet for 4000 kroner. For a gj0re den siste lilIe finish kon-
taktet dc en annen nordmann; maleren Jean Heiberg. Den nye telefonmodellen hadde
ikke bareen hell ny og armerledes form; ogsä materialet bakelitt var nytt, nä kunne tele-
fonen helstepes. Telefonen fikk stor suksess over hele verden under det forsmedelige
navnet; "Swedish Model". De svenske telefonprodusentene sa muligbeter og potensiale
der deres norske kolleger valgte ä holde seg til det kjente og trauste.
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Inför en planerad specialutställning pä Telemu-
seum orn Gyllingbolagen, med bl.a deras
snabbtelefoner, önskar Bertil Gylling köpa eller
läna en Chefstelefon kallad "hundkojan".
Detta var den snabbtelefon, som inledde deras
världsomfattande satsning pä snabbtelefoner.
Hör av er till Bengt Svensson pä tel. 08-710 73
54 eller e-mail bengt@satco.se. om ni har nä-
gon i samlingarna.

Taxben av äldre typ med annorlunda dekor söker maka.
Stig Wenander 0320-601 84

Telefoner tillverkade innan 1910 köpes av Musee de Telecommunication (Telemuseet i
Marocko). De avser att förbättra sin utställning genom inköp av fler gamla telefoner, gär-
na Ericsson. Kontakter och förmedling till Telemuseet i Marocko sker av Nils Olander pä
Telemuseum. Telemuseum förmedlar endast kontakten medan själva affären är en över-
enskommelse mellan säljaren och Telemuseet i Marocko.
Nils Olander 08-670 81 02 Mail: nils.olander@telemuseum.se

Ericovox "Pyramid" i bra skick gärna äldre utförande med ratt för volymkontroll
Paul Sidey Mail: pau1@angusl.com

Tax okompett eller i delar. Äldre uniformsmärken frän Telegrafverket, allt av intresse
Lamplins diam 8,5mm länd 8,5 mm, samrna som finns pa "Hästhuvudet"
Göran Karlsson 0480-18029

Ericssom ACSOO bordapparat med guldlinjer, ej Ericssondekaler. Har
slagmärken i färgen och är lite repig. 500-väljare, 40-talsmodell
Mail: bo.i.andersson@volvo.com

AC140, AClS0 2 st, BCV AT, Siemens linjeväljare 19505 linjer.
Göran Karlsson 0480-18029

KJocka till Ericofon, Ericssons 50-talsmodell. Telefonki-
osk i trä, höjd ca 40 cm eng-
elsk modell. Tvä leksakste-
lefoner i lrä.
Mikael Tegner
0322-50309,0704-625900
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Engelska telefonkiosker

GPO
Nr 6 1936

National Telephone Co
tidigt 1900-tal

GPO
Nr 4 1930


