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Redaktionens adress:
Mikael Tegner
PI 2631
441 96 Alingsås
Telefon:
0322-50309
E-post:

Höstmötet på Telemusem var en välbesökt
och trevlig tillställning. Vad som inte var
lika trevligt var Anders Lindebergs besked
om att Telemuseum stängs vid årsskiftet. Läs
mer om detta i artikeln om höstmötet och i
STSFs brev till närings- och kulturministrarna.
Vi ser nu fram emot anbudsauktionen som
kommer att gå av stapeln i början av nästa år
mer finns att läsa i detta nummer.

p ho netiken@stsf.org

Web-adress:
httD:/lwww.stsf.org
Medarbetare i detta nummer
Ole Jacobsen
Christer Lanhage
Bengt Lidforss
Anders Lindeberg
Henrik Lundin
Gunnar Modig
Tommy Sundgren
Ove Svensson
Mikael Tegner
Denny Wahlström

Något som bekymrar redaktionen en aning är
att vi får så få annonser till Önskas och Finnes. Nog är det väl fler medlemmar som har
någon dubblett eller som saknar någonting i
samlingen. Det behöver inte vara några dyra
objekt, annonsen är ju gratis.
I och med detta nummer byter vi tryckort för
Phonetiken. Den uppmärksamme läsaren har
säkert sett att det stått "Tryckt i Göteborg" i
rutan strax till vänster om denna text. Nu står
det istället Stockholm som tryckort.
/Redaktionen

Upplaga: 200 ex
Tryckt i Stockholm

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
postadress:
web-adress:
epostadress:
postgiro:
medlemsavgift:
inträdesavgift:
organisations nr :
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STSF, Box 12,
13621 Haninge
http://www.stsf.org
info@stsf.org
757364-5
100 kr/år familj : 120 kr/år
20 kr
802400-0435

Styrelse 2003-2004 :
ordforande:
vice ordfOrande:
sekreterare:
vice sekreterare:
kassör:

Gunnar Modig
Åke Rönndahl
Tommy Sundgren
Bengt Lidforss
Ole Jacobsen

ORDFÖRANDEN ORERAR
Jag träffade en konstnär for ett tag sedan, han var bekymrad. Unga som sätter bo
idag köper hellre en ny Cd-spelare eller storbilds-TV än lägger slantarna på tex. en
tavla att hänga på väggen. Kanske är detta tidstypiskt, vi lever i en tid av förändrade
värderingar.
Det har alltid varit en vedertagen sanning att historien behövs för att man ska kunna
möta framtiden. Men något har hänt med den yngre generationens synsätt.
Vi ska fokusera på framtiden, att se bakåt är fullständigt ointressant. Detta är en inställning som tycks genomsyra hela samhället.
Ett modernt foretag av idag vill inte ge intryck av att vara "mossigt" genom att ägna
sig åt något som hände for hundra år sedan.
Tefemuseum ska läggas ned . Ingen är längre intresserad av att betala for att kommande generationer ska få en möjlighet att med egna ögon se hur IT -tekniken fotts
och utvecklats.
I början av förra seklet var Sveriges teleindustri marknadsledande och en förebild
för en hel värld. Vad den mycket tidiga utbyggnaden av telenätet över hela vårt land
egentligen betydde för industrialismen i form av för tiden snabb kommunikation och
effektivitet, är tydligen totalt ointressant.
Vi telehistoriskt intresserade stofiler kan inte annat än hjälplöst stå och se på när vårt
kära Telemuseum läggs i malpåse, eller ännu värre skingras fOr vinden .
Hur meningslöst det än kan tyckas så har vi totat ihop en liten skrivelse som vi
skickat till berörda myndigheter. Vi påpekar i brevet vikten av att bevara dessa fina
samlingar för eftervärlden.
Tänk föresten om vinden vänder om några år. Plötsligt börjar människor intressera
sig fOr sin historia igen .....
Ja tanken är inte orimlig, moden kommer och går.
Vi får hoppas att statsmakten tar sitt förnuft till fånga och skapar en långsiktig lösning i den här frågan. Det skulle inte bara gagna oss specialintresserade utan hela
vårt land.
Vår industrihistoria är något att vara stolt över, något att komma i håg i industriella
globaliseringstider.
För övrigt vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Ar.
Och glöm nu fOr all del inte bort anbudsauktionen som går av stapeln i januari.

Gunnar Modig
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Kassörens koll
När dessa rader nedtecknas i mitten av november har vår förening fått ytterligare några nya
medlemmar som hälsas välkomna: Petter Falck i Stockholm, Christer Nilsson i Malmö,
Rolf Andersson i Stockholm samt Per Hedman i Vinninga. Därmed är vi sammanlagt 165
medlemmar (ink!. 7 foreningar och 2 hedersmedlemmar). Ett fårskt rättelseblad till medlemsförteckningen i nr 2 av PH skall forhoppningsfullt vara bifogat nr 3 (notera att Bengt
Svenssons namn olyckligtvis hade fallit ur registret vid datafilkonverteringen). Vi ber er att
som vanligt höra av er (till mig eller någon i styrelsen) om ni hittar fel eller brister i medlemsforteckningen.
Föreningens ekonomi är som tidigare betryggande god. Av kommande lite större kostnader
kan nämnas inköp att ett nytt mera professionellt bokforingsprogram. En annan kostnad
kan bli en eventuell start av ett "renoveringsprojekt", med sikte att renovera exemplar ur
för eningens telefonapparatsamling samt att dokumentera detta arbete for senare tryckning
i Phonetiken. F.n söker jag efter en riktigt duktig möbelrenoverare som är kunnig i t.ex
fanering, ytlacksbehandling mm, gärna en aktiv pensionär. .. som kan lära ut knepen . .. . Hör
av er ti Il mig med tips" Ti 11 en sådan kurs behövs också ett antal "vetgiriga lärjungar" bo ende i Stockholmstrakten. Låter det intressant, så skicka mig gärna en intresseanmälan per
e-post. Ytterligare information kommer senare, ganska beroende på Stockholmbornas intresse ...
Kan därtill någon fixa en lämplig lokal är lyckan fullständig ...... (fritt medlemskap i x år).
Traditionsenligt åtfoljs julnumret nr 3 av ett inbetalningskort for årsavgiften 2004. Kom
ihåg att fylla i:
l. STSF:s postgiro nr
2 . Betalningsmottagare:
3. Summa kr:
4. Avsändare:
5. Telefon / e-post:
6. Familjemedlemskap

757364-5
STSF
100kralt.120kr
Ditt eget namn
Komplettera gärna med dessa'
Äkta Yl eller sambo (120 kr)

Avgi ftema är oforändrat låga enligt tidigare: 100 kr for ord. medlemskap, 120 kr for familj
(två pers.) samt 120 kr fOr medlem bosatt i utlandet (mcmbers living outside Sweden pays
SEK 120). Nytillkomna medlemmar betalar 100 kr + en engångsavgift om 20 kr: Och
snälla ni betala inte tidigare än den l januari 2004 (bokforingstekniska skäl) och senast
sista februari (allt enligt våra stadgar).
En God J ul och ett Gott Nytt År !"
Ole Jacobsen
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En medlems resa till årsmötet på Sparreholms Slott
Då Phonetiken No l 2003 landade i min brevlåda och jag bläddrade som hastigast igenom tidningen fOr att bl.a. kolla in bytessidan mm, fick jag se inbjudan till Årsmötet
2003 på Sparreholms Slott. Såg att datumen var den 17/5, Norges Nationaldag. En
snabb kontroll av mina vänner. Kände jag någon norrman som jag lovat besöka detta
datum? Nej!!!
Bra!!! Då blev valet enkelt det fick bli Sparreholm i Sörmland.
Dåjag ringde till Gunnar och anmälde oss forstodjag att det skulle komma många
medlemmar till Årsmötet och det är alltid trevligt att träffa gamla som nya samlarvänner.
Dagen for Årsmötet närmade sig, packning av telefondelar fOr auktion och försäljning
ordnades på fredagskvällen. Tidig lördagmorgon och resan påbörjades vid 06,30.
Chryslem startade, alla lampor som inte skulle lysa slocknade. säkerhetsbälte på och
växelväljaren i D-läge ,resan hade börjat.
Resan gick bra, med ett planerat fikastopp längst vägen mellan Norrköping och Katrineholm.
Då vi landade i
Sparreholm var det
inte svårt hitta Slottet, historiens vingslag från 1500-talet
kändes i luften då vi
körde upp för allen
och såg Slottet i
förgrunden. Vid
slotts grinden stod
"slottsvakten" Tommy Sundgren och andra medlemmar och visade oss tillrätta. Ca. 50 medlemmar samlades utanför vagnslidret som låg ett stenkast från sjön Båven.
Vi hälsades välkomna till Sparreholms Slott av Anna Karinen och Karl-Gustav Wikström som fick bli våra guider och värdar fOr dagen. Ä ven vår medlem Helge Karinen
som äger Slottet anslöt sig senare under rundvandringen och hjälpte till med att svara
på frågor när de ibland blev många och ivriga.
Vår fOsta anhalt blev vagnslidrets bottenvåning och där fick vi titta på en unik hästvangsamling i bästa renoverade skick. Denna vagnpark hade ägts och renoverats av Siv
von Rosen.
Då vi lotsades upp för trappan till andra våningen möttes vi av olika spelmaskiner allt
från fonografer till speldosor, leksaker mm.
Nästa avdelning innehöll hur många jukeboxar som helst, och vi lotsades in i nästa rum
och där fanns hur många jukeboxar som helst, och i det sista rummet fanns hur många
jukeboxar som helst och här skulle alla 50-tals diggare kunnat stanna .. .ja hur länge
som helst, vilken färgprakt när allt tändes upp . Jag behöver väl inte tillägga att allt
var i superskick.
5

Sedan blev vi lotsade till bilmuseet och där fanns ca 70 bilar,
skicket på bilarna kan ni forstå! !
Ja, det var inga renoveringsobjekt vill jag påstå. Utan att nämna
någon speciell bil i samlingen
men där fanns Cadillacs med
Vl6motor, Mercedes ala tyska
parader med AdolfH. och grabbarna, Mås-vingemercan, Horch,
Bugatti ,Chevor ,T-Fordar mm
mm.

Man kunde även se montrar med
leksaksbilar och i taket hängde
mycket smakfullt modeller av
veteranflygplan och det var inga
små plastrnodeller som man köpte på Hobbex utan minst meterbreda mellan vingspetsarna.
Inne i slottets källare hade Helge
sin radiosamling, samling av
Skultunamässing och 'en telefonsamling som bl a innehöll ett par magnettelefoner från
Ericsson, en svängarmstax, några gjutjärnstelefoner, och annat smått och gott.
Efter det var det dags fOr en välfortjänt fika och sedan Arsmötesforhandlingar som Gunnar och Tommy skötte snabbt och elegant.
När detta var klart drog vi oss ner till vagnslidret igen och där blev det auktion och forsäljning av medhavda telefondelar mm. Vissa intressanta objekt bytte ägare och auktionen var stundtals livlig.
När aktiviteterna på Slottet var slut och vi tackade fOr oss började klockan närma sig ca
18 .30 och for dom som ville ha en bit mat hade Gunnar reserverat bord på ett matställe i
Malmköping. Efter en välfortjänt matbit tog vi adjö av samlarkompisar och ställde kosan
mot Jönköping.
Resan hem gick lika fint som uppresan, men tro inte att telefondagen var slut bara for att
man var hemma, De brede pöjkarna från Götet: Ove, Evan, Mickel, och Patrik från Blekinge hade träffats på min gata för samåkning till mötet och nu stod dom här utanfor min
bostad mitt i natten. Eftersom en respaus var behövlig for dom så bjöds dom in på kaffe
och nattrnacka, även min telefonsamling fick en besiktning. Ögonen slöts omkring 01 :30
Detta var en liten reseberättelse ur min synvinkel, hoppas ni forstår att j ag hade trevligt.
Jag rekommenderar alla ett besök på Helges Slott, Sparreholm!
Och du Helge!! när rar vi se resten?? Alla dom hundra jukeboxar vi inte såg, alla dom 70
bilar som inte var där, alla cyklar och motorcyklar vi inte såg , ja och allt det andra, leksaker, kameror, dykutrustningar, och hela det stora slottet?
Vid tangentbordet
Denny Wahlström
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Årets anbudsauktion blir nästa år.
Intresset för vår förra anbudsauktion som genomfördes före jul 2002 var som vanligt mycket stort, och flera intressanta objekt bytte ägare. För att inte störa julfriden har styrelsen
beslutat att flytta fram årets anbudsauktion till efter årsskiftet.
Jag har fått förtroendet av styrelsen att hålla i trådarna denna gång, och skall försöka axla
Rustans mantel så gott det nu går.
Auktionsupplägget blir i stort sett densamma som tidigare. Sista anbudsdag kommer att bli
2004-03-08 .
Det är alltså dags att börja leta i gömmorna efter objekt till försäljning. Meddela mig dom
obj ekt du har senast 2004-01-15, ink!. beskrivning, minimipris och bilder i elektronisk
form, helst ijpg-format och inte större än 50-100 kB. Bilder skickas till STSFs epostadress
sekreterare@stsf.org. OBS! Endast bilderna till denna adress! Märk dina bilder med initialer och objektbeteckning, exvis ChL-BC330.jpg. Ange i din sälj lista vilka objekt du har
bilder till, och den märkning du givit bilden.
Omkring 2004-02-10 kommer jag att skicka ut en sammanställning av inkonma säljobjekt i
fonn aven enkel auktionskatalog till samliga medlemmar. Alla som har epost får sin katalog via internet. I övriga fall används snigelpost. Med katalogen finns auktionsvillkoren,
som är något reviderade bl a med avseende på slutpriser. Bilder på objekten blir då också
tillgängliga på vår hemsida.
Som vanligt råder en viss sekretess . Namn på säljare och köpare, anbudssummor mm är
inte offentliga eller tillgängliga under anbudstiden. Min målsättning är att redovisa slutpriserna i Phonetiken nummer 2/2004.
Observera att jag använder en annan epostadress för auktionen än den som är registrerad i
medlemsförteckningen. Även snigelpost mottages givetvis.
Christer Lanhage
Auktionsansvarig
Epost: christer.lanhage@telia.com

Några objekt
från rorra anbudsauktionen.
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TeliaSonera fyller 150 år.
Den l: a november fyllde TeliaSonera 150 år. En aktningsvärd ålder for ett foretag som
fortfarande existerar. Visst har foretagets inriktning och namn forändrats genom åren. Från
början gällde ju bara telegraferandet vilket avspeglades i namnet.
Företagets namn har gjort fo Ij ande forändringar genom åren:
- Kongliga Elektriska Telegraf - werket 1853 - 1860
- Kongliga Elektriska Te legrafverket 1861 -1870
- Kongliga Telegrafverket 1871 - 1902
- Kungliga Telegrafverket 1903 - 1945
- Telegrafverket 1946 - 195 3
- Televerket 1953 - 1993
- Telia AB 1993 - 2002
- TeIiaSonera 2003 _'i
Varfor TeliaSonera ej ville fira jubileet vet jag inte. Dock gjorde Telemuseum ett mycket
trev ligt alTangemang. Från Uppsala skickade landshövding Anders Björck den 1 november
ett telegram till Kung Carl XVI Gustaf i Stockholm. Telegrammet togs emot i det gamla
telegra1l1rum1l1et i Oxenstiernska palatset, Storkyrkobrinken 2 i Gamla Stan. Undertecknad
.
var närvarande och kunde folja händelsen.
Vid morseskrivaren satt vår kände medlem K.V. Tahvanainen och tog emot foljand e:

På telegrafens minnesdag
minjubelhälsning emottag'
En teknologisk spjutspets - nu somfijrr
genom cyberrymdenfram till Kungens dörr!
Uppsala den 1 november 2003-11-06
Anders Björck
Landshövding i Uppsala län
Den I november 1853 skickade landshövdingen i Uppsala, Robert von Krae1l1 er det forsta
kommersiella elektriska telegrammet i Sverige tiil Kung Oscar I i Stockholm. Det löd:

"Hurra./f5r ku ngen' är det ordjag bringar,
Afmina känslor en elektrisk tolk'
Detfinns ej hinder merför ordets vingar
Och intet af.\·tånd mellan kung ochfolk. "
Jag antar att det var lika spännande då so m nu om att allt skulle fungera till belåtenhet. Då
var det en enkel j ärntråd upplagd på stolpar mellan Uppsala och Stockholm. Id ag finns ingen metalli sk ledare kvar mellan de två städ erna. Vår medlem Kåre Wallman var med och
anordnad e den tekn iska lösningen på problemet.
Det fungerade till belåtenhet.

Henrik Lundin
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150 årsfirande i
Jönköping
Då vi är en del av gamla
"Televerkets Anläggningsavdelning" och känner oss stolta över
vår historia och våra rötter beslutade vi på Swedia Networks i Jönköping att fira TeliaSonerasFd.Kongliga Electriska Telegrafen
ISO-års jubileum .
.Med ett enkelt tårtkalas och historiska berättelser från den forsta
tiden firades Jubilaren.
Tyvän medverkade ingen personal
från TeliaSonera.
Denn}' W
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Tips och trix
Ofta är kåporna på de apparater man hittar inte så snygga som man kunde önska. De är
kanske repiga och ytan kan ha fått en mjölkaktig vit färg av shellack som åldrats och
täcker de en gång så vackra dekaler som tillverkaren dekorerat sin apparat med. Vad
skall man då göra åt detta? Som vanligt, så litet som möjligt. Ett ganska enkelt sätt att
pigga upp ytan är att lösa upp den åldrade shellacken en aning med sprit (etanol). Det
gäller dock att vara försiktig, etanolen tvättar lätt bort färgerna i en dekal. Se till att bara
mjuka upp ytan på den skyddande lack som förhoppningsvis finns kvar och polera försiktigt med en trasa fuktad med etanol och lite paraffinolja.
Etanol kan man köpa i butiker som säljer material för möbelrenovering. Det går också
ganska bra att använda rödsprit.
Första gången man provar att polera en telefonkåpa är det lämpligt att inte börja med den
som har de finaste dekalerna utan först testa att snygga upp en svart plåtkåpa som ratt
repor. Lacken på äldre apparater är spritlöslig och går utmärkt att polera med etanol och
paraffinoUa. Här följer bilder på några kåpor vi försökt bättra utseendet på.
IRed

Tillägg och ändringar 2003-11-20
Berne Ekwall
Kjell Eriksson
Bosse Munkhammar
Bengt Stenfelt
Jan-A Nolemo
Nya Medlemmar:
Rolf E V Andersson
Per Hedman
Christer Nilsson
Petter Falck
/Ole Jacobsen
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till medlemsförteckningen från 2003

nye-post
nye-post
nytt tfn nr dag
nye-post
ny adress
Nybodahovsbacken 85
08-183333
Sävare Ekås
He.per@telia.com
Ormvråks gatan 2
Folkungag 84 5 tr

berne.ekwall@dotcom.se
kjell_ eriksson@hotmail.com
0521-262711
bengt.stenfelt@comhem.se
Gäddgatan 9, 723 49 VÄSTERAs
IV

117 64 STOCKHOLM
roffe-a@spray.se
531 91 VINNINGA
21562 MALMÖ
116 22 STOCKHOLM

Ögonstenen
Vi tackar Gunnar för detta, som vi hoppas, första bidraget i en återkommande serie av
artiklar i Phonetiken. Redaktionen uppmanar alla våra medlemmar att skicka in ett
bidrag, det behöver inte vara någon lång artikel men det är naturligtvis trevligt om vi
också kan få en bild på din ögonsten. /Red
Nog är det väl så att du också har någon liten "ögonsten" i samlingen där hemma?
Jag menar inte nödvändigtvis Kaffekvarnen eller vinkeltaxen eller så.
Nä vad jag tänker på är den där apparaten som du har något alldeles speciellt minne
förknippat med. Kanske blev den din på något trevligt eller ovanligt sätt.
Eller så stod den måhända på ett litet vitt bord i mormors gästrum, en glänsande svart
bakelittelefon med förnicklad fingerskiva.
Själv får jag nog säja att det är en Tax som för tillfållet är min "favorit". En alldeles
ov.anligt trevlig Tax.
Det hela har sin början en söndagsmorgon tidigt i våras. Undertecknad är minst sagt
sömnig och njuter i fulla drag av att ta en riktig sovmorgon omsorgsfullt inlindad i mitt
varma sköna täcke.
Sambon ligger bredvid och lyssnar på "Ring så spelar vi".
Plötsligt får jag en iskall fot i sidan ..... "nu är det våran slutsiffra, pallra dig upp nu och
ring"
Ja vad gör man???. en order är en order, bäst att lyda.
Av någon outgrundlig anledning kommer jag fram och får som sista medverkande en
offentlig pratstund med Lisa Syren som var dagens programvärd. Min vana trogen så
försatt jag inte tillfållet att prata telefoner och telefonsamIande med henne, jag fick till
och med möjlighet att berätta om vår förening.
Ja sedan var det ju den obligatoriska frågan ...... en halvchans.
Nåväl, ett par dagar gick, sedan ringer mig en dam från Södertälje. Hon hade hört programmet och lagt mitt namn på minnet, sökt fram mitt nummer och frågar nu om jag är
intresserad aven telefon hon ärvt efter sin far. Jag bad henne ta ett foto av den så skulle
jag höra av mig. Längre fram på sommaren dimper ett litet brev ner i vår postlåda, när
jag öppnar det trillar ett foto ut på en tax ... och vilken tax sen. Den ser ut att vara från
90-talet, med breda fina dekaler. Den kräver en del reparationer, klykan är skev och det
får nog bli en hel del putsande innan den blir klar, men oh ... så tilltalande den var.
En septemberdag när sommarvärmen så smått börjat ge
vika för den höst som obevekligt nännar sig, står jag i
trapphuset där i Södertälje. Bakom mig har just lägenhetsdörren stängts.
I handen håller jag en gammal tax utan att riktigt förstå hur
den blev min.
Hur det gick med frågan??? .. Nja ... Amerikanska skönlitterära författare är väl inte riktigt mitt specialområde.
Gunnar Modig

Sollentuna den 16 november 2003

Box 6040
192 06 SOLLENTUNA
Näringsdepartementet
Infrastrukturminister Ulrica Messing
Kulturdepartementet
Kulturminister Marita Ulvskog

Nedläggningen av Telemuseum
SVERIGES TELEHISTORISKA SAMLARFÖRENING - STSF - är en ideell forening med
bortåt 200 medlemmar över hela världen. Föreningens ändmnål är bland annat att sprida kunskap om telehistoria. Medlemmarna och styrelsen har uppmärksammat den fo restående nedläggningen av Telemuseum. Vi menar att ett viktigt kulturhistoriskt arv är
på väg att läggas i malpåse - eller i värsta fall oåterkalleligen skingras.
På Telemuseum levandegörs en industrihistorisk epok där telekommunikationerna i
mer
än 100 år banat väg for svenskt näringslivs expansion. Föremålen i samlingarna bör
inte bara ses som enskilda objekt utan som delar i ett system som gör det möjligt att
kommunicera på ett billigt och rationellt sätt - en forutsättning for att ett lands foretagsmnhet ska kunna växa. Här finns en tydlig parallell till dagens fasta bredbandsteknik
och den kommande mobila, som ju är forutsättningen for dagens och morgondagens
näringsliv.
Telemuseum är samtidigt en mycket representativ miljö , som utnyttjas av svenska foretag i kommunikationsbranschen vid internationelI marknadsforing. Vidare belyser museets utställningar människans allmänna behov av att kommunicera - ett tidsenligt presentationssätt som går att utveckla. Sist men inte minst: Telemuseum är välbesökt av
den yngre generationen, som här erbjuds en viktig länk bakåt i tiden.
Sveriges Telehistoriska samlarforening önskar att Näringsdepartementet och Kulturdepartementet samverkar till en lösning med ett nytt huvudmannaskap , som med en
långsiktig satsning på infrastrukturområdet kommunikation ger forutsättningar for en
fortlevnad for Telemuseum.

Gunnar Modig
Ordforande
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Högtalartelefoner
År 1958 specificerade Televerket hur de högtalartelefoner man
tänkte införa i sitt sortiment skulle vara beskaffade. Aret efter
bestämde man sig för att köpa in apparater från tre olika leverantörer, Televerkstäderna, LM Ericsson och Wennergrenbolagen.
Det hade funnits högtalartelefoner på den svenska marknaden
redan på 1940-talet, då av Ericssons fabrikat, men apparaterna
hade varit mycket dyra och hade vissa brister. De första högtalartelefonerna hade rörbestyckade förstärkare som krävde nätanslutning och var tänkta för upptagna företagsledare. Ett exempel på ett sådant "chefsbord" från 1943 års Ericsson-katalog
v,isas på bild l.
1950 kom nästa generation av högtalartelefon med rörfOrstärkare. En av dem som deltog i utvecklingen av apparaten som
visas på bild 2 var vår medlem Gösta Thames. Telefonen var
gjord i valnöt och kostade ungefår som en mindre bil. Apparaten hade sin mikrofon i en separat låda.
När vi kommer fram till senare delen av 1950-talet hade tekniken hunnit så långt att gick att konstruera en högtalarapparat
med transistorförstärkare som kunde strömförsörjas via telefonledningen. En av de första apparaterna konstruerades vid Wennergren-bolaget AB Bo Nyman där vid den tiden en annan av
våra medlemmar, Bert Hellsberg, arbetade. Apparaten visas på
bild 3. Modellen tillverkades bara i ett fåtal exemplar men
omarbetades och blev under namnet Wegephone en av de tre
modeller Televerket började köpa in 1959. Apparaten fanns i
grått och benvitt, enstaka exemplar i rött och grönt är kända.
Wegephone visas på bild 4.
En annan av de tre högtalarapparater som köptes in var Ericssons Ericovox. Telefonen har en mycket speciell design, den
saknar lur och var avsedd att användas ihop med en Ericofon.
Alla apparater som köptes var gråa. Ericovox visas på bild 5.
Den tredje modellen av högtalartelefoner från 1959 är Televerkstädernas Telvafon (bild 6). Den byggdes i samma kåpa
som den vanliga huvudapparaten med plastkåpa och hade en
separat högtalare. Telefonen kunde ras i grått och benvitt.
Av de tre modellerna var Telvafonen den som såldes i minst
antal. Endast några hundra Telvafoner byggdes .
Den mest populära modellen blev Wegephonen men det relativt höga priset på en högtalartelefon gjorde att ingen av de tre
apparattyperna såldes i något större antal.
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Bild 7

Bild8

Ytterligare modeller av högtalartelefoner har senare tillkommit, t ex Ericovox 200 (bild
7), Diavox 200 (bild 8), Datavox 600 (bild 9). Samtliga dessa apparater har tillverkats av
Ericsson, Datavox dessutom av Teli. P Å bilden visas "grundmodellen" av Datavox, det
har också tillverkats ett antal specialapparater på denna grund. Bl a apparater avsedda för
olika analoga och digitala växlar men även apparater med 2 linjer, direktval och andra
finesser..
På senare år har flera varianter av högtalartelefoner av utländsk tillverkning importerats
men dessa berörs inte här.
Ove S

Bilderna på omslaget
Bilderna på fram och baksidorna till detta nummer av
Phonetiken är hämtade från 1928 års decembemummer
av Ericssons svenska kundtidning Ericsson News som
kom ut parallellt med Ericsson Review men som blev, så
vitt redaktionen känner till , ganska kortlivad jämfört med
denna.
Ericsson News var inte lika teknisk som Ericsson Review utan mer inriktad på att presentera nyheter från försäljningen runt om i världen som t ex deltagandet i mässor och utställningar. Man presenterade också nya produkter. En trevlig skillnad gentemot Ericsson Review var
att Ericsson News redan på 1920-talet använde sig av
fyrfårgstryck på vissa sidor.

os
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Höstrnötet 2003 på Telemuseum.
Höstrnötet det årliga samlade hela 27 gubbar och en liten parvel.
Efter den sedvanliga "besiktningen" av apparaterna på museet (se men inte röra) intog vi
en lättare lunch med kaffe.
Mötet inleddes av vår ordförande Gunnar Modig som hälsade alla välkomna och presenterade också dagens föredragshållare Anders Lindeberg föremålsansvarig och webbmaster på Telemuseet.
Innan Gunnar lämnade över till Anders passade han på att fråga församlingen om det
fanns några frivilliga renoverare som kunde hjälpa till med att få ordning på de träapparater av väggmodell som vi nyligen har fått överta från Ericsson. Det blev väl inte någon
spontan handuppräckning, vilket kanske inte var att vänta. Hur som helst så behöver vi
hjälp att få ordning på ca 9 väggapparater som vi bedömer är värda att bevara. Det ska
inte behöva ett allt för stort jobb för att få dom i ett skapligt skick. Intresserade kan med
fördel kontakta Gunnar eller någon annan i styrelsen.
Anders inledde sitt föredrag med att berätta att Telemuseum kommer att läggas ned i
början av nästa år. Anledning är att Telia drar sig ur som huvudsponsor. Mer att läsa om
nedläggningen av Telemuseet och STSF's agerande finns i denna tidning.
För alla som inte besökt museet så passa på att göra det nu. I höst har de bl a. en utställning om telefoner från l 870-talet och fram till våra dagar.
Nu till Anders berättelse om hans besök på Museumsstiftung mr Post und Telekommunikation och en kort redogörelse av de Tyska Post och telemuseerna ursprung samt hur det
fungerar.
Här är ett utdrag ur Anders föredrag:

l\Iusewnsstlftung Post

Bakgrund

li'!

W

und T~lekommunlbtiön • . . . •..

De tyska post- och telemuseerna har sitt
ursprung i Reichspostmuseum som grundades i Berlin år 1872. När Tysklands post- och
telefcirvaltningar bolagiserades i mitten av l 990-talet samlades alla museer i en stiftelse
1995. Stiftelsen leds från Bonn, där också en filateliavdelning med mycket omfattande
samlingar finns. Museerna finns idag i Frankfurt, Numberg, Hamburg och Berlin. Tidigare fanns fler lokala museer, exempelvis i Koblenz och i Stuttgart.
Museerna har fått namnet Museum mr Kommunikation, vilket kommer sig av att man
vill ha ett nytt angreppssätt på ämnet. Kommunikationen i sig blir fokus medan de mer
traditionella föremålen blir ett sätt att beskriva hur vi åstadkommer kommunikation. Man
gör också utställningar som inte handlar om post- eller telekommunikation utan till exempel handlar om reklam (kopplingen blir då marknadskommunikation och massmedia)
eller den tidigare säkerhetstjänstens i DDR kontroll av medborgares kommunikation
(och hur man använde post- och teleteknik fOr detta).
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Stiftelsens centrallager
Ca 20 km utanfOr Frankfurt a M ligger stiftelsens centrallager för fOremål. I 15 000 kvm i ett
tidigare logistikcenter för Deutsche Telekom skall alla stiftelsens föremål finnas vilket idag
är ca 300 000. Nu finns 48000 föremål, allt från långtradare till miniatyrtelefoner i museets
magasin. Här arbetar 15 anställda, stiftelsen omfattar totalt ca 100 anställda. Byggnaden har
anpassats fOr museet, genom bland annat sektionering för ökad säkerhet och klimatanläggning för särskilt känsliga fOremål.

Samlingarna
I samlingarna [mner vi bland annat fordon för postbefordran, som gula folkvagnsbubblor
"Postkäfer" eller lastbilar med reservtelefonstationer. Det finns förarlösa posttåg som underjordiskt bundit samman huvudpoststation med bangård i Niirnberg . Förstärkare för sjökablar,
postsorteringsanläggning, telefonkiosker, mätutrustningar, tv- och radiomottagare är andra
exempel. Särskilt klimat krävs fOr samlingarna av uniformer, konst och grafll<. Bildarkivet
omfattar över 400 000 bilder.
Jag fick vid mitt besök en möjlighet att se samlingarna av svenska telefoner, och hjälpa till
med kompletterande uppgifter. Man finner naturligtvis många exempel ur LM Ericssons sortiment, som taxen eller kaffekvarnen. Men här finns även LM-apparater som använts i Sydamerika eller tillverkats i Ericssons fabrik i Colombes. Utöver Ericssons sortiment finns Telegrafverkets AB 112 och en expose av andra svenska telefoner till Dialoger och Diavoxer.
De har ofta kommit till museet i form av gåvor från Televerket eller som
"konkurrentapparater" för teknisk jämförelse.
Insamling sker efter uppställda kriterier, men är att beteckna som passiv. Man har inga aktiva
insamlingsprojekt pga. bristande resurser. När stiftelsen var ny var museet mer alert och köpte in samlingar och enskilda objekt, bland annat på auktioner i exempelvis Köln.
På grund av platsbrist och att de olika museerna har överlappande samlingar kommer gallring att bli ett dagligt diskussionsämne under några år. Vid tiden för mitt besök utvärderade
man samlingen av fordon som uppgår till 200 objekt men som måste nedbringas till 160 st
som kan inrymmas i markplan i Heusenstamm. Viktiga faktorer är här om föremålen är originaVkopia, typisk/ovanlig, skick och vilket sammanhang de använts i.

Databasen
Museet har köpt en databas, MuseurnPlus, som används av många olika museer i bl a Tyskland och ursprungslandet Schweiz. Den har anpassats för museets behov med särskilda moduler för bland annat filateliavdelningens behov. Alla enheter utom Berlin är anslutna "on
line" och man har registrerat drygt 61 000 poster, varav 48 000 i Heusenstamm .
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Museerna
Stiftelsens museer har varierande ålder och bakgrund. I Frankfurt a M gnmdades museet
1958 som Bundespostmuseum och fick sin nuvarande form efter en uppmärksammad om
och tillbyggnad år 1990. Museet i Nurnberg har sedan början 1902 legat i samma byggnad som järnvägsmuseet och de utgör tillsammans ett transportmuseum. De nuvarande
utställningama invigdes 1991. Museet i Hamburg öppnade 1964 , och utställningarna förnyades så sent som 1999 . Det äldsta museet finner vi i Berlin. Huset vid Leipziger strasse
byggdes för museet som flyttade in 1898. Lokalerna förstördes under andra världskriget
och först år 2000 nyinviges museet. Man kan här se utställningar med en mer filosofisk
hållning till kommunikation såväl som gallerier med stort antal föremål , sorterade efter
o Iika tema.
Tilläggas är att vi som var samlade också fick se ett antal bilder och en del filmsnuttar
från Anders besök.
Eri stor skillnad mellan Tyskland och Sverige när det gäller finansieringen av museerna
är att man i Tyskland har en lag som tvingar företagen att "sponsra" museerna för bevarandet av de produkter man tillverkar. Något för vår regering att ta fasta på nu när Telia
inte längre har råd (lust) att sponsra Telemuseet.
Efter Anders mycket intressanta berättelse om Tyskland och hur dom jobbar med sina
museer samlades vi för en kort presentation av utställningen i telemuseet samt en specialvisning av Ericssonrummet.
Jag kommer i varje fall så mycket jag kan verka för att vi ska få bevara Telemuseet i någon form . Tala med era politiker och skriv insändare!
Nästa höstmöte kommer vi att ha på Telemuseet, eller hur?

Bengt Lidforss, Vice Sekreterare STSF och
Anders Lindeberg, Telemuseum Stockholm
Tips!
Besök Museums-stiftung
Post und Telekommunikation på Internet. Adressen
är : http://www.mspt.de

Martin Löf ber att Telemuseum får vara kvar
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Långväga besök från Colorado, USA!
Vår hedersmedlem Georg Ek
k0111 till Sverige i September
2003 . Vad vi vet så passade
han på att besöka Telegalleria
i Helsingfors, Denny Wahlström i Jönköping, Sören
Black-Petersen i Hellerup ,
Danmark samt ett par kvä llar
hos Henrik Lundin i So ll entuna. Där fick han ti II fal le att
träffa Rustan Gandvik och Ole
Jacobsen . En trevlig kväll med
mycket telefonsnack.
Henrik Lundin

Mångfald a la Ericsson!
E n ;1\' Sverige,
tidiga ,;te hemsparhö,;,or al' byge ltyp
eller bl'ge lspa rl)ö, '; \. De nna spalhössa tIHlOduc e la d e , o mkring a l
1()1U al' U vI E licsson & Ca t Stock ho lm . l'vlan hade
tittat på d e am eri kanslct sparbössorna som ;ir snarlika till utse end et, m en Ericssons är lite nättare oc h b;ittle
a\',"~igd t proportionerna än d e amerikanska. Tdl formen är d en ova l, tjIIverkad i oxiderad
m ;issing med e n Ill l'ntsbra upptill och en skara på hö gersida n för sedlar. Höjden ;1r 90 mm,
hledden 45mlll , hl'ge lll tilh'erkades i ko ppar e ller mässing. Denna ty p var säkerligen m ycket
hilliga re art rtlll 'e lka ;in d e runga, g jutna Illässings p arbössorna som tillverkades bland annat al'
EOS i Jönköping
Jag lindrar om dessa bössor tilh-erkad es P,l Thu legatan? Hur stor var produktionen~Vad tänkte Lars lviagnus Ericsson n ~ir barne n kom med sparbössor tillverkade av bolage t han Ei1l1l1ade
1901 ?

M Tegllä'
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Telefoner tillverkade av Hakon Brunius Göteborg hela telefoner eller
delar av telefoner (reservdelar). Allt av intresse.
Denny Wahlström 036-70400,036-341920
Gamla skyltar, elektriska handböcker och broschyrer, t ex från ASEA, Osram, Siemens.
Även medaljer och märken samt reklamprylar sökes.
Mikael Tegner 0322-50309
Ericsson mässings-mikrofon, en eller två (bra betalt fOr snygga
exemplar!) Tremagneters induktor från ca 1889. Fyrkantig anslutningsplåt för klockan på tax före 1900.
Paul Sidey mail: sidangus@bright.net
Äldre inbundna årgångar av Ericsson Review, ev. lösta tidningar.
Klaffar till växel.
Ove Svensson 031-873020
Ericofond elar köpes, även lösa sumrar,och apparatsnören.
Patrik Nilsson 0454-99 444

Diverse lösa nummer av Televerkets tekniska tidskrift, TELE.
Väggapparat tillverkad av AB Telefonfabriken.

Ove Svensson 031-873020

Information sökes
För att inhämta underlag till en artikel sökes ägare av Ericssons tax där plattan som vanligen är av ebonit istället är tillverkad av järnplåt.
Kontakta Henrik Lundin 08-7543347
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<!&nskas alla

llbonettkens läsare

Protokoll från STSF Årsmöte 2003
Plats: Sparreholm Slott
Tid: Lördagen den 17:e maj 2003
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Modig.
Till ordförande för mötet valdes Gunnar Modig.
Till sekreterare för mötet valdes Tommy Sundgren.
Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Olle Åberg och Thomas Floreteng.
Förteckning över de närvarande: Gunnar Modig, Henrik Lundin, Bengt Lidforss, Mikael Tegnér, Ove
Svensson, Mats Andersson, Michaël Stenberg, Tommy Sundgren, Richard Noréll, Thomas Floreteng, Terje
Eriksson, Ulf Åström, Ole Jacobsen, Tommy Widerlund, Rustan Gandvik, Bosse Munkhammar, Bengt
Almqvist, Jan Johansson, Juha Angervo, Jan Carlsson, Sune Gustafsson, Bengt Svensson, Ulrich Hoffman,
Ingemar Jacobsson, Bert Hellsberg, Evan Svensson, Henning Söderman, Erkki Tammiaho, Denny
Wahlström, Patrik Nilsson, Anders Lindskog, Allard Jacobsson, Lennart Bergqvist, Lars Liljestrand, Hans
Eriksson samt Olle Åberg.
Mötet ansåg stämman utlyst i enlighet med stadgarna.
Dagordningen godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Revisorernas revisionsberättelse samt balans och resultaträkning upplästes.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens
arbete.
Beslut om medlemsavgifter för föreningen för verksamhetsåret 2004. Mötet beslöt att gå på styrelsens
förslag; Ordinarie årsavgift 100 Kr, inträdesavgift 20 kr, årsavgift för familjemedlemskap 120 Kr, årsavgift
för bosatta utanför Sverige 120 Kr.
Val förrättades enligt valberedningens förslag.
a) Till ordförande för ett år valdes Gunnar Modig.
b) Till styrelseledamöter för två år valdes Tommy Sundgren och Ole Jacobsen
c) Till suppleant för 2 år valdes Bengt Almqvist
d) Till revisor för 2 år valdes Bosse Munkhammar
e) Till revisorsuppleant för 1 år valdes Bengt Svensson
Val av valberedning gav
f) Mikaël Stenberg, sammankallande, och Henrik Lundin samt Thomas Floreteng, suppleant
Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem. Styrelsens förslag om 0 Kr
godkändes.
Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Inga ärenden.
Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen.
Inga ärenden.
Övriga frågor.
1) Tommy Sundgren informerade om de mätinstrument som Ericsson skänkt föreningen.
2) Tommy Sundgren informerade om det parti telefoner och reservdelar som Ericsson Enterprise AB
skänkt föreningen
3) Tommy Sundgren informerade om arbetet med förändring av föreningens hemsida på Internet.
4) Gunnar Modig anmodade de närvarande om behovet av medlemslokal och lagerlokal.
5) Henrik Lundin berättade om nytillverkade repliknära snören tillverkade i Australien.
6) Bengt Svensson informerade om situationen på Telemuseum.
7) Ove Svensson berättade om nytillverkade repliknära snören i metervara från Finland.
8) Thomas Floreteng gav synpunkter om termer och förkortningar på vår nya hemsida.
9) Bengt Almqvist berättade om telefoni i egen hemtrakt och uppmanade till att dokumentera detta i ord
och bild.
10) Denny Wahlström berättade att han skänker fyra lådor foton till föreningen.
11) Rustan Gandvik avtackades efter 5 år arbete som mångsysslande kassör.
Mötet förklarades avslutat

Tommy Sundgren, sekreterare

Gunnar Modig, ordförande

Olle Åberg, justeringsman

Thomas Floreteng, justeringsman

