
Höstmötet 
 

Lördagen den 22 oktober var det dags för årets 

höstmöte på Tekniska Museet i Stockholm. Mötet 

började med mingel och fika i museets hörsal. En 

hel del  STSF medlemmar hade mött upp, och för 

oss som är ganska färska i föreningen fanns det 

många nya ansikten. Även SVT fanns på plats för 

att filma dagens möte. TV programmet som detta 

är tänkt att ingå i kommer någon gång nästa år. 

Mer information lär säkerligen dyka upp i senare 

nummer av Phonetiken. 
 

Henrik hälsade alla välkomna till mötet och efter 

några ord från SVT:s filmteam var det dags för 

 

 

 

        Henrik hälsar välkommen  

           Monofon  

dagens höjdpunkt, rundvandring i Tekniska Museets nya 

utställning "Älskade telefon - En designhistoria" med Anders 

Lindeberg som guide. Utställningen visar hur teknik, funktion 

och mode, samt olika material och tillverkningsprocesser har 

påverkat telefondesignen genom tiderna. Här visas både telefo-
ner från det numera nedlagda Telemuseums samlingar samt en 

del nytillskott, allt från de första telefonerna fram till dagens 

mobiler med megapixelkameror. En mycket uppskattad utställ-
ning som definitivt är värd ett besök.  

Efter rundvandringen var det åter dags att samlas i hörsalen för 

utförsäljning av föreningens stora lager av danska Ericofoner, 

en mycket passande avslutning på mötet med tanke på Erico-
fonens unika design. De finare exemplaren gick för fyrahundra

kronor styck, medan man för en hundring kunde få ett renove-
ringsobjekt med sig hem. Många tog chansen att förse sig med

både en och två telefoner, och större delen av lagret gick åt. Övriga besökare på 

Tekniska Museet måste undrat vad som var på gång när vi kom på en lång rad 

genom museet med en massa "Kobror" i händerna.  

Efter mötet var det så klart samling på parkeringen för den obligatoriska bagagelucke-
försäljningen. En skara ivriga STSF:are förflyttade sig från bil till bil efterhand som 

nya bagageluckor öppnades, det gällde att vara först fram för att göra det bästa fyndet. 

Henrik hade nog den mest välfyllda bagageluckan, och som en bra försäljare lyckades 

han få många av oss att slå till på allt från telefoniböcker till Diavoxkåpor och en 

gammal kristallmottagare. Själva gick vi därifrån med ett torrelement från Kungliga 

Telegrafverket för tjugo kronor, ett riktigt fynd!  
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