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Omslaget
Detta nummers
omslagsbild visar vär
hedersmedlem Georg
Ek. Läs mer om Henrik och Birgitta Lundins besök pä sidan 8.

Redaktionens adress:
Ove Svensson
Rädavägen 26B
43 I 36 Mölndal
Tel 031-873020

I ett tal Bill Gates höll
i Japan für ungefär en
mänad sedan sa han:

phonetiken@stsf.org
webadress:

http://www .stsf.org

Medarbetare i detta nummer
Mats Andersson
Arne Bakken
Ulf Collovin
Leif Kindahl
Henrik Lundin
Gunnar Modig
Fredrik Roos
Ove Svensson
Tomas Söderblom

"För närvarande är
mobiltelefon, fast telefon, e-post och chat helt olika sätt att kommunicera, Genom au sammanföra dessa typer av
kommunikation, kan vi förenkla dem och bli av
med telefonnumren"

I en plattform für telekommunikation som lanseras senare i är - planerar Microsoft att synkronisera alla typer av kontakter.
Om man fär framgäng kommer kanske telefonnummer i framtiden att vara lika okända bland
telefonanvändare som datorernas IP-nummer
idag är bland internet-surfare.
Pä forumet "Antikprat" har det skrivits skämtsamma inlägg om att samla pä gamla telefonnummer. Kanske var det mer substans i detta än
vad skribenten själv kunde tro.
lOve

Upplaga: 230 ex
Tryckt i Sollentuna

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Postadress:

STSF
Box 101
12322 FARSTA

web-adress:
epostadress:
postgiro:
medlemsavgi 11:
inträdesavgifr:

organisationsnr:

http://www.stsf.org
info@stsf.org
757364-5
150 kr/är familj: 170 kr/är
20 kr
802400-0435

Styrelse 2008-2009 :

ordförande

Henrik Lundin

vice ordförande

Anders Joelson

sekreterare

Leif Kindahl

vice sekreterare

Mats Andersson

kassör

Fredrik Roos

Ordförande orerar.
Just hemkommen frän ärsmötet sä sätter jag mig ned
för att skriva ner mina tankar frän mötet. Fick lite
kritik pä att platsen ligger väldigt avlägset och var
svär att nä utan bil. Trots detta sä korn 22 medlernmar och 7 familjemedlemmar
sä vi blev totalt 29
stycken. Ganska normalt deltagarantal. Vi brukar
vara mellan 20 och 30 person er som kommer pä vära
möten.
Föreningen bjöd pä en lättöl och smörgäs vid ankomsten. Ett stort T ACK till
Oie och Anita som ordnat med inköpen av maten och förberedelserna
kring
detta och även till Anette, Anita och Birgitta som hjälptes ät med matlagning
och disk, När det blev dags för middag var alla hungriga och ät med god aptit.
Själva ärsmötet förflöt ganska snabbt dä det inte fanns nägra ärenden frän varken styrelse eller medlemmar. Ordföranden var lite "ringrostig" och glömde
först bort valet av valberedning.
Efter päpekande frän sekreteraren Mats sä rättades det till. Dock var det marigare än väntat. Trodde ett tag att vi skulle gä bet
men till slut löste sig den "Gordiska knuten".
Efter mötet sä berättade vär medlem Arne Bakken om "Oslo-fingerskivan".
En
intressant historia om hur olika val kan trassla till det heia. Kaffe med kanelbulle smakade gott till föredraget.
Sedan kom vi till den guidade rundvandringen
i Grängesbergs
Motor & Nostalgimuseum. Nadja tog oss vant runt i de olika salarna. Där fanns otroligt mänga
skiftande ring som var och en kunde ha glädje av att studera närmare. Där fanns
även Nadjas gamla motorcykel, en BMW av samma modell som polisen hade pä
den tiden. Vi fick tillfälle att se den vägg som STSF har erbjudits möjlighet att
ställa ut telefoner pä. I dagsläget har vi valt ut 43 olika telefoner ur föreningens
arkiv för det ändamälet,
Som vanligt hade vi en klubbauktion där mänga fina saker auktionerades
ut.
Tommy skötte snabbt och vant registreringen och bokföringen. Bengt fick det
tungajobbet
att hälla upp föremälen medan Gunnar svingade klubban och avslutade budgivningen.
Stundtals var budgivningen het dä verkligt attraktiva
objekt gick under klubban.
Henrik
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Kassörens koll
Derma "kassörens koll" är den tolfte i ordningen som jag
skrivit sedan jag tillträdde som kassör för tre är sedan. I
elva av dessa har jag rapporterat medlemsantalet. Det här
blir faktiskt fjärde gängen jag rapporterar medlemsantalet
193. I grafen nedan kan du se hur medlemsantalet varierat
under de tre senaste ären.

Medlemsantal

195

190

185

2006-1

2007-1

2008-1

Nummer a>I Phonetiken

Bland de 193 medlemmarna finns 19 stycken utländska medlemmar, 7 stycken föreningar och tvä hedersmedlemmar. Sedan förra gängen har vi förlorat tvä medlemmar
och fätt tre nya. De som tillkommit är Terje Ellefsen, Stig Ame Lofthagen och Henrik
Carlsson som vi givetvis hälsar varrnt välkomna till föreningen.
Med nästa nummer av Phonetiken kommer ärets medlemsförteckning. Det är med andra
ord hög tid för dig som nyligen flyttat, bytt telefonnummer eller kanske skaffat en ny
e-postadress att anmäla det till mig om du inte redan gjort det. Enklast gör du det med
e-post till kassor@stsf.org
eller med vanlig post till STSF, Box 101, 12322 Farsta.
Ekonomiskt ligger föreningen fortfarande mycket bra till. Det senaste ärsmötet drog
faktiskt in mer pengar än vad det kostade. För den som är intresserad finns ärets budgetförslag med i detta nummer av Phonetiken.
Slutligen viII jag passa pä att gratulera Ingemar Jacobsson i Västerhaninge som har lottats fram som vinnare i jultävlingen i Phonetiken nr 4 - 2007. Priset han fär är en gammal dansk bordsapparat som hittats i föreningens gömmor. Grattis!
Trevlig sommar!
Fredrik Roos
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Budget 2008
Kostnader

Intäkter

Arsmöte
Höstmöte
Postgiro & postbox
Postbefordran
Förbrukni ngsrntrl
Tryckeri
Styrelsens verksamhet
Övrigt

5000
1000
2100
6200
3000
12000
0
200

Medlernsavgifter
Försäljning

27500
2000

Kostnader totalt

29500

Intäkter totalt

29500

Protokoll frän STSF Ärsmöte 10 maj 2008.
Plats: Motor och nostagimuseet, Grängesberg.
Tid: Lördag den 10 maj 2008
I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
I I.

Mötet öppnades av ordföranden Henrik Lundin.
Till ordförande för mötet valdes Henrik Lundin.
Till sekreterare för rnötet valdes Mats Andersson.
Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Henning Söder
man och Bosse Byman.
Förteckning över de närvarande
Mats Andersson, Arne Bakken, Bosse Byman, UlfCollovin, LeifElmik, Hans
Ericsson, Bert Hellsberg, Oie Jacobsen, Anders Järvenpää, Raimo Kultala,
Bengt Lidforss, Lars Liljestrand, Henrik Lundin, Gunnar Modig, Jan Ohlin,
Alvar Persson, Anders Stam, Tommy Sundgren, Evan Svensson, Ove Svensson,
Henning Söderman, Mats Wahlbom.
Mötet ansäg stämrnan utlyst i enlighet med stadgarna.
Dagordningen godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes efter komplettering med att även Denny
Wahlström är suppleant.
Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
Fräga 0111 ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsens arbete.
Beslut om medlemsavgifter till föreningen för kommande verksarnhetsär.
Styrelsens förslag var att medlemsavgiften skulle vara oförändrad dvs Ordinarie
ärsavgift: 150, ärsavgift för familjemedlemskap: 170, ärsavgift för bosatta utanför
Sverige: 175 samt ärsavgift för nyinträdande: 170. Förslaget godkändes av
stärnman.
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12. Val förrättades enligt valberedningens
förslag
a) Till ordförande för ett är omvaldes Henrik Lundin.
b) Till styrelseledamöter
för tvä är omvaldes Anders Joelsson och LeifKindahl.
c) Till suppleant för 2 är omvaldes Denny Wahlström.
d) Till revisor för 2 är omvaldes Christer Lanhage.
e) Till revisorsuppleant
för I är omvaldes Bengt Svensson

13.
14.
15.
16.

17.
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Val av valberedning gay: Mikael Stenberg, (sammankallande),
omval, Leif
Elmik, nyval samt Anders Järvenpää som suppleant, nyval.
Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot
eller föreningsmedlem.
Styrelsens förslag om 0 Kr vilket beslöts av ärsmötet.
Ärenden som styrelsen hänskjutit till ärsmötet.
Inga ärenden.
Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen. Inga ärenden.
Övriga frägor.
Tommy Sundgren informerade om gävor till föreningen frän Ericsson och
Aastra, vilket uppskattades av medlemmarna som gay Tommy välförtjänt
beröm. Anders Järvenpää infonnerade om världens första AXE-station
i Abo. Henrik Lundin informerade om ett kommunikationsmuseum
i
Sankt Petersburg.
Mötet förklarades avslutat
Mats Andersson
mötessekreterare

Henrik Lundin,
mötesordförande

Henning Söderman,
mötets justeringsman

Bosse Byman
mötets justeringsman

S:t Petersburg?
I S:t Petersburg finns "A.S. Popov Central Museum ofCommunications" som är ett
av världens äldsta museer för vetenskap och teknik. Det grundades redan 1872. Närmare presentation finner du pä webadressen: http://tinyurl.com/43rzxg
Min fräga till STSF:s medlemmar är om det finns nägot intresse att planera en
gruppresa för STSF till S:t Petersburg och besöka ovannämnda museum samt turista
i staden?
För att fä en bild av kostnader sä tittade jag pä ett par resebyräers webadresser:
BaSlntemational:
http://www.basinternational.nu/petersburg.htm
Inventus:
http://tinyurl.com/46tm6y
Rysslandresor:
http://tinyurl.com/4odp7r
Prisbilden ligger mellan 6 000 och 10 000 SEK för en 3-4 dagars resa beroende pä
vad man viII inkludera.
Nu villjag att de som tycker detta verkar vara intressant "mailar" till mig sä jag fär
en uppfattning orn intresset och om det är nägon ide att jobba vidare med en gruppresa.
Maila ti 11mig pä: henrik.r.lundin@telia.com
Henrik
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Lördag lO:e maj
"Sä har vi da dagens kanske bästa utrop, en transparent DIALOG, helt oanvänd och i original-förpackning.
Fär jag börja
med en tusenlapp?", hör jag mig
själv säga medan jag kisar mot
den starka värsolen. Jag kan inte
minna mig att vi haft sä fantastiskt väder vid nägot tidigare
ärsmöte, En tapper skara pä c:a
20 telefonentusiaster
har mött
upp denna gang, de flesta är väl
kända ansikten men även ett och
annat nytt. Värrnen i solen pä
museets innergärd är nära pä
bedövande, till och rned för rnig
som nägra timmar tidigare ankommit
Ettusentrehundra

..... ettusenfyra

Arlanda efter tvä veckor i Thailand.

.... ettusenfemhundra

...

Spänrungen i luften börjar tätna, den enda som har lugnet i behäll är Freja, fast sä är
hon ju ocksä en älderstigen dam ... och där till hund. Hennes enda bekymmer är nog
om matte och husse köper sä mycket prylar att hemresan bl ir obekväm. Tidigare pä
dagen har vi hunnit med ärsmötet, en tämligen lättvindig historia. Den enda gängen det
riktigt hettade till var väl när frivilliga till valberedningen
önskades, hettan bestod denna gang av en smärt hysterisk tystnad.
"Ettusensjuhundra

.... Ett och ätta .... "

Sorn extra tilltugg till kaffet, förutom
kakan fick vi sedan nägot som väl nästan är att betrakta sorn en Norgehistoria, den helt osannolika bakgrunden till
den sä kallade "Oslo-fingerskivan",
sä
bakvänd och med sä mänga komplikationer, att man har svärt att läta bli att
dra pä mungiporna, och allt detta pä
grund av en oteknisk byräkrat. Engagerad berättare var vär norske medlem
Arne Bakken.
"Tvärusenerthundra
.... Tvä och tvä",
nu tror jag bestämt Freja sornnat!
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Själva anläggningen som ärsmötet är förlagt till är "Grängesbergs Motor & Nostalgimuseum". Anledningen till att vi är just här, förutom för att se pä birvis väldigt intressant teknikhistoria,
är naturligtvis att föreningen här hittat en lämplig lokal att
exponera delar av sina samlingar i. Lokalerna är utmärkta, rejäla salar, högt till tak,
stenbyggnader med personlighet och kraft och sedan finns här nägot mycket viktigt i
sammanhanget, eldsjälar, engagerade människor som bär pä förmägan att skapa ett
levande museum.
"Tvätusenfemhundra,
fem?"

ska den fina transparenta DIALOGEN gä bort för tvä och

En heldag blir
det, naturligtvis
hälls som ni anat
en auktion, bäde
pä föreningsgods och pä
sädant som olika
medlemmar
lärnnat in. Traditionsenligt avslutas kvällen
med Gittans mumsiga köttgryta, chokladtärta och kaffe till efterrätt och sedan, varje
ärsmötesplanerares
mardröm, den där eländiga traditionen som nägon vimsig tidigare
ordförande hittat pä, en brottningsmatch i telefonkunskap. Ärets kunskapsmästare
blev Ove Svensson. Med ll rätt av 16 rnöjliga blev han ensam herre pä täppan. Första pris var en Dansk apparat frän lagret. Gittan behjälpliga i köket denna gäng var
Anita och Anette, vad gjorde vi utan vära underbara familjemedlemmar? Sä där runt
21.00 var det dags att avrunda en trevlig dag i trevliga vänners lag. När jag sakta gär
mot bilen med Freja längsamt lunkande pä trötta ben strax frarnför, släs jag av en
tanke. Hur kommer det sig att bara tjugo av föreningens c:a 200 medlemmar utnyttjar
förmänen att delta i ett sä fantastiskt arrangemang? Klingar ordet ärsmöte sä illa, är
man rädd att man mästa engagera sig? Känns resan besvärlig? Själv har jag i morgon
en tripp pä 56 mil framför mig, och Göteborgsgänget komrner under söndagen att ha
kört nästan 70 mil innan de kan kliva över hernrnets tröskel. Men faktum är, vi tycker
faktiskt att det är värt det. Glädjen i att fä dela en dag rned goda vänner och samlarkolegor väger lätt upp ornaket med resan.
Jag stänger bildörren, kastar en blick pä Freja som mödosamt hoppar in i husses bil.
Arsmötet är över för denna gäng, men förhoppningsvis ses vi nästa är igen, jag, Freja
och alla andra telefoninspirerade systrar och bröder i STSF.
Hur mycket dialogen gick för? Tja ... sisädär tre papp ....
GlIIlI1(/r

Modig
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Panik i paradiset
Larmet i trapphuset är öronbedövande.
Rökdykaren
halvmetersklassen
och rusar in i mina musei-rum.
Brandbefälet och en polisman
tingjag kan göra.

häller

mig tillbaka

drar igäng en cirkelsäg

medan röken

med klinga i

väller ut. Det finns ingen-

Mobilen pockade pä upprnärksamhet
där jag stod uppkrupen pä stegen i värt nyförvärvade hus. Först efter nägra sekunder känner jag igen m in hustrus upprörda röst. Det brinner
hemma hos oss och brand kären är pä väg.
Ljudet frän sirener tycks komma frän alla hall under den desperata
pä min lagvigda och vära fyra smä barn.

cykelturen.

Jag tänker

Pa gatan är pädraget enormt med ambulanser polis- och brandbilar. Utryckningspersonal
springer av och an, walki tal kies sprakar och slangar rullas ut. Nyfikna strömmar till.
Lättad ser jag familjen till synes oskadd pä trottoaren. Den sexärige sonen gräter - bara
han är tillräckligt gammal för att delvis förstä. Överallt finns medkännande
grannar och
proffs ur räddningsstyrkan.
Min fru berättar att hon hade känt röklukt frän bortre delen av vär stora lägenher och
direkt därpä sett lägor slä ut frän grovköket. Hon hade tömt den närrnast stäende pulversläckaren men lägorna och den bolmande svarta röken stod likväl inte att hejda. Nu stär
hoppet till brandförsvaret.
Det är svärt att hälla desperationen
och tärarna i schack och jag rusar av ren energi trapporna upp till det som trots allt ännu är värt hem. Räddningsstyrkan
viII i all välrnening
hindra min inblandning men jag smiter in bakvägen och ser mina telefoner 0 antikviteter
omgivna av sot 0 den stickande röken - som fossiler frän en Iycklig värld, en värld frän
alldeles nyss.
Snart har allting bedarrat, grovköket har totalt bränts ut, hjältarna rullar hemät, det droppar av fukt efter släckningen
och de krackelerade fönstren stär pä vid gavel.
I förbigäende hör jag en polisman säga att "det var ju bara ett barn". Ert barns lek med en
gammal spis vars sladd jag försurnrnat att rycka loss, en av tre brandvarnare vars batteri
jag inte kommit till skott att ersätta,
Vitvarorna yttre har förbränt till oigenkännlighet
och de fär brytas upp med kofot. Den
frysta maten smälter och till och med mjölken smakar rök. Strax därpä märker jag att
svarven, fräsen och de andra verktygen börjar bli röda av rost.
Mirt i allt detta - fast mest i angränsande rum - finns huvuddelen av min telefonsamling.
Ingenting av den har konkret brunnit upp men allting är skadat av sot och den frätande
röken. Pa väggar, golv 0 tak, i bokhyllor, lädor 0 vitriner.
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Sedan dess har jag mer än nägonsin att göra. Allting skall tas om hand, räddas det
som räddas kan, torkas, putsas och konserveras pä nytt. Bostaden skall saneras och
repareras när samlingarna väl tlyttats. Det är ett arbete som jag helst av allt hade velat
vara förutan.
Därmed har tiden för forskning i telehistoria näst intill bokstavligen brunnit upp och
jag hoppas pä förstäelse frän Phonetikens läsare i det fall att min artikelserie nu blir
försenad, Men jag lovar att äterkomma.
Historien finns ju ändä alltid där dold i arkivens
säväl tragik som dramatik.

oändliga

volymer.

Ibland fylld med

Ingen blev ju trots allt
skadad i mitt eget familjeparadis. Branden kunde
med det allmännas resurser begränsas till just vär
lägenhet och för en gängs
skull tackar jag Gud för all
den skatt som jag har betalat.
Under tiden gär vi hem till

vära nära och kära, vära
kontrollerade
brandvarnare och släckare. Putsar pä
apparater som är roliga att
äga och samla pä men som
i farans stund och katastrofens epicentrum egentligen ingenting betyder.
Tomas Soderbtom

Varning för nedfallande telegraf
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Besök hemma hos vär hedersmedlem Georg Ek.
Under vär USA-tur hade vi förrnänen att bli hembjudna ti 11Sonja och Georg Ek i
Aurora utanför Denver i Colorado USA. Nu är det ju sä att Georg har mer än ett järn
i eiden. Förutom att Georg samlar pä telefoner sä har han ocksä ett brinnande intresse
för järnvägar och tillhörande samlarföremäl.
Vi var hemma hos Georg och Sonja tvä kvällar och vi pratade mycket om telefoner.
Georg plockade fram ur gömmorna och visade mig flera olika projekt av telefoner
som han höll pä att restaurera. Den tredje dagens morgon skjutsade Georg oss till
Union station iDenver där vi bordade täger till Glenwood Springs. Den resan som
Georg rekommenderat
och bokat biljetter ät oss var helt underbar! Rekommenderas.
Innan vi gick in pä stationen visade Georg oss den "tegelsten" som han och Sonja
bekostat vid renovering av stationen. Stenen har inskriptionen "SJ R WYS SWEDEN,
GEORG & SONJA EK". Reklam för värt järnvägsbolag
SJ i storstaden Denver
Inte illa.
Jag passade pä att ta nägra bilder hemma hos Georg och hoppas att bilderna ger rättvisa ät hans fina samling.
Henrik

Norsk läsövning
Som liderskaplig samler av teleteknisk utstyr har en av de gamle rode telefonkioskene veert et onske i mange är.
Rent tilfeldig nevnte en bekant at han hade tlere liggande, han ville bruke nedre
delen til armering av stepearbeider. Han hade tatt betalt av Televerket for ä dernontere og fjeme de mange som skulle tjemes.
Uttrycket en rakett i re ... Fick en ny dimensjon.
Morgonen efter var jeg pä vei med tillhenger. 20 mil senare hade jag en masse ned
taggede deksler etc. trygt hjemme.
En dei av hagen ble en grus lagt pi ass, det ene drar det andre med seg, dermed kom
en red postkasse og stepejems-benk Fra 30-tallet ogsä opp. Det ser nä ut som det
engang var i Oslo, f0T telefonen var allemanseie. Naboen min bestilte Iys iden gjennom den merke vinter vi gär mot.
Noen uker senere og 10 tusen mindre, er jeg meget fornejd med resultatet. I mildertid jaktetjeg pä en gammel brandmelder, somjeg fikk efter annonse- nä montert.
Telefonkiosken RIKS, som den egentlig heter er
tegnet av Georg Fasting og vant konkurransen i
1932. Totalt 367 stär pä bevaringslisten Fra
Norsk Telemuseum. Det er produsert 6000 siden
1933. 1995 var siste produktionsät.
Arne

••
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ONSKAS
I

Reservdelar

till Ericofon

Patrik Nilsson, tel 0454-99005

epost patrik@old-tele.com

Plätkäpan över kopplingsplinten till en AC2100
eller nän ide hur jag tillverkar en ny?
Jan Wirström 070 715 67 05,

(järnvägstelefonen i plät),

e-post: jan@wirstroms.se

Tekniska meddelanden: ärg. 21-23, 33, 46-48
TELE: ärg. 1965-69,71, nr. 4/72, 4/77, 2/82
Ericsson Review: ärg, 1935 och tidigare, nr. 1-3/36, 1+3/37,2-4/38,2/39,3/40,
3+4/41, ärg, 42-45, nr. 3/48, 1/55,3+4171, ärg. 72, nr. 1+3/73,3/74,1+2/75,1+3+4/76,
ärg. 77-78, nr. 2+4179, 1+4/80, ärg, 81 och senare.
All slags dokumentation
(scheman, ritningar, funktionsbeskrivningar, specifikationer,
service- och underhällsanvisningar, utbildningsmaterial för tekniker m.m.) för LME:s
växlar av typerna AGD(OS), AGF, AHD(XY) samt ARD som har använts i Sverige.
Dä jag sommartid tidvis kan vara svär att kontakta per telefon är det lämpligt att ev.
svar sker via E-post, SMS eller som gammalt hederligt pappersbrev.
Raimo Kultala Borovägen 17, 811 35 Sandviken
mobil: 070/326 87 18 e-post: raimo.kultala@tele2.se
Verktyg av alla sorter stämplade med nägon av televerkets symboler. Även verktygsväskor, etuier och lädor använda inom televerket, bäde tomma och fullt utrustade.
Mats Andersson 0225-61122, e-post kruthus@telia.com
Emaljskylt,
intresse

grön med vit text: Telia. Även andra skyltar med tele-anknytning

Ove Svensson

031-873707,

e-post ove@svensson.tf

Apparatsnöre

till Ericofon, Helst grönt men även svart är OK.

Henrik Lundin 08 - 754 33 47 e-post Henrik.R.Lundin@telia.com
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Trätelefon

Diavox valnöt i nyskick. Säljes för 1.500 eller högstbjudande.

Christer Jarl 08 - 27 89 10 eller christer.jarl@telia.com
Nummersändaren
Multimil 2048. Den stora statussymbolen pä 1980-talet.
Zande-Phondex
telefon register att placera under en Dialogapparat. Röd.
Zande-Phondex
telefon register att placera under en Dialog. Beige combi med notisblock.
Dessa tvä var status pä I960-talet. Nya i originalkartong.
Minifjärr. Ring och slä pä värmen i ditt fritidshus. Ny i originalkartong.
Verktygskatalogen
1949. Telegrafverkets författningssamling Serie E:3, 11.
Henrik Lundin 08 - 754 33 47 eller Henrik.R.Lundin@telia.com
Människor emellan C-G Simmons, . Frän rop ti 11 radio, en bok om kommunikationer frän
Hedenhös mot vära dagar. 320 sid, inb. rikt ill. Wiken 1983
Bilder ur svensk telehistoria, Einar Malmgren. Teleböckerna, Sthlm 1972. 128 sid, ill.
Telelandet Sverige av Torsten Althin. Utgiven till Telegrafverkets hundraärsjubileum av
Kungl. Telegrafstyrelsen/Stockholm
1953. 128 sid, inb.
140 är i ledningen, Televerket 1853-1993 K.V.Tahvanainen, 96 sid, ill. Karlshamn 1993
Hallo?!, Norges telefonhistorie, inb, 174 sid. Gyldendal Norsk Forlag 1993.
Telecommunications
since 1796 Oiva Turpeinen. Telecom Finland Ltd. EDJTA Helsinki
1997. 124 sid (engelska)
Ord i sikte, Den optiska telegrafen i Sverige 1794-1881 av K. V. Tahvanainen. Teleböckerna nr 7, 56 sid. Norstedts Tryckeri AB 1994
Ord i sigte. Optisk telegrafi i Danmark 1794-1862. Skrifter fra Post- & Tele Museum 3.
Printed in Denmark. 124 sid. 2000.
From Semaphore to Satellite. lTU 1865-1965. Published by the International
Telecommunication Union on the Occasion of its Centenary, Geneva 1965. 344 sid, engelska, stort format, rikt ill. Inb.
Ericsson. Historien om ett svenskt företag. Lasse Asgärd & Christer EIlgren.
332 sid. Norstedts, Smedjebacken 2000
Minnen frän mina är i TelegrafverketlTeleverket.
Dei I 1934-1961, Bertil Bjurel.
Provupplaga april 199430 ex. 48 sid. Telia Koncernstab Information 12386 Farsta. Notering av förf.: 2Del 11,som väl är mera intressant, torde ej va ra läsbar sä länge berörda lever!
Hälsningar Din tillgivne BertilAutomatik för miljoner. En presentation av televerkets verkstadsrörelse. 130 sid ill. Inb.
Telestyrelsens informationsavd. Sthlm 1963
Telekommunikation
förr och nu. Med exempel frän Östergötland. Peter Andersson. 126
sid. lII. Inb. Televerket, Norrköping, Universitetet i Linköping. Falun 1987
SVENSK-ENGELSK
och ENGELSK--SVENSK
ORDBOK för teletjänsten av Artur
Onnermark Televerkets författn.sarnl Serie B:75. 184 sid. Inb. Sthlm 1967.
K.V. Tahvanainen Tel 08 -669

64 57 e-post: kv.tahvanainen@telia.com
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