
TELEFOON 

 

 

MOTIVATIE 

 

Ik vond de wandtelefoon die bij Cees Cools (Café Voorwaarts) in de keuken hing altijd erg 

mooi. Op een Rommelmarkt in Steenbergen (Lelyhallen) kwam ik zo'n telefoon tegen (Maart 

1995). Er stond ook nog een tafelmodel naast, welke ik eigenlijk nog mooier vond dan het 

wandmodel. Dus heb ik die gekocht. 

 

 

MECHANISCH 

 

De telefoon was erg smerig. Eerst is de buitenzijde gepoetst met een schuursponsje. Toen 

bleek dat het vuil er zo dik op zat, dat ik het er met een mesje af kon krabben. Na het krabben 

is nogmaals gepoetst met het schuursponsje. Om de krasjes van het schuursponsje weg te 

werken, is gepoetst met coammandant. Om de diep zwarte kleur terug te krijgen, is de 

telefoon enkele malen ingesmeerd met een kunststof-was, welke gebruikt wordt voor 

kunststof autobumpers. 

Aan de binnenzijde is alles schoongemaakt met een vochtige doek. De bewegende delen zijn 

schoon gewreven, en voorzien van een klein beetje naaimachine-olie. De (ingebrande) 

contacten zijn schoongemaakt met een stukje zeer fijn schuurpapier. 

Het linnen snoer van het toestel naar de hoorn was total versleten. Het linnen is er af gehaald 

en er is nieuw linnen omheen geschoven. De draden zelf zijn dus nog origineel. Dit linnen had 

ik gekregen van Gerrit Rens, PTT-monteur, Nieuwstraat 24, Halsteren. 

De bellen maakten geen mooi geluid meer en zijn opnieuw afgesteld door middel van het 

terugbel-telefoonnummer "01494". 

 

 

ELEKTRISCH 

 

In het telefoontoestel zat ook een papiertje, met daarop het schema van de telefoon. Dit 

schema heb ik met behulp van een kopieerapparaat vergroot. Op het schema staan twee extra 

schakelingen vermeld, namelijk: "extra wekker" en "tweelingschakeling". Van beide 

scheakelingen heb ik de aansluitingen uitgewerkt. 

 

 

GEGEVENS 

 

Fabrikant Ericsson 

Plaats Rijen 

Datum September 1965 

Type nummer 1951 

Serie nummer 11420/7 

 

 

PRIJSLIJST 

 

Artikelen Prijs Leverancier Vestiging 

 

Telefoon F 45,00 ? ? 

 _______  + 

 

 F45,00 







 



 


