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Omslaget
Pa detta

nummers framsida kan vi se en bild
pä en ganska enkel men
ovanlig telefon.
Modellen som hos
Stockholmstelefon
kallades EBCV är
tillverkad av Ericsson
och är en sidoapparat.
Detta innebär att den inte
hade nägon ringklocka
utan mäste installeras
tillsammans med t ex en
apparat av typen BCV
som hade klocka.
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Ordföraren orerar
Hösten 1993 kom Bosse, Denny och Ove pä besök hem
till mig. Det var första gängen vi skulle träffas. Gittan
var lite orolig och samspräkade med vär son Göran om
besöket. Hur tror du telefonsamlare är, undrade hon.
Det borde väl du veta, svarade Göran. Du är ju gift med
en. Aren gar men Gittan minns fortfarande det svaret.
lag sag i en artikel i Dagens Nyheter den 7 juni i är att
"Samlamas vanor kartlagda". Den första vetenskapliga
undersökningen av svenska folk.ets samlarvanor har just blivit klar. Bilden av
samlaren som en isolerad kuf stämmer inte poängterar docent Karin Ekström som
lett undersökningen. De tlesta är väldigt sociala. De träffar andra samlare, gar pä
loppisar och auktioner. Det krävs att man är utätriktad för att komma över nya
grejor. Samlandet ger uttryck för livslust enligt artikeln.
lag häller med Karin Ekström. Medlemmama i STSF är mycket sociala. I början av
augusti fickjag besök av lohn Nichols ATCS (= Australasian Telephone Collectors
Society lnc.) och hans hustru Jane frän Australien. Hur skulle jag fixa ett program
som innehöll hans önskemäl om att träffa bade Ove och Bosse som han träffade för
drygt 10 är sedan och ändä fä in nägot han inte varit med om förut? Planen blev
enligt följande: Bilresa till Virserum och besök hos Anders Joelssons telemuseum.
Vidare till Jönköping och titta pä Denny Wahlströms samling. Övemattning pä
motell för att nästa dag äka vidare till Mölndal och bese Ove Svenssons samling.
Därifrän till Vänersborg och titta pä Bosse Munkhammars samling. Sova pä hotell
och tidigt söndag morgon hälsa pä Christer Lanhage och titta pä hans
telefonsarnling! Hemvägen gick via Gränna, Norrköping och Gripsholms slott innan
resan var över, Tala om en rundtur pä 4 dygn för oss. lohn & Jane fick verkligen se
fantastiska telefonsamlingar och uppleva hur sociala och gästvänliga vi
telefonsamIare är. Vi förplägnades pä samtliga besök sä att planerade matraster
drogs in till förmän för telefonsnack med samlarna. Ett stort TACK till alla
inblandade!
Avslutningsvis villjag nämna att en utställning äger rum pä Nordiska Museet pä
Djurgärden i Stockholm som kallas Storsamlaren. Den pägär t.o.m. 13/1-08 och ger
en inblick i vad vi samlare gillar att samla pä. Där fIDDS fingerborgar, sidenslipsar,
citruspressar, ambulansmodeller, Pez-figurer, tablettaskar mm. Där visas delar av 63
privatsamlingar frän heia Sverige Värt ett besök. Öppet dagligen 10- 17, röda dagar
11 - 17. Tvä andra utställningar som öppnar i slutet pä september pä Nordiska
Museet är Lillsarnlaren och Megasamlaren. Den förstnämnda handlar om vad barn
och ungdomar samlar pä, den andra om hur det offentliga samlandet vuxit fram pä
museer.
Henrik
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Kassörens koll
För närvarande har STSF 192 medlernrnar, vilket motsvarar cirka
0,02 promille av Sveriges befolkning. Sex stycken medlemmar
har försvunnit och tre nya har tillkommit under sommaren.
De sistnämnda är Glenn Andersson, Raimo Kultala och Janne
Rautanen som vi fär hälsa varmt välkomna till föreningen!
Samtliga medJemmars namn ocb kontaktuppgifter fmner du iden rykande färska
medlemsförteckningen som bifogats detta nummer av Phonetiken. Förhoppningsvis
stämmer de flesta uppgifter, men en dei medJemmar är tyvärr lite slarviga med
att meddela förändringar. Exempelvis blir det en dei s k studsar när det görs
e-postutskick med aktuella nyheter till de medJemmar som angett e-postadress,
Meddela mig därför gärna pä kassor@stsf.org om du nyligen bytt e-postadressl
I övrigt är föreningens ekonomi i vanlig ordning god. Föreningens ärliga omsättning
är i storleksordningen 0,02 promilles promille av Sveriges BNP ifall nägon undrat
över det.
Fredrik Roos

Down under
I det stora landet pä andra sidan bor Kjell
Arvidsson i Melboume och lohn Nichols
i Sidney. Där har dom ba ra setts som
hastigast men fick tillfälle att prata sig
sarnman i det liIJa landet Sverige. KjelJ är
medlem i ABTS och lohn i ATCS, tvä
telefonsamlarföreningar som var ocb en har fler medlemmar än STSF.
John och hans fru Jan gjorde tillsarnmans med mig och min fru Birgitta en rundresa
och besökte nägra av medlemmama i STSF och tittade pä deras samJingar.
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Kallelse till höstmöte!
Tid: Lördagen den 6 oktober kl. 12.00- 16.00
Plats: Tekniska Museet, Museivägen 7, Stockholm.
Förhandsanmälan: Ring Mats Andersson tfn 0225-611 22
senast den l:a oktober och meddela att du kommer.
Program enligt följande:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12.00
12.30
13.40
14.10
15.00
15.30
16.00

Samling med kaffe och ostfralla
Guidning pä utställningen Kom.nu.dä (se nedan)
Filmen pä CIN04 för de som vill (se nedan)
Eget strövtäg pä utställningen
Eftersnack, frägor, etc., rnrn. (Pätär")
Bytesstund pä parkeringen
Avslutning av mötet

Väl mött önskar Styrelsen.
Kom.nu.dä visar hur teknik, sarnhälle och kultur tillsamrnans har samverkat i
historien. Utvecklingen bildar en komplex väv av kedjeliknande mönster som känns
självklara när de presenteras i utställningen. Mänga aha-upplevelser utlovas.
Kom.nu.dä tar sitt avstarnp i nutiden och uttrycker, förmedlar och drarnatiserar den
utveckling som ligger till grund för det modema nätverkssamhället. Här leds man in
i en berättelse om de tekniska uppfinningar och framsteg som lett frarn till dagens
högteknologiska informationssambälle. Berättelsen utgär frän ett antal nedslag i det
historiska nätet, som löper frän 1400-talets boktryckarkonst, via upplysningen pä
1700-talet, till framväxten av infrastrukturer och nätverk med fokus pä de stora
genombrottens tid under den senare delen av 1900-talet. Pa ett spännande sätt visas
hur detta revolutionerat värt sätt att tänka.kommunicera och leva. Begrepp som
makt, demokrati, genus, klass och globalisering aktualiseras .

•

Cino", Sveriges första 4D-bio, är en överväldigande upplevelse
där tekniska effekter förstärker spännande 3D-filmer om tekniska
innovationer och vetenskap. Biostolar med specialeffekter ger
upplevelsen en ny dimension.

Pa Cino" rör sig biofätöljerna, det stänker vatten, puffar ut dofter och bläser. Hall i
hatten! Salongen är utrustad sä att du inte bara ska se och höra perfekt - du känner
verkligen filmen i hela kroppen.
Specialbyggda stolar vickar dig fram och tillbaka, skakar och tom kittlar dig.
Högtalare, fläktar, rökmaskiner, bubbelaggregat och spotlights förhöjer upplevelsen
ytterligare.
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Arkivresan
Ända sedan jag var barn har jag älskat gamla papper och jag minns fortfarande
lyckan över att som tonäring tända lampan i mikrofilmsapparaten och veva fram
texten "Swedish RoUs". Där satt man i halvmörkret, fläkten surrade och pä skärmen
kom de gamla kyrkoböckema upp.
Den ena ledträden gay den andra, handstilarna fick tydas, släktträden benas ut och
individema kunde följas. Själv sattjag där likblek och klistrad, mitt i sommaren med
filtar över fönstren medan mina solbrända jämnäriga rusade ungdomen av sig ute i
friska luften.
I stället bjöds jag en slags fascinerande inre resa där det förgängna slog emot mig i
grova penseldrag, en slags verklig saga utan slut och det var svärt att gä ifrän,
För mig ledde den pubertala släktforskningen direkt vidare tiU akademiska studier,
intensivt forskningsarbete, en doktorshatt i historia och, för en period, ett arbete som
arkivarie pä Landsarkivet i Lund.
Numera bränner jag det mesta av min energi pä den näriga kommersialismens altare.
Min rörelse mäste skötas och det förgängna är bara en lika olönsam som kär hobby.
Likväl är det telehistoria som fascinerar och dorninerar mina tankar.
Som vi alla vet har det redan skrivits flera böcker om den svenska teleindustrins och
telefonins fram-gängs-saga men inte sä mycket ur ett samlarperspektiv. Det äterstär
därmed för nägon att systematiskt dokurnentera hur själva produktionen gick till,
vad som tiUverkades när och av vem, hur apparatema säg ut och vem som köpte
dem.
Vem gjorde spiralmikrofonernas koppartrattar och var formades sandformama tiU
liljans gjutjärns-stomme? Varför förlorade Hakon Brunius kampen medan Ericsson
blev ett världsföretag? Vilka design-ideer var egentligen svenska och vilka
kopierade man utifrän? osv.
Om jag är mannen för detta ambitiösa evighetsprojekt vet jag inte men jag har likväl
inte kunnat läta bli att lägga näsan i blöt och att smätt päbörja det. Kanske blir det en
bok, kanske bara nägra halvgenomarbetade artiklar i Phonetiken - som den om Bror
Samuel von Otter - det äterstär att se.

Ett fynd

pa

vinden

"De enda kvarvarande resterna frän äldre Lid av ankommande korrespondens till
LME & Co, funnet pa vinden Thuleg 5 Sth/m.
1 övrigt har den ankommande stora volymen av brevete, 1876-1898 bränts av
vaktmästaren E. 0. Larsson som tanklöst utan alt fraga om /ov Jät alltsammans ga
all vär/dens väg. 11
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Sä skrev Hemming Johansson tärögt pä ett gammalt kuvert när han hade uppdagat
den värsta förödelsen i Ericsson-arkivet nägon gäng för länge sedan.
Därefter har restema av arkivet flyttats flera gänger, mänga volymer helt enkelt
förkommit medan ytterligare material frän världsföretagets alla höm tillförts,
Samtidigt har resurser för att värda bolagets stolta historia uppenbarligen saknats
eller varit bristfälliga.
Man skall dock komma ihäg att vare sig privata företag eller organisationer har
nägon lagstadgad skyldighet att spara ens bokföring längre än tio är sä vi fär vara
evigt tacksarnma för de hundratals hyllmeter av Ericsson-arkivet som ändä finns
kvar. Delvis uppordnat - delvis inte.
Framförande en tungt överlastad säckkärra med egen kopieringsmaskin, 20 kilo
papper, kablage, tonerkassetter och skrivattiraljer beger jag mig med hjälp av
nattäget till Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm där arkivet förvaras.
Eftersom jag har fyra barn 0-5 är hemma, en utarbetad hustru samt ett
"utvecklingsstört" företag som kräver ständig passning mäste jag pä sä fä dagar som
möjligt fä med mig sa mycket material det bara gar för vidare bearbetning pä kvällar
o nätter i Lund da bade barn och anställda sover. lag sorterar, systematiserar, binder
in i arbetskompendier och försöker tyda den gamla texten - volyrn för volym som en
tordyvel genom ek ..
Naturligtvis kan ingen ta till sig hela detta material och mitt engagemang - somjag
ser det idag - syftar bara till nägra anspräkslösa artiklar om de tio ursprung liga ären
da allting började eller om vad jag själv tillfälligtvis finner roligt.
Ritningar eller andra apparatbilder frän början av 1880-talet saknas nästan helt och
jag fär i stället mestadels förlita mig pä bokföringsmaterial som kvitton och fakturor
samt korre-spondens av olika slag. Dessa skriftliga uppgifter fär jag sedan försöka
att kopp la till den kunskap som vi redan har och de apparater som finns hos oss
samlare eller i museemas förräd,
Naturligtvis leder trädarna frän Ericssonarkivet vidare till andra arkiv, böcker,
register och annat material vars ornfattning jag ännu inte förmär överblicka trots
ett antal hitintills genomförda expeditioner. Redan i dagsläget ornfattar mina
arkivkopior runt 13000 sidor.
Hur som helst ruvar vära arkiv pä en sä omfattande historia att jag bara kan skrapa
lite pä ytan. Kanske det kan roa ytterligare nägon förutom mig själv och leda till
förnyade blickar i loppislädorna, sa sprätta upp medlemskuvertet och sök efter mina
kommande djupdykningar frän källarvalvens värld!
Tomas Söderblom
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JUTHBACKA
Som vanlig är allt becksvart
när vi anländer, i strälkastarskenet ser vi att enstaka
stand redan finns pä plats
men nägra människor syns
inte till. Klockan är 01.45
lokal tid och vi har just
anlänt till lutbacka. För min
deI blir detta sjunde äret pä
rad som jag besöker denna
pittoreska marknad. Vi har
varit samma gäng som äkt tillsammans nägra är nu. Vif, umeäbon med ett eget
telefonmuseum pä gärden. Ove, storsamlaren och telefon-allvetaren frän Mölndal.
Evan, Göteborgaren, korkskruvaren och knivsamlaren som säger sig äga en enda
telefon (fast det kryper senare fram att han har ätskilliga liggande i sina förräd),
Sedan finns hanju ocksä med, undertecknad, virrhuvudet och telefongalningen frän
Ömsköldsvik.
Själva marknadsplatsen är till vardags Nykarlebys campingplats och bestär istort
sett av en stor gräsplan, nägra campingstugor ett servicehus. Där finns även ett litet
hotell och nägon form av elevhem. En helg per är fullkornligt exploderar
campingen.med "lutbacka-marknaden",
Den infaller andra helgen i augusti och har
för oss fyra kommit att bli en av ärets höjdpunkter. För "rikssvenskar" har det sina
sidor att försöka förstä och att göra sig förstädd i broderlandet Finland, där ju rnänga
enbart talar finska, men trakterna runt Vasa och en bit norrut är svensktrakter, vilket
underlättar betydligt.
Ca. 700 marknadsplatser hade visst sälts i är, tydligen har arrangörerna satt ett tak
vid just 700. Fast det innebär ju inte att man hittar 700 rnarknadsständ, ätskilliga
säljare har hyrt mer än en ruta för att Ja plats med sina bord.
Genom ären har vi hittat en och annan telefon pä den här marknaden . Tyvärr är de
flesta apparatema rätt
hart slitna, de flesta har
ju först använts i Sverige,
bytts ut och sedan
exporterats till Finland.
Telefonema har sedan
brukats i ätskilliga är
och därefter hamnat i
lekstugor, använts som
lokaltelefoner eller
glömts pä vindar.
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I är hittade vi inte sä mycket, visst ser man en och annan apparat men inga sensationer
och prisbilden har sedan Eurons inträde skjutit i höjden. Det bjöds ut helsvarta och
nötta AB 112:or för 220:- € eller trötta AC 150 med fellur för 200:- €.
Behällningen av ärets resa blev för egen
del en Ericsson-lur frän ca.1910, Ulfhittade
ett par plätapparater han ej tidigare hade, en
90-tals apparat som mest är att betrakta som
reservdelar + en tysk stamp.
Ove gjorde väl ärets fynd, en tidig Ericsson
90-talare utan stamp och med mikrofonen
utbytt till nägon klumpig Tysk dito, ett par
stiliga rosthäl prydde batteripläten men va'
fanken, man fär ej vara nogräknad.
"Korkskruvsfantomen" hittade en
kristallmottagare frän Ericsson, nägot som
vid bemresan fick Säkerhetskontrollen pä
Umeä flygplats att gä i taket. Vid röntgen av
hans väska sag dom nämligen en rund dosa
med spolar och grejer, detta tillsammans
Ulf studerar en rysk bakelitapparat
med en liter nyponsoppa föredömligt
förpackad i en invändigt aluminiumkIädd
l-Iitersförpackning. Evan fick snällt packa upp väskan och visa att väskan ej inneböll
nägon tidsinställd bomb
.
Vi har en stäende bokning pä stuga 13, ocb när vi väl anlänt dit följer allt samma
rutiner som tidigare är. Upp tidigt pä fredagsmorgonen och sedan försöker man finnas
med när de olika säljama packar upp sina prylar. Fredagskvällen är en fullkomlig
folkfest, da sitter man helst pä stugans veranda med ett glas vin i handen och beskädar
trängseln ute pä marknadsplatsen, vid det laget har man inventerat samtliga försäljares
utbud ocb kan lugnt luta sig tillbaka.
Lördagsmorgonen följer samma rutiner som fredagen, en och annan ny säljare har
tillkommit och närboende handIare kan ba tagit med sig nya alster.
Sammantaget kan man väl säga att de flesta marknader är snarlika, det är längt mellan
fynden men alla lever vi väl pä hoppet, eller bur?
Gunnar Madig
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Rapport frän ärsmötet 2007 iMotala
"Stockholm

- Mota/a, Stockholm

- Motala", löd ropen lördagen den 12 maj.

Det var dags för ärsmöte i STSF 2007.
Morgondiset över Vättem ersattes av
röken när 150 mopedister varvade
upp sina motorer. Motalas invänare
lämnade sedan staden i gryningen för
det ärliga nostalgi-moped rallyt pä
55 km.
Vid lunchtid hade sä STSF styrkoma,
drygt 30 person er och hunden Freja,
intagit staden och en stärkande lunch
intogs. Kommunikationer är väsentliga
när man ska inta främmande territorium
sä efter lunch bar det iväg till Motalas
längvägssändare, numera Sveriges
Rundradiomuseum. När Radiostationen lades ned 1962 hade den varit igäng sedan
sommaren 1927. Radioutsändningar började i Sverige 1922 med provsändningar.
Men sä 1924 beslöt Riksdagen att Televerket (dävarande Telegraf-verket) skulle ta
hand om det tekniska och det nybildade Radiotjänst skulle svara för
programverksamheten. Idag kan man fortfarande höra signalen SK5SM (Stockholm
- Motala) i etem men da frän radioamatörstationen. Vi fick en ingäende guidning av
museet som har flera spännande och tidstypiska miljöer att visa. Man kan även
Iyssna till intressanta inspelningar frän radions tidigare förändringar som rar dagens
omorganisation att blekna. Att introducera en kvinnlig nyhetsuppläsare var pa den
tiden nägot som mottogs med stor skepsis.
I museet finns ocksä en mindre utställning om ABC datom med anledning att det är
snart 30 är sedan den svenska persondatom ABC80 sag dagens ljus. Utställningen
speglar ABC-datoremas utveckling frän ABC80 (1978)
till ABC1600 (1984). Under den perioden tillverkades ca
100.000 datorer samt kringutrustning och tillbehör iden
dävarande Luxor fabriken. Motala har sedan länge varit
centrurn för verkstadsindustri. 1822 grund ades Motala
Verkstad och hundra är sen are kom elektronikindustrin.
1923 grundades Luxor i Motala av Axel Holstensson.
Luxors företagsmuseum är numera en del av Motala
Rundradiomuseum och företagsbibliotek, inklusive en
historisk samling radioapparater frän starten till dess
fabriken lad es ned. Världens största radiomottagare
finns pä museet. Och blir man fika sugen sä finns
Radiokonditoriet med tidstypisk inredning frän 40-talet.
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Erbjudandet att under ca 2 timmar klättra de 411 stegen upp i en
av de tvä radiomasterna, 120 m, kunde tyvärr inte accepteras dä
det nu var dags att ätergä til1 möteslokalen och det av alla hett
emotsedda ärsmötet, Ärsmötet med val av ny styrelse, omval av
de som inte hade ett är kvar pä sina mandat, gick som täget
eftersom alla säg fram emot den traditionella ärsmötesauktionen.
Snabbt tömdes bilar och karton ger pä diverse prylar samtidigt
som möteslokalen fyl1des och ett tag var det tveksamt om de
skulle finnas plats för auktionsförrättare och köpare. Men även
det löste sig sä Mats, Bert och Vif med flera kunde utöka och komplettera sina
samlingar.
.
Sä dags för middag, den traditionella
asiatiska STSF-grytan. Bästa ärgängen
hitintills enligt närvarande bedömare.
En läng dag för mänga som startat redan
kl 05:00 pä morgonen för att hinna i tid
till mötet. Men än var dagen inte över.
Nu var det dags att skilja agnama frän
vetet, frägesport. Den ena frägan
omöjligare än den andra men vi lyckades
kora en vinnare. Resten av kvällen är historia. Klockan 22:00 bläste ordförande
Henrik tapto och meddelade att söndag kl 10:00 var det uppställning vid Motala
Motormuseum för att hämta ut lämpligt fordon för hemfärden. Motormuseet är inte
bara fordon utan har även en intressant utställning av radio och TV apparater.
Efter lunch var det sä dags för STSF:ama dra vidare och Motalas invänare äterkom
pä sina mopeder.
Stort TACK till alla som förberett och jobbat med ärsmötet.
Olle Äberg
Källor och läs mera:
Motala Längväg frän början till slut
och lite annat.
Sveriges Rundradiomuseum.
Välkommcn till Radiomusccts
datorutställning.
Motala Rundradiomuseum.
Luxor Radio, God svcnsk radio,
en kort historik.
ViII du klättra upp i en av radiomasterna,
120 m, ring 0141-52202 och boka.
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Lysande om telefondesign
I ärets första nummer av Phonetiken nämnde vär ordförande Henrik sin semesterlektyr: Telefonen - en designhistoria av Lasse Brunnström.
Äntligen har jag själv läst boken, som kom ut för ett är sedan pä Atlantis' förlag.
Och nu mäste jag helt enkelt uppmana alla som är det minsta intresserade av
telefondesign - och det är väl vära läsare? - att skaffa boken. Henrik tipsade om ett
förmänligt erbjudande frän en nätbokhandel, men det kan ocksä löna sig att leta i
antikvariaten.
Design är ju i högsta grad inne, och boklädorna dignar av böcker i ämnet. Vissa
av dessa innehäller avsnitt om telefoner, men tyvärr brister det ofta i sakkunskap.
Bildurvalet är inte alltid gjort med omsorg och feldateringar förekommer.
Telefonkonnässören hittar sällan nägot av intresse pä designhylloma.
Brunnströms bok, däremot, skiljer sig helt frän mängden: den vill man inte bara
bläddra i, utan äga. Den kompletterar pä ett utrnärkt sätt Jan Gamerts Halläl, som
ju behandlar telefonens roll i kontakten människor emellan. Gamert har för övrigt
uppmuntrat Brunnström att skriva den här boken.
Lasse Brunnström var tidigare chef för Röhsska museet i Göteborg och är nu
verksam vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet
(HDK). Med sina breda och djupa kunskaper om arkitektur och industriell
formgivning förmär han sätta in telefondesignen i ett större sammanhang.
Telefonens formspräk - frän begynnelsen till vär tid - belyser han frän flera
perspektiv: det estetiska, det tekniska, det ergonomiska, det ekonomiska och det
sarnhälleliga. Han visar hur olika telefonmodellers utseende hänger sarnman med
säväl teknikens begränsningar och krav som med varje epoks strörnningar inom
arkitektur och formgivning, exempelvis av bilar och bruksföremäl.
Boken ger oss insyn i skapandeprocessen; vi rar följa nägra telefoner frän ideskiss
till färdig serieprodukt och vi rar stifta bekantskap med formgivare som mästaren
Henry Dreyfuss (Western Electric), liksom ätskilliga kända europeiska
telefondesigner. Brunnström har själv
intervjuat flera av dem. De mänga
illustrationerna är väl valda och häller hög
teknisk kvalite, nägot som gäller bokens
heia yttre: typografi, layout och pärmar.
Personligen gladde det mig att bland dem
författaren särskilt tackar i förordet finna
inte bara flera STSF-medlemmar utan
ocksä en tidigare arbetskarnrat,
förlagsredaktören Pontus Reimers.
Michael Stenberg
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Wes/ern Electric 302.
Design:Hemy Dreyfuss

Grängesberg Motor & Nostalgimuseum
De av er som har läst ärsmötesprotokollet i Phonetiken nr 2 noterade kanske att
STSF har erbjudits en utställningsplats pä " Motor & Nostalgimuseet" i Grängesberg
som ligger i södra Dalarna. I mitten av juni äkte jag och ordförande Henrik Lundin
upp till Bergslagen för att träffa museets aktiva kassör Nadja Eriksson, dels för att fä
information om förutsättningarna för att ställa ut i museet men ocksä för att vär
ordförande själv skulle fä se museet och göra sig en bedömning.
Liten bakgrund om museet
Museet är inrymt i en jättestor tegelbyggnad som tidigare utgjorde kraftcentral till
Grängesbergs gruvor. Mänga av de utställda foremalen ägs antingen av föreningen
eller av privatpersoner, varför det da och da sker ombyten i utställningen i synnerhet
bland bilama. Museet är familjevänligt eller "tvärtekniskt", d.v.s. det finns det mesta
för envars smak T.ex. finns en bilskola frän 30-talet, en unik utställning av
skogsbruksmaskiner, veteranbilar, en fotoavdelning, ett torg med butiker frän
13

30-talet. bryggeriutrustning frän bl.a. Grängesbergs gamla bryggeri samt inte minst
ett antal gamla gräv- och ängmaskiner och arbetsfordon iden tyngre klassen. Kort
sagt ett kJart sevärt museum som drivs av en intresseförening där alla är välkomna
att bli medlemmar.
I skrivande stund har erbjudandet inte hunnit presenteras/godkännas av STSF:s
styrelse men vi förväntar ett ok eftersom ett deltagande med utställningsapparater
STSF:s lager ger rekJam om vär förening samt spridning av intresset om och för
telehistorien. Eventuellt kan ett lagerutrymme ocksä disponeras av STSF.

ur

Vär förening behöver förbereda en sädan utställning genom att renovera apparater,
författa och skriva texter, designa utställningen mm. Därför uppmanar vi alla att dra
sitt strä till stacken genom att pä nägot sätt hjälpa till med nägot, Här har vi chansen
till att fä en samlingsplats med konferensrum för 50 pers. samt ett gemensamt
"fönster utät" ( dessutom ligger Grängesberg nästan i mitt i Sverige).
Vi äterkommer med mer information under hösten men hör av er snarast sä vi i god
tid vet vilka som kan hjälpa till med olika saker. Kontakta Henrik Lundin per telefon
eller E-post eller nägon annan i styrelsen.
Oie Jacobsen

FINNES
Böcker SäljeslBytes
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Svenska Telegrafverket:
2 olika häftade böcker
1. 1903-1920 Tfn, Telegraf, radio
2. 1853-1902 Det elektriska telegrafväsendet
Stockholm 330000 1986
Schemor 1938 Tfn-apparter
Handbok för telegrafverkets reparatörer 1919
Byggnadsinstruktion: 2 böcker
1. Linjebyggnad 1931
2. Nätbyggnad 1927
Telegrafverkets apparater 1906
Telelandet Sverige 1953
Ernst Fredrik Alexandersson 1987
Tele nr3 1964, nr 1 1972, nr 2-3 1972, nr 4 1986

Jan Wirström Tfn 08 - 6400924 arb 6437041 bost 070 -7156705
E-post: jan@wirstroms.se
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Länktips
De som ännu inte besökt Centrum för Näringslivshistorias sidor pä internet
rekomrnenderas att göra detta. Där finns bl a ett omfattande material om Ericsson.
Testa denna länk: http://www.naringslivshistoria.se/templatesfPage.aspx?id=l188
Denny Wahlström

FINNES
Nytillverkad TAX. Repliken av taxen som
tillverkades pä uppdrag av Schweiziska
telefonförvaltning för deras 1OO-ärsjubileum.
Om jag inte minns fel sä var det är 1981. Den här
taxen har som Du ser 10 siffror och med största
sannolikhet har den internationella dekadiska
pulser. Den har tillbringat sitt liv i garderoben
och därför i nyskick. Den gräa anslutningsdosan
är litet matt efter det att tagit bort tejpen som man
satt fast kabeln med.
Gösta Lindström Tfn 070-519 00 33

••

I

ONSKAS

Till Ericssons "Kistan" ett trälock eller dei av nedre
delen av trälocket sä jag kan skarva mot mitt befintliga
lock för att fä ihop min telefon. (se foto hur jag menar)
Söker även "rosetten" nedre knappen
enligt bild. Knappen ska vara 5cm i
diameter.
Har du nägot av detta liggande sä
köper eller byter vi ev. nägra delar,
kom med förslag vad du kan behöva
sä kanske jag har nägot
Eller finns det nägon som förmedla
kontakt med nägot gjuteri eller liknande som kan gjuta
en ny rosett. Tacksam för svar.
Denny Wahlström 036-70400, el. arb 036 341920
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Varför samla pä gamla Ericofoner och betala dyrt när man kan köpa
alldeles nya i Hongkong för bara 9 $ styck?
Jan Wirström hälsar frän Elektronikmässan

i Hongkong april 2007.

