Medlemsmöte nr 2, 1995
Plats: Cafe Rutiga Katten, Thulegatan 19, Stockholm.
Tid: 95-09-09, Kl 12.00 - 15.00
Närvarande: Mats Andersson, Thomas Floreteng, Bert Hellsberg, Ingemar Jacobsson,
Christer Lanhage, Lennart Liljeberg, Anders Lindskog, Henrik Lundin, Bosse
Munkhammar, bengt romlin, Henning Söderman, Michael Tegn~r, Gösta Thames,
Denny Wahlström, Kåre Wallman.
1 Mötet öppnades med narnnpresentation och kaffe med landgång.
2. Helt oförberedd för deltagarna dök Gösta Thames upp. Gösta har under sin tid
varit chef på LM:s utveckling av special apparater. Gösta slog sig ned hos oss och
berättade många intressanta händelser från sin tid på LM. Bl a. kan nämnas:
- Gösta började på fabriken på Thulegatan 1938 som ingenjörselev vilket innebar
på den tiden, ett 1/2 år på verkstad, 1/2 år på tekniska avdelningarna, 1/2 på
försä! jn ingsavdelningarna.
- '"Taxen" fanns med i LM:s katalog t.o.m. 1932. 1940 när fabriken flyttade till
Midsomrnarkransen gjordes utrensningar från fabriken. Ojusterade taxar såldes
för 5 kr, justerade för 25 kr.
- Ny tillverkningen av '"Taxen" var en beställning från Schweiz på 10 000
apparater. Anledningen var att Schweiz PTf firade lOO-års jubileum 1980.
Beställningen utökades sedan med 3 000 ex till, samt att Televerket och LM
beställde l 000 ex vardera. Summa 15000 ex. De 30 första exemplaren
slutmonterades i Bollmora. Gösta flög personligen ned med 20 apparater som
handbagage till Schweiz.
- Den första Ericofonen överlämnades till Televerkets generaldirektör Sterky den
I:a Oktober 1953, i samband med Televerkets 100-års jubileum, av LM Eriessons
VD Sven Ture Åberg. Gösta var projektledare för framtagning av Ericofonen. Den
finns tillverkad i 3 olika kåpor. Den första (1953-1960) som är e:a 2 cm högre med
rakt hörtelefoniock tillverkades i två halvor och limmades ihop. Den andra
mer
e:a
krökta tillverkades i ett stycke med plant hörtelefoniock. Gjordes troligen i
1000 ex under 1961. Slutligen den senaste varianten med krökt kåpa och
utsvängt hörtelefoniock (1962-1975). Den genomskinliga kåpan gjordes kanske i
100 - 500 exemplar enligt Gösta. TIllverkades för utställningsändamål. 1976 kom
Erieofon 700 med knappsats till LM:s lOO-års jubileum.
Gösta erbjöd sig att hålla föredrag på våra kommande möten vilket vi
medlemmar mottog med största tacksamhet.
3. Info om planeringen inför nästa årsmöte i Malmö gavs av Thomas.
4. Bokgruppen hade inget nytt att informera om .
5. Stadgarna godkändes. Gösta informerade om ett sätt att ha rullande schema för
arbetet i styrelsen. Kanske något för valberedningen att fundera över. Stadgarna
lägger inget hinder för detta.
6. lnfo om vår förening finns i Samlarnytt. Tack till Lennart Liljeberg som
ombesörjt detta. Intresserade personer har redan hört av sig till Lennart.
7. Databas för telefoner? lnfo från Henrik om planerna. Närmare beskrivning
kommer som artikel i tidningen .
8. Mötet avslutades med sedvanlig bytesstund på gården.
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