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Fredrik Roos

Ordföranden orerar.
Nu närmar sig vintern och det känns skönt att sitta inomhus i värmen. Utanför var det minus sju grader när jag steg
upp i morse. Har köpt mig en ny dator så allt börjar fungera igen. Höstmötet på Tekniska Museet samlade 30 medlemmar denna gång. Jag inledde mötet med att berätta om
en idé som jag har. Det gäller att göra en fotobok över
ovanliga svenska telefoner. Sådana som väldigt få av oss
har hittat men drömmer om. Många fotofirmor erbjuder ju
nu till överkomliga priser att göra fotoböcker. Det svåraste
är ju att bestämma vilka telefoner som ska vara med. Sedan
att hitta en presentabel apparat och att fotografera den.
Skriva en kortfattad text om apparaten, t.ex. tillverkare,
modellbeteckning, utgivningsår, antal tillverkade om man känner till det. Alltså sammanställa de data som vi ”telefonnördar” är intresserade av. När det är klart bestämma
upplägget av boken, hård eller mjuk pärm, text på framsidan – baksidan etc. Min idé var
att en liten arbetsgrupp på t.ex. tre personer kunde jobba med detta och presentera ett förslag till styrelsen. En person under mötet anmälde direkt att han var intresserad av att hjälpa till med detta. Jag hoppas nu att med dessa rader få ett par personer till som vill hjälpa
till. Anmäl gärna ditt intresse direkt till mig.
I mitt upprop i nr 3 av Phonetiken så har jag hitintills bara fått in en intressent! Trodde
faktiskt att fler skulle vara intresserade av att bygga ett fungerande gammalt telenät utefter
järnvägen Mariefred - Läggesta. Jag har även skickat en förfrågan om medverkan till
TKHV = TeleKulturHistoriska Veteranföreningen. Du som tänkt men ännu inte kommit
till skott anmäl ditt intresse nu. Går bra via min E-postadress, ordforande@stsf.org eller
Henrik.R.Lundin@gmail.com.
Från järnvägsmuseet i Gävle har jag fått en förfrågan om vi kan få fram en svart 10-öres
myntapparat som dom behöver till en stationsbyggnad. Vi letar nu efter en sådan för att
hjälpa Järnvägsmuseet.

Nu över till något helt annat. Planerna för utgivningen av Phonetiken under nästa år är nu
beslutad av styrelsen. Glöm inte bort manusstoppet för dina artiklar, önskas och/eller finnes. Det är något att verkligen se fram emot!
Phonetikens utgivningsplan 2011.
Nr 1 Presstopp 25 februari.
Nr 2 Presstopp 13 maj.
Nr 3 Presstopp 26 augusti.
Nr 4 Presstopp 25 november.

Utgivningsdag 21 mars.
Utgivningsdag 13 juni.
Utgivningsdag 19 september.
Utgivningsdag 19 december.

Avslutningsvis vill jag önska alla läsare av Phonetiken en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År 2011.
Henrik
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Kassörens koll
I höstas när jag besökte en av alla dessa underjordiska ledningscentraler från kalla krigets dagar lade jag märke till en
telefonapparat som jag aldrig sett förut. Den såg ut som en
BC582, men med 20 linjer istället för 10. Någon som vet
vad den har för beteckning? Det stod tyvärr inget på bottenplattan som det brukar göra.

Medan alla funderar på detta kan jag passa
på att nämna att det återigen är dags att betala
medlemsavgiften. Du som inte redan betalt
medlemsavgiften för nästa år finner i vanlig
ordning ett inbetalningskort tillsammans med
detta nummer av Phonetiken. Sista inbetalningsdagen är inte förrän den 28:e februari, men om du vet med dig att du brukar
glömma så rekommenderar jag att du betalar
redan idag. Den eventuella räntevinsten du gör
genom att vänta är mindre än 50 öre, vilket
avrundat blir just ingenting nu när 50-öringen
plockats bort.

I hopp om en nollvision vad gäller försenade medlemsavgifter vill jag avsluta med att
meddela att medlemsantalet nu är 182 stycken fördelat på 136 s k singelmedlemmar, 21
familjemedlemmar, 14 europeiska medlemmar, 2 utomeuropeiska, 2 hedersmedlemmar
och 7 föreningsmedlemmar.
God jul och gott nytt år!
Fredrik Roos
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Bland liljor, grevar och fransoser
Lars Magnus Ericsson var i slutet av augusti månad 1881 fortfarande kvar vid den inter
-nationella elektricitetsutställ-ningen i Paris. Den hade i sig inte blivit någon avsevärd
framgång för hans spirande företag och på hotellrummet grubblade han över framtiden.
Problemen hopade sig på hemmaplan. Likviditetskris, gräl med vännen Sundberg i
Gävle, fallerande underleverantörer, den ständiga eftersläpningen på egna leveranser
och så den norske kverulanten.
Lundafödde Carl Anton Mattias Söderberg tog sig nu även friheten att skriva direkt till
Paris. Han hade just fått ett av de fåtaliga och senkomna svaren från Ericsson och betonade att han själv svarade direkt på de 20 minuter som han hade tillgodo innan posten
tömdes.

Söderberg hade samma dag – den 22 augusti 1881 - öppnat sin nya centralstation i
Kristiania och i brist på Ericssons uteblivna apparater lånade han utrustning från Edward Paterson i England. Detta som ett komplement till dennes Gower-Bell-liknande
pulpeter som han av samma skäl tvingats köpa.
Ändå manade han Ericsson att ”göra sådana saker som vi behöfva och vi skola nog
sämjas derom, ty jag må uppriktigt säga att bättre utfördt arbete har jag ej fått från
någon som från Eder”
Därefter kunde han dock inte låta bli att ännu en gång, och med näst intill en papegojas
envishet, påpeka att han själv ”redan från början” hade påtalat att telefonerna borde
vara låsta så att inte den klåfingrige abonnenten själv kunde komma åt vare sig mikrofon eller andra känsliga delar. Inte minst eftersom operatören skulle ansvara för funktionen.
Men Söderbergs eget mått var nu strax rågat. Lars Magnus torde ha insett att hans enerveran-de svenske vän i Kristiania inte gick att tillfredställa. I vart fall inte på Ericssons
villkor och tanken på att låta sig drillas av den självutnämnde agenten låg uppenbarligen inte för honom.

Fläkten från Europa
På utställningen visade värdnationen med stolthet upp det senaste inom fransk ingenjörskonst, med Clement Ader i spetsen, och det svenska Telegrafverkets utsände
överingenjör konstaterade att:
”Inom staden Paris syntes denna modifikation vara den mest använda” och ”Aderska
telefon-kom-bi-nationen liknar i vissa delar den i England talrikt förekommande
Gower-Bellska. Sålunda är den inrättad i form af en liten skifpulpet, något mindre än
Gower-Bells, samt försedd med mikrofon, enligt Crossleys system, bestående af
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kolstafvar fästade under pulpetens trälock”.
”Aders telefonapparat afviker från Gower-Bells hufudsakligen i afseende å mottagningsinstrumentet. Detta utgöres af en (eller två) handtelefoner, inrättade med en
ringformig hästskomagnet, hvilken tillika gör tjenst som handtag.” ”Det var genom
dessa telefoner man i expositionspalatset var i tillfälle att åhöra representationerna å
Stora Operan.”
Fransmännen visade även upp Aders telefon i en bordsvariant. En mindre pulpet
vilade helt enkelt på ett skaft förankrat vid
en rund fot. Det var en konstruktion som i
sin tur kunde jämföras med amerikanska
primitiva försök att på motsvarande sätt
montera en Blake-mikrofon.
Men Lars Magnus hade som vi har sett
vare sig någon pulpet eller någon bordsmodell. Istället använde han Söderbergs
enerverande brev till att på baksidan göra
enkla skisser av de kanske viktigaste sakerna han hade sett på utställningen i Paris: Aders kolstavsmikrofon och hörtelefon
med ringformad magnet. Brevet kom sedan med i bagaget hem till Sverige och
hamnade i kverulantens osorterade kartong.

Aders telefon

Vid skiljevägen
Förvisso var Söderbergs pulpet redan på ritstadiet hemma i Stockholm men det torde
inte ha varit någon idé att ta upp funderingar kring skelettkonstruktioner i diskussionen
med den mannen. Visserligen beundrade agenten den vackra spiral-mikrofonen men
befarade, som vi har sett, att abonnenterna inte skulle kunna låta den nakna skönheten
vara i fred.
I själva verket var Söderberg fortfarande – sin pulpetmodell och sitt Bell-hat till trots –
i mycket påverkad av sina egna amerikanska apparater som han ursprungligen hade fått
sig installerade av den lede fienden. Han vurmade till ex för en enkel hörtelefon i ebonit, att innesluta vitala delar samt i viss mån för induktor.

När Söderbergs eget företag – Elektrisk Byrå – flera år senare skulle presentera sin
första egna telefon - tillika med en av honom själv såväl vidareutvecklad som patenterad mikrofon - så var modellen förvånans-värt lik en amerikansk rektangulär ”låda”
och inte särskilt nyskapande.
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Ericsson hade däremot utvecklat sin spiralmikrofon enligt den etablerade amerikanska
tekniken men med ett annorlunda utförande. Troligen var just designen i det fallet hans
egen idé även om skelettkonstruktioner i sig ingick i tidsandan.
Man skall heller inte glömma att han själv huvudsakligen hade sysslat med, och av instrumentmakaren Henrik Öller utbildats på, telegrafer.
Mästarens dåtida telegrafer var i sin tur mässingskapelser av näst intill konstnärlig
klass och med traditioner ända från 1700-talets urmakerier.
Aders mikrofon passade i detta sammanhang inte Ericsson överhuvudtaget. Den var
gjord med ett bamsigt membran i trä och tycktes manifestera tanken att det var membranets ytstorlek som avgjorde förmågan till ljudupptagning. Den var inte någon skönhet för en finsnickare och ännu mindre för en mekanikus.
Det svenska Telegrafverkets experter ansåg, tröstande nog, att Aders ljud inte var bättre än Blakes eller spiralmikrofonens så tekniskt sett fanns ännu ingen anledning till
panik.
Att Ader använde hörtelefonens magnet som handtag var ju i och för sig fyndigt men
det gjorde han ju själv också även om den då doldes i ett läderklätt rör.
Till syvende och sist hade han ju lagt ner mycken möda på att ta fram den egna hörtelefonen och mikrofonen. Dessa hade redan visat sig hålla streck hemma i Norden
och han kunde ändå inte leverera telefoner i det antal som hemmamarknaden tycktes
kräva.
Men en sak kunde han inte undgå att bära med sig hem från Paris. Tanken på att han till skillnad från Ader - inte hade någon bordsmodell.

Bordstelefonen som utvecklingslinje
Att tala i telefon vid 1880-talets början var högtidligt, ja näst in till sakralt. Själva företeelsen hade något av överhet i sig och så var det också den dåtida eliten som först
skaffade sig uppfinningen. Det var grevar och baroner som Posse och von Otter, rika
företags direktörer som grosshandlarna i Gävle eller myndighetspersoner av olika slag.
Man placerade sig bokstavligen talat stående upprätt vid väggapparaten och personligen minns jag knappt att min gamla mor, ens hundra år senare, ville sätta sig ner när
hon talade i telefon. Allra minst om det var ”riks” och man till på köpet måste tala just
”riks”.
Men i vart fall Clement Ader insåg att det efter ett tag blev tungt att jämt stå vid väggapparaten och man prövade till och med uppfällbara armbågsstöd med plyschklädda
röda kuddar. Dylika kom att säljas såväl i Frankrike som sedermera även i Sverige
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Därifrån var det inte långt till att placera själva apparaten på bordet så att man sittande
och kanske med de viktiga affärshandlingarna framför sig kunde ta det ena samtalet
efter det andra.
Frankrike kom på detta sätt att bli bordstelefonens förlovade land och under de kommande trettio åren utvecklade de franska företagen en lång rad av särskilt vackra bordsapparater medan väggvarianterna helt kom i skymundan. Påfallande många av dem
hade Aders lösning som utgångspunkt.

Än idag betraktar franska samlare väggapparater som rena skräpet jämfört med ett otal
åtråvärda bordsmodeller som säljs i avskräckande prisklasser.
Övergången från väggapparater till bordstelefoner kan man ju se i snart sagt alla länder
men den var alltså särskilt tidig och tydlig i Frankrike. Och där befann sig Lars-Magnus
Ericsson just när utvecklingen började.

En nystart i Sverige
Väl hemma i Stockholm kring mitten av september 1881 gällde det att på nytt ta kontrollen över firman och dess utveckling. En pulpet skulle i vart fall testas mot Söderberg och de övriga kunderna men någon bordsvariant kunde rakt inte presteras. Samtidigt fanns det så mycket annat att ta itu med.

Å andra sidan fanns en mikrofon, en hörtelefon och en ringmekanism vilket naturligtvis
var de mest vitala delarna i alla apparater.
Utan att de arkiverade handlingarna riktigt räcker till för att åskådligt och konkret berätta om det faktiska händelseförloppet skulle jag nu ändå vilja påstå att det var i denna
tankarnas korsbefruktning som en ny modell kom till på Ericssons ritbord.

Vi talar nu om den telefonmodell som långt, långt, senare kom att kallas för ”Liljan”.
Ericsson bestämde sig helt enkelt för att placera ut de delar han redan hade ungefär på
samma sätt som Ader hade gjort med sina väggapparats-delar och på det sättet få fram
en bordstelefon.
Aders mikrofon var tillverkad av trä men den svenska varianten av mässing. Därför
blev fransmannens apparat huvudsakligen byggd av trä medan Lars Magnus använde
metall.
Ericsson kontaktade J. & C.G. Bolinders Mekaniska Verkstads AB. Firman var en av
de större industrierna i Stockholm och de hade redan hjälpt honom med gjutjärnsgods
under flera år, bl a snörtrissor och hus till ringklockor.
Nu var det Bolinders arbetsfolk som fick till uppgift att producera ”gjutna ringhus till
bordapparater”.
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Ringhuset var i själva verket en rund fot i gjutjärn med utrymme för en ringmekanism i mitten. Ytterformen liknade således Aders träfot.
Den uppåtvända ringklockan var den traditionella som Ericsson hade använt på de
hittillsvarande väggapparaterna och i foten doldes också de nödvändiga spolarna
mm.
Upp från fotens bakre kant böjer sig sedan ett rör som håller spiralmikrofonen på
plats mitt över den uppåtriktade ringklockan.
Den läderklädda hörtelefon fick slutligen sin placering liggande i en yttre vagga på
vänstra sidan av foten. Vaggan var rörlig och fungerade samtidigt som klykmekanism. Just denna lösning avvek designmässigt helt från det franska ursprunget men
var densamma som firman använde för sina tidiga skenväxlar.
Modellen kom att produceras i huvudsakligen två
utföranden. En där foten var lackerad i brunt med
gulddekor och spiralmikrofonen traditionellt klarlackad.
I det andra utförandet var foten istället svart med
gulddekor samt spiralmikrofonen och det uppåtriktade röret förnicklat. Mig veterligen var detta
den enda telefonmodell där själva spiralmikrofonen var förnicklad.
Även liljan tillverkades precis som kistan och pulpeten i en variant för mellanstation och i en
med relä för längre linjer.

Som vanligt kom den Ericssonska
firman inte att göra så mycket
mer än själva monteringen i egen
regi. Förvisso lindade chefens
hustru Hilda spolarna men foten göts
som sagt av Bolinders. Spiralmikrofonen
samt smådelar framställdes av Ahlström
och förnicklades av Hedlunds Sterbhus i
Eskilstuna
Lindmansson gjorde som vanligt läderklädseln till hörtelefonen och den vackra
lackeringen med dito dekorering sköttes av målarna Wahlström & Cederholm i
deras verkstad på Grefthuregatan 19B .
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Modellens spridning
Den allra första liljan kom att levereras den 4 november 1881 till greven och tillika
statsminister-sonen Fredrik Arvidsson Posse som under 1880-talet var en av firmans
mest aktade stamkunder. Och greven blev uppenbarligen nöjd för han beställde ytterli
gare några exemplar strax därpå.

Den teknikfrälste järnvägsbyggaren höll vid denna tidpunkt till i Kristianstad där han
var sysselsatt med att bygga den sk Gärdskan, dvs ångspårvägen genom Gärds Härad.
Samtidigt kunde han inte låta bli att dra igång det som sedermera skulle bli den envisa
telefonföreningen för Kristianstad och dess omnejd.
Det tycks ha varit Posses vana att för varje järnvägssträcka han blev engagerad i dels
köpa Ericssons apparater för själva järnvägsbolagets räkning samt att även vid behov
inspirera till lokala telefonföreningar i närområdet och då med samma apparatval.
Knappt tre veckor senare sändes den andra liljan till en annan stamkund, Ericssons huvudsakliga ombud i Finland, kaptenen Frans Nordfors i Åbo, och den tredje apparaten
gick så ända till den ryska huvudstaden S:t Peterburg.
Vännen och grosshandlaren Andersson i Gävle lyckönskades till sin nya firma med en
lilja för ”det billiga priset af kronor 80” mot listpriset 90:-

I såväl Örebro som Åbo lyckades Ericsson slå ut sin gamle chef Öller i anbudsgivningen genom att visa upp sina två nya modeller, pulpeten och liljan, och Örebroarna
köpte av båda sorter. De lät själva tillverka batterilådor av lågprismodell. Lådorna fick
var och en i föreningen ytbehandla enligt eget gottfinnande.
Ericssons gode vän, Meurling, fick i uppdrag att koppla samman 5 liljor i ett slags nätverk på Söderbergs arbetsgivares kontor, försäkringsbolaget Svea i Göteborg.
Visserligen tycks bara tre ha expedierats men de var å andra sidan sammankopplade
med något slags specialtillverkade växelmekanismer vilket uppenbarligen Meurling
redde ut. Så sent som 1887 fick Ericsson i alla fall åter in Sveas apparater för reparation.
Till Helsingborg i söder gick minst sex st av denna tidiga bordsmodell. Och en annan
kund fick liljor levererade med kontakter som gjorde dem flyttbara, dvs en mycket tidig
konstruktion av telefonjack.
På detta sätt kom ett mindre antal liljor att, under några år i början av 1880-talet, spridas
ut bland Ericssons kunder både hemma och i utlandet. Jämfört med övriga modeller så
blev dock pionjären bland bordsapparater ingen omedelbar numerär försäljningsframgång.
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Visserligen tog även Sundberg i Gävle hand om en lilja men den bokstavligen talat
försvann när han dumt nog sände in apparaten för reparation dold i en retur av tomlådor. Eftersom kontoret i Stockholm inte hade förvarnats kom liljan bort och de enrägna efterforskningarna blev resultatlösa.
Till råga på allt hade Sundberg gjort samma sak en gång tidigare och ”då emottogo
vi lådan uppbruten och apparaten blottad och genomvåt utaf föregående nattens
hellregn” Och nu fick Sundberg helt enkelt ”sjelf stå risken för följderna”.
Starkare än så var alltså inte Lars Magnus vänskap med mannen och linjebyggaren
från den första triumfens dagar.

Liljornas svanesång
Som alla vackra blommor skulle även liljan bildlikt talat vissna och dö. Ericsson
själv var mycket nöjd med att han hade lyckats tillverka dem ”uti en nätt och treflig
facon” dvs enligt den skelettprincip han redan hade utnyttjat när spiralmikrofonen
kom till.
Det fagra utseendet kunde dock inte dölja en avgörande brist som alla hans redan i
grunden omoderna modeller led av vid denna tid. Apparaterna var ju galvaniska och
skulle strax få det svårt att mäta sig med den teknik som Bellbolaget hade etablerat
flera år tidigare.
Med större nät, längre linjer och ökat användande orkade de galvaniska batterierna
sämre och sämre. Det räckte tillika med besväret att ta hand om skötseln av det ändå
nödvändiga batteriet för själva samtalen.
Liljan kom huvudsakligen att tillverkas under drygt ett års tid efter introduktionen.
Därefter säger man oftast i handlingarna att de görs på beställning och det budskapet
upprepas under flera år. Mest verkar man därmed ha portionerat ut enstaka gamla
restexemplar till dem som verkligen ville ha.
Och den 14 augusti 1885 kom den slutgiltiga domen när en Örebroare får ett något
spydigt svar på sin förfrågan om inbyte ”att vi ej kunna tillbyta oss gamla,
galvaniska skrifbords-apparater. Wi ha förut ca 100 st sådana halffärdiga och få
antagligen lägga hela partiet i skrotlådan”.

Likväl kom något restexemplar att levereras ännu senare och den sista notering jag
har återfunnit är när Stockholms Allmänna Telefon får köpa en dammig lilja den 6
mars 1889 för det facila priset 35 kronor.
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Det tillgängliga källmaterialet påvisar dock
enligt min bedömning att det endast tillverades ca 140-150 exemplar av liljan totalt
och att en klar majoritet av dessa var svartlackerade med förnicklad spiralmikrofon.
De levererades huvudsakligen, och sporadiskt, ut till kund under åren 1882 och 1883.

Några få har bevarats in i modern tid.
Därmed kan man sammanfattningsvis säga
att det enda som egentligen blev framgångsrikt med liljan var den tanke om en skelettkonstruktion för bordstelefoner som den
hade fött. Det var dessutom, och i högre utsträckning än i andra fall, en tanke som tycks
ha varit Ericssons egen tillämpning och som
han därefter skulle låta ärvas av andra modeller.
Samtida teckning av Liljan

Tomas Söderblom

Höstmötet på Tekniska Museet i Stockholm
Lördagen den 23 okt samlades en stor skara trogna medlemmar på Tekniska Museet.
Närmare bestämt 30 st varav många långväga, som t ex. från Danmark, Lund, Vänersborg, Jönköping, Örnsköldsvik, Umeå samt Åbo i Finland. Roligt att så många kom.
Efter kaffe och smörgås tog vi plats i läsesalen för några intressanta programpunkter.
Vi började med att presentera oss själva. Intressant att höra korta historier från var och
en. Många hade rest till Stockholm enkom för att vara med på mötet. Kul!
Vår ordförande informerade om en idé som han diskuterat med styrelsen om. Det var
att ta fram en fotobok med bilder på ovanliga telefoner. Medlemmarna sa sig vara intresserade av detta men när frågan kom om att medverka i en arbetsgrupp för att ta
fram boken var det märkbart tyst. Tanken var att tre medlemmar tillsammans kunde
arbeta med detta. En anmälde intresse! Undrar om det någonsin blir en bok? Styrelsen
kan ju inte själva göra allt!

Henrik, vår ordförande, manade oss särskilt att hjälpa valberedningen, Gunnar Modig
och Tommy Sundgren, med att ta fram kandidater till nästa års val av ny styrelse. Tyvärr avgår större delen av styrelsen och finns det inga kandidater måste vi ju lägga ned
föreningen. Det får inte bara ske. Många av oss har ju fortfarande tidskrävande arbeten, så vi hoppas mycket på våra pensionerade kamrater.
Henrik berättade också att Enköping med besök på ”Teleseum” fanns som förslag för årsstämman.
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Efter denna uppmuntrande inledning tog Anders Lindeberg-Lindvet till orda.
Anders som är museiintendent var ju tidigare ansvarig för Telemuseums samlingar
men har nu tagit över även för större teknikområden som inte bara är tele.
Han berättade bl.a. att det pågår intressanta samtal med Ericsson om bl.a. Ericsson
rummet. Går det att flytta eller kan det ligga kvar. Kan Telemuseum uppstå igen?
2011 startar även en ny mycket stor utställning om rymden, IT etc. Större delen av
museets botten-våning med stora maskinhallen m.m. kommer att byta skepnad
under hela 2011.
Efter detta visade och berättade Anders en hel del om särskilt speciella telefonapparater. Bl.a. några automatnummerslagare av Betulanders konstruktion, den
1,5 och 2 miljonte Taxen samt den 3 miljonte Televerksabonnenten 1962 i form
av en BC 560. Likaså stereofoniöverföring från Operan i Paris 1882!

Anders berättade också om museets förnämliga bibliotek dit vi alla är välkomna
för att söka information och forska. Inom några år hoppas man även kunna erbjuda litteraturen i digital form – sökbar direkt via internet.
Tomas Söderblom berättade också från sin forskning om Ericssons bokföring från
slutet av 1800-talet.

Det har visat sig att Lars Magnus Ericsson själv kanske inte var så stor uppfinnare
som senare tid har försökt göra gällande. Ericsson var en tillbakadragen och kanske blyg, men en stor entreprenör och kopiatör! Det gör dock inte hans gärning
mindre.
Vi ser fram mot fler intrikata detaljer från Tomas.
Efter detta gick ut på Gärdet för att få se på Optiska Telegrafens ”regering” under
ledning av Anders igen. En medlem hade tidigare framfört önskemål om att få se
insidan av det lilla huset.
Vi avslutade dagen med sedvanlig baklucke-loppis där alla kunde göra fynd.
Jan Wirström
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Ljusterö gårdsmuseum.
Den 16 oktober skulle jag på fest hos en god vän på Ljusterö. Då beslöt jag mig för att
försöka komma till Ljusterö gårdsmuseum som vår medlem Magnus Thörnberg driver.
Sagt och gjort. Ringde Magnus och hörde efter om det skulle passa. Han hade inte varit
där på länge så han la in ett besök för min skull. På vägen dit stannade jag på fika hos
STSF-medlemmen Dag Unevik som numera bor permanent på ön. Dag och jag var arbetskamrater på Televerket under slutet av 1960-talet och vi båda är ju numera pensionärer. Han kunde sedan guida mig fram till Magnus museum som ligger väl gömt i ett
gammalt sommarstuge-område.
Magnus var på plats när vi kom fram och guidade oss runt. Insåg snart att Magnus intresse ligger åt det elektromekaniska hållet och att han har ”många strängar på sin lyra”.
Flera olika växlar fanns i hans museum och de fungerade! Det visade sig att inte bara
telefoner och växlar intresserade honom. Film och filmprojektorer låg honom varmt om
hjärtat. Magnus har även arbetat som biografvaktmästare på ”min kvartesbio” i Sollentuna. Efter rundturen i museet så fick
vi en kort filmvisning på 7 minuter av
klipp från gamla filmklassiker. Passade
oss pensionärer som handen i handsken! Kommer ni till Ljusterö i sommar så tveka inte att ringa Magnus
innan så kanske han har möjlighet att
öppna för ett besök.
Henrik

Några ord om de sista privata telenäten i Sverige före avregleringen.
Som bekant anlades ett lapptäcke av små privata telefonnät i landets södra och mellersta
delar under 1880-talet och att Televerket först mot årtiondets slut började på allvar att
intressera sig för det nya kommunikationsmedlet. Förutom utbyggnaden av riksledningsnätet kom nämnda verk under 1980-talet att systematiskt köpa upp flertalet av dessa nät.
I början av 1900-talet var telefondriften i stort sett i Televerkets händer förutom i Stockholmsområdet. År 1918 föll även denna bastion när AB Stockholmstelefon uppköptes av
staten. Här hade de privata telenätens historia slutat om inte en liten skara av dem hade
valt att stå utanför Televerket.
Mycket litet förefaller ha skrivits om de privata telenätens återstående historia, varför
några ord om deras utveckling kan vara på sin plats. En källa till samlad information är
Sveriges officiella statistik, men dock bara i sifferform. Författaren har sammanställt
vidstående tabell utifrån detta statistikmaterial, som visar antalet telefoner, växelstationer
samt ledningslängd för varje nät. Siffrorna anger min- och maxvärden och ger således en
fingervisning om nätens utveckling under deras återstående livstid. Avvecklingsåret
finns inte angivet i statistikunderlaget, men detta bör rimligen vara året efter sista lämnad uppgift (statistiken avser förhållanden vid årsslut).
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slutår
1930
1952
1964
1921
1939
1964
1932
1948
1936
1920
1962
1932
1921
1925
1949
1927
1932
1934

Nätägarens namn år 1918.
Bergssjö telefonförening.
Bollnäs–Alfta–Ovanåkers telefonförening.
Dalälvarnas flottningsförening m.fl.
Evertsbergs arbetares handelsförenings AB.
Frostvikens telefonförening.
Grönlands telefonförening.
Hamra kapellags enskilda telefonnät.
Idre kommuns telefonstyrelse.
Jormvattnet–Blåsjöns telefonförening.
Lima kommun.
Malungsfors telefonförening.
Orsa kommuns allmänningsstyrelse.
Orsa kommuns telefonbyggnadskommitté.
Storsjö telefonförening.
Särna kommun.
Västerdalarnas telefonaktiebolag.
Älvdalsåsens telefonförening.
Östhammars telefonförening.

51-85
499-1260
6-185
16-17
2-13
124-610
62-88
4-52
3-23
51-59
18-158
16-32
18-25
13
5-115
225-256
7-25
120-150

telefoner

3-5
4-6
1-10
1
0-1
1-2
2
0-4
0-1
1
1
1
1
3
0-2
8-13
0-1
1

växlar

73-84km
965-1971km
45-1145km
74-76km
18-45km
112-510km*
216-246km
31-191km
28-74km
146km
27-375km*
253-350km
33-35km
82-83km
35-152km
370-390km
26-81km
90-100km

ledningar

Således fanns det fortfarande 18 st. privata telefonnät kvar i slutet av år 1918. Sammanställningen visar att variationsrikedomen var stor beträffande storlek, ekonomisk
driftsform (vilket framgår av namnet i de flesta fall) och överlevnadstid. Några av
näten tycks ha drivits i kommunal regi och kan inte betraktas som privata i strikt mening, men undertecknad har valt att ta med dessa i redovisningen för att visa variationsbredden. Däremot förefaller den geografiska spridningen ha varit tämligen liten
och de allra flesta näten var lokaliserade till Dalarna och Hälsingland. Det sydligaste
nätet låg i Östhammar vid Upplandskusten och det nordligaste kring trakterna av Blåsjön i nordöstra hörnet av Jämtland.
Till listan kan tillfogas ytterligare två nät som uppstod vid ett senare skede, men de
var båda två mycket små och tämligen kortlivade. Först ut var Lötens telefonförening,
vilken bedrev sin verksamhet under åren 1927-31. Dess apparatbestånd var låg och
pendlade runt 13-15 st. under dess korta existenstid. Ett år längre klarade sig Transtrands kommun som drev ett telefonnät under perioden 1929-34. Antalet telefoner
var inledningsvis 43, men gick ned till 8 st. vid årskiftet 1933/34.
Som det framgår av tabellen hade Bollnäs–Alfta–Ovanåkers telefonförening, som
verkade i Hälsingland, det överlägset största nätet både vad gäller apparatantal och
ledningslängd. Under år 1921förefaller namnet ha förenklats till Alfta–Ovanåkers
telefonförening. Föreningen var dessutom framgångsrik och lyckades öka apparatbeståndet i en i det närmaste stadig takt från 499 st. vid utgångsläget 1918 till 1.256 st.
år 1945. Sedan infann sig en mindre svacka, men 1948 pressades siffran en liten smula och rekord uppnåddes med 1.260 apparater. Föga överraskande hade ledningsnätet
också sin största utbredning samtidigt, varvid ledningslängden närmade sig hela
2.000km. Därefter började antalet telefoner att falla och sista uppgiften, som är från
1951, anger beståndet till 1.020 st.
Tack vare en artikel i TELE av legendariske Einar Malmgren kan Alfta–Ovanåkers
telefonförenings historia belysas något allsidigare än i bara kalla siffror. Föreningen
uppstod år 1889 och hade endast 11 medlemmar vid bildandet. Så småningom upprättades 6 växelstationer belägna i Alfta, Näsbyn, Runemo, Edsbyn, Ovanåker och Viksjöfors.
Den största växeln fanns i Edsbyn och hade över 500 abonnenter som mest. Ett intressant förhållande var att växeln i Edsbyn delade lokal med Televerkets första växel. I
Viksjöfors var förhållandena desamma, men här skedde samarbetet ända tills att
föreningen upphörde. Åtminstone i Edsbyn förestods båda växlarna dessutom av
samma föreståndarinna. Föreningens verksamhetsområde hade en utsträckning som
uppgick till 4-5 mil längs Voxnans dalgång.
Ledningsnätet var enkeltrådigt, vilket framförallt bidrog till Alfta–Ovanåkers telefonförenings fall. Med tiden kom elektrifieringen igång även i dessa trakter och föreningens ledningar drabbades av svåra induktionsstörningar från kraftlednings nätet.
Ombyggnad till parledningar, som skulle ha avhjälpt problemen,
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hade inneburit en kostnad på 100.000-tals kronor (dåtida penningvärde), vilket inte
föreningen hade råd med. Långdragna förhandlingar med kraftbolagen resulterade i
att 50.000kr erhölls i ersättning för avveckling av verksamheten. Föreningens växlar slutade att expediera samtal den 31/1 1952, men därefter hade intresserade
abonnenter möjlighet att telefonera med varandra via fast uppkopplade koppel tills
att ledningsnätet revs senare under året.
Förutom ledningsnätet var all apparatur åldersstigen och starkt försliten hos Alfta–
Ovanåkers telefonförening vid nedläggningen. T.ex. hade djupa gropar uppstått i
växlarnas bordsskivor efter otaliga slag från snörpropparna vid deras nedtagande.
Dock hade signaleringsutrustningen på växlarna moderniserats vid något tillfälle,
varvid dessa hade utrustats med transformatorer som gav 50Hz-ström från elnätet
för signaleringen. Oviljan att modernisera hade dock det goda med sig att äldre
telefonapparater hade bevarats åt eftervärlden. Några av dessa förvärvades av dåvarande Telegrafmuseet, däribland L M Ericsson-telefoner av typen kaffe kvarnen
och taxen. Den sistnämnda är av den första typen, som har mikrofonen monterad i
ändan av svängbar bom.
Näst störst var Grönlands telefonförening i Malung, som ligger i Dalarna. Även
”grönlänningarna” var framgångsrika och föreningen presterade en ökning av antalet apparater från 124 st. till 610 under perioden 1918-1951. I relativa termer var
ökningen till och med högre än hos Alfta–Ovanåkers telefonförening då beståndet
nära nog femdubblades, medan hälsingarnas siffror motsvarar en tillväxt på drygt
250%. Efter 1951 började apparatantalet dala och sjönk till 326 st. vid årslutet
1963. Grönlands telefonförening upphörde med verksamheten fr.o.m. den 1/1
1964.
Trots sin litenhet var Malungsfors telefonförening också framgångsrik. År 1918
hade föreningen endast 18 apparater, men rekordåret 1952 var beståndet uppe i 158
st. Sista uppgiftsår är 1961 och då var antalet nere på 97. Tack vare dessa tre framgångsrika nät ökade de privata nätens totala apparatbestånd långt in på 1940- talet
trots att antalet nät minskade undan för undan och att de andra kvarvarande näten
uppvisade en svag eller negativ utveckling. Rekordet infann sig 1948 med 2.077 st.
apparater trots att näten hade decimerats till att vara endast fem till antalet.
Statistiken redovisar inte om näten har använts för privat- eller tjänstebruk, men
telefonnätet som drevs av Dalälvarnas flottningsförening m.fl. hörde definitivt
till den sistnämnda kategorin. Då många intressenter måste samsas om samma
vattendrag vid timmerflottning var det nödvändigt att bygga upp en organisation kring detta. Enligt lagstiftning som infördes 1880 skulle detta ske genom
s.k. flottningsföreningar. Vid strategiska platser byggde man s.k. flottningsstationer, vilka bl.a. fungerade som tillfälliga lokaler åt arbetsledningen.
Flottningsföreningarna längs Dalälven och dess biflöden började utrusta dessa
med telefoner och bygga egna telefonledningar i slutet av 1800-talet. Ledningsnätet blev vidsträckt och 1918 fanns det hela 1.145 km ledning.
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Detta är verkligen mycket om man betänker att det samtidigt bara fanns 185 st. telefoner. Därefter avvecklades nätet successivt och vid årskiftet 1963/64 hade det krympt
till ynka 45km ledning och 6 apparater.
Även om flottarföreningarnas ledningsnät var omfattande så innehade de inte rekordet i
ledningslängd per apparat. Den äran tycks istället Orsa kommuns allmänningsstyrelse
ha haft. För åren 1924 och 1925 rapporterades ledningslängden till 337km, men telefonantalet till bara 16, vilket innebär drygt 21km ledning per apparat i medeltal. I den
motsatta ändan av skalan hittar vi Östhammars telefonförening vars genomsnittliga ledningslängd per telefon uppgick som lägst till bara 0,6km. Siffran är dock ungefärlig då
föreningen tycks ha inrapporterat schablonmässiga uppgifter om ledningslängden.
Antalet växelstationer varierade i näten och kunde vara allt från en enda upp till 13
stycken. En anmärkningsvärd detalj är att några av de mindre näten tycks ha avvecklat
sina växlar med tiden. Till dessa hörde telefonföreningarna i Frostviken och Jormvattnet–Blåsjön samt de kommunala näten i Idre och Särna. Av allt att döma avskaffade
telefonföreningen i Älvdalsåsen sin växel under år 1926, men återinförde densamma
redan nästa år och behöll den under resten av sin existens. Historien förtäljer inte hur
man gick tillväga i de växellösa näten vid anrop, men man torde ha använt samma slag
av kodad signalering som vid järnvägarna innan selektorsystemen såg dagens ljus.
Med nedläggandet av Grönlands telefonförening gick en epok i graven i svensk telehistoria då detta var landets sista dittillsvarande privata telenät. Således dröjde det ända
till början av 1964 innan Televerket monopolställning inom allmän telefoni blev total.
Möjligen kan flottningsföreningarnas nät ha överlevt en bit in i 1964, men detta var
avsett för yrkesmässig verksamhet. I själva verket blev det statliga telemonopolet en
kort parantes i historien då detta som bekant numera är avskaffad genom politiska beslut.

Förutom Sveriges officiella statistik, har följande källor kommit till användning vid
artikelns författande:
Flottningen i Dalälven (Gösta Hellstrand).
Svenska telegrafverket, historisk framställning, del I, IV samt V (Hans Heimbürger).
TELE, årgång 1952: sid. 48-52 (Allmänna telefon försvinner, Einar Malmgren).
Raimo Kultala
Jag rekommenderar alla att titta på den trevliga filmen där vår medlem Bengt Svensson
visar sitt radiomuseum.

http://tinyurl.com/244by25
Ove Svensson
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Diverse tryckt material från Televerket säljes.
OBS! Kursiv stil anger ordagrant återgiven titel.
Allmänna villkor för teleabonnemang (vikt ark, 1982), pris: 5kr.
Anvisningar för instruktristjänsten, pris: 10kr.
Anvisning för elektriska svagströmsanläggningar inom och intill område för allmän väg,
där staten är väghållare (1978), pris: 10kr.
Anvisning för väggtelefon med fingerskiva (tunt pappark med perforeringar), pris: 5kr.
Användningsinstruktion för testtelefon A 079 6142 (folder, 1988), pris: 10kr.
Bruksanvisningar till diverse telefoner (tämligen moderna): Bizz 66, Conference 1000,
Diavox-chefs/sekreterarsystem, Diavox-högtalande, Diavox med huvudlur, Diavox med
kortnummer, Högtalande konferenstelefon, Respons, Telefonautomat DMAA 101 01,
Topic, Voco Multi, pris: 5kr/bruksanvisning.
Bruksanvisningar till diverse teleutrustning (tämligen moderna): datexanslutningsenhet
Philips DCE-X/ST, fjärrmanöverapparat 87-27351, högtalande telefontillsats, modem
Nokia DS 2815.1, nummersändare Multimil 2031 & 2048, telefonsvarare MiniSvar II,
Telefunken T 104 & T 105, Zettler A-ZET c2 + A-ZET c3, pris: 5kr/bruksanvisning.
Demontering och montering av telefonapparat DIAVOX, pris: 25kr.
Felrapport för myntapparat DMAA 101 01 (A4-ark, blank), pris: 5kr.
Färgmärkningsschema för plastisolerad stationskabel (A4-ark), pris: 10kr.
Föreskrifter för expedition av radiosamtal med fartyg på havet över svensk kuststation
(vikt A4-ark, 1954), pris: 10kr.
Godkända utrustningar för talregistrering (1981), pris: 10kr.
Installation Reliance AML II S 1-kanals abonnent-bf (vikt A4-ark), pris: 25kr.
Instruktion för Televerket + Allmän verksstadga (samhäftade, 1968), pris: 10kr.
Instruktion för tömning, byte och plombering av myntbössa avseende telefonautomat 597
och 605 (tunt pappark), pris: 5kr.
Isärtagning och sammansättning av telefonapparat 00-29860 (Dialog), pris: 25kr.
Knappa in på framtiden (två utföranden av reklamblad för Diavox), pris: 5kr.
MYNTOMAT Nyckelpunkter vid installation och felavhjälpning (inplastat ark), pris: 10kr.
–Nu djävlar har vi gjort bort oss igen! (information till fältpersonal), pris: 10kr.
Organisation och arbetsfördelning inom driftsavdelningen (ringpärm, 1971), pris: 10kr.
Reproducerat kretsschema till L M Ericssons telefonsvarare typ LME KTB 1001, pris:
10kr.
Ringa med texttelefon, pris: 10kr.
Särskilda avgifter för vissa telefoner utanför tätort, i fritidshus på campingplatser mm
(folder, 1981), pris: 5kr.
Telefoneringsanvisningar för anknytning i automatisk abonnentväxel A333, pris: 10kr.
Telefoneringsanvisningar för anknytning i automatisk abonnentväxel TV 20/52, pris: 10kr.
Televerkets personalstat, 1/1 1954, pris: 10kr.
forts.
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Televerkets personalstat, 1/1 1956, pris: 10kr.
Underhåll Reliance AML II S 1-kanals abonnent-bf (vikt A4-ark), pris: 25kr.
Urdrag ur Bestämmelser för sambyggnadsanläggningar och Anvisning för självbärande
plastkabel (inplastad folder i fickformat, 1964), pris: 10kr.
4 st. inplastade plastark i fickformat för stationstekniker med stiftnr. för reläer, färgkod
för motstånd, markeringsintervall, m.m, pris: 10kr.
Finns även 8 häften engelskspråkig originaldokumentation (med tryckår 1936-48) till
teleprintrar från Creed och Teletype, ytterligare information lämnas på begäran.
Köparen står för fraktkostnaden. Avhämtning i Sandviken kan ske efter överenskommelse.
Svar önskas i första hand per E-post: raimo.kultala@tele2.se
Vid behov kan jag också nås på telefon: 026/25 21 65
Raimo Kultala
Telefonkiosk modell 41, orange färg, med 1-kronas myntapparat 597 för enkronor.
Komplett med nycklar, nytillverkad hylla, katalogställ, telefoneringsinstruktion mm.
Mycket fin, mycket tung! Lägg ett seriöst bud.
Telefonautomat, 596 grön, för 10-öringar, mycket fin, men tyvärr inga nycklar.
Jan Wirström 070 715 67 05
1 st Ericofonklocka av tidigare modell till kobratelefonen:
BC 610.
Priset kan diskuteras.
1 st. VHS-band:Sveriges Telehistoriska Samlarförening.
Telefoner tillverkade av L.M. Ericsson. pris: 100kr.
Stig Arne Lofthagen. Tel:08-590 80716. E-post:
bigganlofthagen@hotmail.com

Telefontallrikar och askkoppar med olika telefonmotiv säljes.
Planscher tryckt på kartong samt på rulle med telehistoria.
Ring Bengt Romlin 0731 80 70 74.

20

Äldre apparater (Sverige)
Tvt Ekm (väggapp. LB trä)
Lokaltfn trä bord. (LME BC 2050), Lokaltfn vägg (LME BC 1300)
Plåtapp. vägg LB m/1912 (LME 319)
AB 104, AC 140, AC 160, Anknvx 2 dl (AE 250), BD 370, BCV AT
Bakelitapparater (Sverige)
BC 311, BC 312, BC 330 (med/utan förhöjning), BC 331, BC 335, BC 336,
BD 371, M/33 vägg med vev, BC 461, BC 462, BC 466-467,
BC 564/10, BC 660/04, BC 660/08, BC 666/04 vit
Diverse M/50 (BC 560-serien med och utan förhöjning, t.ex 563, 565, 566, 567, 571, 572).
Bärhandtag för dito. Vägghylla för dito.
Tfn M/50 med manöverenh. för modem (95-15690)
Högtalartelefoner (Sverige)
LM DBF 1101 (rörförstärkare) ,29600 (Telvafon), 29611 (Ericovox), 29612 (Wegephone),
29613 (Ericovox 200), Datavox 600, Högtalarunderställ 29616, Högtalarunderställ LM för
Diavox, Diavox högtalande
Härdplastapparater (Sverige)
BC 860 Dialog diverse. Väggfäste för dito. Dialog försöksmodell fsk mod/LM (1/DLG0102)
Dialog M/62 (DLG 1268). Dialog vägg. Dialog 400 (Augustin (DLG 43101).
BC 870, BC 871
Diavox diverse, Diavox 2-linjer, Diavox med kortnr, Diavox för huvudmikrotfn, Diavoxkåpor, Diavox vägg, Diavox 125 (LM), Diavox 150, Diavox 200, Diavox II (LM, beige).
Dialog 2000 + väggfäste. Respons (bord och vägg)
Dana. Fido. Topic Avance Elit. Invtio. Invito Multi. Bizz 66. Agena. View 2000. Minimil.
Knappsatsapparatens utveckling
LM DBH 16202 (10-kn enkelfrevens tonval), Tvt provapp knappsats LM MFC-system
(DBH 16106), BC 560 med knappsats för abonnentväxel (Regeringskansliet 1954),
BC 960 (Nynäshamnsstationen), BC 880 (Nynäshamn), BC 860/88 (Tumbastationen AKE),
BC 881. Dialog 10-kn (LM DLG 02211), Dialog 12-kn (LM DLG 27101), Dialog 13-kn
(LM DLG 27162)
Telefonsvarare
Ekkofon trådspelare, Kirk 5006 med bandkassett, A-Zet med bandkassett (AKA 6196),
Telefunken T101 med bandkassett, LM KTB 1001, LM KTB 11001
Utländska apparater
Norsk Dialog M/67 med plystreringer och ringindikatorljus (fyr). Finsk Dialog. Socotel
S63 knappsatsapparat (PTT Paris). KTAS bakelit fsk. Diavox 100 med fingerskiva
(Helsingfors Telefonförening). Tulipan E-48V med fingerskiva (Polen). BPO 756 med
knappsats 10pps. Trimphone (BPO). Australien stdtelefon 801 bakelit (BPO type 300).
Western Electric 2500DM knappsatsapp. Telrad (Israel), som BPO Type 300.
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Telrad 115/5 M/71. Nya Zeeland HB 670 (motsv. BPO type 300). Portugal AEP
L11560C (BPO type 300). Siemens (Västtyskland) CT/09F med fsk. 2-linjers Diavoxkopia K-80 SET från Taiwan (snyggt plagierad!). PTT väggapp Heemaf/Siemens fsk plåt.
PTT väggapp bakelit (LM DBN 14). Garfield-telefon.

Tillsatser och övrig mtrl
Provningshjälm. växelprovningsapp. Impulssändare (nummerslagare) Telerapid 91, Telerapid 125, Magicall, Macadie M/1935 (BPO 5LA). Mikrotelefoner. Upptagetmarkerare. Trådradio-abonnentmtrl. Modem. Omkopplare. Väggplintar. Väggklockor. Trycksaker. BC 860
Nynäshamn. Appsnörvinda. Postnetterminal. Plintar, jackar, proppar, snören. Nummerpresentatör. Telefonkort. Fingerskivor. Telur. Bärfrekvensaggregat. Mobiltelefon MTB för bil.
Kapslad apparat LM (motsv. 29366)

Växelmtrl
Hemmaväxel Minitel komplett sats. Växelprovningsapparat. A 415 prototyp Beta (LM).
A 345 Logik-app. A 305-apparat. Linjetagare BC 345, BC 580, BC 582 panel, Ltg 10 nr
underställ. 10-nr passningsapp till A 379 (DN-huset)
Litteratur
Mycket olika; fråga mig!
Eskil Dalenius
Tel: 054 - 57 16 70
E-post: eskil.dalenius@telia.com

JULKLAPPSTIPS!
STSF:s medlemmar har nu till jul förmånen att få köpa dessa 3 band för endast 50 kr +
porto!
LM Ericsson 100 år 1876-1976 Omfattande 3 band med undertitlar och olika författare.
Volymerna är på 1200 sidor.
LM Ericsson 100 years 1876-1976 Engelsk text och i övrigt som ovan.
Det är L.M. Minnesgården i Nordtomta, Värmskog som ger oss denna möjlighet. Passa
på tillfället om du inte har dessa.
Kontakta Ingvar Björkström Tel: 0570-46 10 55

VHS-videos med produktpresentationer av Televerkets och Telias produkter.
Något för hemmapularen att överföra till digitalt?
Fyndlåda med anslutningskablar till telefoner, modulartyp.
Prototyper av första halvdigitala telefonsvararen.
Thomas Floreteng E-post: floreteng@hotmail.com eller Tel: 070 6665145
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Saknar en vev till signalinduktor, passande till L.Mapparaten: "Kistan eller Gävleapparaten från 1880-talet".
Upphängningsbygel till äldre mikrotelefon av LM-modell enl. bifogad bild.
Stig Arne Lofthagen. Tel:08-590 80716.
E-post: bigganlofthagen@hotmail.com

Väggfästen till Televerkets Respons vägg, Dialog vägg nr 871, och Diavox vägg
nr 931-933.
Jan Wirström 070 715 67 05
Väggplintar
FV904 - AB114 8skr rund
FV939 - AB130 5/6 skruvar fyrkantig
FV927 - AB440 6 skruvar fyrkantig
FV917 - Klocka Päronformad
FV960 - locket av plåt
Vev
FM3214 FÖR AB440 2
Hörtelefoner gamla Ericsson
Mikrofonkapslar
FL5201 Till Äldre LB t ex AB100/FG121
FL5203 Till LB bakelit tex AB440
RLA 20104 Till tex fälttelefon m/37
Komplett hörtelefonlock med metallring för äldre Ericssonlur
Fäste för tratt Ericsson modell (mindre än Telegrafverkets)
Div apparatsnören 4-trådiga
Gammal klyka till AB100 eller liknande
Sifferbricka kl 3 gammal ericsson (svensk 0-9)
Christina Lindmark

Tel: 031-265238

e-post pcsval@goteborgenergi.se
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Här är några bilder från
källaren till Kommunikationsmuseet i Haag,
som inte är öppen för allmänheten. men som nog
går att besöka, om man
förvarnar i tid.
Museet är öppet för besök :
Se
http://www.denhaag.nl/en/
residents/to/Museum-forCommunication.htm.

för mer information
Bengt Svensson

