bonetiken

Redaktörens ruta
Hösten har börjat. Enligt almanackan. Ute Iyser solen, barnen badar i det 21gradiga vattnet i sjön, och vattenfestivaIer, GöteborgskaIas, Kiviks marknad
och till och med den sena semestern är slut. Men vad gör väl det när man kan
fira jubileum i telefonins tecken heia äret.
Detta nummer av Phonetiken handlar till största delen om Lars Magnus
Ericsson, en av de svenska pionjärerna runt sekelskiftet. Det är i Ar 150 är
sedan han föddes, 120 är sedan han bildade sitt redan tidigt världsomspännande företag och dessvärre heia 70 Ar sedan han lämnade vär planet för
att utöva en annan form av kommunikation. Mycket har skrivits om denne
man, och därför finns det pä sidan 8 en liten förteckning pä litteratur för den
vetgirige. Vlir intention med detta ämne är inte att ge en heltäckande bild av
Lars Magnus, utan förhoppningsvis tillföra ytterligare nägra godbitar till
läsekretsen.
Ärsmötet i MaImö var en ny upplevelse för de flesta. Att fll se en fungerande
AGF som dessutom var kopplad till riksnätet och därmed resten av världen
kändes bra. Telecom Center hade bäde framtid och forntid. Ring 040 - 90 100
och fräga om du kan fll hälsa pä om du är i närheten! När vi ändä var nära och
viUe bli exotiska, passade vi pä att se museet i Hellerup strax utanför
Köpenhamn. Vi konstaterade alt Sverige alltid legat längt fram i teknikfronten,
men att danskama gärna hängt med. De hade aIdrig haft 500-system men
investerade i AXE-teknik. Museet var baserat pä nägra sarnlares sarnlingar och
nu var de anställda av dan marks nya telebolag TeleDanmark.
Höstens närrnaste aktivitet är mötet 28/9 hos Telemuseum pä Gärdet i
Stockholm. Dä skall vi dricka kaffe och fortsätta att prata om nästa ärsrnöte
som hälles dll vi är pä väg till Finland. Och sä skall vi givetvis byta grejer med
varandra!
Tiils vi ses eller hörs - Ring försiktigt, fastna inte i fingerskivan, och taIa
vänligt, annars kröker sig membranet i mottagarens hörkapsel.
Thomas Floreteng

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Adress:

Styrelse 1996 - 1997:

e/o Hcnrik Lundin
'lalun1-!s\ü!-:rn 57
SE - 192 71 SOLLENTUNA

Ordförandc:
Vice ordförunde:
Sekreterare.
Vice sekreterarer
Kassör:
Su pplcantcr:

Ol"g. nr. X(l2~1)() - n~35

Po~tgiro 75 73 tl~ - 5
'Il'dlrmsmgift:
11111
krh'r
Intriidcsavgift:
211kr

,SE)

llcngt (;. Romlin
Thomas Florctcng
Hcnrik Lundin
Kan' Wallman
On' Svensson
(;unnar 'Iodig
Richard Nor~ll

Ordföranden ordar
Om Helsingforsresan.
Nu är det bråtto m, det är nämligen mindre än ett år till nästa årsmöte, som
enligt senaste årsmötet skall äga rum i samband med en Finlandsresa.
ombord på båte n till Hel singfors, Finland. Det finn s museum i Helsingfors.
Vad vi kan bese återkommer vi till i senare nummer av Phonetiken.
Vi åker med Silja Line frå n Stockhol m.
Avresa sker kl 18.00 den 15 maj . Den 16 maj tillbringas i He lsingfors och
återresa sker på k väll en och natten , med återkomst till Stockho lm 09.00 den
17 maj.
Vi har lyckats pressa de o rdinarie pri sern a rejält , eller vad sägs om detta?

Del i 2-bäddshyu t.o.r
2 st Frukostar

I st Kaffe med bröd
l st Middag. som gäller fö r smörgåsbord inklusive dryck

l st Middag med tre räner exkl usive dryck
- Toasl Skagen

- Helstekt oxfile eller Ugnsstekt lax eller Grönsaksspett
- Siljas Glasstallrik
I st Värdekupong a " 50 kronor
3 timmars konferensrumshyra
Allt detta kostar 1270:· per person om vi blir minst 10 deltagare.
Anmäl ningar måste vi ha sellasl16 december ·96.
För de som vill ha enkelhytt , bättre mat ell er kanske till och med stann a
längre så går det också bra. Kostnade r fö r bl.a. hotell rum i Helsi ngfors
tillkommer dock.
Anmäl Er genast till undertecknad per telefon eller fax

Tel: 08 - 660 12 60
Fax: 08 - 660 87 03
bengt G romiin
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Kassörens koll
Sommaren nännar sig slutet för i år och de flesta uto mhusmarknader är
averkade när detta nummer kommer ut. Blev det några fynd i år ? För egen
del har det varit ganska magert men någon av er andra kanske har något alt
berätta om i en liten noti s i ett kommande nummer av Phonetiken.
Anta let medlemmar i föreningen är när detta skrivs 83 stycken som kommer
frå n hela Sverige samt Norge, Danmark, USA och Australien. Kostnaderna
för porto till de utl ändska medlemmarna gör all vi kommande år blir tvung na
aU lägga på 25 kr på med le msavgiften för dessa. För svenska medlemmar är
årsavgiften oförändrat 100 kr. Vid fö rsta inbetalningen tar vi ut en
anmä lningsavgift på 20 kr.

Ove S

Televerksarkiv till Uppsala.
Den 10 april rullade den första lastb ilen iväg från Centralarkivet i Farsta till
Landsarkivet i Uppsa la med Televerkets ark iverade handlingar från
begynnelsen fram ti ll 1975. Del rör sig i första etappen om drygt 3 000
hyllmeter dokumentation från Televerkstiden. Resterande handlingar från
Centralarki vet, fram ti ll bolagsbildningen 30 juni t 993. kommer aU vara
överlämnade före årsskiftet. Sedan vidtar transport av arki verade hand lingar
från övriga enheter runt om i landet. Alla handl ingar ska vara inlevere rade
lill Landsarkivet i slu tet av 1997. Det rör sig lotalt om 11 834 hyllmeter för
hela lander.
Det innebär att vi fr. o. m. i höst får vända oss direkt till Landsarkivet i
Uppsala om vi har behov av information ur äldre handlingar. Bo Eriksson
ansvarar där för Televe rk sarki vet och genom honom kan Illan få tag på de
handli ngar som eftersöks. Bo Eriksson finn s på te lefonnummer 01 8-6521

39.
Hel/ rik
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Henriks hörna
Söndagen den S:e maj 1996.
Det var en grårnulen regning morgon då jag steg upp kl 07.00 för att ordna med
de sista detaljerna som vi kommit överens om på Sveriges Telehi stori ska
SamlarFörenings årsmöte 1995. Det var 150 årsdagen av Lars Magnus
Eri cssons föde lse som föreningen beslutat alt hedra.

Tidigare hade jag beslälh etl band med texten :

TACK FÖR DIN GÄRNING
Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Uno Andersson från Arvika hade fredagen innan levererat några grankvi star
som han plockat på Lars Magnus Ericssons barndomshem, Norrto mta i
Wegerbols by, Verms kog socken. Med bil levererade han dem direkt till mig i
Farsta. Med sig hade han oc kså e n liten tallkvist som han plockat från en
mycket gammaliall på gården. Tallen var så gam mal att den Iroliglvis funnits
på tomten när Lars Magnu s var där som barn.
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Vi som beslutat all ställ a upp från fören ingen var Kåre Wall man , Björn Tång
och undertecknad. Kåre gick oroligt och vankade på vägen när jag JO
minuter sen dök upp. Hos Björn var vi före kl 09.00 så vi tog en snabbfika
och ti llade på hans samling innan vi for vidare till Bolkyrka kyrka. Hela
vägen dit regnade det, men när vi kom fram så upphörde regnet Vi uppsökte
graven som li gger i nordöstra hörnet av kyrkogården. Del finns ingen sten
som utmärker gravplatsen, men i september hade Bosse, Ove och Denny
visat mig platsen. Där arrangerade vi grankvistarna enligt ett gammalt
Värm ländskt maner so m Uno lärt mig. Fäste sedan bandet på grankv istama
oc h placerade den Hlla tallkvi sten mitt i.

Ur Eri csson Rewiew no. 2, 1946 kan man läsa
In ga peronaliafingo förekomma vid jordjäsmingen, in/el sägas om den
bor/gångnes märkvärdiga livsgärning, ingen mirm esvård utvisa platsen på
kyrkogården, där s/ojtet vilar. "NamnLös kom jag till världen, namnlös vill
jag gå bort".

Björn Tång. fotograf till yrket, förev igade tillfålJet. När vi var kl ara ringde
kyrkklockorna. Då vi fo r hemåt regnade det igen ..
Henrik

6

1.301121110

I(,omNkdoner
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Bri1ta Oladolter

1618 1804-11/31658

1755.1795
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....,
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1 1880
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..........
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Maria Jonadottltf
21110 1810-16/5 1890

Maria Laradoll.r
1.28111771
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Faktauppgifterna till denna antavla kommer från Hans Lindberg. Om någon
är mer intresserad av Eri cssons släkt, ell er har kompletterande uppgifter, går
det bra att kontakta Hans på telefon 0570 - 611 68.

ErikNkIOO
1. 1612 1715

Antavla för Lars Magnus Ericsson

Litteratur om L.M. Ericsson
För er som vi lll äsa mer om Lars Magnus Ericsson har vi få u följande
fört eckning från vår medl em Hans Lindberg i Värmskog. Som synes finns
del en hel del skrivet.

Personhistoria över Lars Magnus Ericsson.
(Förteckning över litteratur i biblioteket Ekebols Kvarn Värm skog.)

l. Litteratur som enbart handlar om Lars Magnus Ericsson.
RAK VAR HANS VÄG
UlrTengbom Harri ers Bokförlag Aktiebol ag Stock holm, 1946,
LARS MAGNUS ERICSSON en kort biografi.
Utgiv are: Telefonakliebolaget L M Ericsson. SLockholm 1946.

Torparsonen som skapade en världsindustri L. M. ERICSSON
Bruno Mylen. Missionsförbundets förlag. Motala 1946.
LARS MAGNUS ERICSSON några biografiska data
Hem ming Johan sson. Utgivare; Telefonakti ebolagct L M Ericsson.
Stockholm 1946.
LARS MAGNUS ERICSSON (minnesskrift)
He mmingjohan sson m.fl. The L. M. Ericsson Review nr l , 1927.

2. Ulfarliga biografiska artiklar som ingår i hembygdsböcktr elc.
LARS MAGNUS ERICSSON
Anna Lisa Engvall. Karl stads stifts julbok 1962.
L. M. ERICSSON
Jalmar Furuskog. He mbygd sböckema Värmland.

L. M. ERICSSON
John Engvall. Wärendsbladet nr 4, 1962.
LARS MAGNUS ERICSSON
Hemming Joh ansson. Ericsson Review nr 2, 1946.
TELEFONAKTlEBOLAGET L. M. ERICSSON del 1
L.M. Ericsson. Stockholm 1953.

L. M . ERICSSON 100 ÅR
Artur Att man m.n. Örebro 1976.
HEMMING JOHANSSON berättar några telefonminnen
Redaktör: Torsten Althin. Utgivare: Telefonakti ebolaget L M Ericsson
Stockholm 1949.
FRÅN BARN- OCH UNGDOMSÅREN Självbiografiskt brev av Lars
Magnus Ericsson. I Värmland andra upplagan. Karlstad 1958.
L M ERICSSON - MEKANIKUS Sällsamheter i Värm land dcl I
Utgiven 1983.
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3. Korta notiser om lArs Magnus Ericsson, som kall vara av
intresse, återfinnes bl.a. i följande skrifter.
FÄDERNESLANDETS HISTORIA 26 upp!.
Odhner - Westman sid 233 f.
VÄRMLAND VÅR HEMBYGD 1957
Sid 161 f.
VÄRMLAND VÅR HEMBYGD de l 5, 1962
Sid 44 f.
VÄRMLAND VÅR HEMBYGD del 8, 1972
Sid 185 f.
STRANDHUGG ....
(Gru ms 1969) Sid 11 0 f.
VÄRMSKOGS SOCKEN
I Sta ke, Arv ika 19 18 Sid 190 f.
TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON en kort översikt
Sid 17 f.
DE FÖRSTA 100 ÅREN
Sid I r.
VÄ RMLANDS LÄN lORD O CH BILD en hundra;lrskrönika.
Sid 752.

4. Följande uppslagsverk /zar utmärkta biografiska data om LArs
Magnu s Ericsson.
SVENSKT BIOGRAFISK LEXIKON band 14
Sid 146 f.
NORDISK FAMILJEBOK "UGGLEUPPLAGAN" band 7.
Stock holm 1907. Spalt 772 f.

5. Kortare notiser fillll es i I. ex ..
SVENSK UPPSLAGSBOK band 8.
Mal mö 1948 Spalt 849.
Åhlen & Åkerlunds KO NVERSATIONSLEXIKON band 5.
Stock ho lm 1926 Sid 23
F RÖLEENS KO NVERSATIONS LEXIKON fö rsta bandet.
Stock holm 1910 Sid 635.
SVENSKA GODS OCH G ÅRDAR del 2.
Uddeva ll a 1936. Sid 570. (D:o Uddeva ll a 1944, sid 933)

Forts.
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6. De flesta resehandböcker etc. har uppgifter om L M Ericsson
och halis föde/sehem i Värmskog. Ett urval.
Skandia ciceronen

Göteborg 1966. Sid 234.
Nordia - ciceronen

Göteborg 1968, Sid 183.
Vad skall jag se i Värmland och Dalsland
Sid 134.
222 sevärdheter i Värmland

Sid 23 f.
Lars Magnus Ericsson Minnesgård

(Turistbroschyr).
Se Sverige med barnen
Bonni ers Juniorförl ag AB Sid 284.
Värt att se i Sverige
Albert Bonni ers Förlag AB. Sid 25 1.

7. Övrigt.
Lars Magnus Ericssons reseberättelse från Stipendi atresan.
Stockholm den 14 dec. 1875. (Faksimile) Telefonaktiebolaget L M Eri csson ,

Stock hol m.
Karlstads stift i ord och bild
Sid 429.
Sagan om Lars Magnus Ericsson från Värmskog.
Ri chard Sterving (Tidningsartikel)
Maria Strömberg i Stavnäs utlånade startkapitalet till det som bl ev L M
Ericsson.
Sven A Melin (Tidningsartikel )

Ett nytt skede ...
(Produktion L M Eri csson) Stockholm 1942

HUR VÅRT FÖRETAG KOM TILL
S Eklund. Stockholm 1946.
MÄRKESMÄN
Knut Falk. Wahl ström & Widstrand , Stockholm 1929. (Ett kapitel ulgör en
ganska vederhäfti g biografi över L. M . E.)
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Lars Magnus och Hi/das "mobila telefon"

I börj an av seklet hände stora saker
både i Sveri ge och i övri ga världen .
Marconi hade lyckats fö ra de fö rsta
rad iosignale ma över Atlanten, och
Lars Magnus Eri csson började dra
sig tillbaka frän det internati onella
företag han skapat 1876.
So m vi Ve t kunde inte Lars Magnu s
vara utan någon form av sysselsättning, så han skapade sig en ny
karri är och blev pionjär inom
lantbruket. Han var intresserad av
elektri fi eringen av jordbruksmas ld ner oc h ex perimenterade
dessutom med armerad betong i
bygg nader och andra anl äggningar. I
Botk yrka ko mmun söder om

Stockho lm skapade han Hågelby
Gård med omgivande parker

Redan från de ti digaste åren i den
första Ericsso nska verkstaden, var
hans hustru H ild a en mycket dukti g

medarbetare. Hilda var öppen för
nya tekni ska möj li gheter och
öve rtalade sin man omkring 1910 ·
19 11 att införs kaffa en automobil.
Enl igt vad det beräuas var Lars
Magnus i börj an tveksam till att bli
"motori serad", men med en

entusiasti sk Hilda, oc h möjlig het att
med några få tekni ska arrangemang
kunn a ta en telefon med sig i bil en,
bl ev han övertygad,
De utru stade bilen med två långa
metspöli knande käppa r i vars
överdel de fast kontaktkrokar. Fö r att
ringa var man dock tvungen att
stanna bile n. Hilda sö kte med spöna
eft er ett ledi gt ledningspar, och när
man hittat ett drog Lars Magnus i
dynamoveve n. Man kan tänka sig
tele fo ni stens häpenhet då hon hörde
herr Ericssons mö rka stämma kalla
till anro p.
Telefonen var inte lika mobil då som
den är nu , när vi inte behöver leta
efter ledi ga ledningar, men Statens
Järnvägar använde en liknande
mode ll (från L.M . Eri cso n) på
samma sätt. Den apparaten finn s att
beskåda påjäm vägsmuseet i Gäv le.

TIpstack till G unnar Modig som sänt
Sven Hubenmarks bil d och artikel
o m L.M . Eri csson från tidningen
Elektro nik I Norden 3/96.

Bearbetad av Thomas F.
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Ett företag, dess firmamärke och chefer
Firmamärken visar ofta hur modet såg ut vid de tillfällen ett företag etablerade
sig. Att sedan byta utseende på sin firmamärket kan vara vanskligt, eftersom
många produkter förknippas med ett visst utseende aven bild snarare än vad
företaget heter. Då företa g ändrar delar av sitt namn eller fö retagsform kan det
dock bli tvunget att byta företagets symbol. För L.M. Ericsson har det
dessuto m varit ett sätt att visa att man fortfarande agerar utan an fastna i
ga mla värderingar. Nedan följer de olika firmamärken som L.M. Eri csson
använt från starten oc h till våra dagar, samt en li sta över de personer som varit
företag ets VD.

Den l april 1876 startade Lars Magnus
Ericsson en mekanisk verkstad tillsammans med Carl Johan Andersson. de
båda bildade en firma som anmäldes hos
magistraten den 27 april under namnet
L. M. Eri csson & Co. mekani sk ve rk·
stadsrörelse.

Firmamärke 1876 - 1896

Under 1886 anmäldes till magi straten att
firman från och med den 15 oktober
innehades av Lars Magnus Eri csson själv.
1896 ombildades företaget till aktiebolag
och ändrade namn till Aktiebolaget L.M .
Ericsson & Co.

Firmamärke 1896 - 1918

Under 19 18 ändrades namnet till
Allmänna Telefonaktjebolaget L.M.
Ericsson.

Firmamärke 1918 - 1926
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Finnamärke /926· /982

Ar 1926 försvann Allmänna och namnet
ändrades ti ll Telefonaktiebolaget L.M .
Ericsson, vilket fortfarande gäller för
moderbolaget i Ericssonconcernen.

Under I980-talet ansåg man att
Ericsson behövde en enkel och
lättförståelig symbol som skulle
Finllamiirkejo.m.1982
vara samlande för alla dotterbolagen världen över. 1982
lanserades firmamärket med den stili serade bokstaven E till sa mmans med
texten Ericsso n.

ERICSSON

Verkställande direktörer
Följande personer har, med angivande av år, vari t verkställande direktörer:
/876·/896

Lars Magnus Ericsson

/896· /900

Lars Magnus Ericsson

/900· /909

Axel Boström

/909 · /925

Hemming Johan sson *}

/9/8· /922

Gott/ieb Piltz *)

/922 . /925

Karl Fredrik Will cralltz *)

/ 925 · /930

Karl Fredrik Win crantz

/930· /932

Johall GrÖllberg

/933 · /942

Hali s Teoba/d Ho lm

/942· /953

Helge Ericsson

/953· /964

Sve'l Ture Åberg

/964 . /977

Björn Lundval/

/977· /990

Björn Svedberg

/990·

Lars Ramquisl

*) Observera att under tiden /918· 1925 varder två VD:ar.

Sammanställ ningen över L.M . Ericssons VD:ar är gjord av Ingvar Bevenius
på ERA:s in formationsavdel ning.
Henrik

~==============================~ 13

L.M. Ericssons telefon från 1881
Den typ av telefon som började tillverkas 1881 är Enessans första kompl etta
telefonapparat med mikrofon, hörelefon och signalanordning. Apparaten
konstruerades och formgavs av Lars Magnu s Ericsson själv. Hans ritningar
so m bifogades patentansökan visas i bild J. Den stora nyheten på denna
apparat var spiral mikrofonen som tillsammans med andra mikrofoner
Ericsson konstruerat kommer att beskrivas i en annan allikel i denna tidning.
Patentansökan gällde dock inte spiralmikrofonen utan den kompletta
telefonapparaten med de olika delarnas placering. Den variant som visas i
bild I är anordnad för galvanisk signalering (likströmsklocka) och är därför
endast lämpad för kortare förbindelser.
ljanuari 188 1 skulle en telefonförening bildas i Gävle. Stockholms Bell
Telefon AB hade erbjudit sig att anlägga och driva telefonnätet mot en avgift
av 200 kr per telefonapparat och år. Ett konkurrerande anbud lämnades då in
av JW Sundberg. Detta anbud innebar att medl emmarna sk ulle betala en
inträd esavgift på 275 kr för att täcka anläggningskostnaderna och därefter en
årlig avgift på 56 kr för aU täcka drift och underhåll skostn ader.

·x
--' -r.:-

1l~YE:~
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Apparaterna som sku lle an vändas var i Stock holms Bell Te le fo n AB's an bud
av typen Blake- Be ll och i Sundbergs av LM Ericssons till verkn illg.
Eri csso ns apparat var av ungefår samma ulfö rande SOI11 den tidigare nämnda
ga lvan iska apparaten men här försedd med en tre magneters handinduk tor
och e n polari serad klocka mo nterad ovanpå "skåpet" (Bi ld 2).
Apparatena är avsedda för e nke lledning och
fö rsedda med etl tvåpoligt åskskydd märkt " LM
Ericsson & Co Stockholm Patent". Plåten på
den polariserade klockan är märk t "GTP '.
EIl par Bell -apparater och ett par av Eri cssons
fabrikat sattes upp rör prov. Civi li ngenjören PG
Lind ahl av lämnade 1512 188 1 e n rapport där
Ericssons appara t befanns: " ... bättre gjord ,
försedd med bättre ringapparat sa mt med en
bättre ko nstruerad och vrid bar mikrofon än
Bells .. ". Denn a rapport , och pri serna, gjorde all
Su nd bergs anbud blev antaget
Gäv le te lefonfö re ning fi ck ti U en börj an 57
med le mmar och antalet apparater som Eri csson
fick leverera lär ha vari t av samma
storleksordning. Resultatet av proven i Gäv le
hade betydelse när fl era andra te le fonfö reningar,
bl a i Norge sk ulle välja leverantör av apparater.
LM Ericsson till verk ade å r 188 1 527 te lefoner.
1882 började den välkända pulpetm odell en
ti ll verkas me n \88 1 års a pparat levde kvar i ell
utfö rande som me ll anstationsapparat in på
1890- l. 1et.

Ove S

Glöm inte medlemsmötet
lördagen 28 september
på Telemuseum i Stockholm
Kallelsen finns på sidan 23
~==============================~ 15
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Arsmötet 1996, en personlig betraktelse
Tcl donträffc n 17 - J 8 maj Malmö
Dag I
Stiger upp kl 0500 och åker i från Hemsjö till Mölndal där tclcfonko ll egan Ove

Svensson bor. för sam måkning till Malmö. När jag kommer fram till Oves hu s
ser det mörkt ut i huset. Jag ringer på och efter en liten stund rass lar det till i
dörren och en li ten yrva ken pojke visar mig in i huset. Ove ser också ut all
precis ha stigit upp ur sängen. Han frågar mig hu r mycket klocka n är. 0545
säger jag. oc h finner aU jag var cirka en ti mme för tidigt på plats. Efter 20
minu ter hos Ove bä r det av till Björketorp där vi skall hämta upp
telefonkotlegan Slig Wenander. Stig har väs korna klara och är färdig för avrård.
Vi lämn ar nu Björketorp och iväg bär de t till Malmö.
Vi gö r ett lit et uppehåll i Falkenberg, äter en bil smörgås och kaffe so m Stigs
fru så vä nli gen sk ickal med. Del smakade mycket bra eft erso m varken Ove
ell er jag hade ät il någon rejäl frukost.
Vi styr nirden vidare mot Malmö. När vi kommer in i Malmö ce nlrum tar vi
fram kartan för att lela upp Telecom Center, vi lket var tä mli ge n enke lt att hitta.
Vi blir in släppta aven trev li g receptionist so m hälsar oss vä lkomna, och visar
oss in i museets loka ler. Där gör vi en liten fö rhandsbesiktn ing. En efter en
dyker le lefonkollegorna upp och vi tas omhand av Karl Johan Ekslrand och Bo
Han sson. Vi börjar med alt se en fi lm om kommunikation av Åke Arenhi ll. ca
15 minuter lång . Sedan delas vi upp i två grupper och guida s runt mu seet. Där
finns en de l äldre te lefoner som vi ser på, Betulander-väx lar och stationer av
många slag. En trappa upp finn s fotografier av fordon sgruppen. sjökablar,
te leutrustning oc h ett bibliotek.
Vi byter grupp och går vidare till eU annat rum med tekn ik av i dag till
framliden. där man förSlår att datorn kommer aH bli helt dominerande ino m en
snar framtid .
Jag vill lacka dessa två g uider, Karl Joh an och Bo, rör e n trev li g och intressant
vi sning. och fö r ell lilet fint mu seum .
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Efter delta håll er Gösta Tha mes, före dett a tekni skt a nsvari g på L.M . Eri csson,
eU föredrag om telefonpionj ärerna Rei s, Bell, Brunius, Ericsso n oc h deras
telefonrnodell er som de gjorde med åren. Gösta talade mycket om tekni ska
detaljer vilket var mycket intressant. och om Eri cofon en. Cobrans. hi storia
från typ eu so m Gösta sj älv var med att konstruera.
Nu var det dags för kaffepaus och smörgås som föreningen bjöd på, vilket var
ett steg i rätt riktning .
Åter till mötesrummet där vi fo rtsätter med års mötet, so m går i si n vanliga
ordning. En av de stora frågorna var den bok över alla svenska
telefonapparater vi eventuellt ska ta fra m. Kostn ader för tryckni ng av
materialet skulle kosta astronomi ska summor för till fåJlet , men det fi nns
al ternati va sä tt att producera denna sammanställning. Disk uss ionerna gick
höga, men alla enades vid att vi skall jobba och forska efter vetligt mat erial till
all börja med.

Nu bar det av till va ndrarhe mmets parkeringspl ats där telefonkom mersen skulle
vara. Där köptes, såldes samt byttes telefoner om vartannat. Det kändes tryggt
att få veta att polisen i Malmö också var intresserade av telefoner. för de
bevakade oss både ifrån ovan och på marken.
Dags för incheckning på vandrarhemmet och göra iordni ng rummen. för att
sedan gå ut till ett litet matställe som låg i närheten och äta en bit mat och ha en
trevlig stund till sa mmans. Och det hade vi vill j ag lova.

Dag2
Uppstig ning klockan 0600. Duscha oc h göra sig i ord ning. Vi ta r en buss ifrån
vand rarhemmet till hamne n där fly gbåtarna avgår. Regnet öste ner. Åskväder
och blåsigt var det när vi väntade på båtarn a. När vi väl ko rn ombord tog vi en
lit en frukost på båle n. 45 minuter tar del till Köpenh amn där vädret var klart
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bättre. men lite blåsigt och kallt var del. Nu var våran guide Mikael Stenberg.
Han visar oss till en loppmarknad på ett torg. Vi sonderar terrängen omgående,
men fann alt te lefoner var en sällsynthet. även om det fan ns en och annan. En
emaljskylt med texten TELEFON i vit text på blå bolten fanns att inhand la. Vi
tillade efter antikaffårer oc h hittade några, men vi fann inget av större vikt i
dom.
Nu var det dags för sm~rrebröd på ett li tet mysigt ställe. Vi blev serverade
smörgå sar med ost, skinka. räkor, och till detta lite förfriskningar. Man glömde
bon kylan för ett litet tag iallafall . När alla var mäna och belåtna va r det dags
att ta tåget till HeJlerup, ca 10 minuters resväg norrut. Väl framme i Hellerup
skull e vi leta upp lele fonmuseet, men efter en bil på vägen var det lite delade
me ningar om var museet låg någonstans. En stund senare skymtade en engelsk
telefonkiosk och vi förstod att vi kommit rätt.
Vi blev nu omhändertagna av museichefern a SS1ren Black Pedersen och O le
Jreger. En promenad i trappor förde oss högst upp i byggnaden. Där kunde vi se
mu seets samlingar. Vi blev guidade runt i lokalen. där man kunde känna och ta
i telefonerna, äve n om de fl esta rariteterna var i glasmontrar. Det gavs en
mycket väl och uförlig guidning om den danska telefonh islorien, KTAS och
Eric M~lI e rs telefontillverkning. Där fanns LM Eri csso ns klassiker Tax med
svängbar mikrofon. Spindeln , Kaffekvarnen, mynttelefo ner, skyltar och
telefonväxlar. Mu seet håller en mycket hög klass rakt igenom.
Efter en mycket väl guidad rur, även "bako m kulisserna", blev vi bjudna på 01
och läsk med tilltugg. Vi fic k också böcker och plansche r, och man får
verkli gen tacka fö r denna danska givmildhet. Det är bara att hoppas att vi inom
en snar fram tid kan bjuda tillbaka tiU våra danska vanner. Vi som var med tror
jag sent kommer att glömma dessa ögonb li ck. Tac k än en gång SI/Sren och Ole
för det fina bemötandet och visningen som vi fick uppleva.
Museet lämnades och vi åkte tillbaka med lokaltåget till Köpenhamn för att
möta ni ckorna, och äla en bit mat. En restaurang vid Gråbr~dratorge t tog emot
oss, fa st det inte var middagstid.
Regnet hade sl utat och vi tog båten tillbaka till Malmö.
Jag ber alt speciellt få tacka Mikael Stenberg för väl utförd guidning i
Köpenhamn, Bertil Elamzon för att ha ordnat biljetterna till Köpenhamn, och
till alla andra som har vari t med och planerat denna mycket lyckade
lel efonträff. Jag vill även rikta en eloge lill Sti g Wenader som är så pigg och
kry vi d en sån aktningsvärd ålder. Stig var även med oss långt in på
kvällstimmarna. Detta tycker jag är mycket roligt och framfö rallt trevligt.
Vi sy ns förhoppningsvis vid nästa telefonträff. Om inte - lycka till med
sa mlandet.
Hälsningar Mikael Tegl/er. Alingsås
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På väg till årsmötet...
. . . hamnade några av oss i Jönköping där vi blev väl mottagna med mat ,
kaffe och tårta. Tårtan var speciaJdesignad inför ändamålet. Den som till
äventyrs vid något annat tillfå lle passerar Jönköping utan aU kontakta Denny
Wahlström och hans trevliga familj , gör ett mycket stort misstag. Denny inte
bara sa mlar på telefoner, han är även en duktig restauratör (stavas det så?) av
tele fo ner. Resten av fa milj en hanterar mer moderna te lefoner i det dagliga
li vet. Vi som hälsade på vill på detta sätt framföra vårt tack.

Stoll Denny med specia/designad modell av Diavox.

På INTERNÄTET
I USA har en kille so m heter Chuck Eby gjort en stor sida om amerikanska
telefoner, var man köper dem och hur man fixar reservdelar.
http://www.cybercom.comJ-chuckJphones. html
För den som är intresserad av porslins och glasisolatorer för
lelefonlednj ngar, finns en förening i USA. National Insulalor Association
visar hi storia, var och hur man kan köpa isolatorer och hur man blir medlem
i föreni ngen. (Observera a ll Intemetadressen inte har den sedvanliga
avslutn ingsbokstaven I).
hup://www.insulators.comlindex.htm

Henrik & Thomas
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Synpunkter och insänt
Herr Redaktör!
Gösta Thames påstår i Phonetiken nr 1196 att H. T. Cedergren och L. M .

Ericssons halvautomati ska LB-växel från 1883 skulle vara "världen s första
kommersiellt tillgängliga automatiska telefonsystem". Den springande
punkten i påståendet är väl preciseringen " kommersiellt tillgängliga" ,
eftersom inte ens Thames torde kunna hävda att växeln var den första i
världen, tekniskt sett . Det är internationellt erkänt alt den första
automatväxeln uppfanns av Daniel och Thomas A. Connolly till sammans
med Thomas J. McTighe med patent 1879.

Vill man vela vad som bände inom teletekniken under slutet av 1800 talet är
den år efter år utgivna "Överingenjörens berättelse" ell er ''Till Kongl.
Telegrafstyreisen afgifven berättelse öfver framstegen inom telegraftekniken
unde r år ... " en utmärkt käll a. Överingenjören M. Wennman var författaren
och serien började tryckas år 1879. Den inneh åller inte bara artiklar om
telegraf utan även om telefon , och Wennman bevakade tydligen all världens
artiklar och böcker och även utställningar om utvecklingen inom
telekommunikationerna.
Under rubriken "Sjelfverkande telefonvexJing" beskrivs i Överingenjörens
berättelse 1883 utförligt H.T. Cedergrens och L. M. Ericssons
hal vautomati ska växel. Omedelbart däreft er beskrivs lika utförligt " En annan
automatisk telefonvexel konstruerad af verkmästaren vid A. H. Öllers
mekani ska verkstad härstädes, A.N . Thorin ...... Wennman konstaterar:
"l emväl denna vexlingsapparat synes hvila på rigtiga gru nder och lärer vid
praktisk tjenstgöring visat sig arbeta felfritt". Observera " praktisk
tjenstgöring"! Artikeln avslutas: " Ifrågavarande apparat är i vårt land
patenterad".
På Te lemuseum finns magasinerade tre Thorin-växlar med tillhörande
"manipulator" (föregångare till fingerskivan) . Det är två 6-nummers och en
lO-nummers , all a utförda i massiv mässing, stål och valnöt. Enk la prov har
visat att mekani smerna fortfarande fungerar efter mer än 100 år. Thorins 6och ID-nummers au tomatväxlar användes i Stockholms Bell
Telefonaktiebolags nät - grundat 1880 - konkurrenten till Cedergre ns
Stockholms Allmänna Teleronaktiebolag - grundat 1883.
Det hade varit klädsamt om Gösta Thames i tel ehistorien s intresse hade
nämnt au Thorins växe l var samtidig med Cedergren - Ericssons oc h att även
den var " kommersiellt tillgänglig" . Emell ertid bleknar pionjärgärningen för
alla de inblandade när man läse r Överinge njörens berättelse från 1882, året
innan. Där beskrivs en hal vautomatisk telefonväxel av samma typ, som
""blef af Leduc i november månad 1880 patenterad i Belgien. De villkor, som
med denna apparat uppfyllas äro:
1:0) Huvudstatioen kan anropa och samtala med hvilken deltagare som helst i
sidonätet;
2:0) Hvarj e delt agare i sidonätet kan anropa huvudstationen , och efter det
denna gjort vederbörliga kopplingar å sidostationen (mede lst elektri citet) och
å huvud stationen (för hand) kan samme deltagare samtala med hvilken
abonnent som hel st i huFvudnätet;
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3:0) Tvenne deltagare i sidonätet kunna äfven samtala med hvarandra .
Allt så samm a kriteri er som gällde för Cedergren - Ericssons oc h Thorins
väx lar.
Om Cedergrens - Ericsso ns växel kon staterar Wennman aU den är av samm a
typ. so m den av Leduc. "Beträffande vexlings metoden företer den svenska
apparaten någon likhet med den belgiska, i det äfven här en visare kringföres
å en tafla till de serski lda kontaktstiften". Det kan tilläggas att Leducs växe l
visades på den stora int ern ationella elektri citets-u tställningen Exposi tion
International e d 'E lectri cite i Paris so mmaren 188 1, e n utställnin g som
tilldrog sig stort intresse även från ditresta svenska kon struktörer på
telefonins område.
Det är säkert omöj ligt att be vi sa att Eri csson-Cedergren-väx eln är " världens
första komme rsiellt till gängli ga automati ska tel efonsystem". Några
handlingar so m visar exakt när denna växel eller Thorin s växe l eller
eventuellt någon an nan (Ledu cs?) motsvarighet bl ev " kommes iel lt
tillgängliga" lär inte kunna påträffas i ex isterande arkiv. Det är ju för övrigt
vedertage t att i teknikhi stori en datera uppfinningar efter patentdalum och
illle efter marknadsföringsålgärder. Att publicera obevisade påståenden i
Eri csson Review och sedan hävda att de är sann a efte rsom inga protester har
hört s av kan inte betraktas som seriös hi storieskriv nin g. Hem ska tanke. Tänk
om inte alla läser Eri csso n Review (" inte ens Bell ") !
Stockholm de" 9 maj /996
K V Tahvanaillefl

Kommentar
Del är fort farande e tt tviste mål om vem som uppfann Telefonen, oc h vad
som egentli ge n är TELE-FON. Var det möjlighet.en att överföra ljud, eller
var det den tek nik som gjo rde det möj ligt alt öve rföra ljud? Och om det var
tekn iken, va r det, för att a nvända moderna datoruttryck, in-organ och utorgan so m var den avgörande faktorn? Dynami sk mikrofon eller
kolkornsmikrofon? Dynami sk eller pi ezoele ktri sk hörkapsel? Förstärkare
osv. Ämnet lär inte vara avs lutat med denna in sändare.
Reds. CInm.

Angående synpunkter och insänt
Phonetikcn är e n tidning till för alla medlemmar och tar gärna in synpunkter
och insändare. Redaktione n förbehåller sig dock rällen att kort a av insändare
som strider om utrymmet med det övriga redaktionella materi alet, samt
insändare som kan skada fören ingen och dess sy ften.
Redaktionell
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Vi gratulerar. ..
vår förenings älste medlem so m fylde 85 år i somras, närmare bestämt
den 4:e Juli (Amerikas nationaldag).
Från förenin gens sida vill vi framföra våra

HJÄRTLIGASTE GRATULATIONER
så här j efterskott till dig, Stig Wenander. Grattis!

@
Ny telefonapparat.
Jemsides med det rastlösa arbetet för
förbättring af telefonapparaterna i tekniskt
hänseende har, so m bekant, också mycket
arbete nedlagts på dessa apparaters yttre
anordning för alt få denna allt mera beqväm
för användandet och på samma gång
prydlig.
En ny apparattyp, som synes komma att
uppfylla äfven de högst stäJda fordringar i
detta hänseende, har i dagarne börjat
utlemnas till rikslelefonahonnenter här i
Stockholm. Det är en fristående apparat,
afsedd att ställas på golfvet. Den har således
det företrädet framför de hittills brukliga
skrilbordsapparaterna, att den icke belamrar
skrilbordet och upptager plats på detta,
medan den i öfrigt har alla de fördelar, som
de vanliga bordsapparaterna erbjuda.
Derjemte kan apparaten höjas och sänkas
efter beqvämlighet.
Apparaten är, lik som den nya väggapparat
som inom rikstelefonnätet användes,
försedd med mikrotelefon, och
signalapparaten kan afstängas genom
tryckning på en knapp, hvarigenom den
telefonerande, utom det att han icke
behöfver höra sina egna ringningar, får
ilWilJe att vid samtal på långa håll stärka
ljudet rätt afsevärdt.
Recension av Telegrafverkets golvapparat Tgrn i tidningen Dagens Nyheter
den 23 ok.ober 1894.
Insänt tiLL Phonetiken av Bosse Munkhammar
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KALLELSE
TILL MEDLEMSMÖTE
Tid:

1996.

Lördagen den 28 september kl 12.00 - 16.00.

Plats: TELEMUSEUM, Museivägen 7, Stockholm. Ga till dörren vid den
glasade gängen mellan Telemuseum och Tekniska Museet, ingängen för
skolklasser och grupper, till höger om den stora ingängen till Tekniska Museet.
Telemuseum bjuder pä entren mot uppvisande av Phonetiken 2/96 (detta
nummer).
Program:

Kl 12.00

Sarnling i filmsalen.

Kl 12.15

Film Hamiltons kurir 12 rnin. Inspelad 1934.

Kl 12.30

Den elektriska telegrafen. K.Y. Tahvanainen berättar.

Kl13.20

Kafferast.

Kl 13.40

SkiUnader mellan Morseskrivare och nycklar tillverkade
av Öller, Ericsson och andra. K.Y. och Käre berättar.

Kl 14.30

Film: Sidor av ett sekel 30 rnin. Klipp i journalfilmer,

Kl 15.15

B ytesstund för medlemrnama.
utanför museet.

Sarnling pä parkeringen

Anmäl din närvaro till Henrik pa telefon dagtid 08 - 713 43 84,
kvällstid 08 - 754 33 47, för att vi skall veta bur mänga stolar som behövs.

Välkommen!
Önskar styrelsen

Filliles
Orsak till att vi anger annoosörernas
telefonnummer
är:
- man kan ringa direkt utan att leta efter matrikeln
- nya medlemmars telefonnummer
flnns inte med i matrikeln
Femte bandet deI loch 2 av Svenska Telegrafverket ären 1921 - 1945.
Kodväljare,500-väljare.
Goldstar växel (2linjer + 8 ankn) frän 1992, inkl 3 systemapparater,
bruksanvisning m.m.

Henrik Lundin
Tel bost: 08 - 754 33 47
Provgigg för 500-väljare, inklusive en tallrik. Hämtpris.
Diverse TELE. Tidskrifter frän Televerket. En deI inbundna. Totalt 1/2
flyttkartong. Hämtpris, dvs först till kvam ....

Thomas Floreteng
Tel bost: 08 - 777 54 70

Önskas
Mikrotelefon av Telegrafverkets modell FG 120 eller FG lOS, pas sande till
BC 300, BD 360, BC 310 m.fl.
X. Y - väljare av L.M. Ericssons modell.
Scan Lekvens samJartallrik med telefonmotiv frän är 1982.
Henrik Lundin
Tel bost: 08 - 754 33 47

Telefonapparat BC 310.
Mikael Andersson
Tel bost: 0152 - 14544

Klaff till telefonväxel RO 30/150. Motsvarar bild pä anropsklaff GM 2705 i
"Katalog över Telegrafverkets materiel 1926. s.a".
Hörtelefon RD 100. Motsvarar bild pä hörtelefon FH 610 i "Katalog över
Telegrafverkets materiel 1926.s.a".
Mikrofon. Motsvarar bild pä mikrofon FS 1300 i "Katalog över
Telegrafverkets materiel1926. s.a".
Ulf Ästrom
Tel bost: 090 - 18 86 26

Delar till Ericofon (Kobran).
Patrik Nilsson
Tel: 0454 - 914 02

Ericofon utan fingerskiva, Färg egalt,
Stig Wenander
Tel bost: 0320 - 601 84

Ldsarfrägor
I är firar Falcon Bryggeri AB sitt l00-ärsjubileum. De har vänt sig till oss pä
Telecom Center i Malmö för att fll hjälp med att datera nägra av sina
läskedrycksetiketter. Pli den ena etiketten har bryggeriet telefonnummer 26,
pä den andra har de "Narnnanrop Falken". Tidpunkten för utdelning av
telefonnummer 26 i Falkenberg överensstämmer med bryggeriets 100ärsjubileum. lag söker nu efter nägon orsak till alt bryggeriet ändrade sina
etiketter frän telefonnummer till uttrycket narnnanrop, inte tvärt om. Har
nägon i läsekretsen tips om dokumentation som beskriver lanseringen av
narnnanrop? I Malmö automatiserades det 1934, men namnaropet fanns kvar
en god bit in pä 1950-talet (man slog siffran 0 och begärde t.ex. Taxi).
Karl Johan Ekstrand
Fax: 040 - 970899
Minicall: 0740 -13 89 56

cri~
s~~

c/o Henrik Lundin
Malungsvägen 57
5 -192 71 Sollentuna

Sollentuna 1996-05-20

PROTOKOLL FRÅN STSF:s ÅRSMÖTE 1996.
Plats: Telecom Center, Storgatan 20, Malmö.
Tid: Fredagen den 17:e Maj 1996 kl 15.05 - 15.55.
Närvarande på mötet: Karl Johan Ekstrand, Bertil Elamzon, Thomas Floreteng, Birger Håkansson , Ole
Jacobsen , Seke Karlsson , Henrik Lundin , Bosse MunkJlammar, Patrik Nilsson , bengt G. romlin, Bengt
Severin, Michael Stenberg, Ove Svensson, Mikael Tegner, Gösta Thames, Denny Wahlström, Stig
Wenander.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Il.
12.

13.
14.
15 .
16.

17 .

Mötet öppnandes av ordförande bengt G. romlin som framförde ett tack till arrangörerna av mötet
(Karl Johan Ekstrand, Bertil Elarnzon , Bo Hansson, Ole Jacobsen, Henrik Lundin, Michael
Stenberg).
Till ordförande för mötet valdes bengt G. romlin.
Till sekreterare för mötet valdes Henrik Lundin.
Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Ole Jacobsen och Patrik Nilsson.
Förteckning över de närvarande. Se ovan.
Mötet ansåg stämman utlyst i enlighet med stadgarna.
Dagordningen godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 1995 godkändes.
Revisorernas granskningsberättelse upplästes .
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet tillstyrkte ansvarsfrmet för
styrelsens arbete.
Beslut om inträdesavgift och årsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår. Stårnnlan behöll
inträdesavgiften på 20 kr och medlemsavgiften på 100 kr även för 1997. Beslutades om 25 kr extra för
porto till medlemmar bosatta utanför Sverige.
Val förrättades enligt valberedningens förslag:
a. T ill ordförande valdes bengt G. romlin på l år.
b. Till styrelseledamöter valdes på 2 år Ove Svensson och Kåre Wallman.
c. Till styrelsesuppleant valdes GUImar Modig på 2 år.
d . Till revisor valdes Christer Lanhage för 2 år. Till revisorsuppleant valdes Ole Jacobsen för 2 år.
e. Till valberedning valdes Bosse Munkhammar och Denny Wahlström. Till valberedningssuppleant valdes Mikael Tegner.
Beslut om ersättning eller arvode åt styrelseledamot eller föreningsmedlem.
förslag från styrelsen O kr. Godkändes av mötet.
i\renden som styrelsen hänskjutit till stämman. Fanns inget.
;\renden som enskild medlem inlämnat till styrelsen. Fanns inget.
Ovriga frågor. Bokkommitten redogjorde för sitt arbete. Döptes om till "Faktabladsgruppen".
Ove och Henrik driver arbetet och tar fram mål för detta.
Nästa årsmöte föreslogs av styrelsen att förläggas på färjan i samband med besök på Telemuseet i
Helsingfors. Godkändes.
Ett höstmöte i Stockholm under senare delen av September planeras.
Artiklar i tidningen mottagas tacksamt i Word och bilder i TIFF.
Styrelsen erhöll ett tack från föreningsmedlemmama framfört av Gösta Thames.
Mötets avslutandes kl 15.55 , varvid sedvanlig bytesstund för medlemmarna ägde rum i det
kylslagna vädret på parkeringen vid vandrarhemmet, noggrant övervakat aven polishelikopter.
Vid "Macen"

Justerat:

Henrik Lundin , sekr.

bengt G. romlin, ordf.

Justerat:
Ole Jacobsen

Patrik Nilsson

PS. Protokollet klämdes mop på en sida för att spara portokostnader åt föreningen.

