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Redaktörens ruta
Dä var det dags igen. Ännu ett samlarär är över. Vintern har redan tagit ett
plätapparatsgrepp runt snören och hals. Vinden tjuter i blankträden.
Puppinspolarna har krullat ihop sig i sina PCM-burkar. Överskottsvärmen
frän närmaste AXE-station ängar i natten. Inga NiFe batterier fmns kvar när
frysrisken är sä här stor. Stolplinjen ser ut som en julgran med mycket
frostglitter. Eistolparna lyser i isolatorerna, där överledningens Coronaeffekt
ger srnä lokala norrsken. Nog är det mysigt att vara Teletomte och kunna
jobba pä distans i det här vädret.
Aret som gätt har varit innehällsrikt för nostalgikema. Den sista AGFstationen har tagits ur drift, och tre nya har uppstätt. Det var rnänga är sedan
Televerket/Ielia invigde tre AGFer pä ett är, Henrik Lundin och undertecknad bevistade den historiska nedläggningen.
Allt blir inte som man tänkt sig. Vi hade hoppats kunna posta detta nummer
av Phonetiken pä Luciadagen, men förkylning och feber stoppade pressläggningen. Hoppas ni ursäktar. För att avreagera er bifogar vi en ritning pä
ett hembygge. Har ni ingen egen svarv kan man använda en borrmaskin med
varvtalsstyrning och nägra grannar som kan hälla i allt under tiden ni
svarvar. Det fungerar när man svarvar lampfötter, enligt säker källa.
Ni undrar säkert om Arsmötet i Malmö. Vi har inga närmare detaljer klara.
Telia genomgär en sä stor omorganisation sä ingen vet vem som bestärnrner
just nu. Klart är att Malmöfolket ställer upp med Telehistoriskt center den
aktuella dagen. Mer information kommer under vären via ringlista, telefax
eller brev.
Rustan! Vi fick inte plats med dina fma klipp frän GHT denna gängen
heller, men din artikelligger pä lager. Och alla ni andra. Gör som Rustan.
Skicka bidrag till tidningen. Det blir roligare däl
Tack för äret som varit, God Jul & Gott Nytt Ar önskar

Thomas Floreteng

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
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Ordföranden ordar
Utdrag ur "Telefonsamiarens vardag - Det roligaste jag vet"
"Möjligheten att göm det verkliga ''klippet'', dvs att hitta ett mycket sällsynt objekt och komma
över det ror en spottstyver, blir mindre och mindre.
Folk blir mer och mer medvetna om sakers värde, bevakningen är minutiös på auktioner, fler
och fler samlar mm.
Nej, för att göra även klipp krävs det oftast mycket stora finansiella resurser och är därIOr
förbehållet ett fåtal.
Telefonsamlarens vardag är snarare en kombination av kanske någm få klipp under ett livslångt
samlande och ett pärlband av små vardagsklipp.
Och det är ju det som är samlandets idc. Visst är det en fantastisk känsla att komma över ett
sällsynt objekt även om den verkliga glädjen, glädjen att hitta något man inte har, oavsett
värdet. Jag åker regelbundet till Florida, till stor del för att hitta telefoner. Där besöker jag
många affärer, handlare och marknader. Mellan mina besök har jag flem handlare som vet vad
jag letar efter och ofta har de en del att erbjuda mig när jag kommer. Jag letar systematiskt efter
objekt som är 15 - 20 år gamla, utgivna i begränsat antal samt karakteriseras av att de just nu är
föga efterfrågade. Det roligaste och mest spännade är att gå på olika flea-markets eller -garagesales. Man har ingen som helst aning om vad som väntar! VIssa gånger eller dagar ger kanske
ingenting och så plötsligt kan det bli hur mycket som helst. Oerhört facsinerande och spännade
är det faktum att man inte vet något om säljarens bakgrund eller motiv för att sälja exv. en
telefon på marknaden. Säljaren kan anse att den inte är värd någonting alternativt att den
representerar en förmögenhet. Stor betydelse har det också om säljaren säljer ut hela sitt bohag
och kanske gör det utan försäljningskostnad på marknadens fria dag (gratis plats).
Sådana förutsättningar kan göm att man kan få vissa objekt till extremt lågt pris.
Ett exempel: För en tid sedan fann jag en vit engelsk 1920tals bakelittelefon på en marknad.
Jag var beredd att betala 200 till 300 dollar, men döm om min förvåning när säljaren begärde
40 dollar och jag lyckades pruta den till 30 dollar. Säljaren visste dessutom exakt vilken typ av
telefon det rörde sig om och ändå begärde han mindre än en tiondel av aktuellt marknadsvärde.
Det vill jag kalla en verklig höjdpunkt i telefonsamlarens vardag, som ger mesta möjliga
tillfredsställelse.
Det enda problem som egentligen kan uppkomma är när man skall ha med sig alla sakerna på
hemresan. Det tenderar närnnligen alltid att bli väldigt mycket.
Det har dock hittills tack vare lyckliga omständigheter av någon anledning alltid ordnat sig och
därför har jag aldrig blivit hindrad i min egenskap av telefonsamlare."

Väl mött ute i verkligheten i telefonsamlarens vardag.
bengt G romlin

Kassörens kDll
.\ret nännar sig sitt slut och därmed föreningens andra verksamhetsår.
Fijreningens ~konomiska ställning är fortfarande stark. Medlemmar har strömmat till
ccnsa under de~ra är även om medlemsantalet inte ökar lika snabbt som under den
senare delen av irer. som det gjorde under våren.
De nytillkommna medlemmarnas namn och adresser redovisas nedan, så att ni kan
:mmplettera era medlcmslistor. Glöm inte att listan är för förenigsintemt bruk. En del
telefonnummer som redovisas är mindre officiella.

Ove Svensson
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Henriks hörna
Hej medlemmar i STSF.
Ett gigantiskt arbete som vi inom föreningen ska genomföra
är ju en bok om svenska telefoner. För att kunna genomföra
detta bör vi lägga upp grundforskningen i en databas. Säkert har många av
medlemmarna tillgång till en PC eller Mac. Databasen bör därför byggas i ett
program som kan köras på både pe och Mac. Det förslag som jag fått är Microsoft
Excel eller FileMaker. Hur det kan fungera vet jag inte i dagsläget. men det får vi ta
reda på. Finns det andra dataprogram som kan köras på de bägge systemen? Någon
av medlemmarna som vet?
Om man tänker sig att varje telefonapparat är en post i databasen så måste vi enas o
vilka uppgifter som kan vara intressanta för oss medlemmar. Dessa uppgifter bildar
fålt som ingår i posten. Det jag funderat på som kanske bör ingå är följande fålt:
1.
Tillverkare: T.ex. LME. TVT, Brunius, etc
2.
Apparattyp: T.ex. bords-, vägg-o ändstations-o mellanstations-, sid<r, fälteller special apparat?
3.
TVT-nr: Televerket hade två nr. ett gammalt och ett nytt. T.ex. Tbm eller Ab
112. Ska vi ha med bägge numren i databasen?
4.
LME-nr: Hur LME har numrerat sina apparater vet jag inte men bör kunna
fås fram i gamla kataloger.
5.
Tillverkningsår: Ska vi ha konstruktionsår, prototypår, lanseringsår,
tillverkningsår?
6.
Ska vi ha med under vilka år som apparaten tillverkades om det går att få
fram?
7.
Schemanummer?
8.
Revideringsläge? Vissa apparater reviderades och fick ett revideringsnumme
Ska vi ha med de olika revideringarna och dess betydelse för apparattypen?
9.
Tillverkningsnummer? Kan vara trevligt för oss medlemmar att komplettera
sin egen databas med tillverkningsnummer om det finns.
10.
Foto? Kan databasen lagra / visa en bild på telefonapparaten?
Il.
Markera eget innehav? Det kan vara intressant för medlemmarna att i en ege
kopia av databasen kunna markera de apparater som man har i sin samling och göra
en utskrift på den.
Antal? Om vi får fram i hur många ex en apparat tillverkats i, ska vi ha med
12.
det i databasen?
Övrigt? Vi bör ha en post där vi kan skriva in något som är speciellt för den
13.
apparattypen.
Pris? Medlemmarna kanske vill bokföra vad de betalt för sitt eget ex.
14.
Summakolum ?
15.
Nypris vid lansering? Finns väl inte på Telegrafverkets apparater men väl på
LME:s.

16.

11?

Ovanstående bör ses som ett första diskussionsunderlag. Många frågor blir det. Ska
vi lägga upp våra uppgifter i en databas? Kan vi hitta ett lämpligt databas-

5

program som klarar våra krav? T.ex.: Köras på Mac och pe; klara av 1000 ?
poster med 20 fålt per post; kompletteras med data utan att dubletter införes;
hantera bilder; sorteras enligt olika önskemål, t. ex. typ, tillverknings år, nr, pris etc;
ej haverera fastän fålt ej fyllts i etc, etc.
Som synes finns det en hel del att fundera kring. Saknar Du något? Vad tycker Du
som medlem? Slå en signal eller skriven rad och tala om vad Du tycker.
Henrik

Jultävling
Här är något att fundera på under julhelgen. Skriv ner tillverkare och om
möjligt modell beteckning eller namn på de nio apparater som visas på
följande sidor. Ange sedan vikten på det kabelbrunnslock som visas på
bilden nedan. Ett hemligt pris kommer att delas ur till den som har flest rätt.
Vikten på brunnslocket kommer att användas för att skilja eventuella
deltagare med samma antal rätt svar. Skicka in ditt svar så att vi har det
senast 31 januari 1996 till:

STSF
doH.Lundin
Malungsvägen 57

191 71 Sollentuna
Lycka till!!!
OveS
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Det skrevs ett brev...
Kensington den 25 mars 1878
Till kapitalägarna i Electric Telephone Company:

Mina Herrar!
Det har föreslagits att jag för er vid detta värt första möte skulle presentera
några tankar kring den elektriska telefonens framtid samt framlägga mina
eventuella förslag till att på bästa sätt införa och göra apparaten bekant för
allmänheten.
Telefonen kan kort beskrivas såsom en elektrisk anordning för
reproduktion på avstånd av tonfall och artikulering hos en persons röst, så
att samtal kan ske med talade ord mellan personer i olika rum, på olika
gator eller i olika städer.
Den stora fördel telefonen har framför varje annan form av elektrisk
apparat består i det faktum att det inte krävs någon speciell kunskap för
apparatens handhavande. Alla andra telegrafiska apparater frambringar
signaler som måste översättas av specialister och därför är sådana
apparaters användning oerhört begränsad, men telefonen talar verkligen
och av detta skäl kan den utnyttjas för nästan alla ändamål där tal används.
I våra dagar har vi ett perfekt nätverk av gas- och vattenledningsrör i våra
storstäder. Vi har stamledningar under gatorna som via förgreningar går till
de olika bostadshusen och gör det möjligt för de boende att få sin leverans
av gas och vatten från en gemensam källa.
På liknande sätt kan man tänka sig att kablar med telefonledningar skulle
kunna läggas ned i marken eller hängas upp ovan mark och via
förgreningar gå till privatbostäder, kontor, affårer, fabriker m.m. och på så
sätt förena dessa genom huvudkabeln med en växelstation där varje
ledning skulle kunna anslutas enligt önskemål och direkt kommunikation
skulle kunna upprättas mellan vilka två platser som helst i staden. Det är
min fasta övertygelse att en sådan plan som denna - fastän den är opraktisk
för närvarande - kommer att bli resultatet av att telefonen införs och görs
bekant för allmänheten. Inte nog med detta, jag är även övertygad om att
ledningar i framtiden kommer att förena telefonbolagens huvudkontor i
olika städer och att en person i en del av landet kommer att kunna
kommunicera medelst talade ord med en person på annan ort.
Vad gäller övrig aktuell användning för telefonen kan apparaten
tillhandahållas så billigt att den på gynnsamma villkor kan tävla med talrör,
klockor och tablåer såsom kommunikationsmedel mellan olika platser i
huset. Detta ser ut att vara en mycket lovande tillämpning av telefonen, inte
bara på grund av det stora antalet telefoner som skulle behövas utan därför
att det slutligen skulle leda till den plan för tvåvägskommunikation som
ovan omnämnts. Jag skulle därför rekommendera att man gjorde ett
specialarrangemang för införandet av telefonen i hotell och privatbostäder i
stället för de talrör och tablåer som nu används. Telefoner som säljs för

detta ändamål skulle kunna stämplas eller nwnreras på ett sådant sätt att
de kan särskiljas från dem som används för affårsändamål och ett avtal
skulle kunna tecknas av köparen om att telefonerna skulle förverkas om
de används för andra ändamål än vad som angivits i avtalet.
Det är troligt att en sådan användning av telefonen snabbt skulle bli
omtyckt och att allmänheten, allt eftersom den vande sig vid telefonen i
hemmet, skulle inse fördelen med ett kommunikations-system.
Slutligen vill jag framföra min åsikt att telefonen omgående och på ett
tydligt sätt borde presenteras för allmänheten såsom ett
kommunikationsmedel mellan bankmän, handelsmän, tillverkare,
grossist- och detaljhandlare, varv, vatten- och reningsverk, polis- och
brandstationer, tidningsredaktioner, sjukhus, offentliga byggnader samt
för användning på järnvägsstationer, i gruvor o.s.v.
Även om det flnns ett stort användningsområde för telefonen redan nu,
tror jag att detta blir än större i framtiden.
Genom att inte släppa tanken på det stora mål som ytterst skall uppnås,
anser jag att telefonbolaget inte bara kan tillförsäkra sig en verksamhet
av det mest lönande slaget utan även gagna allmänheten på ett aldrig
tidigare skådat sätt.
Mina Herrar, jag är och förblir

Er ödmjuke tjänare
Alexander Graham Bell.

Källa: ''The Social Impact of the Telephone", editor Ithiel de Sola Pool.
ÖVersättning från engelska: Ragnhild' Edström.

@--Medlem smatrike In
Medlemsmatrikeln som skickades ut i samband med nr 1/95 skall justeras till
1996. Jag ber dig kontrollera dina uppgifterna noga. Är det rätt? Saknas något?
Fel telefonnummer? Felstavat namn? Har du mobiltelefon?
De av er som har tillgång till telefax, egen, på jobbet eller hos vänner och
bekanta, kan få information snabbt i skriftlig form. Att sända fax när det är
bråttom att meddela något är mycket effektivt.

Ring eller skriv till undertecknad så att vi kan rätta upp eventuella felaktigheter.
Glöm ej heller att medlemsavgiften för 1996 ska vara betald senast den sista
februari enligt stadgarna.

Henrik
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Telefon
alldeles nytt,
nu inkommen.

JOSEPH LEJA,
5
10

Regeringsgatan
Sladssmedjegatan

5.
10.

Till detta nwnmer av Phonetiken kommer vi med ett trevligt julklappstips. TIllverka
din egen kopia aven Hakon Brunius telefon! Det är inte så svårt som det vid första
anblicken verkar (enligt helt tillförlitliga källor). Man tager vad man haver som Uffe
Åström sa. Det du behöver är tillgång till en träsvarv, borr, såg, lim, ledningstråd,
mässingsskruvar, en ritning samt en hörtelefonkapsel från en Dialogapparat.
Ritningen på en Hakon Brunius telefonapparat hittar du här i tidningen oc har ritats
av Thomas Floreteng från en orginalapparat på Telemuseurn. Innanmätet på
apparaten har vi förenklat med modern teknik.
Leta upp några lämpliga träbitar (furu), med täta årsringar, samt planhyvla tre bitar
som du limmar ihop omvänt i ådringen. Detta för att träet ej ska spricka när
apparaten är klar. Du kan naturligtvis ta ett helt trästycke, men undvik då kärnan.
Detta för att kärnträet kan göra att viss sprickbildning kan uppstå. När den torkat
kapar du till en lagom bit för svarvningen. Tänk på att ta till extra längd för kapning
av den del av apparaten som ligger mot örat. Du kan kapa med såg eller svarva av
stycket. Svarvar du av stycket behöver du så mycket extra som skärstålet i svarven
kräver. Biten som du sätter upp i svarven bör minst vara c:a 22 cm och ha en
diameter på minst II cm. Nu kan du börja svarva ut telefonapparaten enligt
ritningen. Det kan ta runt två timmar om du ska göra det ordentligt.
När du fått till konturerna gäller det att svarva ur för örat och ett hål för ljudet som
ska vara ca. 17 mm på locket. Putsa av telefonen i svarven. Vill man ha hög finish på
ytan, kan man använda en bit horn (ren, älg eller annat). Sen kan du kapa av locket
(svarva eller såga av). I mellandelen och i locket försänker du för dialogens
hörtelefonkapsel med en 50 mm borr. Sedan borrar du ett hål genom apparatens
skaft på c:a 5 mm för ledningstrådarna till kapseln. Om du inte vill ha
kardongmuttern i slutändan så spar c:a 2 cm av träet. Med andra ord, borra ej
igenom hela trästycket. Snedborra två hål från anslutningsskruvarna till hålet i
centrwn.
Borra hålen för de fyra skruvar som ska sitta ivarsitt hörne av det runda locket, för
att hålla det på plats. De gängsnitt som användes på l 880-talet är svåra att få tag i, så
vi föreslår M4 mässings skruv med egentillverkad mutter enligt ritning.
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Förenklat kan du ta vanliga mässingsmuttrar i stället får att tillverka egna.
Anslutningsskruvarna för yttre telefonledning är special som kan vara svårt att få tag
i, men det går att tillverka själv i mässing. Fast då behöva man förstås en
metallsvarv, eller ta mässingsrör med ytterdiameter 6,5 mm och innerdiamiter som
kan gängas till M4. Kardongmuttern på skaftet har på vår apparat ingen funktion.
Om du vill ha din telefon väldigt lik originalet monterar du en kardongmutter från
någon gammal apparat. I original hade muttern funktionen att justera avståndet på
elektromagneten till hörtelefon-membranet. Eftersom vi kör med fast kapsel har den
ingen funktion.
Nu kan du ansluta den inre ledningsdragningen tillledningsskruvarna och till
dialogkapseln. Skruva ihop apparaten och den är klar för användning. För att göra
apparaten snyggare så kan du betsa och lacka den till önskad kulör. När man kommit
så här långt upptäcker man att man behöver två apparater för att kunna samtala
mellan dem. Därför kommer vi i något kommande nwnmer av Phonetiken ha en
ritning med på en enkel Bell-apparat. Det är ju inte roligt att tillverka två exakt lika
apparater så därför valde vi en enklare Bell-apparat. När du sen har gjort klart dina
bägge apparater (lagom till nästa jul?) kan du enkelt koppla ihop dem med PV-tråd
eller liknande. Det behövs inget batteri. Barn o bambarn kan nu bygga sin egen
telefonlinje mellan kök och koja och ha mycket roligt med en apparat från farfars
tid. Lycka till!
Uffe, Thomas & Henrik

Innehållsförteckning
Position

Antal Benämning
Lock

2

Mellandel

3

Skaft

4

2

Nippel, mässinsrör diam. 6,5 mm x 10 mm

5

2

Mässingsbleck 16 x 4,5 x l mm

6

4

Mässingsmutter, 20 x 9 x 1 mm

7

2

Mässingsskruv M4 x 7 mm ostskalie

8

Pinnbult alternativt avsågad skruv M5 x 30 mm, mässing

9

Kardongmutter M5 x 10 mm

10 4

Mässingsskruv M4 x 36 mm (inkl skruvhuvud)

11 4

Träskruv, mässing, försänkt skalle. SkalIdiam. 3 mm

Internet-news
Såhär ser vår Internet-sida ut. Läs mer om Internet och telefoner på sidan 17.

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening (STSF) är en förening som bildades
våren 1994. Det är en ideell opolitisk förening och styrelsen har sitt säte i
Stockholm. Föreningens ändamål är bl. a. att:
- sprida telehistorisk infonnation
- öka medlemmarnas kunskap om telehistoria
- stödja intresset för samlandet av telehistoriska föremål
- anordna medlemsträffar för utbyte av infonnation
Föreningen anordnar träffar (vår och höst) samt ger ut ett medlemsblad som
kallas ''Phonetiken'' c:a 3 ggr per år. Föreningen är medlem i Samlarförbundet
Nordstjäman.
Föreningens styrelse är under 1995 följande:
Ordf'örande:
bengt G romlin
Vice ordförande:
Thomas F10reteng
Kassör:
Ove Svensson
Selcreterare:
Henrik Lundin
Vice selcreterare:
Kåre Wallman
Till medlemmar i STSF antagas tele intresserade personer. Ansökan om
medlemskap kan ställas till:
Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
c/o Henrik Lundin
Malungsvägen 57
S-191 71 Sollentuna
Sweden

E-mail: henrik.r.lundin@telia.se

STSF = The Swedish Telehistoric Collectors Society is arecently founded
society for colIectors of old telecom equipment in Sweden. For further
information, please write to the address above or send an E-mail.

Medlemsmöte nr 2, 1995
Plats: Cafe Rutiga Katten, Thulegatan 19, Stockholm.
Tid: 95-09-09, Kl 12.00 - 15.00
Närvarande: Mats Andersson, Thomas Floreteng, Bert Hellsberg, Ingemar Jacobsson,
Christer Lanhage, Lennart Liljeberg, Anders Lindskog, Henrik Lundin, Bosse
Munkhammar, bengt romlin, Henning Söderman, Michael Tegn~r, Gösta Thames,
Denny Wahlström, Kåre Wallman.
1 Mötet öppnades med narnnpresentation och kaffe med landgång.
2. Helt oförberedd för deltagarna dök Gösta Thames upp. Gösta har under sin tid
varit chef på LM:s utveckling av special apparater. Gösta slog sig ned hos oss och
berättade många intressanta händelser från sin tid på LM. Bl a. kan nämnas:
- Gösta började på fabriken på Thulegatan 1938 som ingenjörselev vilket innebar
på den tiden, ett 1/2 år på verkstad, 1/2 år på tekniska avdelningarna, 1/2 på
försä! jn ingsavdelningarna.
- '"Taxen" fanns med i LM:s katalog t.o.m. 1932. 1940 när fabriken flyttade till
Midsomrnarkransen gjordes utrensningar från fabriken. Ojusterade taxar såldes
för 5 kr, justerade för 25 kr.
- Ny tillverkningen av '"Taxen" var en beställning från Schweiz på 10 000
apparater. Anledningen var att Schweiz PTf firade lOO-års jubileum 1980.
Beställningen utökades sedan med 3 000 ex till, samt att Televerket och LM
beställde l 000 ex vardera. Summa 15000 ex. De 30 första exemplaren
slutmonterades i Bollmora. Gösta flög personligen ned med 20 apparater som
handbagage till Schweiz.
- Den första Ericofonen överlämnades till Televerkets generaldirektör Sterky den
I:a Oktober 1953, i samband med Televerkets 100-års jubileum, av LM Eriessons
VD Sven Ture Åberg. Gösta var projektledare för framtagning av Ericofonen. Den
finns tillverkad i 3 olika kåpor. Den första (1953-1960) som är e:a 2 cm högre med
rakt hörtelefoniock tillverkades i två halvor och limmades ihop. Den andra
mer
e:a
krökta tillverkades i ett stycke med plant hörtelefoniock. Gjordes troligen i
1000 ex under 1961. Slutligen den senaste varianten med krökt kåpa och
utsvängt hörtelefoniock (1962-1975). Den genomskinliga kåpan gjordes kanske i
100 - 500 exemplar enligt Gösta. TIllverkades för utställningsändamål. 1976 kom
Erieofon 700 med knappsats till LM:s lOO-års jubileum.
Gösta erbjöd sig att hålla föredrag på våra kommande möten vilket vi
medlemmar mottog med största tacksamhet.
3. Info om planeringen inför nästa årsmöte i Malmö gavs av Thomas.
4. Bokgruppen hade inget nytt att informera om .
5. Stadgarna godkändes. Gösta informerade om ett sätt att ha rullande schema för
arbetet i styrelsen. Kanske något för valberedningen att fundera över. Stadgarna
lägger inget hinder för detta.
6. lnfo om vår förening finns i Samlarnytt. Tack till Lennart Liljeberg som
ombesörjt detta. Intresserade personer har redan hört av sig till Lennart.
7. Databas för telefoner? lnfo från Henrik om planerna. Närmare beskrivning
kommer som artikel i tidningen .
8. Mötet avslutades med sedvanlig bytesstund på gården.
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Internet
Att "surfa" på Internet är på modet just nu. Vår förening skall ju inte vara sämre.
Kontakt har tagits med Telemuseum om att få presentera oss på deras server. Vårt
förslag till presentation på Internet hittar du på annan plats i Phonetiken. Vår adress
på Internet är:
http://www.telemuseum.se/omvarld/STSF/STSF.HTML
De vetgiriga som har möjlighet att "surfa" kan även kolla in följande adress:
http://freeneLbuffalo.edu/-bj033/phones.html
Där kan du hitta en del matnyttigt för oss som är intresserade av telehistoria. Ni som
inte har möjlighet att "surfa" kan jag trösta med att "godbitarna" kommer att dyka
upp i Phonetiken var det lider.
Henrik

Ett stor TACK
Frän föreningen vill vi framföra ett stort TACK till Nils-Olof Sandberg som till
föreningen skänkt 500 st kuvert i C4 och 500 kuvert i C5 med vår logga tryckt i
nedre vänstra hörnet.
Henrik mjl.

Telefonmuseum i England
Enligt en uppgift i tidskriften Antik & Auktion 3/94 har The BT Museum i London
en utställning om 200 års telekommunikationsutveckling. Utställningen är inte som
på vanliga museum, utan man skall kunna ha möjlighet att röra sakerna!
Adressen är: The BT Museum, 145 Queen Victoria Street, Blackfriars, London.
Thomas

BT-kommentar 1880
En företrädare för Brittish Post Office, nwnera kallat BT (British Telecom)
uttalade sig år 1880 om telefonens framtid på följande sätt:

''The Telephone may be appropriate for our American Cousins, but not here
because we have an adequale supply of rnessenger boys".
Fritt översatt blir det: "Telefonen kanske är lämplig för våra amerikanska kusiner,
men inte här ty vi har tillräckligt med springpojkar".
Henrik

Telekom i TV
Sveriges Television Kanal l har i november och december visat en program serie i
tre entimmesavsnitt om telekommunikationens utveckling, producerad av Jan
Bergman i sammarbete med Telemuseum.
Del l började med vårdkasar, fortsatte med 1700-talets optiska telegraf, 1800-talets
elektriska telegraf, telefon, radio och televisionens barndom fram till 1929.
Del 2 fortsatte från 1930 till 1954 med radion som fick masspublik, television
började sändas regelbundet, telefonen automatiserades och faxmaskinen
presenterades.
Del 3 tog oss frän 1954 till dagens teknik med video, bandspelare och
mobiltelefoner. Det var nu matematikmaskinen bytte namn till dator, och nu kan
allt kombineras till multimedia.
Missade du sändningen finns det säkert någon medlem i din bekantskapskret som
har spelat in programmen på video.
Henrik
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En teleepok går i graven.
Det är tråkigt att redan i nr 3/95 berätta om en epok inom svensk telefoni som går
i graven. I förra numret berättade jag om den sista AKE-stationen. Den här
gången gäller det AGF-stationen i Katrlneholm. Som sagt, det går fort nu! Men
det ger ju oss telehistorieintresserade mer material.
Den 5:e december 1995 kl 04.30 bortkopplades abonnenterna från AGF-stationen
i Katrineholm. Inom några minuter var de anslutna till en toppmodern AXEstation. Undertecknad fick tillsammans med Thomas Floreteng bevista det
historiska ögonblicket! Jag hade lyckats komma över
en inbjudan till evenemanget och programmet var följande:
Inbjudan
På morgonen den 5:e december 1995 stängs Katrineholms 5OO-väljarstation
som sista kvarvarande station av typ AGF i Sverige. Telia vill manifestera
denna händelse med en liten avslutningsceremoni. Hänned inbjuds Du att
närvara vid stängningen av Katrlneholmsstationen. Ceremonin äger rum den
5:e december med samling på Katrineholms automatstation kl 09.30. Besked
lämnas till Birgitta Sundberg 311613 senast 1995-11-28.
PROGRAM
09.30 Samling vid Katrineholms automatstation. Besök på gamla
automatstationen.
10.10 Nätchefen Olof Ulander och regionchefen Bo Gustavsson utväxlar det
sista interna samtalet i en publik AGF-station i Sverige.
10.15 Telemuseum tar över. Nätchefen Olof Ulander utväxlar det absolut
sista samtalet från Sveriges sista till Sveriges nyaste AGF-station.
10.20 Strömmen bryts. Katrineholm AGF-station tas definitivt ur drift.
11.00 En enklare förtäring serveras i Folkets Hus.
Hälsningar Christer Bäckström

Verkligheten blev lite annorlunda mot programmet. Vi fick gå upp redan kl
03.45 för att hinna till den verkliga omkopplingen som skedde kl 04.30. Då
slets 15000 par strömstavarna (f.d. 250 mA säkringar) ur korskopplingen och
föll till golvet. Det var närmare tio män och kvinnor som bröt abonnenterna i
korskopplingen (KK). I den nya KK:n på AXE-stationen stod fyra personer
och slet loss brytbrickorna så att abonnenterna kopplades in. Hela
ombyggnaden hade som ni förstår skett tidigare och den gamla och nya
korskopplingen låg parallellt inför konverteringen. Ledningsväljare och
gruppväljare ställde sig i hemmaläget och efter bara några minuter tystnade
stationen. Jag måste erkänna att det kändes lite vemodigt. Hösten 1967 gick
jag på en stationsutbildning på AGF.
När vi sopat rent på golvet och kontrollerat att allt fungerade bjöd Telia de
som arbetat på en frukost i Folkets Hus. Thomas och jag gick till hotellet och
duschade och bytte om inför den officiella avslutningen.

Klockan 09.30 samlades vi igen for den högtidliga ceremonin. Tyvärr kunde inte
nätchefen Olof Ulander medverka så det blev regionens nätchef och regionschefen
Bo Gustavsson som utväxlade det sista interna samtalet på en publik AGF-station i
Sverige. När det samtalet var klart ringde Bo Gustavsson upp Lars Johannesson på
Telemuseum och överlämnade AGF-tekniken i museets vård. I samma ögonblick
togs Sveriges nyaste AGF-station i drift. Den hade byggts upp på Telemuseum och
finns där fOr beskådande. Därefter bröt Bo strömmen till stativet och Katrineholms
AGF-station var definitivt ur drift. I 43 år hade den troget tjänat abonnenterna sen
den invigdes 1952-10-22.
På den avslutande lunchen fOr de inbjudna hölls flera tal och det tal som Bo
Häggiund höll gillade jag. Det handlade om AGF-stationens utveckling och
innehöll många historiskt intressanta uppgifter. Jag har här sammanställt delar av
Bosses tal men kunde ej få med bilderna till detta nummer av Phonetiken. Kanske
får vi anledning att återkomma i ämnet.

AGF-systemet i Sverige. (Tal sammanställt och framfört av Bo Häggiund,
Norrköping.)
"1876 uppfinner Alexander Graham Bell telefonen. Tre år senare tar tre amerikaner
patent på en primitiv automatisk uppkopplingsanordning for sammankoppling av
telefonledningar. Iden om automatisk hopkoppling skulle locka många uppfinnare.
J G Smith patentsökte en automatisk telegrafväljare 1889.
Samma år ansökte Almon B. Strowger med bror och brorson om patent på en
automatisk väljare fOr telefontrafik. Strowger satte upp en firma år 1891
fOr tillverkning av väljare. I november 1892 öppnades den första publika
automatstationen i drift i La Porte, Indiana. Intressant är att 3 svenskar,
2 vid namn Erickson (ej Lars Magnus) och Frank Lundquist svarade fOr stationens
idriftsättning.
1895 erhöll Strowger patent på en väljarkonstruktion som skulle hålla i nästan 100 år.
1896 kom fingerskivan, dessförinnan användes tryckknapp.
3 bröder Lorimer konstruerade det första maskindrivna väljarsystemet år 1900 och 10
år senare konstruerade Clement det första relämanövrerade väljarsystemet.
Utvecklingen i Sverige.
1883 laborerar H T Cedergren och L M Ericsson med en halvautomatisk växelapparat
för 3 - 10 apparater. (Se Gösta Thames artikel i Ericsson Review m 4 1983.)
G. A. Betulander och J. P. Persson konstruerade år 1900 en liten växel med
rundgående väljare. Intressant i sammanhanget är att en Betulander-växel uppsattes
1909 i Östanbro utanför Enköping.
Axel Hultman och Herman Olsson erhöll Telegrafverkets uppdrag att utreda
förutsättningarna för automatisering av större stationer. De gjorde studiebesök i USA
1910 för att se på utvecklingen där. Hultman och Olsson arbetade med
Strowgerväljaren som förebild men gjorde en svensk konstruktion för
automatiseringen av Stockholmsnätet.
1913 öppnas en försöks station från Western Electric i Landskrona.
Hultman övergav Strowgerprincipen och gick över till konstruktion av maskindrivna
väljare. Han arbetar vidare med väljare med stor multipelkapacitet, 1000 och 2000
linjer, och blanktrådsmultiplar. Försöksstation byggdes hos Ericsson och uppsattes på
Norra Vasa 1916.
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1917 infordrar TelegrafstyreIsen anbud på automatstationer men inget sker p.g.a.
förhandlingar om övertagande av Stockholms Allmänna Telefon-aktiebolag.
Förutsättningarna för automatiseringen av stockholmsnäten ändrades i ett slag l juli
1918 när staten övertog Stockholms Allmänna Telefon AB.
TelegrafstyreIsen beställde nu tre försöksstationer. Betulander levererade en
försöksstation på 1000 nummer är 1916 baserad på en relämatris som en tid därefter
ersattes med väljare av koordinatväljartyp.
Samma är levererades en Olson-station om 200 linjer baserad på en roterande väljare
med ett relativt litet multipelfaIt
Hultman bygger en andra försöksstation 1918-19 och medan han ännu håller på att
justera utrustningen kommer ett besked från Ericsson.
1918 startar Ericsson under Knut Kåell en mera målmedveten satsning på att få
fram ett användbart automatsystem. Med utgångspunkt från den Hultmanska
blanktrådsmuJtipeln konstruerade Kåell en väljare med 500 linjers kapacitet.
Designades av David Lienzen. Hulnnans ideer omsattes sedan i praktiken av
Ericsson till ett komplett telefonsystem: AGF. 1919 var SOO-väljaren fardig. 1920
offererades systemet.
Anbud infordrades av Telegrafstyreisen en första gäng på hel- eller halvautomatiska
system i början av 1920, en :mdra gång i slutet av samma är pä helautomatiska
system. Året efter beställde Telegrafstyreisen efter utvärdering av förslag frän S&H,
WE, LME och Betulander (koordinatväljare) den första SOO-väljarstationen, Norra
Vasa, för 5000 nummer samt i!n station i kvarteret Jericho i Stockholm för 10 000
nummer.

Vasastationen öppnades 13 januari 1924 för kommersiell drift sedan prov drift varit
igång sedan augusti 1923. Redan detta år, 1923, hade AGF-stationer satts i drift i
Rotterdam, Hamar och Kristiansund.
Stockholmsområdet kom att utvecklas till en enonn trafikrnaskin med mer än 40
sammanlänkade AGF-stationer. Frånsett vissa funktionella förbättringar och nytt
fabrikationsförfarande (Iätnnetall) förblev väljarkonstruktionen densamma under
hela AGF:s livstid.
Under 50-, 60- och 70-talen byggdes AGF-stationerna i Sverige ut att omfatta ca
2.200.000 nummer. Frånsett registennodernisering sker inga större förändringar på
de nu rätt ålderstigna 500-väljarstationen. Dock ersattes Kirunas AGF-station med
A-204-systemet för att enklare kunna integrera fönnedlingsfunktionen. En
avgörande förbättring hos AGF-stationerna skall dock nämnas: graderade
mellankopplingar utfördes skruvade vilket avsevärt förbättrade framkomligheten i
stationerna.
På 70-talet tar ideer om elektronisk styrning av telefonstationer fart och materialiseras genom utbyte av två AGF-stationer, Storängen till A-21O och Tumba till AKE.
Försöken med PMS-stationer resulterade så småningom i bildandet av ELLEMTEL.
AXE-systemet såg dagens ljus och med detta planer att ersätta vissa AGF-stationer
helt samt att modernisera andra med ett registersystem baserat på AXE-teknik,
AGAX.
Ulriksdal och Tumba (AKE) byttes till AXE under 1980. De första försöken med
AXE var lyckade och nu var AGF-systemets dagar räknade. I anslutning till ett
stödköp av AXE beslutades att AGAX skall slopas och samtliga AGF samt större A204 direkt ersättas med AXE.
Så här drygt 15 år efter att den första AXE-stationen tagits i drift kan vi konstatera
att just nu och här i Kalrineholm har den sista pusselbiten lagts i ett omfattande
arbete att ersätta 500-väljarstationerna med modernare teknik. AGF-epoken i Sverige
är förbi".

Bo H(jgglund
Så slutade Bo sitt tal som jag tyvärr fått banta lite då jag ej kunde få med de overheadbilder som visades i tidningen. Från Thomas kom uppgifter som han fått från
en trogen Göteborgare som är intressant i sammanhanget.
''Fredagen den l december 1995 öppnade och invigde Region Väst sin första
och sista nybyggda AGF-station. Det är en komplett AGF-station med S, LV, IGV
och IIGV samt ett register. Stationen är monterad för 500 nr. Hittills
är två nummer belagda. De är avsedda för publik telefoni. Efter inspiration från
Internet tas för närvarande inte ut några samtalsavgifter.
Samtrafikförhandlingar med TeIia AXE planeras, men några konkreta planer
finns inte. Ä ven kontakter med AG F-stationerna i Stockholm och Malmö är
på tal. Utökning med ett roterande register har också diskuterats. Materielen kommer
från provstativet på Kaserntorget i Göteborg. Stationen är placerad i entren till
Kasemtorget" .
Lennart Berlin
Som synes finns det tre AGF-stationer i drift fortfarande i Sverige. Det är en i
Malmö, en i Göteborg och en i Stockholm. Alla drivs av telehistoriska själ. Vi får väl
hoppas att de får vara kvar länge än.

Henrik
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I

lag kan trycka föreningens

Finnes

"logga" pä självhäftande

dekaler med blätt eller rött tryck

pä vit eller gut bakgrund. Storlek c:a 15X20 cm. Passa päl Endast 15 kr styck
inklusive frakt. Beställ pä postgiro 99389-9.
Nils Sandberg
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Kardongrnuttrar
med M4-gänga.

med spets till LM-apparater

(Ringklocka).

Nytillverkade

i mässing

Denny Wahlström

Huvudmikrotelefon
Fl107-100111
(Standard Telephones and Cables Lirnited), ny i
kartong.
Telefon och Telegraf i Sverige, del 1 och 2. Frän Ar 1935.
Telelandet Sverige 1853-1953. Telegrafverket 100 Ar. Frän Ar 1953.
Schemor över Telefonapparater och växlar rn.m. Ser F: 11 frän Ar 1946.
Svenska Telegrafverket. Historisk framställning: Det statliga telefonväsendet 18811902, Det elektriska telegrafväsendet 1853-1902.
Telefoni av E. Ekeberg. Dei 3 frän Ar 1941.
Henrik Lundin

Sprillans ny brun fältapa. Har inte hört mänga ord.
KAre Wallman

Högtalartelefon

Conference

2000 i originalkartong.

Fungerar inte,
Henrik Lundin/Thornas

Floreteng

Telefontallrikar: 1 st frän är 1980,3 st frän 1983,3 sr frän 1984, 18 st frän 1985.3 st
frän 1986.
Askfat: Telefonist 2 sr, växeltelefonist 1 st, Taxen 11 st.
Pris 150:-/st. 10 % rabatt om flera beställes. Transportkostnad tillkommer. Leverans
exv. i samband med nästa möte.
Bengt g Romlin tel 08-6601260, fax 08-6608703

Önskas
Anknytningsväxel
Cl 765, anknytningsapparat AB 104, reläläda Cl 767. Övriga
apparater i linjeväljarsystemet Cl, ringklockor och plintar är av inrresse.

Hans Ekeräs 031-462502

Trädiavox, helst 13-knappar.
Thomas Floreteng,

tel&fax 08-7775470

Läsarfrägor
I nurnmer 1/95 ställde Gunnar följande fräga:Är der nägon som kan svara pä när
man gick över frän flätade till helomspunna apparatsnören hos LM respektive
Telegrafverket ?
Nägot svar har jag ej fätt frän medlemrnama, men Oves artikel om LM Ericssons
handrnikro-telefoner
i Phonetiken no 2/95 ger en viss ledträd. Pä sid 11 ser man att
1920 ärs mikrotelefon har flätat snöre och 1921 ärs har helomspunnet
mikrofonsnöre. Det är den närmaste Iedträden jag har för närvarande pä frägan. När
övergängen skedde inom Telegrafverket har jag ännu ingen uppgift pä. Ny
efterlysning av fakta frän vära medlemmar!
Henrik

Är det nägon av läsarna som vet om det finns nägon förteckning över LM:s
apparatnummer och motsvarande för Telegrafverket? Tex 1933 ärs bords-apparat
tillverkades av LM och Televerkstaden och inom Telegrafverket kallades den i
vardagslag för BC 330. Apparatnumret var 00-29330. Vilket nummer hade den i
LM:s katalog? Är det nägon som har en katalog över LM:s apparater frän 1935-55?
Eller ännu bättre: en översärtning mellan LM:s och TVT:s numreringar!
Henrik

