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Inom vårt område,telekommunikationen, har även transistorn 
gjort sitt intåg ungefär samtidigt som inom radioområdet. Jag 
minns inom mitt område, transmission inom Televerket/Telia, 
när jag började för exakt 25 år sedan kunde en ”MUX” en 60-
grupp, Ericsson ”ZAX2”, en utrustning för att multiplexera 60 
stycken samtalskanaler till en förbindelse, bestå av fyra stora 
stativ som tog en icke oansenlig golvyta. På 80-90-talen kunde 
en motsvarande MUX för 30 kanaler ha storleken av en halv 

 

På eftermiddagen kom, kans

skoka

ke det

rtong… 

 som många väntade 
på, auktionen. Vad sägs om en mycket fin LME Tax, 
en genomskinlig DBH 15 från 1954, aldrig använd i 
originalkartong, bara det kan framkalla de mest sakrala 
tankar. LME Codeline, telefon att sända krypterade 
samtal som t.o.m. Saddam Hussein lär ha köpt.  En 
Diavox ”Royal” avsedd för USA och en tillverkad i 
Bangalore! Även lurar och andra reservdelar fanns det 
till allas glädje och nytta bl.a. nya tygsnören och metalltrattar från Ericsson.  
 

Sist men inte minst vill jag  framföra allas vårt varma tack till våra damer för den goda 
middagen som avslutade vår mycket trevliga och intressanta lördag. 
 

Jan  Carlsson  

 

 

 

Årsmötet i vår förening hölls den här gången i Radio-
museets lokaler på Hisingen i Göteborg. Vad kan 
vara mer passande än att hålla mötet hos Radiomuse-
et, eftersom radiobolagen måste någonstans använda 
sig av ledningar för att nå sina sändare liksom vi tele-
komälskare använder ibland etern när vi telefonerar 
via mobiltelefon. Idag flyter de olika teknikgrenarna 
mer och mer ihop, vi ser på kabel TV, telefonerar via 
mobiltelefon, surfar via bredband på våra 
”uppskrämda” telefonledningar etc.   

Innan de sedvanliga mötesförhandlingar fick vi en mycket informativ och intressant rund-
vandring på radiomuseet.  De första radioapparaterna var av kristallmottagartyp, vid den 
tiden på 20-talet var det vanligt att man byggde sin egen mottagare, vem har inte sett foto-
grafier på andäktigt lyssnande familjer med hörlurar? När sedan röret gjorde sitt intrång 
slapp man hörlurar och kunde lyssna via en högtalare som var kopplad till en förstärkare. 
Det var tecken på status hur många rör som radion var bestyckad med, därför var de ofta 
synliga och ofta kallades de ”lampor” , de glödde så mystiskt i sin trälåda! När sedan tran-
sistorn började göra sitt intåg i slutet av 50-talet började radioapparaterna bli betydligt 
mindre och bärbara och inte som förr endast ”släpbara”.   

  


