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Redaktörens ruta
Välkomna till det nya äret! Mycket har hänt under den vargavinter vi
fortfarande upplever. Att det varit värdagjärnning och numera gäller
sommartid är inget de upptäckt pä SMHI i Norrköping. Eller tycker de bara att
det är roligt att driva med oss? Värt ärsrnöte i Malmö närmar sig med
stormsteg, Norges nationaldag samlas vi för att fira vär högtid.

Detta nummer är det första som är helt framställt pä elektronisk väg. lnget
manuellt klipp och klistra. Vi kan väl inte vara sämre än Telia som numera
förutsätter att alla läsare av tidningen TELE har nägon form av dator och
lnternet-anslutning. Phonetiken kan ocksä publiceras elektroniskt, men avstär
därför att det är sä tungt att ha en dator med sig pä bussen eLler i hängmattan.
En som jag vet sörjer TELE är K V Tahvanainen. Han skrev aUtid sä
spännande historiska artiklar.

Om man har lnternet kan man lura Telia (och alla de andra telebolagen)
genom att ringa vart man viII i heIa världen (näja) för lokal taxa. Oe srora
drakarna ser det inte som nägot hot, men jag bar själv varit med vid prov och
det läter väldigt bra i förhällande till priset. Inom nägra mänader kommer man
att kunna ringa sä via en vanlig telefon, fast nägot dyrare. Och med ännu
bättre Ijud. Tekniken gär framät.

Trattar i bakelit till vära gamla objekt är svärt att fä tag i. Det finns plast som
ersättning, men känns inte rätt. Finns det ingen som kan börja tillverka i riktig
bakelit igen? Det vore väl nägot att ha som arbete för de som inget har?

Hur mänga av vära medlemmar kan näs via telefax? Vi kanske skall
komplettera medlemsmatrikeln med faxnummer. Det är ett enkelt sätt att
sprida information pä. Och snabbt. lag vet inte hur mänga av er som missade
inslaget i Söndagsöppet med vär ordförande och sekreterare bara för alt vi inte
hade möjlighet att snabbt sända en rad.

Till sist. Har du inte betalt medlemsavgiften sä blir detta nummer ditt sista av
Phonetiken. Tack och hej till dig. Ni andra fär ha det sä bra tills nästa nummer.

Thomas Floreteng

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Adress:
e/o Henrik Lundin
Malungsvägen 57
S - 191 71 SOLLENTlil\.\

Org, nr. S024UII - 11435
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Ordföranden ordar
En telefonsamiares VARDAG.

Bakgrund: STSF har mycket modesta krav pä den som viII kalla sig för
telefonsamIare, nämligen

"Den som viU kalla sig för telefonsamiare mäste förbinda sig att när som helst pä
dygnet inför STSF's samlade styrelse bevisa sitt intresse för telefoner",

Detta intresse kan vara ganska skiftande. För att stimulera och visa pä att
telefonsamlande definitivt inte är en "dans pä rosor" viii jag gärna redogöra för hur
vardagen kan se ut för en telefonsarnlare.

Jag lottade slumpvis fram fredagen den 212 1996!!!

Mycket av det som normalt fyUer vardagen för en telefonsarnlare saknades,
nämligen

- värd, dvs putsning, dammning, renovering och lagning

- besök pä marknader , mässor och butiker

- styrelsemöte med STSF (dagen före)

- radiointervjuer

- tidningsintervjuer

- resor inom landet och utomlands

- förberedelser för TV, radio och tidningsintervjuer.

Sä här säg den slumpvis utvalda vardagen, fredagen den 212 ut i stora drag:

Efter en tidig frukost började telefonen ringa mer eller mindre oavbrutet mellan
halv ätta och nio. Det var erbjudanden och förfrägningar frän telefonintresserade,
Samtidigt kom ett rykande färskt fax med gärdagens STSF-mötesprotokoll (Henrik
är alltid tidig). Framemot tio var det dags att ta bilen ned tiU stadsauktion och
Bukowski för visningar inför veckans auktioner. Strax före elva fanns jag pä plats i
min antikaffär för att möta hugade lunchrastkunder. Under det timslänga
öppethällandet hann jag med att sälja en grä "kobra" och hyra ut en gammal "tax"
för fotografering. Sedan bar det av med iIfart hemmät för 'TV-inspelning
(söndagsöppet). Teamet anlände strax efter tretton efter genomförd inspelning
hemma hos Henrik.

De närmaste tvä och en halv timmama användes för att filma alla tänkbara och
otänkbara vrär i min lägenher.
Efter inspelningen begav jag mig tillbaka till butiken för kvällsöppet mellan sjutton
och aderton-och-trettio.

Under denna sejour säldes ytterligare en "kobra" samt värvades bland annat en
STSF-medlem. Efter lite snabb kvällsmat tillbringades kvällen med alt skriva en
dei brev, samt ringa pä annonser om telefoner, och avslutningsvis en kort planering
inför morgondagens aktiviteter. Vid tjugotretiden avslutades denna slumpvis
"vanliga vardag" i en telefonsamIares Liv!!!!!!

bengt G romlin



Kassörens koll

När detta skrivs är ordinarie perioden för inbetalning av medlemsavgifter
snart tillända. Vid genomräkning visade det sig att vi för närvarande är ca 55
betalande medlemmar. Dä har jag räknat med nya medlemmar som betalt
under sista kvartalet 1995. Nägra gamla medlemmar är alltsä sent ute.
Hoppas denna päminnelse gör att ni genast rusar till posten för att betala.

Ove Svensson

Notiser
Restfirande frän 1995.

Förra äret firade Ericssons lur-mikrofon
100 är, den patenterades 29 oktober
1985.

Källa: AHTS Newsletter, Australien.

ALexander Graham BeLLpa sin aLders höst.



H enriks hörna
Hej Igen!

Nu drar det ihop sig till ärsmöte igen. Ärsrnötet kommer
att hällas enligt kallelsen pä TELIA TELECOM CENTER,
Storgatan 20, Malmö. Styrelsens plan för mötet är följande:
Torsdag 16 maj. Resdag för de som behöver och viII komma till mötet.
Fredag 17 maj. Ärsmöte enligt kalJelsen, Storgatan 20 Malmö.
Lördag 18 maj.Tidiga (ornkring kJ 08.00) färjan till Köpenhamn, Besök pä lopp-
marknaden mellan kJ 09.00 till 11.00 pä Israel Plads, ett stenkast frAnNerreport
Station. Efter en dansk lunch gör vi besök pä Telefonmuseet, Svanmellevej 112A,
Hellerup mellan kJ 12.30och 15.00. Avslutning och egen sightseeing i Köpen-
harnn för de som sä önskar.

Söndag 20 maj.Hemresa.
Ovanstäende planering nämnde jag i Phonetiken nr 2, 1995 med en önskan om
synpunkter pä programmet. lnga kommentarer har inkommit! Eftersom heller inga
önskernäl om hjälp med rumsbokning har inkommit till styrelsen sä antar vi att var
och en fixar detta. Själv har jag bokat rum pä Vandrarhemmet i Malmö, beläget pä
Backavägen 18. Det ligger c:a 5 km frän centrum. Kostnaden per natt är 135 kr /
person. Telefonnumret dit är 040 - 822 200m nägon mer viII boka rum där.
Expeditionstid kJ 08.00 - 10.00 och 16.00 - 20.00.
Som ni märker av tidsplaneringen sä är tidema ganska pressade. Det beror pä att vi
vilJ att de som bor rirnJigt nära ska kunna äka till mötet pä fredag morgon. Därför
börjar mötet först kJ 11.30. Se tiJl att ni är rnätta, för nägon tid tilllunch inrymmer
inte programmet. Fikapausen har ett frägetecken efter sig. Det beror pä att jag inte
känner till vilka möjligheter som ges för kafferast. Kl 16.00 slutar de anställda pä
Telia och de ser helst att vi utrymmer lokalen tills dess. Bytesstunden för
medlemmama hoppas jag ska kunna ske vid vandrarhemrnet.
Lördagens besök i Köpenharnn börjar med loppmarknaden. lag antar att den börjar
kJ 09.00 men vissa rykten säger kJ 10.00. I vilket fall som helst sä har jag nog fätt
fram besked om vilken tidpunkt som gäller till ärsmötet, Telefonmuseet hälsar oss
välkomna kl 12.30. Innan dess föreslär jag att vi har ätit lunch sä vära kurrande
magar ej stör rundvandringen. Runt kJ 15.00 beräknar jag att rundvandringen är
klar om vi inte är alltför vetgiriga. Kanske avslutning med gemensamt fika / öl
nägonstans?
Sä längt styreLsens förslag. Var och en fär sen själv ta ansvar för sin planering av
sightseeing i Köpenharnn. Tivoli har ju öppnat och det finns mycket att se i
Köpenharnn.
Önskemäl finns frän telefonmuseet att veta hur mänga som kommer. lag viII därför
be dig att slä en signal till nägon av oss i styrelsen och meddela om du kommer till
ärsrnötet och om du deltar pä besöket hos telefonmuseet. Vära telefonnummer
hitrar du i bifogade matrikel. Anledningen till detta är att museet är litet och blir vi
fler än 30 personer sä mäste dom dela upp oss i grupper.
lag hoppas att vi ses pä ärets stora händelse: STSF:s Arsmöte 1996! Välkomna!

Henrik



Saxat ur Dagens Nyheters Namn och Nytt söndagen den 14januari 1996

Dom samlar burkar, ljusstakar, kobror,taxar,
trumpeter oeh andra telefoner!

Hasse rar en pali och kilar in sej under en
anfallande örn och en massa gamla
morseskrivare medan bengt banar väg al oss
andra till köket,

-Jag har samlat tekniska grejer i heia mitt
Iiv, det är svärt alt veta hur jag korn injust
telefoner,

Men det gjorde han även yrkesmässigt, Pa
televerket hamnade han i fronten för den nya
tekniken och 1989 blev han projektledare för
Teleguide, som lanserades med stort buller
och bäng,

Men denna hemdator för bank- och
postärenden. beställning av matvaror,
biobiljetter och taxi, postorder, köp &
säljmarknad med mera, den fick a1drig nän
chans, menar bengt,

I början av 1993 lades verksamheten ner
efter mindre än sex mänaders verksamhet.
bengt blev uppsagd, köpre heia lagreloch
etablerade sej som egen företagare, En sän här
bra pryl mäste det ga an fä avsättning för
ända, menade han.

-Teleguiden är trots allt en telefon. Med sina
möjligheter att lagra telefonnummer kan den
komma till användning pa till exempel hotell.

För resten har han en riktig bildtelefon
ocksä, Hans far har en likadan i Dalarna sä
dom brukar ringa upp och titta pä varann
ibland.

Men den telefon han använder till vardags är
en Datavox 600 frän tidig: I98()..tal trots an
han har en dubbel uppsättning Ericofoner,
aIItsä kobror, i a1la färger i hylloma.

Ja, det är svart alt tro an det saknas en enda
telefon modell i samlingarna. Här linns

Det ärsvdrt att hitta en pLats att sitta pd
hemma hos bengt G romlin melLan alLa
pinaler

- Dom sa an dom samlade pa telefoner men
när vi kommer hem till bengt G romlin blir vi
mer eller mindre överfallna av vilda djur.

- Jo, jag samlar pa fällar och uppstoppade
fäglar ocksä, säjer han. Man rar ta av sej
skoma. Jag tror bjömarna ger en pa pälsen om
man trarnpar pa dom annars. Men nu var det
alltsä telefoner,

-Jag samlar pa allt som har med Beatles alt
göra ocksä, lägger han till.

Men nu var der alltsä telefoner. DeI är
Henrik Lundin som tagil oss hit, Han ringde
DN för att fä använda en teckning till
tidskriften Phonetiken, medlemsblad för STSF,
Sveriges telehistoriska samlarförening. Va?!
Finns det folk som sarnlar telefoner?

Om det ska det sta pa Namn och nylt.
-DAgär vi hem till Bengt för han har nog fler

apparater än jag, ryckte Henrik.
Sa här stär vi nu, tecknare Hasse Erikson och

en annan, och tittar häpet pa samlingarna. Vi
hade nog satt oss av pur förväning om det bara
hade funnits plats alt sitta nänstans, DeI är
precis sä man kan ta sej fram i gängarna
mellan alla skäp och pinaler.



apparater frän Beils tid och ända in i
morgondan, klassiska candlestick, Ijusstakar,
som alltid används i amerikanska filmer men
som aldrig funnits i Sverige, och mängder med
allsköns telefoner i form av burkar, frukter,

\

skor, bilar och figurer.
-Men jag har ingen strikt ordning pa dom.

lag samlar allt jag fär tag i, säjer
föreningsordförande bengt G romlin.

Sekreterare Henrik Lundin är en betydligt
mer sorterad samlare. Han bygger upp en
samling apparater som använts i Sverige frän
1877 till 1976. Efter det har flödet av apparater
varit i det närmaste oöverskädligt och längt

utanför televerkets kontroll.
-För min dei började det med alt jag som

ung fick ett relä förklarat för mej. Min
styvmor jobbade pa televerket och köpte en
gammal BC 310 till mej för en spänn. Det var
pa 1950-talet da televerkets huvudkontor lag
pa Brunkebergstorg,.och det var där jag fick
hämta den.

Efter realen sökte Henrik till televerket och

fick börja bygga AT-stationer, alltsä
automatstationer. Han tog tjänstledigt för alt
plugga till ingenjör och ätervände sen till nya
uppdrag pa verket.

-Men där fick man inte tag i nat av det
gamla. Samlingen har jag byggt upp genom
att köpa pa annonser, marknader och sä
vidare.

Han hade just köpt en massa apparater da
han säg en annons i DN. Det var en kille som
sökte telefonprylar och reservdelar. Han
berättade att han skulle till stan och hälsa pa
en samlare.

-Han hade tva kompisar och med mej och
min kom pis blev vi sex som samlades hemma
hos bengt. När vi häpnat över hans samling
trängde vi oss ner i köket och kom pa att vi
borde bilda en förening, Det var i september
1993.

fNfI [Q{;L
~

Henrik skickade ut förfrägan till andra som
kunde vara intresserade. 1april 1994 samlades
22 män i Telemuseet för att bilda förening och
i september 1995 trädde stadgama i kraft.

-Tekniskt är det helt unikt att det i princip är
samma konstruktion som Alexander Graham
Beils 1800-talsuppfinning, säger bengt.

Bell missade att ta patent i Sverige. Det var
därför Lars Magnus Ericsson kunde börja
tillverka egna apparater och göra denna
nordliga avkrok i världen till ett stort
telefonland.



TrumpetteleJonen var Jörsedd med
vissla

Dom första säg ut som pepparkvarnar eller
stämplar och modellen kallas ofta för just
Stampen eller trumpettelefon, Man köpre dom
parvis och använde dom lokalt mellan tvä
väningar eller tvAhus, till exempel. Dom var
försedda med vissla för att päkalla
uppmärksarnhet i andra änden, Tolv kronor
paret, stod det i en DN-annODSpA 1880-talet.
Den allra första svenska telefonlinjen
uppräuade Hakon Brunius 1877 i trakten av
Jönköping.

Vid den tiden tog Bell Company i
Stockholm ocksä in höga snygga väggmöbler
som rymde bäde batteri, lur, vevoch
ringldocka. 1893 tillverkade Telegrafverket
sin första telefon. Det äret blev det bara en,
men snart ökade produktionen.

Redan vid sekelskiftet var Stockholm
världens telefontataste stad med över 5 000
abonnemang. Telegrafverkets bordsmodell
ritades av professor Clason och tillverkades
frän 1894 till1925. Det är
rikstelefonapparaten pAteckningen med
örnen.

Dom apparater som har fyra ben kallas
taxar. Lars Magaus ritade den första 1892.
beugt G romlin har en nytillverkad frän 1983,
dA 10 000 nya gjordes till Schweiz. Dom blev

sä populära an det kom en bestäUning pä
ytterligare 3 000, och tu sen till televerket och
sAtusen till Ericsson.

-Men det fantastiska med vän telefonnät är
att inte

bara säna här nya apparater utan även garnla
automattelefoner med fingerskiva i princip
fonfarande gAratt ansluta och använda.

NISSE LARSSON skrev
HASSE ERIKSON tecknade

Bell Company tog in höga, snygga
väggmobler med baueri, lur; vev och

ringklocka

Artikeln publicerad med tillständ frän
tidningen Dagens Nyheter.



Det första telefonsamtalet

Den 10 mars 1876 var Mr. Graham
Bell sysselsatt med
telefonexperiment i sitt laboratorium
ä Exeter Place nr 5 i Boston.
Genom väggen till ett annat rum,

där Mr. Watson befann sig, gick en
ledning avsedd för provning av
apparatema under experimenten.
När Bell var sysselsatt med att

prova en mikrofon och till denna
inkoppla ett batteri, räkade han spilla
batterivätska över sina kläder.
Han ropade dä: »Mr. Watson, come

here, I want you!» (Watson, kom hit,
jag behöver er.)

Missödet med kläderna blev
glörnt när Watson rusade in i
Beils rum ropande: »Mr. Bell,
jag hörde tydligt varenda ord
Ni sade i hörtelefonen.»

Detta var alltsä världens
första telefonsamtal.
Bilden här ovan visar hur en

artist av vär tid tänkte sig det
säg ut vid det histo-riska
ögonblicket.

*
Ar 1877 kom telefonen till
Sverige och användes vid
experimentförsök och ar 1880
öppnades den första telefon-
stationen av Stockholms Bell
Telefonaktiebolag med 121

abonnenter.
Äret efter byggde telegrafverket sitt

första lokalnät med 32 apparater
inkopp-lade för att skapa snabbare
komrnunika-tion mellan de statliga
departementen.

Den första växelbordstypen och de
för-sta telefonapparatema som
användes i Sverige samt en kopia av
Bells första te-lefon finnas att bese
pä telegrafverkets museum vid
Karlaplan i Stockholm.

Saxat ur VRF, Organ för
Växelstationsföreständamas
RiksFörbund nr 5/49

o
Nedanfoljer en variant pa temat.
Tackför tänet Europapress (G.S.)

Red.

Ehe
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KALLELSE TILL ARSMOTE

Härmed kallas Du till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings
ordinarie ärsmöte 1996.

Plats: Telia Telecom Center, Storgatan 20, Malmö
Tid: Fredagen den 17 maj 1996 kl 11.30 - 17.30.

Förslag till program:

Kl 11.30 - 11.35 Samling,
Kl 11.35 - 13.00 Rundvandring i Telia Telecom Center.
Kl 13.00 - 13.45 Gösta Thames häller föredrag om telefoner.
Kl 13.45 - 14.00 Kaffe ? - paus.
Kl 14.00 - 16.00 Ärsmötesförhandlingar enligt nedan.
Kl16.oo - 17.30 Bytesstund för medJemmarna.

Pa dagordningen:

l. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av tvä justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare
5. Upprättande av förteckning över de närvarande
6. Fräga om mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksarnhetsberättelse
9. Revisoremas granskningsberättelse

10. Fräga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Beslut om inträdesavgift och ärsavgift till föreningen för kommande

verksamhetsär (förslag 20 + 100 kr)
12. Val av:

a. Ordförande för föreningen
b. Styrelseledarnöter
c. Styrelsesuppleant
d. Tvä (2) revisorer och revisorssuppleanter
e. Valberedning

13. Beslut om ersättning eller arvode ät styrelseledamot eller
föreningsmedlem

14. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
15. Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen senast en

mänad före stämman
16. Övriga frägor
17. Mötets avslutande
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Arsmötet

Valberedningens förslag:

Ordförande: bengt G. romlin Väljs för 1 är

Kassör: Ove Svensson Väljs för 2 är

Sekreterare: Henrik Lundin Har 1 Arkvar av mandattiden

Ledamot I: KAreWallman Väljs för 2 är

Ledamot 2: Thomas Floreteng Har 1 är kvar av mandattiden

Suppleant 1: Gunnar Modig Väljs för 2 är

Suppleant 2: Richard Norell Har 1 Arkvar av mandattiden

Revisor I: Lennart Axelsson Har 1 Arkvar av mandattiden

Revisor 2: Christer Lanhage Väljs för 2 Ar

Revisorsup. I: Bengt Svensson Har 1 är kvar av mandattiden

Revisorsup. 2: OIe Jacobsen Väljs för 2 Ar

Valberedning: Bosse Munkhammar
Denny Wahl ström

Suppleant till
valberedningen: Mikael Tegner



o
Arsmötet

STSF:s verksamhetsberättelse ror 1995.

Under äret har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande:
Vice ordförande:

bengt G romlin
Thomas Floreteng
Ove Svensson
Henrik Lundin
Käre Wallman
Gunnar Modig
Richard Norell

Styrelsen har haft fern protokollförda möten under äret.

Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Suppleanter:

Föreningen har hällit tvä medlemsmöten under äret,
Föreningens ärsmöte hölls Lördagen den 20:e Maj 1995 kl16.15 - 18.15. pä
vandrar-hemmet i Värmskog. Närvarande var 17 medlemmar. Föreningens
medlemsavgift fastställdes pä ärsmötet till 100 kr och inträdesavgiften 20 kr
för 1996. Förslag till justering av stadgama hade framförts till styrelsen och
en arbetsgrupp tillsattes (Christer Lanhage, Henrik Lundin och Henning
Söderman) för att justera stadgama till nästa medlemsmöte.
Pä medlemsmöte nr 2 som hölls pä Cafe Rutiga Katten, Thulegatan 19 i
Stockholm 95-09-09, KI 12.00 - 15.00 fastställdes stadgama. Ti11detta möte
kom 15 medlemmar.
Pä förslag frän sekreteraren blir Hans Lindberg hedersmedlem som tack för
förtjänstfullt arbete i samband med föreningens ärsmöte.
Medlemsbladet "Phonetiken" har kom mit ut till medlemmama med tre
nummer under äret, Utskick nr 1/95 har sponsrats av PMC AB, utskick nr 2
och 3 sköttes av föreningen utan sponsorhjälp.
Den 31 december 1995 hade föreningen 82 betalande medlemmar och en
hedersmedlem.
Sol1entuna 1996-0 I-li

...... Päskrivet .

Henrik Lundin sekr.
........ Päskrivet .

bengt G. romlin ordf.

Reds. anm. OriginaLdokumentet är paskrtvet, men namnteckningen finns inte
elektroniskt lag rad.
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Arsmötet

Resultaträkning, balansräkning oeh Revisionsberättelse
för ar 1995

fanns inte tillgängliga vid denna upplagas tryckning. Information om
ovanstäende dokument kan fäs via föreningens kassör, Ove Svensson.

Thomas Floreteng, redaktör

o
Lösning pä jultävlingen

Lösning pä jultävlingen I Phonetiken no. 3 1995. Om ni inte häller med om
svaren, kontakta redaktionen eller undertecknade:

Apparatema pä sid 7:
Öller Magnettelefon.
BC 316 frän Telegrafverkets verkstad, observera apparatsnöret under
fingerskivan.
Högtalartelefon frän AB Bo Nillson.
Betulander automattelefon.
LM Ericsson "Wincratz-apparat",

Apparatema pä sid 8:
Kavalleritelegraf frän Elektromilitära AB.
Självväljare frän AB Monofon.
Väggapparat frän AB Telefonfabriken.
Väggapparat frän Hakon Brunius.

Tyvärr har inga svar inkomrnit varför vi inte kan dela ut nägot pris I
tävlingen. Var det för svärt eUer för enkelt? Hör av er!

Bosse Munkhammar & Ove Svensson



Efterlysning
Är det nägon som har tillgäng till LM Ericssons gamla ritningsregister? I sä
fa]] sökes schema och ritningar pä reläenhetema BCB 1635 U3 och BCB
1636. Följande text och ritning är sidoma 2 och 3 ur LME reg nr F 1541-
ADF 162, EHB code 74-1-127e, en beskrivning av den manuella växeln
ADF 162. Han som frägar är Arve Solli,Markaplassen 311, 7053 Ranheim,
Norge. Hans telefonnummer är +47 - 73573694. Dessa ritningar kan vara
intressanta för fler än Arve eftersom man kan koppla ihop mänga system
enligt trafikschemat.

Nedanstäende är avskrivet ur sidoma 2 och 3 i beskrivningen.

2. MaiDeto exchan~e line

The switchboard can be connected to a public magneto exchange via relay set BCB
1635 U3 and line unit BEF 1803 (max. 8Iines).

An existing ringing current source can be used.

Cal1ing and clearing signals are transmitted automatically when the opoerator plugs up
the connection and when a C.B. extenion replaced bis hand set.

The relay equipment a1lows night connection of the magneto line to a C.B. extension.

The relay set should be placed on a wall rack BDE 80XOI in the vicinity ofthe
switchboard. The rack accommodates 6 of the relay sets and requires a fuse relay set
BCB 1639.

A rack containing relay sets BCB 1635 U3 can accommodate also relay set BCB
1639, wich should be placed at the top of the rack, and relay sets BCB 1636 for
magneto extensions.

Cirquit description EHB 74-1-180e.

Connection diagram 952193.

Material for maiDeto exchan~e lines

Relay set BCB 1635 U3: 1 per exchange line.
Relay set BCB 1639: I per rack.
Relay rack BDE 80XO I: I per 6 exchange Lines.
Cover plate 403308: 7 per rack, less the numbers of reLay sets instalied.

If additionallines cannot be accommodated on existing line units and reLay racks, the
following items are also required:

Line unit BEF 1803: I per 8 exchange lines.

3. MaiDetO extension line

If the resistance of an extension exeed 1000 ohms ( or L500 ohms in the case of long
C.B.lines, see I above), a magneto extension can be connected to the switchboard via
relay set BCB 1636 and a line unit BEF 2603 (max. 6 lines). It should be noted that
the magneto extension must always send a ring-off signal to the switchboard and that



the night connection cannot be arranged.

The automatie ringing does not function. Repeated ringing signals are obtaioned by
repeated insertion and removal of the plug.

The relay set should be placed on a wall rack BDE 80XOI in the vicinity of the
switchboard. The rack accommodates 6 ofthe relay sets and requires a fuse relay set
BCB 1639.

A rack containing relay sets BCB 1636 can accornmodate also relay set BCB 1639,
wich shouldd be placed at the top of the rack, and relay sets BCB 1635 U3 for
magneto exchange lines.

Line units BEF 2603 should be placed in a suitable position in the vertical jack fields
in the same way as the C.B.line units.

Note that a change of polarity must be made in the relay set in accordance with cirquit
diagram 623076 ofEHB 74-1-180e.

Material for ma~eto extension lines

Relay set BCB 1636: 1 per extension line.
Relay rack BDE 80XOI: 1 per 6 extension lines.
Line unit BEF 2603: 1 per 6 extension lines.
Relay set BCB 1639: 1 per rack.
Cover plate 403308: 7 per rack, less the numbers of relay sets installed.
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Efterlysning forts.
Vad är detta för en telefon?

Denna apparat ingär i min samling, och eftersom det känns sä träkigt att inte
veta vad man har, sä ställer jag nu denna fräga.
Telefonen, som stär pä en pall för att ni inte skall undra vad det stora nertill
är, är nägon sorts stamp och verkar gammal, men är troligen gjord nägon
gäng pä 1970-talet. Den magnethörkapsel som är monterad i verkar vara frän
den tiden. Apparaten är försedd med en liten skylt med texten "L. M.
Ericsson & CO". Dessutom har den ett eget nummer instämplat (28).
Konstruktionen är av trä. Kommer den frän nägot jubileum av nägot slag?
lag har sett ett exemplar hemma hos vär ordförande (var annars?) och ett hos
en annan samlare. lngen av dessa vet sä mycket mer de heller.

Mycket tacksam för svar

Henrik Lundin



Synpunkter och insänt

Den sista lunchen. Katrineholms AGF har galt igraven och hogtidstal halles.

Mina Herrar.

I föregäende nummer av Phonetiken (3/95) finns en resume över de första
automatväxlama med anledning av stängningen av den sista AGF-stationen i
Sverige.

Beträffande utvecklingen i Sverige stär:

"1883 laborerade H T Cedergren och L M Ericsson med en halvautomatisk
växelapparat. .."

Ordet "Iaborerar" ger ett intryck av att de sysslade med ett projekt som inte
ledde till nägot. Det var emellertid inte fallet.

Sävitt känt (och inga protester, inte ens frän Bell, har hörts under de 12 är
som gätt sedan detta pästäende publicerades i Ericsson Review) är Ericsson -
Cedergren växeln världens första kommersiellt tillgängliga automatiska
telefonsystem.

Sammanlagt tillverkades ca 300 växlar. Som mest var 175 växlar i drift i
Stockholmsomrädet, i Schweiz 45 st och i Norge nära nog lika mänga,
lag hoppas att i ett kommande nummer av Phonetiken fä tillfälle att berätta
om detta telefonsystem, som i dag under bl.a. namnet concentrator anses
som en av de stora fördelama i dagens digitala kopplingsteknik.

1996-02-15 Gösta Thames



Pysselkväll hos Henrik



Pa slutet
Till nästa nummer önskar vi be läsekretsen om en tanke.

Fingerskivan, sä som den ser ut i dag, började visas offentligt förra äret, men
vad är väl ett hundraärsjubileum när man kan fira hundraen. Fingerskivans
internationella nurnrering börjar pä I. I sverige ville man börja pä 0 för att
det skulle bli enklast för kunderna att anropa telefonisten. I Kristiania, Oslo;
började fingerskivan pä 9. Om nägon har en bra förklaring eller kanske rent
av en hel berättelse om detta, viII vi gärna publicera den i Phonetiken.

Hör av er till redaktörn!!!

Finnes
Erbjudande till alla medlemmar: Ta chansen alt förvärva ett framtida
samlarobjekt oe en nutida förträffiig telefon - TeleGuidetelefonen - med
finesser som: plats för ett personligt telefonregister (360 st) som inlägges i
bokstavsordning och sändes iväg via kortnummer, bilskärm, högtalare och
handsfree-uppringning, högtalaretelefon, minnesfunktion för sist slaget
nummer, knappar för hantering av AXE-tjänster, anslutningsmöjlighet för
skrivare.
Jag kan även erbjuda TeleGuide fax-modern.

bengt G romlin



Finnes forts.
Svenska Telegrafverkets historia. Heia samlingen 7 böcker frän 1794 - 1965.
Alla inbundna, utorn den äJdsta.
Svenska Telegrafverket 50 ärs jubileum 1853 - 1903. En inbunden dyrgip
med karta öfver telegrafllinjema och stationerna i Sverige.
Liten telefonkortssamling: Oanvända kort 860 mark. samt kataJoger 1993 -
94 - 95 m.m info. Imappar: 60 I 12-006-55/601 12-52-60. Kort ex: 2 st 2/
005-50 (I st använt), 2/051-50, 4/004-10.

BjörnTtmg

BCY AT.

Denny Wahlström

1/2 flyttkartong gamla TELE.

Thomas Floreteng

Önskas
Batterilucka till AC 150.

Henrik Lundin

Mikrotelefon till AB 112.

Kjell Engström

Mikrotelefon till AB 112.

Thomas Floreteng

DBF 1102 HögtaJande med nummerskiva. Chefsapparat för automatiskt
system

Stig Wennanaer

Liisarfrägor
Detta nummers läsarfrägor är efterlysningar och äterfinnes pä sidan 14.


