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Redaktörens ruta 
 

Omslaget 
 

 

/Ove 

Ole Jacobsen 

Jukka Laine 

Christer Lanhage 

Bengt Lidforss 

Henrik Lundin 

Gunnar Modig 

Bosse Munkhammar 

Tommy Sundgren 

Ove Svensson 

Redaktionens adress:
  Mikael Tegnér
  Pl 2631
  441 96  Alingsås 
Telefon: 
  0322-503 09

E-post:
  phonetiken@stsf.org

Web-adress:
  http://www.stsf.org

Styrelse 2003-2004 : 

ordförande: Gunnar Modig
vice ordförande: Anders Joelsson
sekreterare: Tommy Sundgren
vice sekreterare: Bengt Lidforss
kassör: Ole Jacobsen 

 

Från redaktionen efterlyser vi nya medarbetare

till Phonetiken. Insatsen kan bestå i allt från att 

hitta intressanta notiser som passar i tidningen 

till att skriva artiklar eller redigera. Var du bor 

har ingen betydelse. Arbetet är intressant och du

kan lägga ner så mycket eller lite tid som passar

dig.  Är du tveksam så testa att delta i 

produktionen av ett nummer.

Den ovanliga

växeln som visas på

detta nummers

omslag kommer

från Elisa  

Telefonmuseum i 

Helsingfors. Museet 

är normalt inte 

öppet för 

allmänheten annat än för grupper som förbeställt

men medlemmar i STSF kan ta kontakt med 

Jukka Laine på telefon +358 50 505 1055 eller 

via email  jukka.laine@elisa.fi så kan han ordna 

en visning.  Om du har bekanta som inte är 

föreningsmedlemmar och som vill besöka mu-
seet kan de ta kontakt med fru Anna Savikko, 

e-mail anna.savikko@elisa.fi , tel +358 10 26

22 914.  Museet har många intressanta tele-
histostoriska objekt som absolut är värda ett 

besök  Du hittar det på Runebergsgatan 43 ca 

1,5 km från Järnvägsstationen. Adressen är lätt 

att nå med kollektivtrafik.



ORDFÖRANDEN ORERAR 
 

 

 

 

 

Ordföranden i väntan på medlemmarnas 

ankomst till årsmötet. 
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Så var återigen en sommar till ända, en sommar som väl får sägas gå till historien som 

den kallaste och blötaste på länge. Den värme och den sol som vi nordbor så väl behö-
ver för att klara den långa vinterns mörker och kyla har lyst med sin frånvaro. Vi får 

leva på minnena från tidigare somrar och blicka fram emot nästa förhoppningsvis full-
ändade, soldränkta, värmerekordsfyllda semesterperiod........ Suck... 

De tappra ”STSF:are” som mötte upp till årsmötet i Värmskog fick uppleva ett vår-
vackert Värmland som bjöd på sol men också aningen duggregn. Regnet till trots var 

stämningen hög både vid dagens aktiviteter och inte minst under kvällens samkväm. På

 traditionellt Värmskogs-vis (åtminstone när STSF samlas där) avrundades kvällen av 

Henrik med något om en saltgurka.... 

Lite synd kanske att inte fler slöt upp, men våren är en tuff tid för många, full av åta-
ganden av allehanda slag. Det är inte alltid så lätt att kombinera sitt familjeliv med sina 

fritidsintressen, och sedan har man ju ett jobb att sköta också... 

Under det gångna året har föreningen kommit att få, och köpa in stora mängder av 

gammalt telegods. Detta måste vi nu börja sälja ut till er högt värderade medlemmar.

Vi har påtagliga problem med att lagra alla telefoner och kommer därför att i höst köra 

en extra anbudsauktion med enbart prylar från våra lager. 

Jag vill passa på tillfället och tacka Stig Wenander och svärsonen Kjell Ericsson för 

den frikostiga gåvan som STSF fick mottaga i samband med Stigs flytt till annan 

boendeform. 

Detta med att kunna erbjuda er medlemmar att köpa intressanta objekt för en överkom-
lig peng ser vi i styrelsen som en av de uppgifter vår förening har. 

Vi har fört diskussioner vad vårt uppdrag egentligen är, om STSF verkligen ska köpa in 

sådana här lager för att sedan sälja vidare. Här skulle vi vilja höra era åsikter, vad tyck- 
er ni att vår förening ska syssla med? 

Den stora tillströmning av medlem-
mar som vi haft de senaste åren har 

inneburit att matrikeln innehåller 

många namn som inte är annat än

just namn i en matrikel. Därför 

kommer vi att sätta oss ned i höst

och ringa runt och prata en stund

 med er var och en. Detta för att 

skaffa oss en uppfattning om era 

önskemål och åsikter. Så bli inte 

förvånad om  någon styrelsebroder 

plötslig dyker upp i en telefon nära 

dig. Och passa på tillfället att 

uttrycka din mening. 



Kassörens koll 
 

Återigen öppnar jag rutan med att berätta om nytillkomna medlemmar till vår förening 

nämligen följande: Mats Dahlin i Danderyd, Lars Thorsell i Stockholm, Per Hagertz i 

Ronneby, Birgitta Eriksson i Avesta, Jan Undin i Stockholm, Lennart S Berlin i Floda,  

Per Ericsson i Lit, Ulf Collovin i Segeltorp, Rolf Andersson i Solna, Kenneth Svensson i 

Enskede, Jonas Andersson i Huddinge, Lars Wikman i Stockholm, Jorma Helg i 

Stockholm samt Dan Stålberg i  Haninge. M.a.o. 14 nya medlemmar som alla hälsas 

varmt välkomna. 

Tyvärr kanske också skall nämnas att nio medlemmar lämnat STSF eftersom de inte 

har betalt årsavgiften för 2004 (slutet av augusti).  
 

Som nämts på annan plats i tidningen så håller vi på och investerar i ett lager med 

reservdelar och telefoner till gagn för alla i föreningen. Det innebär arbete och kostar 

naturligtvis pengar. Tunga poster i vår ekonomi är tryckningen av tidningen samt 

portokostnaderna.  

Men får vi bara snurr på försäljningen ur lagret så lyfter föreningens likviditet återigen 

till +++.  Apropå porto mm. så vore det oerhört bra, om fler av er kunde uppge sin E-

postadress  

till oss. På så sätt kunde vi oftare gå ut med information till alla. 
  

Alltså:    TELEFONNUMMER + E- POSTADRESSER till kassören!!  
 

Er kassör Ole önskar er en skön telefonsamlarhöst!  

 
KÖP RESERVDELAR FRÅN STSF ! 
 

De gröna/bruna flätade tygsnörena på mikrotelefonerna (luren) brukar ofta vara i dåligt 

skick.  

Som du säkert vet så renoverades äldre tiders telefoner i mycket större utsträckning än 

idag. Därför är det inte fel att byta ut ett dåligt snöre. Och så framträder ju talet mycket 

klarare tack vare ett nytt mikrotelefonsnöre…………  

Nu har du chansen att åtgärda detta till en kostnad av 220 kr/st. Frakt 11 kr + ”Jifty” påse 

ca 5 kr tillkommer. Dessa snören är specialtillverkade för STSF i Australien och mycket 

välgjorda. 

Antalet ”snören” är begränsad så först till kvarn…. 

Maila eller skriv till mig så skickar jag så fort jag kan. 
 

Efter höstmötet kommer STSF att på hemsidan ha olika typer av kablar till salu. Senare 

också  

andra ”småreservdelar”. Det är angeläget att ni berättar för oss vilka frekventa smådelar 

som ni tycker att vi skall låta tillverka, som t.ex. kordongskruvar mm. 

 

E-post:  kassoren@stsf.org   / Ole Jacobsen 
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Förslag till nya styrelsen önskas.  
 

Som vi alla känner till så ska två platser i STSF:s styrelse ersättas på 

nästa årsmöte. Det är vår ordförande Gunnar Modig och vår sekreterare 

Tommy Sundgren som nu faller för åldersstrecket enligt våra stadgar. 
 

Du som har ett par timmar över i veckan och vill vara med och påverka/

utveckla föreningen hör av dig till valberedningen. Kan du inte själv så 

kan du även föreslå någon annan kandidat. Glöm inte att vidtala 

vederbörande innan. Ring och tipsa oss! Michael Stenberg 013-14 70 

35 kväll eller Henrik Lundin 08-754 3347 kväll.  
 

 

 

Här följer ett klipp ur: 

INSTRUKTION För skarvning av DUPLEX - KABELN 

STOCKHOLM - GÖTEBORG III. ALLMÄNNA 

FÖRESKRIFTER.  

 

1. Vid brännskador av varje slag (paraffin, tenn, stearin etc.) skall Ni ej 

vidröra brännskadan utan omedelbart hälla fotogen i såret, som 

härigenom överdrages med en hinna av fotogen. Smärtan upphör, och 

såret hålles rent genom fotogenhinnan. Härefter bör förmannen snarast 

tilllkallas för att behandla såret med olivolja och binda om detsamma.  
 

2. Om Ni observerar att kabeln är våt, när Ni tager av blymanteln, skall 

Ni omedelbart tillkalla förmannen. Denne har då att undersöka, var 

blymanteln är sönder och begränsa och avhjälpa skadan.  

 

Göteborg den 12 februari 1921.  

EINAR STRÖM.  

Linjeingeniör.  
 

 



Nyhetsklipp från förr. 
 

 

  

 

(ur Det hände 1953) 

 

Ericofon 
 

 

 

 (ur Det hände 1957)   
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När Nynäshamns telefonstation öppnades 

för trafik den 16. Maj 1952 var ett mind- 
re antal abonnentappartater utrustade

med knappsats. Detta var första gången i 

Sverige och såvitt känt är, även i Europa 

som knappsatssystem för abonnenter ta- 
gits i praktisk drift. 

Man erhåller önskat nummer genom att 

trycka ned knapparna och tack vare att 

stationsutrustningen är  utförd enligt Te-
leverkets markörsystem med koordinat-
väljare kopplas samtalet upp praktiskt 

taget lika fort som man hinner trycka på 

knapparna. 

Stationsregistren är utförda med elektroniska mottagningsanordningar. Från början 

användes vanliga elektronrör men i oktober 1953 insattes ett register där elektronrören 

ersatts med transistorer. 

Knappsatsinställningen har fungerat praktiskt taget utan fel och har visat sig synnerli-
gen snabb och ändamålsenlig.   

Inom fjärde distriktet, göteborgs nätgrupp och Malmö nät- 
grupp påbörjades i juli månad 1957 prov med den nya telefon-
apparattypen Ericofon, vilken även kallats ”Kobran”.  

För provet har från LM Ericsson inköpts  1 000 Ericofoner i 

sidoapparatutförande. Apparaternas färg är benvit. Ericofonen 

består endast av en mikrotelefon, vars mikrofonända är utbil-
dad till en fot, som inrymmer fingerskiva, klyka, mikrofon-
transformator mm. Utöver gällande avgifter för sidoapparat 

uttages för Ericofonen en extra avgift av 50 kronor.  



Telefonapparat Dialog 
 

Tidig Dialog De sju huvuddelarna 
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Dialogens historia startar för drygt 40 år sedan, i början av 1960 talet. Ericofonen hade 

blivit en framgångsrik produkt under slutet av 1950-talet men många telefonbolag ville 

ha en modern apparat av mera klassiskt utseende. Bakelitapparaten från 1947, som 

egentligen var en uppfräschad variant av den modell som introducerades redan under 

tidigt 1930-tal, uppfyllde inte de krav som ställdes. I samarbete med Televerket startade 

man därför utvecklingen av en telefon med modern design och teknik. Apparaten blev i 

sitt första utförande klar 1962 och fick namnet Dialog. Den nya telefonen tillverkades, 

precis som Ericofonen, i  termoplast istället för bakelit, som förut använts. Detta innebar 

att den kunde göras lättare än de äldre modellerna och att man fick större frihet vid 

designen av apparaten. Det blev också lättare att tillverka kåporna i olika färger. 

 

Det dröjde till 1965 innan Dialogen kom i drift i Televerkets nät. Vid denna tid hade 

även Televerkstäderna startat produktion av Dialog-telefoner och detaljer i utseendet 

hade förändrats till det vi känner igen.  

 

Dialog består av sju huvuddelar: bottenplatta, klocka, fingerskiva, talkretskort, hölje, 

mikrotelefon och anslutningskablar. Höljet kan lossas från bottenplattan med en skruv så 

att anslutningar och övriga komponenter blir åtkomliga för utbyte eller service.  

 

Kåpan har  under  viloläget för mikrotelefonen ett bärhandtag som gör det enkelt att 

flytta apparaten. På de apparater som Ericsson tillverkar för export är bärhandtagets plast 

genomskinlig. Detta gör att det inte blir helt mörkt inuti apparaten och därmed mindre 

trivsamt för insekter som vill bygga bo.  

 

Ringklockan är av en ny modell med högt motstånd som kan vara ansluten parallellt med 

telefonen utan att dämpa ljudet märkbart. Den påverkas inte heller av 

fingerskiveimpulserna. Äldre klockor med lågt motstånd ”pinglade” när man slog siffror 

på en annan apparat ansluten till samma ledning.                                                                         
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Dialog kom efter hand också att tillverkas på 

licens av andra tillverkare som t ex Elektrisk 

Bureau i Norge och Kirk i Danmark. De 

apparater som tillverkas i Norge för norska 

marknaden skiljer sig från de som används bl 

a av Televerket genom att de har en dynamisk 

mikrofon istället för den traditionella 

kolkornsmikrofonen och en annorlunda 

fingerskiva. De dansktillverkade apparaterna  

är mycket lika dem som tillverkas av Ericsson 

men görs i en del andra färger exempelvis 

mossgrönt och senapsgult.  I Finland hade 

Ericsson egen tillverkning av Dialogapparater 

för bl a den finska marknaden. 

 

Televerket erbjöd ursprungligen Dialog i tre 

färger, vitt, grått och svart. Kunderna valde i 

huvudsak grå och vita apparater, andelen 

svarta var bara några enstaka procent. 

Valmöjligheterna ökades 1976 då man efter 

marknadsundersökningar införde de nya 

färgerna rött, gult och mörkgrönt. Ericsson 

tillverkade Dialog i ett större antal färger för 

olika marknader.  
 

Redan till den programminnesstyrda stationen 

i Tumba tillverkade Ericsson Dialog-telefoner 

med 12 knappars knappsats. De skiljer sig 

från senare knappsatsapparater genom att de 

istället för stjärna och fyrkant har knappar 

märkta A och B. Knapparna är också större än 

de på senare modeller. Tio- och tretton-

knappars Dialoger tillverkades av Ericsson för 

bl a Televerket. Tio knappars för pulsval och 

tretton-knapparts för tonval. Dessa  fanns bara 

under relativt kort tid fram tills Diavox-

apparaten presenterades 1980 

 

Den som vill skaffa sig en samling  telefoner 

och har mycket begränsade tillgångar  kan 

satsa på Dialoger. På loppmarknader och 

liknande går de idag att hitta för enstaka tior. 

 

OveS 

Elektrisk Beureau-tillverkad Dialog 

Ericsson-tillverkad genomskinlig Dialog 

Knappsatsapparat för Tumba-stationen 
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Televerkets telefonkiosk m/61 
 

Hur såg det egentligen ut i en m/61-

telefonkiosk för några decennier sedan? 

Utvändigt var dessa plåtkiosker ofta 

orangemålade och hade svart tak, men 

invändigt hade de någon annan färg. Vilken 

det var är det nog inte många som kommer 

ihåg idag då de flesta av de kvarvarande m/61-

kioskerna är vitmålade och försedda med 

Telia-dekaler. Jag som är född på 70-talet 

kommer definitivt inte ihåg det även om dessa 

telefonkiosker var ganska vanliga när jag 

växte upp. 
 

När jag förra året köpte en något rostig m/61-

kiosk av Telia och samtidigt bestämde mig för 

att återställa den till originalutseendet var 

frågan om den invändiga färgen definitivt 

något jag behövde ha svar på. Dessutom 

kunde jag inte, hur jag än försökte, minnas 

vad det var man såg om man tittade upp i 

taket inne i en m/61-kiosk. För att försöka 

finna svaren åkte jag ut till Telemuseum – ett 

givet ställe att påbörja efterforskningar av 

detta slag.    
 

På museets innergård stod lämpligt nog ett exemplar av en orange m/61-kiosk. Denna 

gav mig givetvis en massa ledtrådar. Bland annat kunde jag notera hur ektrallen var 

konstruerad och hur den trekantiga bordsskivan under telefonautomaten var monterad. 

Även museets personal var hjälpsam och gav mig bland annat det korrekta färgnumret 

för ”teleorange” (NCS-1080 Y60R). På några punkter verkade dock inte Telemuseums 

telefonkiosk stämma överens med hur det såg ut på riktigt. Den saknade 

anvisningstavla och hade endast en ljusgrön färg invändigt. I en svensk film 

(”Jönssonligan får guldfeber”) från 1984 finns nämligen en kort sekvens från en m/61-

kiosk där man tydligt kan se att det förekommer två olika gröna färgnyanser inuti den. 

En ljusgrön på väggarna och en mörkare grön på väggplåten som telefonautomaten, 

kataloghållaren och anvisningstavlan var monterad på. Man kan till och med se en 

skymt av anvisningarna med rubriken ”Så här ringer man”. Någon som förresten har 

dessa anvisningar? 

 

 

m/61 utvändigt 



En som definitivt visste hur det skulle se 

ut inuti en m/61-kiosk var Folke 

Ackerman som målat ett flertal sådana 

genom åren. Han driver idag en firma i 

Stockholm som bland annat sköter 

underhåll, montering och demontering 

av Telias telefonkiosker. Av Folke fick 

jag veta exakt var de olika färgerna 

skulle appliceras. Han hade till och med 

kvar ett par gamla färgburkar med de 

två gröna nyanserna som användes 

invändigt. Med hjälp av informationen 

som fanns tryckta på burkarna lyckades 

Alcro räkna fram nya färgrecept åt mig 

enligt dagens färgsystem. 
 

En annan fråga som Folke kunde 

besvara var vad man såg om man tittade 

upp i taket inuti kiosken. Där satt 

faktiskt ett innertak (troligen vitt) av 

perforerad masonit som var inklämt 

mellan kioskens stomme och plåttaket. I 

taket satt också en klotformad lampa som, under dygnets mörka timmar, lyste upp 

kiosken och dess TELEFON-skyltar. Typsnittet i dessa skyltar var för övrigt Helvetica 

med teckenhöjden 95 mm. Av System-Text AB kan man köpa 90 mm höga 

självhäftande Helvetica-bokstäver. 
 

I början av denna sommar hade jag tillräckligt med svar för att kunna påbörja arbetet 

med att renovera min telefonkiosk. Mycket tid gick till att börja med åt att avlägsna och 

förebygga rostangrepp. Att gjuta plintar av betong gick dock ganska snabbt. Även 

resningen av kiosken gick smärtfritt. Två vuxna personer orkade faktiskt resa den när 

alla lösa delar var bortmonterade. Något som däremot inte gick lika lätt var att montera 

glasrutorna utan tillgång till några speciella verktyg. Det krävde en hel del tålamod. 

Resultatet av mina ansträngningar kan du se 

på bilderna här. De detaljer som fortfarande 

återstår är den trekantiga bordsskivan, 

kataloghållaren och myntbössan. Dessutom 

saknar jag originaltexten till 

anvisningstavlan. Bortsett från dessa detaljer 

är telefonkiosken fullt funktionsduglig. Det 

går faktiskt att ringa från den på riktigt med 

mynt, vilket i sig är en upplevelse. Nästan 

som att gå tillbaka 20 år i tiden. 
 

Fredrik Roos   
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Årets höstmöte kommer att hållas i Malmköping och Sparreholm. 

I Malmköping ska vi få en guidad rundvandring på Museispårvägen. Därefter ges 

tillfälle för den hungrige att köpa en bit mat innan vi åker vidare till Sparreholms slott 

för att bese det nyöppnade telefonmuseet. Detta museum består  till stora delar av 

godbitarna ur den i telefonsamlarkretsar så berömda samling som byggdes upp av 

Göte Abrahamsson. 
 

Program för dagen: 
 

11.00  Samling vid Museispårvägen i Malmköping. 

13.00  Lunch ( på egen bekostnad) 

14.30–15.00 (beroende på hur fort vi äter) Samling vid vagnslidret,,Sparreholms slott. 

Ca. 16.30 Marknad med ”bagagelucksöppning”. 
 

Under marknaden kommer föreningen att  

Sälja diverse reservdelar, t.ex.  snören,  

trattar och enstaka telefonapparater. 
 

Välkomna! 

 

             KALLELSE TILL HÖSTMÖTE  2004-10-23 
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 Resultat av medlemsauktionen 
Här kommer till slut resultatet av förra årets medlemsauktion. Genom ett 

förbiseende av redaktionen kom det inte med i föregående nummer av Phonetiken. 

Säljare och köpare har naturligtvis blivit underrättade om resultatet. 

Obj nr   Slutpris 

    totalt kr 
 

  1    12110 
  2        225 
  3          80 
  4      1800 
  5     Osåld 
  6        460 
  7     Osåld 
  8     Osåld 
  9        810 
10      1525 
11      5200 
12          30 
13          56 
14        205 
15        520 
16     Osåld 
17        515 
18        300 
19          50 
20      1500 
21        155 
22        100 
23        300 
24        155 
25     Osåld 
26     Osåld 
27     Osåld 
28        150 
29     Osåld 
30      5110 
31          50 
32        155 
33        155 
 

Obj nr     Slutpris 

      totalt kr 
 

  

 34     Osåld 
 35        100 
 36     Osåld 
 37             600 
 38        200 
 39       2000 
 40     Osåld 
 41      1775 
 42     Osåld 
 43        100 
 44        211 
 45        550 
 46     Osåld       
 47      1365 
 48     Osåld 
 49        500 
 50      2000 
 51        800 
 52     Osåld 
 53          25 
 54     Osåld 
 55        599 
 56     Osåld 
 57        242 
 58        242 
 59        360 
 60     Osåld 
 61        125 
 62        155 
 63          75 
 64     Osåld 
 65        205 
 66     Osåld 
 

Obj nr  Slutpris 

   totalt kr 
 

 

 67      150 
 68      205 
 69      105 
 70      225 
 71      225 
 72      320 
 73      100 
 74      181 
 75      125 
 76   Osåld 
 77   Osåld 
 78      250 
 79    4100 
 80   Osåld 
 81    1525 
 82   Osåld 
 83      100 
 84   Osåld 
 85      281 
 86      100 
 87     2275 
 88      144 
 89         96 
 90        96 
 91        96 
 
  



Dags för brunnslock-spotting! 
 

Iden till denna något bisarra tanke att spotta locken som täcker nedgången till våra 

kära telefonkablar kom egentligen från Anders Lindeberg på Telemuseum. Han 

berättade att det fortfarande finns kvar gamla brunnslock lite var stans i Stockholm. 

Därav iden att starta ”brunnslocks-spottning”. 

Hur det ser ut i övriga Sverige har jag ingen aning om. Göteborg lär ha andra 

varianter på lock och förmodligen finns det på fler ställen i vårt avlånga land. För att 

få igång en inventeringen av dessa lock behöver jag hjälp av er alla. Ta med 

kameran när ni är ute och går. Fotografera och beskriv var locket finns. Skicka sedan 

in bilden/bilderna till vice.sekreteraren@stsf.org eller via snigelpost till STSF, Box 

6040, SE-192 06 SOLLENTUNA. Om det är någon som har en aning om när dessa 

lock kom till så är jag tacksam om ni kunde berätta det för oss. 

Så min uppmaning blir, titta inte upp titta ner! 
 

Raritet? Fleminggatan/Polhemsgatan         Ovanligt lock? Fridhemsgatan/Ahlströmergatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
        Ganska vanligt lock. Vasagatan                     Mycket vanligt lock. Fleminggatan 
 

     
 

   Bengt Lidforss, Brunnsspottare 

13 

  

  



14 

Årsmötet 2004 
 

Lördagen den 15 maj 

samlades ett antal 

tillresta entusiaster och 

medlemmar i STSF på 

L M Ericssons 

minnesgård i Vegerbol. 

Värmskog för att hålla 

årsmöte. Vi bjöds på 

kaffe och smörgås, en 

välkommen 

överraskning då många 

av oss rest lång väg.  

Intendenten på minnesgården, Lars Liljestrand, berättade 

sedan på ett mycket trevligt sätt om såväl Vegerbol som 

LM:s uppväxt varefter den mycket imponerande 

samlingen av gamla telefoner besågs. Alla föremål är från 

den tid då LM fortfarande var aktiv i företaget, så det 

finns många rariteter att se.  

Efter en lunch på närbeläget 

pensionat åkte damerna i 

sällskapet till Klässbol för att 

titta på linneväveriet och kanske 

köpa något i deras 

fabriksförsäljning medan övriga 

återvände till vandrarhemmet i 

Värmskog där 

årsmötesförhandlingarna 

inleddes.  

Förhandlingarna löpte smidigt 

under ledning av vår ordförande  

                     Deltagarna samlade framför minnesgården 

 En av rariteterna i Värmskog                                       Lunch 

             Årsmötesförhandlingar 



 

/vw_phones 
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                                          Några auktionsobjekt 

                                     Auktionsteamet in action 

under ledning av vår 

ordförande och snart 

var vi framme vid 

den programpunkt 

många sett fram 

emot: Bytesmarknad 

och auktion! Auk-
tionsborden var väl-
fyllda med allt från 

fyndlådor till rarite-
ter som en Ericsson 

brandtelefon från 

1800-talet och en 

Monofon självvälja-
re av bordmodell! 

Så var det dags att
inta den av damerna

tillredda middagen 

med lämpliga drycker 

till. Efter måltiden var 

det tävlingsdags. En 

tävling med 

”telefonfrågor” som 

verkligen satte kun-
skaperna på prov. Se-
mifinalen vanns av 

Henrik Lundin, inte 

helt otippat, men ock-
så av en outsider fa-
miljemedlemmen Ma-
rita Blomqvist.
Finalen blev en raff-
lande uppgörelse 

med många kluriga frågor som tillslut togs hem av Marita, som fick ta emot hederspoka-
len av ordföranden Gunnar Modig. Kvällen avslutades traditionsenligt med historieberät-
tande med Henrik L, Bosse M, och Denny W som huvudansvariga. Avslutningshistorien 

drogs helt programenligt av Henrik!! Tyvärr lämpar sig ingen av dessa historier för

tryck, så till alla er som inte var där kan jag bara säga: Kom på mötena i fortsättningen,

ni missar mycket trevligt och lärorikt!  

  



 

Instruktion för hur en automattelefon används. Gavs ut inför 

automatiseringen av Varbergs riktnummerområde 1964 16 



Som tidigare i detta nummer nämnts, kommer vi att någon gång under hösten anordna 

en anbudsauktion med enbart auktionsgods ur föreningens egna gömmor. Det 

kommer att bjudas ut diverse prylar från de lager vi numera äger, tex. ett tiotal 

Ericofoner, någon träapparat i ”gör det själv skick”, några trevliga danska telefoner 

och förhoppningsvis en hel del reservdelar, snören m.m. 

Sammanlagt blir det ca. 100 utrop. 

Vad gäller den årliga anbudsauktionen där medlemmar med flera får anmäla in sina 

objekt så kommer den att gå av stapeln under våren, troligen i februari. 

Båda auktionerna kommer att komma som egna utskick, så håll ögonen öppna och 

missa inte tillfället att fynda! 

 

 

 

Tips och trix. 
Avdelningen för tips och trix är mycket begränsad denna gång.   

Många har kanske någon gång haft problem med kåpor till extraklockor som blivit 

övermålade eller färgstänk på plasttelefoner. Färgborttagningsmedel som köps i 

färghandeln skadar ofta plasten som används i telefoner och tillbehör till dessa. Pröva 

istället att använda kaustiksoda (natriumhydroxid) som löses i vatten. Lägg ner kåpan, 

helst bara plastdetaljerna, i lösningen och låt dem ligga där tills färgen lösts upp. 

Tvätta sedan rent med vatten. Kaustiksodan påverkar inte plasten men brukar lösa upp 

de flesta förgtyper. OBS! Tänk på att lösningen är frätande. Se till att inte få den på 

huden! Använd handskar och helst någon typ av verktyg för att lägga ner och ta 

uppdelarna. 

 

En fälttelefon är ett utmärkt redskap vid felsökning av telefoner. Den innehåller 

generator för test av ringklockor, en klocka som du kan använda för kontroll av 

induktorn i apparaten som skall testas och den går naturligtvis att använda för att 

koppla upp en talförbindelse till den testade apparaten.  Priset brukar vara 

överkomligt på marknader och auktioner och den är lätt att ta med sig. 
 

/Ove 
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Medlemsaukton 



                   TRATTAR!!!!! 
 

Nu har du som medlem möjligheten att köpa billiga trattar till dina telefoner. 

Erbjudandet gäller endast själva tratten, mässingsringen som sitter mellan tratt och 

mikrofondosa följer inte med.  

Trattarna är tillverkade i bakelit och passar på 

mellanstycken av Ericsson typ (trattarna måste 

modifieras en aning för att passa på 

Telegrafverkets ringar. 

Varje medlem får för det fashionabla priset av 

150:- inklusive frakt, köpa 5 st. trattar. 

De som har betalt för familjemedlemskap får 

köpa två uppsättningar (sammanlagt tio 

trattar). 

Intresserade köpare sätter in pengar på 

föreningens postgirokonto  75 73 64-5  senast 

den 15/10-04. 

Glöm inte att skriva ditt namn och ”trattar” på 

inbetalningsordern.   

Pins!!!! 
 

 

Med detta nummer av Phoneti-
ken bifogas en ”pin” som vi ta-
git fram i samband med att före-
ningen firar tioårsjubileum i år. 

Om någon önskar köpa ytterli-
gare något exemplar av denna 

pin, går de att köpa för 20:- / st.  

Kontakta kassören så hjälper
han er.
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LM Ericsson "Kaffekvarnen"  
Per Hagertz,  070/253 96 94   email: per_838@hotmail.com   
 

Mikrotelefonsnöre till BC 330, klangar till BD 370.  

Michaël Stenberg, 013-14 70 35 (kvällsttid).  
 

Mikrotelefonväxel  CD567 eller CD568.  

Ove Svensson, 031-87 30 20   email: ove@svensson.tf 

Tilley strålkastare. Jättelik primuslampa. Oanvänd och i bra skick.   Pris 500 kr  
 

Reparatörsväska för automatstationsunderhåll. Tidigt 40-tal. Bra skick men ej 

komplett. Beskrivning och styckelistor medföljer.     Pris 500 kr 
 

Växelbord AK160 och telefoner AB330/440. Alla oanvända och med 

originalemballage (även växelbordet) 
 

Böcker. Telefoni Ekeberg Del I, Del II, del III, Handbok om Telegrafverket 1933, 

Handbok i Radiotelegrafi och radiotelefoni 1926, Duplexkablar 1928, 

Byggnadsinstruktion Linjebyggnad 1931, Byggnadsinstruktion Nätbyggnad 1927, 

Schemabok 1938, Lärobok i Telegrafi 1914, Handbok för Telegrafverkets reparatörer 

1919, Teoretisk Telefoni del I 1912, Sjökabelarbeten 1927, Svenska telegrafverket del I 

1881-1902, Svenska Telegrafverket del II, del III, del IV, del V:I, B:66 Fransk 

rättskrivningskurs för telegrafister 1931, B:72 Telegeografi 1959, B:71 Lärobok i tyska 

1954, Ordbok för teletjänsten Svensk-Engelsk och Engelsk-Svensk, Förrådsförteckning 

1936, Materialkatalog 1931, Materialkatalogen 1954, Verktygsinventarier 1958. 
 

Teknisk Bilaga komplett serie åren 1895-1920 20kr/årgång   Tekniska Meddelanden 

komplett serie åren 1921-1948 20kr/årgång  
 

Tidskriften TELE  komplett serie åren 1949-1993. 10kr/årgång  
 

Allt finns i Umeå , för information och pris där detta ej angivits ring.  

Jan-Åke Olofsson,  090-132009   email: jan-ake.olofsson@telia.com 
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Oanvända telegramblanketter. Begränsat antal. Följande blanketter finnes: Lx 7 

Brudpar i grönska. Lx 8 Linnea. Lx 10 Middagsbord. Lx 11 Holk med två fåglar. Lx 14 

Abstrakt kondoleans. Lx 15 Svenska flaggan. Lx 20 Näckros med blad. Lx 21 Tre 

fåglar. Lx 33 Två härolder. Lx 34 Bröllopståg. Lx 38 Kyrkfönster. Lx 42 Blyga 

kärlekens rosor. Lx 60 Det gamla Slottet. Lx 90 Folkdräkter. Lx 93 Blomlådan. Lx 94 

Par på parkbänk. Lx 195 Stora famnen. Lx 196 Telekram. Pris: 2 kr/st Rabatt vid 

större antal.  Henrik Lundin,  08-7543347  email: henrik.r.lundin@telia.com



Några Ericsson-kataloger 


