Ordföranden ordar
Ett möte i rätt anda
med rätt innehåll

-

på rätt plats

- i rätt tid (nästan) -

Det enda som inte var helt nÄff var antalet deltagande medlemmar
- aderton - borde varit betydligt fler med tanke på att ärsmötet ägde
rum i Våirmskog,, i en miljö diir den svenska telehistoriens faders

-

vagga stod (Lars Magnus).
y'rrsmötesftirhandlingarna fiiregicks av Hengårdslunch och besök i
LMEs fodelsehem. Målet för lunchen var en herrgård vid namn
Billingsberg. Huvudmålet för lunchen var naturligtvis
maten - en
fantastisk anrättning som avnjöts i vacker miljö. Redan håir tappade vi
dyrbar tid, beroende på att vägskyltningen till herrgården endast fanns
från em håll. Vi kom naturligtvis från "fel håll" och blåste förbi några
kilometer innan vi upptäckte misstaget.

-

Dåirefter var det dags fi)r dagens verkliga höjdpunkl, årsmötet får
ursiikta!, nåimligen besöket i LMEs fiidelsehus. Hemmet låg mitt i
skogen, ganska högt, inbäddat i grönska och med vidunderlig utsikt.
Tala om perfekt miljö ftir en uppfinnare och konstnär. Före rundvandringen i det nyligen fiirdigställda musdet bjöds vi på en mycket annorlunda underhållning. Det var den tidigare intendenten Hans Lindberg
som med sin familj bjöd på både historiebeskrivning och musik och
säng av f?ingslande karaktåir. Självklart med "tut i luren" via näverlur.

Musdeivandringen leddes av Olle Martinsson med benäget bistånd av
den mycket kunnige Hans Lindberg. Det blev naturligtvis så ftingslande att tiden bara rann iväg. Sedan besöket avslutats med skönt spel
på såg av Hans son hastade vi iväg f«ir att genomfiira mötesförhandlingarna, bara drygt en timma forsenade.
Årsmötet hölls i V2irmskogs vandrarhems samlingslokal, och var över
på knappa 2 timmar, trots att innehållet var relativt komprimerat. För

detaljer, se protokollet.
Formalia, som val, ansvarsfrihet m.m. behandlades utan inslag av
några större sensationer. Punlten ersättning eller arvode till styrelse
vållade en del rabalder, men efter viss wekan godkiindes ftirslaget på
kompromisslön 0lronor som framftirts som krav frän styrelsen.
Stadgarna justerades, bland annat utgår ordet "stämma"

till ftrmån
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för "möte". Logotyparbetet fortsätter, så också arbetet med en bok.
Kommande möten planeras vara i Stockholm och Malmö.
Nåk mötet var avslutat vidtog en vild telefonkommers. Telefoner och
telemateriel bytte ägare i ett rasande tempo, efter det att gårdsplanen
förvandlats till en spåinnande och fiingslande loppmarknad fiir
telehistoria. AIla skrattade och betedde sig som barn, med andra ord

telefonsamlare med rätt inställning

till livet.

Niir bytesstunden (för vissa säljstunden f«ir andra köpstunden) var
över bjöd' 1-ejligan" på middag. Receptet på den utsökta amättningen finns med i denna tidning.
Det som senare utspelade sig till en bit efter midnatt lämpar sig ej

för nåirmare relaterande. Dels på grund av händelsernas art (lek och
spel) men framför allt på grund av bristande ftirståelse från deltagarna. En annan avgörande fråga iir också brist på utrymme, inte
årsmöteslokalens litenhet, utan på brist på utrymme i denna tidning.
bengt G romlin 950712

Kassörens koll
Vår förening har nu nått denn akuringsviirda storleken av sjuttio
medlemmar. Glädjande nog har vi inte mist några av dem som var
med under forsta året, dessutom har det varit en smal men jåimn
ström av nya medlemmar.
Denny Wahlström hjälpte på årsmötet till att förståirka föreningens
ekonomiska resultat med hjälp av ett lotteri. Från början fanns det
bara 4 vinster till szlotter, men innan spelet var förbi hade alla
vunnit något på alla lotterna. Om det så bara var en grabbnäve guldstjiirnor. Lotteriet inbringade hela 520 kronor till kassan.

Under sommaren anordnas det ett antal störrre utomhusmarknader
dåir tele-samlaren ibland kan göra fynd. Till de bättre hör Degeberga
marknad som går av stapeln söndagen den 23 juli, Södertäljemarknaden fredag - lördag 28 - zgjuli och Markaryds marknad i
augusti. På Stidertiiljemarknaden hittade er kassör t. ex. för något år
sedan en "halv" Stockholm Bell apparat för 60 kronor... Vi kanske
ses bland marknadsstånden.
Ove Svensson
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Henriks hörna
Ett årsmöte i föreningen har just ägt rum och planeringen av niista har redan påttiirjas av styrelsen.
Det kan tyckas ontidigt att börja så tidigt, men vill
man göra det så bra som möjligt måste man börja i
tid för att sä många medlemmar som möjligt ska
ges möjlighet att delta. På vårt årsmöte lade styrelsen fram förslaget
om att nästa årsmöte (1996) ska äga rum i Malmö. Detta för att ge
våra medlemmar i siidra delen av landet en möjlighet att delta.
Årsmötet infaller under Kristi Himmelsfåirdshelgen och iir planerat
fredagen den l7:e Maj. Preliminiirt åir tankarna om programmet
följande:

till

Torsdagen åir en helgdag och det ger möjlighet för resande att ta sig

till

Malmö.
Fredag håller vi sedvanliga årsmötesftirhandlingar med bytesstund t'ör
medlemmarna. Förslag till plats iir Telehistoriskt Center i Telehuset i
Malmö. (Lokalen åir tinnu ej bokad). Gemensam middag for dem som
så önskar på någon liimplig lokal.

Lördag morgon tar vi tidiga fiirjan till Köpenhamn. Besök på loppmarknad samt KTAS Telefonmuseum i Hellerup. Håir avslutas föreningens planering och deltagarna kan efteråt sjiilva ströva i Köpenhamn
eller gå på Tivoli. Sena ftirjan åter till Malmö.
Söndag morgon vilar vi ut innan hemftird.
Som synes kan det bli en trevlig telefonhelg om planerna håller.
Tycker Du som medlem att programmet verkar OK? Synpunkter tas
tacksamt emot av undertecknad. Kvar att lösa åir naturligwis logifrågan. Vem vet var vi kan bo billigt i Malmö? Har du idder så kontakta mig. Glöm inte aft boka datumet i din kalender! Preliminiir
anmälan vill jag ha in före jul om du vill att styrelsen ska hjälpa till
med rumsbokning.

Det har kommit in en önskan om hjälp med att hitta (nya) böcker om
Tele från våra viinner på Telemuseum. Se annan plats i tidningen.
Självklart ska vi hj2ilpas åt! Hittar du någon skrift om Tele på din
semester så skicka in en uppgift om Bokens titel, Författare, Förlag etc
till mig så gör jag en sammanstiillning och skickar till Anita på Telemuseum.

Henrik
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BYTESMOTE ISTOCKHOLM
9 september 1995
Cal'e Rutiga Katten på Tulegatan l5- l9,Vasastaden, håller öppct
enkom för vår rtikning den 9:de september mellan kl 1200 och 1500
så att vi kan hålla möte drir och då. Detta kafe ligger i det K-miirkta
hus diir LM en gång i tiden bedrev verksamhet och det finns ett
antal väggmålningar visande tidstypiska delar ur verksamheten inne
på kafeet. Det finns i dag ett stort antal f«iretag som bedriver verksamhet i huset, bl a ett finsnickeri som är duktiga på att tillverka
reservdelar

till LM-apparater.

Kaffe och/eller the samt smörgåsar serveras och vi hoppas på stor
tillströmning av medlemmar.
Cafeet f«jrestås av Ruth Muller och hon ser till att grindarna till
hantverkshuset öppnas vi 1130 så att vi kan parkera på gårdsplanen
och dåir också hålla bytesbörs fram på eftermiddagen. Avslutning

runt 1500.
Lite historia om hantverkshuset håller på att sammanställas av Raul
Kring, Brolins Offset, Tulegatan 15, tfn 08-15 02 50, och vikommer att ha kopior av deurr:r trycksak att dela ut den 9:de.
Nåirmaste tunnelbanehållplats åir Rådmansgatan.

För att kunna planera för skaffning ber jag om förhandsanmälan till
detta evenemang, siind en rad eller slå en signal och meddela hur
många som kommer, adress och nummer till mig finns i matrikeln.

Viinliga hälsningar
Kåre Wallnnn
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LM Ericssons handmikrotelefoner
I februari 1878 liimnades en
patentansökan avseende en

handmikrotelefon in i Canada
av en Cyrille Duquet. Hans
konstruktion anvåindes i
Quebec's första telefonnät.
Telefonerna togs ur drift i
början av 1880-talet nåir
Bell-bolaget tog över driften
Cyril le D uquets

te

leforupparut

och ersatte dem med sina
apparater av samma fyp som

de som anviindes vid Stockholm Bell. Senare under 1878 konstruerade R G Brown vid Gold and Stock system i New York en
handmikrotelefon som anviindes av telefonisterna vid detta bolag.
NZir Brown flyttade till Frakrike 1879 tog han med sig sin konstruktion som kom till anvtindning vid bolaget Compagnie
Gdn6rale.

Handmikrotelefonen eller telefonluren åir alltså inte, som ibland
anges i lifferaturen en svensk uppfinning, dåiremot var Sverige det
första land dåir handmikrotelefonen kom i allmtint bruk.
Ingenjörerna Anton Avdn och Leonard Lundqvist vid Stockholms
Allm2inna Telefonaktiebolag fann
det besvåirligt att anvåinda lösa
mikrofoner och hörtelefoner vid
justeringsarbeten i viixelborden.
1884 monterade de diirför ihop en
hörtelefon och en spiralmikrofon,
bägge av LM Ericssons vanliga
modeller, med hjälp av jiirntråd.
För att handmikrotelefonen skulle
bli bekviimare att hålla f?istes två
halvor av trä kring jtirntråden och
surrades ihop med bindgarn. Som
synes på bild 2 har redan denna
första modell stora likheter med de
handmikrotelefoner Ericsson
försa lanfunibote lefon r/-

tillverkade fram

till början av

1930-talet.

De första fabrikstillverkade handmil«otelefonerna tillverkades på
LM Ericssons verkstad i början av 1885. I en offert från Ericsson
anges priset för "en sådan pjes" till 55 kronor vilket vtil får anses
vara ganska dyrt.

Eftersom en spiralmilcrofon skall vara i horisontellt läge fiir att
fungera fick de handmikrotelefoner som hade denna mikrotelefontyp
vinklade skaft av olika ufföranden. Kolstavsmikrofonen som användes av Ericsson under några år i mitten på 1880-talet var även
den lägeskiinslig och diirför frck handmikrotelefoner med kolstavsmikrofoner också vinklade skaft.
Det var först nåir den enklare och i Ericssons
konstruktion re lativt lägesokiinsliga ko lkornsmikrofonen infördes 1888 som tillverkningen
kom igång på allvar. Handmil«otelefonerna var
ganska tunga bland annat beroende på att en
h2istskomagnet anvåindes i hörtelefonen . I och
med 1892 ärs modell ersafie ringmagneter hästskomagneten, dessutom anviindes aluminium i
mikrofon och hörtelefondosa för att hålla vikten
nere. Tidigare modeller av handmikrotelefonen
hade så gott som uteslutande anv2ints vid växelbord och portabla telefonapparater men tiden
ansågs nu mogen för införande av handmikrotelefon på abonnentapparater.

Produktionen tar nu ordentlig fart 1891 tillverkades endast 193
handmil«otelefoner, men 1892 blev det 1037 stycken. Samma år
tillverkade Ericsson enligt utstiimplingslistorna totalt 841 0 telefoner.
Om vi antar att antalet viixelbord med handmilsotelefon inte har mer
iin fördubblats innebåir detta att ungeftir var tionde telefon som
tillverkades av LM Ericsson 1892var utrustad med handmikrotelefon.
Fram till 1892var alla snöranslutningar uwåindiga både i mikrofonoch hörtelefonänden men på 1893 års modell har mikrotelefonsnörets anslutningar vid mikrofondosan flyttats in i handtaget. Deffa
år tillverkades 11 545 telefoner och 3 017 handmikrotelefoner, som
alltså bör ha monterats på mer än var {åirde telefon.

Efter 1893 åindras utseendet inte lika mycket, mikrofondosan blir
efterhand tunnare och lättare, Materialet i hörtelefon- och
mikrofondosorna viixlar, ibland används aluminium, ibland
förnicklad mässing.
1898 tillverkas för forsta gången fler handmikrotelefoner

Zin

telefonapparater (52180 st mot 50 549 st). I Sverige installeras nu
i stort sett endast apparatff med handmikrotelefon. Den andra
stora tillverkaren av telefoner i Sverige, Telegrafverkets Verkstad,
har, som vi tidigare läst i Phonetiken, redan från 1893 tillverkat
så gott som enbart apparater med handmikrotelefon.
För2indringar i konstruktionen under början av 1900-talet
bland andra:

åir

1903 - Vattentät kolpulvermikrofon skyddad av stanniol.
1909 - Invåindig snörkoppling även i hörtelefoniinden. Utbytbar

mikrofonkapsel.
1920 - Vattentät mil«ofonkapsel.
1921. - Fj*ädergrupp

för tangenten ger fler kopplingsmöjligheter.

Nåista stora föråindring kommer 1928 dä handmilaotelefonen får

en helt ny form och konstruktion. Skaftet tillverkas av bakelit
kring ett tunt rör av aluminium. Både mikrofon och hörtelefon
kapseltyp, utbytbara utan verktyg. Mikrofon- och hörtelefondosorna har blivit "strömlinjeformade" på denna handmikrotelefon som brukar kallas Wincrantz-modellen. Materialet i
dosorna åir dock fortfarande mässing.

Zir

Några år senare, 1931, börjar Ericsson tillverka sin forsta handmikrotelefon helt i pressgjuten bakelit. Hörtelefonkapseln har nu
återgått till att vara fastsl«uvad. Först 1947 nar bakelitluren får
litet mjukare former inftrs lös hörtelefonkapsel igen. Diirefter
dröjer det till 1962 innan en ny handmikrotelefon konstrueras. Då
kommer Dialog tillverkad i termoplast med tunnare gods som ger
en lättare handmil«otelefon. Diavox iir nåista modell som börjar
tillverkas 1976. Handmil«otelefonen består nu forutom av mikrofon och hörtelefon av fyra plastdetaljer. Diavox iir så vitt jag vet
den sista telefonmodellen som Ericsson tillverkat i Sverige och
diirmed slutar denna översikt.
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Tabell över antal tillverkade handmikrotelefoner
1885.1900
Årtal

Antal handmikrotelefoner

1885-1890

Endast ett fåtal tillverkade

1891

t93

r892

r037

1893

30t7

r894

6t75

1895

9279

1896

21661

1897

27997

1898

52180

1899

5r4.r'2

1900

54749

Bild på motstående sida: Den L. M. Ericssonsla handmikrotelefonens uwecklin gskedj a, I 885 - I 92 5 .
1. 1885 Spiralmilaofon, hörtelefon med h2istskomagnet

2. 1885 Spiralmilaofon, hörtelefon med hZistskomagnet, en eller
två tangenter

3. 1886 Kolstavsmikrofon med 3 kolstavar, hörtelefon med
hästskomagnet

4. 1888 Kolpulvermikrofon i aluminiumdosa, hörtelefon med
hästskomagnet

5. 1892 Kolpulvermikrofon i aluminiumdosa, hörtelefon med
ringmagnet
6. 1893 Kolpulvermikrofon i aluminiumdosa, i milaofonlocket
sidens§dd med text PATENT invåindig snörkoppling i mil«ofonänden, hörtelefon med ringmagnet
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Fig 1

Den

I- M Ericssolskx lrilldrDikrotelclo|!ils rLr\cct{lilsrkedir, ls85- r92j

7. 1893 Kolpulvermikrofon i mässingsdosa, i mikrofonlocket
sidenskydd med text PAIENT invändig snörkoppling i mikrofonänden, hörtelefon med ringmagnet
8. 1895 Kolpulvermikrofon i mässingsdosa, locket utviindigt
stämplat: Made in Sweden by A.B. L.M. Ericsson & Co., Stockholm Patented Oct. 29.1895.

9. 1898 Kolpulvermikrofon i tunnare mässingsdosa, siden- och
metallnätskydd plant kol
10. 1898 Kolpulvermikrofon i tunnare aluminiumdosa, siden- och
metallnätsskydd,plant kol
11. 1898 Kolpulvermikrofon
metallnätsskydd,stj iirnkol

i tunnare mässingsdosa,

siden- och

12. 1903 Vattentät kolpulvermikrofon i tunnare mässingsdosa,
stanniolskydd, stjåirnkol

13.1907 Handmikrotelefon med skjutbart skaft i övrigt lika med

nr 12
14. 1909 Utbytbar kapselmikrofon, helt invändig snörkoppling
|

5. 1920 Vattentät utbytbar kapselmikrofon

I

6. 1921 Tangent med fjädergrupp, centralkopplingsplint för

snöret

Källor:
Ericsson Rewiew 7926, 1928, 1931. Earliest Telephone Service Telecom History 1994
Ove Svensson

Recept Köttgryta
Efter årsmötet i Viirmskog serverade våra eminenta kvinnligastäb en
köttgryta till middag. De som var med uttryckte önskemåI om att få se
receptet publicerat så även ni andra har möjlighet att njuta. Receptet
finns i boken "MatFrisk" som producerats av Utbildningsradion i
samarbete med Livsmedelsverkets Kost & Håilsoprogram och
Folkh2ilsogruppen. Recepten i boken har utarbetats av ICAs,
Jorbrukets och KFs provkök, och köttgrytereceptet kommer från KFs

provkök. Boken

åir

tryckt av PrintCom AB i Linköping 1991. ISBN

91-26-9t0004.
Köttgryta med Österländsk smak. 6 - 7 oortioner

g

J

benfritt fläskkött av bog eller skinka
gula lökar

z

morötter

2

medelstora purjolökar

ca 600

2-3tsk

curry

lmsk

matfett
vatten
köttbulj on gtiirningar
iikta soja
vinäger

2rl2 |
I rl2
4-5msk
3/4 msk

3l4tsk

salt

1

vitlöksktyfta

2

paprikapulver
ingeftira
syrliga äpplen

2
2 msk

bananer
vetemjö1

1

tsk

ca 3/4 tsk

Skåir

köttet i strimlor eller små tiimingar. Skala lök och morötter. Skiir löken

i

klyftor och moröttema i skivor. Skölj purjon våil och skär den i skivor.
Fräs curryn i matfettet i en gryta under omröming. Tillsätt vatten, buljongtiimingar, soja, vinäger, salt och kryddor. Lägg i kött och morötter och koka
på svag värme under lock i ca 25 rrr1r. Lägg i lökklyftor och purjo efter halva
koktiden.
Skölj och skåir äpplena i tiimingar. Skala och skiir bananema i skivor. Rör ut
mjölet i lite kallt vatten och blanda ner redningen i grytan. Låt koka ett par
min. Lägg i äpple och banan och rör om försiktigt.
Smaka av och låt allt bli riktigt v.umt.
Servera med kokt ris, chutney och giima även med bröd.
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Bilder från mötet i Värmskog
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V (trms ko g sfo to gr af : H e

ni k Lwrdin

När, Hur eller Yar?
Niir man samlar telefoner händer det ibland att man undrar:
Niir tillverkades mitt senaste fynd? NZir det gäller Telefoner från
LM Ericsson kan man ganska lätt få reda på tillverkningsår genom
att titta i ftiretagets utstiimplings-lista mellan åren 1878-1952. Med
apparater från telegrafuerket får man ta ett lite grövre mått, och diir
iir Henriks lista i Phonetiken Nr. 3 bra. Även den egna fantasin iir
1.

bra.

till Sverige? Håir kan man låisa LM Ericssons
böcker eller Telegrafverkets historiska framstiillning. Aven Ekebergs
Telefoni del 1. Besök i Telemuseets arkiv kan också löna sig. Genom
dessa böcker får man ett rätt bra grepp på hur det bödade. Visserligen ganska korta redogörelse och mest från Stockholm med omnejd.
Telefonhistorien från landsorten belyses endast med några få rader,
d2ir oruramn och årtal ftirekommer sporadiskt, och det iir diir vi kan
göra en insats.
2. Hur kom Telefonen

3. Var startade Telefonhistorien i min hembygd? Den frågan tycker
jag iir lika inffessant som de föregående frågorna om inte mer
spiinnande. De lokala Telefonföreningarna i landet åir vad jag vet
dåligt utforskade, de enda jag vet Zir från Kristianstad och Osby.
Någon annan vet kanske mer? Många undrar kanske hur man går
till väga? Eftersom jag bor i Jönköping så tyckte jag det var exta
inffessant med Hakon Brunius och hans Telefonbedrifter håir i
Vätterbyggden. Jag tog kontakt med Biblioteket och Stadsarkivet hiir
i staden, och ställde frågor om Hakon Brunius, men han var inte
kiind trots sina pionjåirinsatser med Telefonen och elektrisk belysning. Då fick jag ett tips, fråga efter gamla lokaltidningar från din
hemort, och vips fick jag napp (se Phonetiken Nr. 3 orginalartikel
från Jönköpings Tidning 29/ll 1877). Nu vet jag att det fanns tre
större tidningar i min hembygd, och med Biblioteket och
Stadsarkivets hjälp kan jag nu sitta och gotta mig i orginaltidningar
eller mikrofilmade tidningar och leta efter Telefonhistoria från min
hembygd. Jag har nu läst om Brunius första försök, när han demonstrerade telefonen efter ett valmöte, niir han kallade till möte fiir att
bilda Telefonftireningen i Jönköping, ndr det första provet gjordes i
föreningens nät, hur man löste problemet med kabel över en kanal,
vilka de fiirsta abonnenterna var m.m. Dåirlor uppmanar jag alla
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medlemmar: Sök upp Biblioteket på din ort, hör efter vad dom
har, anteckna eller kopiera det ni tycker verkar spåinnande och
komplettera Telehistorien med dina lokala Telefonpionjäirer. Jag
förmodar att det finns många mer källor än stadsbiblioteken att
vända sig till. Om någon i föreningen har dessa kunskaper så vore
det bra om du kunde höra av dig om vilka mer arkiv man kan
vända sig

till.
Denny Wahlström

Telemuseum tänker på oss.
Tänker vi på Telemuseum?
Det kom ett brev till vår selreterare. Ett litet rop på hjälp. Det var
Intendent Anita Kempe, som håller på att bygga upp biblioteksfunktionen på Telemuseum, som skrev och undrade om vi kan
hjälpa henne att bygga upp museets bibiotek. Museet har under flera
år saknat utbildad bibliotikarie vilket inneburit att inköp av litteratur
har blivit eftersatt.

Det som saknas

zir litteratur om telefoni, telefoner m.m. Vad gäller
"radiolitteratur" har hon fått hjälp av radiosändaramatörföreningen i

huset.

De av Er läsare som vet vad som givits ut, både på svenska och
andra språk, och som kan vara viirt att samla på, kontakta vår
seketerare Henrik Lundin eller intendentAnita Kempe.
Sloiv, faxa eller ring till:
Intendent Anita Kempe
Telemuseum

Box27642
115 93 STOCKHOLM
Tel: 08 - 670 81 00
Fax: 08 - 670 81 27

G

En teleepok

går i graven.

kl 13.00 stängde Jan Waernström den sistaAKEi Sverige. Den fanns i Hammarby i Stockholm.

Den 16:e maj 1995
stationen

AKE 13 iir beteckningen på L. M. Ericssons automattelefonisystem
för stora förmedlingsstationer. Kännetecknande för systemet iir att det
har ett elektromekaniskt valjarnät uppbyggt med kodväljare samt att

det styrs av ett elektroniskt databehandlingssystem. Denna typ av

styrning kallas även "programminnestyrning".
Stationen togs i drift den 3 juni 1976 ochhann knappt bli 19 år innan
den var omodern och lades ned. L. M. Ericsson sålde systemet till ett
flertal stora städer bl a. Rotterdam, Helsingfors, Köpenhamn, Mexico
City, Neapel, Oslo och Sydney. Efter 19 år i drift har AKE-systemet
blivit telehistoria. Det går fort nu....

I^ars Grönwall, Telia AB

intresserade av Telehistoria så var Norra Vasa den
forcta automatstationen i Stockholm. Den öppnades 1924 och
stZingdes 1985. Den blev 61 år. På en modern datorstyrd automatstation riiknar man numera med en avskrivningstid på endast 7 år
och tiden tenderar att bli kortare.

För oss som

åir

Henrik
PS 1. För dig som iir intresserad av Norra Vasa så har K.V.
Tahvanainen skrivit en bra bok som heter "Stockholm 33 00 00".
Den handlar om Norra Vasa telefonstation L924-I985 och säljs på
Telemuseum. Det finns även en video, men den kan vara svår att

komma över.
PS 2. Som ett kuriosum kan nämnas attAKE-stationen inte ville dö
nåir Jan stiingde av den. Dess återstarfunktion kiimpade in i det sista
innan dess ström bröts....

Fantom-tax
I EANTOMEN nr 21 fu 1994 kommer den "19:e Fantomen till
Singapore och tar d2ir in på Raffels Hotel. Han väcks av en ringsignal i Ericsson:s Taxen från 1892. Är detta historiskt riktigt?
Sålde Ericsson Taxen till Singapore? Någon av låisarna som vet?

Henrik

Alexander Graham Bell
född 1847, död 1922
Skotsk-amerikansk uppfinnare, född i Edinburgh, Skottland, i mars
1847 och arbetade som professor i talorganens fysionomi vid
universitetet i Boston, USA, under åren 1876-80. Alexander
Graham Bell iir uppfinnare av telefonen (1876), fotofonen (1880)
och av grammofonen (1887).
Alexander Graham Bell började tidigt intressera sig för hur miinskligt tal kommer till och han experimenterade under senare hälften
av 1860-talet vid sidan av sitt arbete som liirare i Edinburgh med att
bestämma resonansfrekvensen i munhålan för olika vokaler genom
att låta en sttimgaffel vibrera i resonans framför munhålan. En slags
kopplad resonanskrets kan man säga. Hans experiment påverkades
av vad Helmholtz hade kommit fram till några år tidigare i Tyskland.

Alexander Gnham Bell, about r867

Helmholtz hade under tidiga 1860-talet konstruerat en apparat med
vars hjälp han kunde producera ljudliga vokaler. Apparaten bestod
av 8 stycken oscillatorer avstämda i en oktav mellan 300 och 3.000
Hz De 8 tonerna som var styrda av varsin stiimgaffel kunde var
och en varieras i styrka med hjälp av variabla resonatorer som var
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kopplade till oscillatorerna. Genom att blanda de olika tonerna i
varierande stryka kunde Helmholtz på så sätt framställa alla de 9

olika vokalerna.
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Helmhole's runing-f ork sounder
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Bell drog hiirav wå slutsatser; kan man på elektrisk väg skapa
vokaler så kan man också skapa konsonanter och toner och musik
och allt ljud. Och, för det andra: man kan såinda iväg detta över en
tråd med elektricitet. Tanken på att kunna överföra ton och tal
över tråd föddes alltså tidigt hos Bell. Det var dock inte f«irriin
under åren i USA som telefonen skulle bli verklighet.
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I

Under sina f<irsta fu i USA, under ftirsta hälften av 1870-talet,
kom Bell i kontakt med multipeVduplex-telegrafi och insåg an
överföringskapaciteten på telegraflinjema skulle kunna ökas
avsevärt om det vore möjligt att överftira det talade ordet. Han
experimenterade med olika anordningar för att förstå och synliggöra det måinskliga talet. Bland annat genom att tillverka en
anordning som liknade det mainskliga örat och diir ersätta snäckan
i innerörat med en tunn spets som vilade mot en sviirtad förlig
glasskiva och diir ritade en avbild av det ljud som apparaten
fångade upp. Bell forstod av detta försök att det borde gå att
överftira tal, med hela sitt spektnrm av frekvenser, över en och
samma telegraflinje, utan att som vid multipel-telegrafin använda
sig av dislaeta frekvenser, en för var och en av de olika telegrafkanalerna.
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Avsiindnings- och mottagarapparatema för tal fanns dock ej ännu.
Bell's infresse och arbetsinsatser var till en trtidan inriktade på att
förbätta möjligheterna till att överföra större måingder information över dåtidens telegraflinjer, bland annat genom att koppla
upp till 8 olika mekaniska resonatorer till en och samma induktor
i vardera änden av telegraflinjer. Det var av dessa avstiimda
'reläer'som den första hörtelefonen utvecklades och att den i viss
mån också kunde anvtindas som mikrofon fann Bell av en hZindelse. Han hade ett antal 'reläer'kopplade i serieoch ftir att
'reläet' skulle ha så stor känslighet som möjligt var avståndet
mellan den rörliga armen och rel?ispolen litet, ibland så litet att
armen klibbade fast vid relZispolen. Det gick att knäppa loss
armen igen och Bell noterade då att sådana knäppningar hördes i
de andra reläerna; det gick att kommunicera mellan reläerna - och
detta utan batteri!
A. G. BEII,
TEIEGRÅ
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7 is a megncto-elecrric telcphone.

Reliiarmen ersattes av ett rörligt runt membran och hörtelefonen var

född. Ä,ret var 1875.

Bell's experimenterande med mikrofon för att kunna telefonera
fortsatte under 1876. Olika metoder undersöktes och det var liings
två huvudprinciper som arbetet fortskred. Den ena var av typen
'varierande motstånd' och den andra enligt typen elektromekanisk
induktion. Under mars månad det året 1976 utförde Bell och hans
assistent Watson ftirsök med en mikrofon bestående av ett membran
som påverkade en platinaträd till en del nedsänkt i en behållare med
svag svavelsyralösning. Vid tal mot membranet kom platinatrådens
vibrationer att påverkas den ström som flöt genom strömkretsen
mikrofon - baneri - hörtelefon. De berömda orden 'Mr Watson Come here - I want to see you.' var de fiirsta som någonsin talats per
telefon. Detta skedde den lO:de mars 1876.
Arbetet med att förfina mikrofon delar till en fungerande telefon
forsatte under våren och sommaren det året och under augusti
månad gjordes fiirsök med att telefonera över telegraflinjer med
flera kilometer mellan siindare och mottagare. Det var en förbättrad
typ av mikrofon som kom till användning, denna gången av elektromekanisk modell. Försöken gick väl och Bell började nu inse att
hans uppfinningar skulle komma att totalt förändra
kommunikationen över stora avstånd.

Under november månad gjordes försök över sträckan Boston Salem, en sträcka på över 25 km. Även vid dessa f«irsök visade si"
telefon och mikrofon fungera så bra att tal och även musik kunde
överföras på den sträckan.

Fler och fler demonstrationer och föredrag följde under 1876 - 1877
och information om uppfinningen började sprida sig över vtirlden.
Under april - maj 1877 sker de'wå forsta 'riktiga' telefonsamtalen.
En Charles Williams i Boston, tillverkare av telefonapparater, har en
provlinje uppkopplad mellan sin affiir i Boston och sitt hem i Som-

merville och den 4:de april det äret samtalar han för första gången
per telefon med sin fru över den linjen. Någon månad senare har en
av de anställda i Mr Williams företag hyrt apparater för an också
kunna telefoneras mellan Boston och Sommerville - den forsta ' '
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betalda telefonlinjen i vtirlden.
Denna ftirsta linje skulle snart följas av andra och omkring slutet av
1877 vat det ca 775 telefoner installerade. C. Williams producerade
ca 25 apparater per dag i Boston och verksamheten kring det nybildade Bell Telephon Company. De områden i USA som fiirst blev
ftirsedda med telefonlinjer var Boston och det övriga New England,
Pennsylvania, Ohio, Albany, New York state och New York city,
lndiana, South Carolina och Florida.

Under 1877 kom telefonen att introduceras även hiir i Europa. De
liinder som forst installerar den nya uppfinningen iir England, Tyskland, Österrike. Belgien och Frankrike. Först 1878 kom telefonen till
Sverige.
Å. 0. BEL[.
ELECTBIC lELEOBAIEY.

lo. lg6,lgI.

A
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till lite mäthistoria.

Den elektriska storheten bel, uppkallad efter A G Bell och med
beteckning B iir måttenhet för diimpning, förstiirkning eller nivå,
uttryckt som logaritmen av ett storhetsförhållande. I praktiskt bruk
anviinds dock nästan alltid tiondels bel, decibel, förkortat dB.
Enheten bel (B) anvåinds mest inom teleteknik, akustik och vibration och utrniirks av att forhållandet gäller på energi- eller effektbasis, samt att man anviinder tiologaritmen. Jiimftir vi wå effekter
P och Po blir formeln för niväskillnaden L=10 x lg(P/Po) dB. Ett
effektrörhållande P/Po=2 ger alltså L=3 dB, förhållandet 100 ger
20 dB.

Då ftirhållandet avser signalerna in till resp. ut från en
transmissionslänk, t ex en ledning eller en förståirkare, talal man
om diimpning eller förstiirkning i dB. Man kan också uttrycka
absoluwiirdet på en signal i dB, niimligen i förhållande till ett visst
referensvd.rde; mätetalet kallas då nivå. Sådana referensvdrden iir
internationellt standardiserade för de flesta mättekniska storheter, t
ex 1 f-'..' för effekt, I pWlmE2 för intensitet och 20 uPa ftir akustiskt ljucitryck i luft; de två sistnämnd svarar ungefiir mot det lägsta

ljudtryck som det mänskliga örat kan uppfatta.
Den i akustiken vanliga betecl:ningen dB(A) anger däremot en
speciell standardiserad
mätmetod, diir viirdet
schablonmässigt iir konigerat för örats frekvensberoende känslighet.
Den mesta informationen åir
hiimtad ur BELL, Alexander
Graham Bell and the
Concuest of Solitude. Robert
V. Bruce, Comell University
Press. London 1973

Kåre

dB

Fotot som togs 1994-04-09 på de närvarande vid bildandet av

SVERIGES TELEHISTORISKA SAMLARFÖRBNINC

Bilden prydde omslaget på Phonetiken no l,1994. Från våinster syns:
bengt G romlin
Tomas Orvid
Henning Söderman
Håkan Hådeby
Ole Jacobsen
Bosse Munkhammar
Bengt Svensson

Rustan Gandvik
Lennart Liljeberg
Denny Wahlström
Richard Nordll

Henrik Lundin
Seke Karlsson
Thomas Floreteng
Michael Tegn6r
Richard Grahn
Michael Kontin
Ove Svensson
Kåre Wallman
Ingemar Jakobsson
Gunnar Modig
Gunnar Boström

..... och Herrarna på Tavlorna som övervakade evenemanget åir från
vänster:
Arvid Lindman (Svenska Telegrafverkets chef 1904-1907) och Erik
Storkenftildt (Svenska Telegratuerkets chef 1 890- i 902).
Anders Englund, Telemuseum, förevigade tillftillet.
PS. Saknar du nr 1 av Phonotiken så finns det ett fåtal ex kvar. Skicka ett
vykort (Telemotiv) med en intresseanmdlan om att du vill ha ett ex, så lottas
det ut bland de som anmiilt intresse.

Henrik

