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Redaktörens ruta
Välkommen till detta det troligen varmaste numret av Phoneriken hittills. Dä talar jag
inte om redaktörens svettiga vända för att produeera tidningen, utan den enorma
sommar vi fätt uppleva. Myeket badande har det blivit och Nokia har "uppfunnit" den
vattentäta plastpäsen för mobiltelefonen. Päsen är tät ända till 15 meters djup. Undrar
hur det läter när man talar där nere? Som radioamatör har jag haft en sädan päse i 10
är, Fast det stär förstäs inte Nokia pä den.
STSF har börjat röna ett ökande internationeIlt erkännande, Vi fär medlemmar frän
snart sagt heia världen. Spanien, Tyskland, Australien och USA är nägra länder. I
USA harTeleeommunieations History Group, Ine. bötjat samla valda delar ur
Phoneriken till sitt växande arkiv av telehistoria. De är telefonins mormoner. Arkivet
innehäller inte bara tryckta verk och bilder, utan även videoband. Ännu en orsak att
besöka landet "Over There".
lkea har i sitt Farnily Magazine 1/97 uppmärksarnmat de svenska designtelefonema.
Det är alltid roligt när framtida samlarobjekt blir uppmärksammade. Överst pä sidan
stär Gösta Thames skapelse Kobra. Vi andra vet att den är döpt till Erieofon.
Sommaren 1897 hölls Stockholmsutställningen. L M Ericsson hade en stor monter
med myeket intressant. En dei av denna monter finns att beskäda pä Telemuseum i
Stoekholm. Se den gärna nu när den fyller 100 är, Den är unik.
Pä sidan 17 inleder Henrik Lundin en avskrift om SAT, Stockholms Allmänna
Telefon Aktiebolag. Henrik Cedergren, som även var med och startade L M
Eriessons fabrik, skapade sig en enorm förmögenhet pä sina telefonaffärer, En son till
honom köpte Ärsta slott utanför Stoekholm, tillsammans med sin fru som han träffat
när han arbetade pä en filial i Mexieo. Enligt uppgift är det otroligt lyxigt oeh kan
bara upplevas, inte berättas. Kanske ett framtida studiebesök?
Den 9 juli medverkade K.V. Tahavainen i radioprogrammet Tendens i Pl. Det
handlade givetvis om telefoner och vad man kan göra med dem.
I höst kommer vi att träffas pä Grimeton, ett annorlunda oeh storslaget resmäl, Läs
mer om mötet pä sidan 22. Tills dess önskar jag alla en skön sensommar. Ring
försiktigt sä ni inte spiller ut orden.

Thomas Floreteng
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Ordföranden ordar
Hur viii medlemmama att föreningen skai I fungera?

I alla föreningar är det viktigt att det sker ett kontinuerligt utbyte av ideer och
synpunkter mellan styrelse och medlemmar. Vi tror art det är extra viktigt i vär
unga förening, innan vi har funnit en bra form för hur föreningen skall drivas.

Det handlar ocksä i hög grad om resurser. För alt kunna ha en chans att klara vära
ambitioner mäste vi ha hjälp frän medlemmama. Just nu gäller det främst värt
alltmer intemationella samarbete med utländska föreningar, och värt stora projekt,
boken om Sveriges telefoner.

Med det vi nu speciellt vill ha synpunker pa gäller vära möten och organisation
kring dessa.

Vi anordnar varje ar ett värmöte (ärsmöte) och ett höstrnöte. Vär ambition har
hittills varit att kombinera möten med besök pä olika rnuseer samt an förlägga
mötena pa platser inlressanta ur telehistorisk synpunkt. Utbytet med utländska
telefonföreningar har ökat och därmed ocksä krav och möjligheter till
mötesutbyten.

Under 1996 deltog drygt 20% av medlemrnama i mötena i Malmö och
Stockholm. Det tycker vi är pä tok för fa! Värt rnäl är an minst 50% av
medlemmama skall deltaga i mötena. Varför kommer inte fler till rnötena? Vi tror
inte an det är för mänga möten! Men vad är det som päverkar antalet deltagare?
Är det fel lokalisering, fel tid, fel kombination eller fel vad?

Kom med synpunkter pä hur vi kan göra det bättre! Vi har nu börjat planera nästa
ärsmöte. Värt förslag är att förlägga det till Oslo i slutet av maj 1998. Synpunkter
SNARAST!

Samrnanfauning: Vi vill snarast ha synpunkter pä:

I. Ärsmötet - Plats, tidpunkt, organisation, Iängd, kringaktiviteter mm.

2. Höstrnötet - PI aIS, tidpunkt, organisation, längd, kringaktiviteter mm.

3. Studiebesök - Museer, utländska föreningar, historiska platser (ur te le-
synpunkt).

4. Resor - Skall vi arrangera resor i telefonhistoria säväl i praktiken som i teorin.

5. Internationellt samarbete. - Vilka ambitioner skall vi ha?

6. Bokprojektet. - Telefonhistoria i Sverige: ambitioner?

7. Utbyte med samlarföreningar. - Säväl nationeUt som internarionellt.
Ambitioner. synpunkter?

Tacksam för just dina äsikier snarst till
undertecknad eller till Henrik.

bengt G. romlin
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Kassörens koll
Nu när sommaren är över, och även om det inte känns sä, är det dags att räkna
igenom hur rnänga medlemmar vi är i föreningen. Det visar sig alt
medlemsantalet har sjunkit nägot men alt vi har fätt fler utländska medlemmar.
Vi är för närvarande 60 Si som har betalr medlemsavgift. Jag viII be er alt försöka
sända in era medlemsavgifter nägot tidigare under nästa är. I är har
inbetalningarna varit spridda polmer än 6 mänader.
Jag viII här även slä ett slag för ärets höstmöte, det första som äger rum i
Västsverige. Vi kommer att besöka radiostationen i Grimeton, som är en
världsunik anläggning. Missa inte detta tillfälle an se en radiotelegrafistation
Irän 20-talet.

Er kassör Ove Svensson

Telefoner visade vid arsmölel pa Telemuseum.

Telefon iför de prismedvetna
Det finns mänga sätt att telefonera pä numera. I ett av de sen aste numren av
Telias personaltidning Televärlden hade man en stor artikel pä tvä sidor om
konkurrenten FREEPHONE®. Detta företag erbjuder människor au ringa gratis
om de bara stär ut med lite reklam mellan meningarna i samtalet. Som vanligt
finns det en hake med erbjudandet. Man mäste fylla i en blankett med sina
intressen och även tilläta att ens abonnentuppgifter tillsammans med
personnummer, telefonnummer, adress och övriga uppgifter fär säljas vidare till
nägot annat adressregister för reklam. Men vad gör man inte för att ringa gratis?

Företaget som har detta erbjudande heter Gratistelefon Svenska AB och har
adress Box 262 30, IOD 40 Stockholm. De har redan etablerat sig utornlands, sä
snart kanske du blir uppringd av nägon som tutar reklam i dina öron. Det är
dessutom inte samma reklam som den som ringer dig hör, bara för att göra er
intresserade av vad det var för reklarn. Knepen är mänga alt fä kunder till sitt
företag, och detta är ett särt. Alt Telia dessutom gör reklam för ett företag som är
anslutet via Tele2 är bara en tanke som ser ut som en,ja vadä?

Red.
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Henriks hörna
Hej igen.
Det har hänt en dei för föreningen sen sist. Leif Kindahl
har gätt igenom L.M. Eriessons tre tjocka band och noterat
vilket band och pä vilken sida som vi hittar bildmaterial om
telefoner mm. Ett stort TACK till dig Leif.
Gösta Thames har gatt igenom och noterat intressanta artiklar ur Ericssons
offentliga publikationer. Ur dessa har han noterat artiklar med telehistoria,
telefonapparater och Iiknande samt deras komponenter, material och
tillverkningsteknik. Noterat {örfattare, artikelnamn, publikation, nr och sida.
En fantastisk prestation! Prän föreningen kan vi bara buga oeh TACKA!!
Viste ni t. ex att Ericsson har gett / ger ut följande kundtidningar:
Eriesson Review 1924-
Eriesson Teehnics 1933 - 1978
Impulsen 1942 - 1947
Ericsson Connexion 1993-
Följande personaltidningar har Gösta ocksä gatt igenom:
Kontakten 1939 -
LME-Hallä 1978 - 1980
Vär BUSINESS 1989 - 1992
Föreningen har fatt 11 A4-sidor som nästan alla är fullskrivna med
information om intressanta artiklar ur ovanstäende publikationer, Än en
gang, ett stort TACK till dig Cösta,
En ung student, Richard Fredriksson, kontaktade mig i vä ras för att fa
material till sitt speeialarbete om telefonen. lag gay honom vissa tips och
fiek som taek en kopia av hans arbete. Den medföljer som bilaga till detta
nummer av Phoneriken.
Riehard fick MVG (Myeket Väl Godkänd) som betyg pä uppsatsen!
GRATTlS !

Den 22/7 fick vi besök av John Niehols. Han är sekreterare i Australasian
Telephone Colleetors Sodety Ine. (ATCS [ne.) som finns i Sydney. De har
ornkring 400 medlemmar i sin förening. Deras förening viII ha samarbete
med väran pa samma vilkor som Australian Historie Telephone Society
Inc, (AHTS lnc.). Bosse Munkhammar blir vär kontaktman till bägge
klubbarna i Australien,
Bosse och Kjell Arvidsson frän AHTS träffades hos undertecknad den 29/7
för utbyte av ideer om samarbetet. Under 1998 (eller 1999) kommer vär
förening skicka tvä representanter till Australien för att ätergällda besöken.
Herbert Haekenburg, executive direetor i Telcommunkations History
Group, Ine. i Denver. Colorado har skrivit till oss. Oe viii ocksä starta sarn-
arbete med vär förening. Ove Svensson och bengt rornlin häller i detta. Sam
kontaktman i USA har vi Georg Ek som ocksä är medlem i vär förening.
Vi har intresserade "blivande medlernrnar" (?) i Spanien, Lettland, Canada
och England. Utväxling av information pägär och vi far se vad det leder till.
Nog har vi en spännande höst att se fram emot.

Henrik
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PROTOKOLL FRAN STSF:s ARSMOTE 1997.

Plats: Telemuseum, Museivägen 7, Stockholm

Tid: Lördagen den 17:e Maj 1997 kl 12.00 - 16.00.

Närvarande pa mötet: Mats Andersson, Thomas Floreteng, Oie lacobsen, Allard
lacobsson, Ingemar lacobsson, Anders Lindskog, Henrik Lundin, bengt G. romlin,
Michael Stenberg, Ove Svensson.

I. Mötet öppnandes av ordförande bengt G. romlin.

2. Till ordförande för rnötet valdes bengt G. romlin.

3. Till sekreterare för rnötet valdes Henrik Lundin.

4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes
Oie lacobsen och Michael Stenberg.

5. Förteckning över de närvarande. Se ovan.

6. Motet ansäg stärnman utlyst i enlighet med stadgarna.

7. Dagordningen godkändes.

8. Styrelsens verksamhetsberältelse för 1996 godkändes.

9. Revisoremas granskningsberättelse upplästes.

10. Fräga om ansvarsfrihet för sryrelsen för den tid revisionen avser. Mötet
li 11styrkte ansvarsfrihet för styrelsens arbete.

11. Beslut om inträdesavgift och ärsavgift till föreningen för kommande verk-
samhetsär, Stämman behöll inträdesavgiften pä 20 kr och medlemsavgiften
pA 100 kr även för 1998.

12. Val förrättades enligt valberedningens förslag:

a. Till ordförande valdes bengt G. romlin pä 1 M.

b. Till styrelseledamöter valdes pä 2 är Thomas Floreteng och Henrik Lundin.

c. Till styrelsesuppleant valdes Richard NOf<!11pä 2 är.

d. Ti 11revisor valdes Lennart Axelsson för 2 M. Titl revisorsuppleant valdes
Bengt Svensson för 2 är.

e. Till valberedning valdes Mikael Tegner och Denny Wahlström.
Till valberedningssuppleant valdes Lennart Litjeberg.

13. Beslut om ersättning eller arvode ät styrelseledarnot eller föreningsmedlem.
Förslag frän styrelsen 0 kr, Godkändes av rnötet.

14. Ärenden som styrelsen hänskjutit till stärnman. Fanns inget.

15. Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen. Tvä medlemmar har
begärt utträde ur föreningen. Beviljades.

16. Övriga frägor,

Henrik tog upp frägan om kontakt med andra telesamlarföreningar utomlands.

Beslöts att Michael Stenberg kontaktar föreningen i Frankrike.

Ove och bengt kontaktar en förening i USA genom Georg Ek.
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Forts
Seke Karlsson och Oie Jacobsen häller kontakt med Lettland.

Som tidigare meddelats häller Bosse Munkhammar kontakt med AHTS
i Australien genom Kjell Arvidsson.

Beslöts alt "icke medlemmar" endast rär sälja genom fri annons i
Phoneriken.

Videofilmen "Early Telephone Developments, Magneto era 1876-1900"
som föreningen köpt in visades.

17. Mötets avslutandes kJ 14.15, varvid karre med bulla serverades av
Telemuseum. Sedvanlig bytesstund för medlemmarna ägde därefter rum pa
parkeringen utanför museet.

Vid "Macen" Justerat:
bengt G. romlin, ordf.

Justerat:

Michael Stenberg

Henrik Lundin, sekr.

Justerat:
Oie Jacobsen

Ndgra bilder Iran drsmbtet



Den 17 maj kJockan 18, alltsä pä pingstaftonens kväll, anträddes ärets studieresa,
som den här gängen gick till FinJand. Tyvärr hade bara fern medlemmar anrnält sig
trots alt resan företogs i anslutning till ärsmötet, och inte hjälpte det att styrelsen
där försökte övertala fler alt ansluta sig. När mötet hade avverkats och den sed-
vanliga bytesstunden var över pä parkeringsplatsen utanför Telemuseum i Stock-
holrn, där mötet hade hällits, äterstod nägra timmar tills baten skulle gä. Henrik
Lundin visade sig da ha en överraskning i beredskap: vi blev hembjudna till
honom, där hans hustru hade ställt i ordning en sommarsallad med melon i träd-
gärden. Därefter var det dags alt bege sig till Värtahamnen, där Silja Serenade
väntade med välfyllt smörgäsbord,

Första besöket gällde telefonmuseet i
Tavastehus. Vi avreste frän Helsing-
fors järnvägsstation pa pingstdagens
morgon kJockan 9 02. Taget var ett
snälltäg (benärnningen existerar
fortfarande i Finland!) destinerat till
Rovaniemi och var säledes försett
med restaurangvagn. Vär resa skulle
visserligen ba ra ta en dryg timme,
men som rägentusiast fann jag det absolut nödvändigt att besöka restaurangvagnen,
om än bara för alt ta en kopp kaffe .. En kvart efter avgäng borde serveringen ha
öppnat, Orn den hade! Bara stäplatser äterstod - vagnen var redan proppfull med
glada, mestadels öldrickande resenärer.

Elter drsmotet 1997, en personlig betraktelse

Pa järnvägsstationen i
Tavastehus (Hämeenlinna
pa finska) möttes vi av
Harry Grankvist, far till
rnuseets grundare Pekka
Grankvist, samt Auvo
Lehtimäki frän musei-
föreningen. Vi skjutsades i
bil till museet, som var
inrymt i en f.d. telefon-
station tre - fyra kilometer
frän centrum. Visningen
varade cirka tvä timmar och
sköttes pä svenska av

Harry, som i fragor av mera teknisk natur biträddes av Auvo. Museets sarnlingar
var verkligen imponerande, särskilt med
tanke pa att det var fräga om ett privat
museum, istort sett ästadkommet av en
enda eldsjäl. Huset, som verkade vara
uppfört pa I960-lalet, bestod av tvä rum,
det första innehällande en ansenlig
sarnJing tclefonapparater och en
demonstrationsanläggning bestäende av
en deI kvarvarande växelutrustning med
väljare av Strowger-typ, pärninnande om
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LM Ericssons SOO-väljare, fast mindre och med
armar som enbart gjorde roterande rörelser, Det
andra rummet överraskade oss med en ännu större
samling telefon-apparater, som liksom allt annat i
museet var i ett synnerligen gott skick. Här hade
man ocksä byggt upp ett par autenuska miljöer,
den ena frän en mindre telefonstation med
snörväxelbord, den andra frän ett hem där frun i
huset skötte byns telefonväxel.

Tillverkningen av telefonapparater har aldrig varit
särskilt berydande i Finland, och man har
mestadels använt sig av svenska och tyska
apparater, vilket samlingarna äterspeglade.
Trätelefonentusiasterna fick sitt lystrnäte. De
flesra Lß-apparaterna var av LM Ericssons
fabrikat; de ryska
apparat-erna
föreföll ha gjort

sin intäg först i och med automatiseringen. Här
fanns prov bade pa Siemens' och Krones
tillverkning, samt en och annan apparat frän TN
(Telefon und Normalzeit), i Sverige kanske mest
bekam för sina centralstyrda ur, som bl.a. finns i
Stockholms tunnelbana,

Förmodligen var det de rudre dyrgripama som
gjorde störst intryck pä flertalet, men eftersorn
jag själv vurmar för automatiska apparater, vill
jag gärna nämna eu par objekt som jag fann
speciellt läckra: en LM Ericsson av 1947 ärs
modell i Ijusgrön härdplast (färg som
päronglass!) och en plätapparat frän Budapest
(1920-tal?) med elegant fömicklad tingerskiva.

Egentligen hade vi tänkt att äta en god lunch i
Tavastehus efter musei-besöket, men när vi väl
riuade pä klockan insäg vi alt enda möjligheten

var McDonald's.
Snabbmat inköptes och
aväts pa perron gen i
väntan pä räget, sedan vi
tagit farväl av vära vänner
Harry och Auvo.

Pa tillbakaresan steg vi av
pä den nya stationen i
industristadsdelen Böle
(Pasi la pa f nska), vari frän
vi kunde gä till fOIS till
Telekom Finlands stora
huvudkontor.

Forts



Forts

Klockan 15 30 togs vi emot av Maija
Elo och Anne Mursu, som trots
helgen ägnade drygt halvannan
timme ät art guida oss runt i
Telegalleria, som Telekom Finlands
utställning heter. Utställningen, som
var i tva väningar, innchöll en
intressant historisk deI, mcn lade inte

an ~;Irnyckct p5 alt visa ohka
tclcfonappararer utan vur mcra inriktad pl
1ll0UCIIl mlonmuionsteknik. Pa ~ä säu
päminde dcn en deI orn den utsiällning vi
sag pa Tclia i Malrnö i samband med
förra ärsmötet, I IT-avdelningcn fick
Thomas Floreleng tillfälle alt visa sin
lnternct-hemsida. Här blev vi ocksä bjudna pä förfriskningar innan det var dags
att springa i kapp spärvagnen ner till Olympiahamnen.

Etr stort tack uu bengt G
romlin, som svarat för
beställningcn av resan och lill
Ove Svensson, sorn hade det
ansvarsfulla uppdraget alt
hälla reda pa vär kornpli-
cerade ekonomi och se till alt
var och en av oss tick betala
precis det han skulle.

Michael Stenberg

Diverse tänkvärda ord
Till och med hundar är intelligentare än vad som helst med Intel Inside.

Nicholas Negroponte. NT /9/97

Jag gör aJdrig nägra förutsägelser, jag har aJdrig gjort det och kommer aldrig alt göra
deI.

TOI1YBlair i intervju Channel d. NT/8/97
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Ä ven vi har blivit medlemmar

TInS IS 1'0 CERTIFY T!-lAT

g«rpes._.:?;iJ.!'./H..1!:.~~...S&.~t..-J":. .....,
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Som vi redan i förra numret av
Phoneti ken berättade, har det inletts
eil sarnrnarbete med

Australian Historie Telephone
Society Ine, AHTS.

Ovan ser ni värt medlernskort i
föreningen och värt rnedlernsnurnmer
är 285. Kontaktmannen i Australien
heter Kjell Arvidsson och i Sverige är
det Bosse Munkhammar. AHTS ger ut
en medlernstidning nästan varje
mänad, och den brukar finnas hos
Henrik eftersom han är vär duktige
sekreterare och tar hand orn all post
till STSF. ViU du titta i AHTS tidning
kan du kontakta Henrik.
DA vi nu är medlernrnar i varandras
föreningar finns det möjlighet alt
annonsera i bäde Phonetiken och
AHTS Newsletter för de som är sälj
och/eller köplustna.

Bilden till höger är ornslaget till april-
numret av AHTS Newsletter och visar
vad som kan hända om man inte
betalar medlernsavgiften i tid ...

AHTS NEWSLETIER
bJlt1ff"d ~'''' ...'';rJb'''~I'''ItI;'fJd ....N•• \lhIIJI'1
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Svenska Lyxtelegram del l
Aterblick.

Möjligheten alt sända telegram har i alla fall funnits frän är 1853, sorn räknas sorn
Svenska Telegrafverkets födelseär,

1912 infördes den "festblankett i tclegramkorrespondensen' som redan 1903-09-
01 hade införts i Danmark. Där avsändes c:a 250 000 st 001 ärer under namnet
"Lyckönskningstelegramblankett". Den 12 maj J 911 tillskrev Grosshandlare
Gustav Hagberg Göteborg det Svenska Konsulatet i Köpenhamn

Den 29 maj besvarade de brevet, där man i 9 punkter beskriver hur det lungerar i
Danmark. I maj cirkulerade en konfidentiell skrivelse mellan Telegrafdirektörerna
Nils Johansson. Curman, Alströrn, Wikblad och Yedholm som uurycker sina
betänkligheter om Svenska Nationalföreningens framställning om "införandet av
en festblankeu." Wikblad i Malmö var mest positiv och bidrog kanske till au
Telegralstyrelsen kunde medgiva införandet.

Frän den 16 aug. 19 J 2, da det försra "Lx
telegrarnmet" sändes ti 11Hagberg. till
ärets SIUl hade man i Sverige sälr 92 642
lx-blanketter, och redan päföljande är
sätdes 281 274. 1949 var det ar da flest
Lx-telegrarn sändes, omkring 4,3 milj.
Fram till 1960 hade Lx 15 Svenska
tlaggan säIts i 20 milj ex. 1976 hade
försäljningen av Lx-telegrarn sjunkit till
c:a 381 000. Se vidare dia gram över
ärligen sälda Lx-blanketter,

Av de 35 öre, som det är 1912 kostade att
fa ett Lelegram utskrivet pä Lx-blankett,
tillföll 15 öre Telegrafverket.
Nationalföreningen fick 15 öre plus 5 öre
till Lryckningen av blankeuerna.

lnflutna Lx-avgifter redovisades pä
formulär n:r 380. Dessa pengar var
kanske den viktigaste inkornsten Iör

Svenska nationalföreningen och l. ex. mellan ären 1946-1966 fick man in c:a 26
milj, kr,

Om man skrev fel pa en Lx-blankett makulerades denna, sam I insandes vid
rnänadsredovisningen till Kungl. Telegrafsryrelsen,

Kort historik.

I cirkulär N:r 61912 finns alt läsa " Föreskrifter angäende Iyckönskningstelegram-
blanketter. "Här äterges nägot av det sorn skrevs i dessa Föreskrifter frän den 9 juli
1912.

Kungl. Telegrafstyrelsen Cirkulär nr. 6.
T.ex. under Punkt I.

"Lyckönskningslelegramblankelter tillhandahälles i karton ger 11100 st. af Ire olika
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utseenden, betecknade Lx 1, Lx2, Lx3." Lx 3 var med all säkerhet tryckt
''TR. VID A. BÖRTZELLS TR. A.B. STHLM." Kanske även de andra tvä, men
detta har inte kunnat beläggas.

Punkt 3.
"Lx-telegram kan inlämnas a hvarje telegrafverkets telegrafstaüon,
telegramexpedition och telegraminlärnningsställe, men ej a
jämvägstelegrafstation eller gniststation, Oe kunna liksom andra telegram
intelefoneras eUer insandas med lokaltelegraf."

Punkt 10.
"Vid mottagning pä adresstation
nedskrifves telegrammet först pa
vanlig ankornstblanketr för alt sedan
omskrifvas a lx-blankett. Utskrifning
a lx-blankeu bör ske med synnerligen
värdad handstil eller med
skrifmaskin.

Punkt I!.
"Lx-telegram bör aldrig tillställas
adressat per telefon."

Detta förfarande har pä sen are Lid
ändrats.

Punkt 16.
"I allrnänhetens rum säväl a
telegrafstationema som a
telegramexpeditioner och
telegrarninlämningsställen skall
ansläs ett exemplar af hvarje lx-
blankettyp."

Att sända Lyxtelegram 1960.
Den som omkring 1960 gick in pa en telestation kom till "Allmänhetens rum".
Där fanns oftast telefonkataloger. kanske i ett ställ med alla delar över heia
Sverige. Där fanns en eller flera telefonhytter, dar man kunde beställa och ringa
samtal. Där fanns pä de minsta stationerna en liten lucka, och pa de större ett
antalluckor, varav oftast en var avsedd för telegram. Pa en dei platser talade man
genom luckan, och pä andra öppnade expeditören densarnrna, och da kunde man
ibland se vad de tjänstgörande damerna sysslade med. Telegrafexpeditör var
liksom telefonist ett typiskt kvinnoyrke. Telegrafverket var för övrigt der första
statliga verk som anställde kvinnor.

Man fyllde i en blanken (Telegramoriginal BI. nr 201) med narnn och adress pä
mottagare, samt avsändare. Sä gällde der att försökte ästadkornma ert rim, som
klarade sig igenom censuren. Bröllopstelegram som började "Hej hopp under
filten etc. var ännu ime an betrakta som rumsrena. Det heue att innehället ansägs
vara sedlighetssärande, Vad tycker dagens "Stand up cornedian", reportrar och
journalister om det ? Därefter ringde man pä den lilla knappen för alt göra

Forts



Forts
tjänstgörande expeditör uppmärksam pä au nägot var pä gang. Expeditören log
emot blanketten, kontrollerade, censurerade, räknade ord och tog betalt. Man kunde
även fä ett kvitto pä betalningen av telegrammet.

Betydligt vanligare var dock att ringa in telegrarnmet. Da skrev expeditören ut detta
pä BI. 202b. Pa denna fanns en liten ficka i vilken det satt ett hai kort, vilket sedan
gick till debiteringen. Dessa hälkortsblanketter användes troligen endast pa de
större stationema. De flesta blanketter har bytt utseende och nr flera gänger och
Lex. kom den sistnämnda att heta A 710 0202106.

Telegrammet sändes nu per telex, senare via Atesto, en stordator, sorn fördelade
telegramrnen till rätt rnottagarstation. De flesta ringdes emellertid tiU närliggande
station. De som var sända pa telex, togs emot pa länga pappersark, rulJar, som revs
av med en speciell avrivare. Därefter
skrevs telegrammet ut pa begärd Lx-
blankett enligt gällande bestämmelser,
stämplades och lades i ett speciellt kuvert,
pa vilkel det stod TELEGRAM. Dessa
kuvert har ocksä ändrat utseende och
storlek flera gänger,

Telegrambudet tog nu hand om kuverten
och distribuerade dem till mottagaren.
Cykel var det vanligaste transportmedlet.
Moped förekom pä vissa orter med större
inslag av landsbygd eller Iänga avständ. Pa
en dei platser skötte Taxi om
distributionen. Det hände ocksä alt
telegrammet postades, oftast efter att ha
blivit uppläst i telefon, vilket ju inte var
tillätet frän början.

Ungefär sa gick det tilJ pä 1960-talet.

Utgivna Jubileumstelegram,

Silt
Nr Frln Till Antal

Lx lOB 193&-03-14 1938-13-31 598526
Lx 11 A 1928~5-11 1929~1-31 268828
Llc44A 1944~1~1 1944-13-31 987166
Lx 45A (54) 1952-02-01 1952-09-30 605508
Lx46A 1946-02-20 1947-03-31 683965
Lx 51 A 1951-01-01 1951-06- 574347
Lx SI A 1951-06- 1951-12-31
Lx 54A(45) 1954-09-01 1955-02-28 296 000
Lx 57 A 1957-06-01 1958-05-31 530000
Lx59A 1959-09-15 1960-06- 323000
Lx 59 A 1960-06- 1960-12-31 [95466]
Lx70A 1952-10-01 1953-06-30 590 841
Lx80A 1962-07-01 1963-06-03 230800
Lx85A 1943-05-21 1943-12-31 57l 790
Lx90A 1948-05·23 1949~1·31 122..BlU

S:a 7060 572

Kr.

299 263
67207
477912
303000
340050
275000

?
?

[47733]
291000
286770
257400
l2!llil!...
2988342

Enl. Te1egrafboken.
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Inga, säj far jag ringa?

- Telefoner och musik
I medlemsbladets första nummer 1997 har ordföranden en betraktelse över ämnet
telefoner och musik. lag vill gäma komplettera hans uppräkning av telefonmusik
till glädje för alla som eftersträvar fullständighet.

Orn man slär upp ordet "telefon" i registret ti11SKAP:s katalog över svensk
populärmusik hittar man följande verk, ordnade efter kompositörer:

• Emfrid Ahlin: Inga, säj fArjag ringa? lnsjungen av bl.a. Povel Ramel.

• Margit Lagerheim-Romare: Kärlek per telefon.

• Bo Nilsson: Det finns ju faktiskt telefon. Text av Co melis Vreeswijk, insjungen
av Monica Zetterlund.

• Jules Sylvain: Köp hjärtan. Minst fern inspelningar finns, bl.a. med Ulla
Billquist.

Listan över telegrafist- och telegrammusik
är ännu längre.

Men varför begränsa sig till
schlagermusik? Det finns minst tvä operor
där det pratas (eller snarare sjungs) i
telefon sä gott som oavbrutet. Visserligen
är det bara fräga om drygt
halvtimrneslänga enaktsoperor, men mänga
hävdar ju att "less is more" och nog är de i
alla fall mer ornfängsrika än de hittills
nämnda verken.

Gian Carlo Menotti (född 1911) har skrivit "Telefonen" (originaltitel The
Telephone or L'arnour ä trois, 1947, egen text), en mycket träffande titel mäste
man säga. Den föga handlingskraftige Ben söker upp sin flickvän för alt fräga
orn hon möjligen viII gifta sig rned honom. Varje gang han ska "pop the
question", som man säger over there, ringer det träkigt nog i telefonen och Lucy
börjar pladdra med den ena efter den andra av sina väninnor: - Nämen sa han
det ... och liknande typiska telefonrepliker fär den stack ars Ben alt börja fundera
pä alt klippa av sladden.

Ben inser att enda sättet att komma till tals med Ilickvännen är att gä till
närmaste telefonkiosk och ringa upp henne. Givetvis svarar hon ja pä hans fräga!

Det är nog inte ofta en friare har en telefon som rival, Detta speciella förhällande
ger regissören goda möjligheter att va ra kreativ. I svenska uppsättningar brukar
telefonens roll ofta spelas av en Ericofon (art.nr 00-29610) p.g.a. dess höga
resning, som kan ge publiken önskade associationer,

Francis Poulenc (1899-1963) har i Vox humana (1958, en tonsättning av Jean
Cocteaus monodrama La voix humaine) anslagit en betydligt mindre munter ton.
Denna opera, som bara har en enda roll, handlar om ett ä1skande par som tar ett
slutgiltigt avsked av varandra i telefon. Det är bara henne vi hör och ser: hans
repliker antyds bara genom pausema i hennes tal (dvs sang).



Sä smäningorn förstär vi att hennes självmord är nära förestäende och
föreställningen slutar med att telefonluren faller till golvet.

Eftersom telefonen ska bäras frarn och lillbaka pä scenen ätskilliga gänger under
föresrallningen gang, och eftersom den telefonerande inte är i bästa fysiska och
psykiska form, är den rekommenderade telefon modellen en Dialog (art.nr 00-
29860). Som bekam är ju detta den första svenska telefon som har inbyggt
bärhandtag. Man bör inte heller försumma alt införskaffa en skarvsladd av
ansenlig längd.

Nästa inlägg i artikel serien om telefoner och musik emotses med spänd
förväntan! Vem antar utmaningen att skriva detta?

Hans AhLborg

@
Stockholms Allmänna Telefon Aktiebolag
(Avskrift av affisch frän Stockholmsutställningen 1897 sorn erhälliis av GÖSt3 Thames./Lnd)

Under sin treuonäriga verksamhet bar deua bolag frän en ganska ringa början utvecklat sig ti 11
eil mycket betydande företag, fastän de svärigheter som rnäst öfvervinnas, ingaJunda varit
obetydliga.

Under är 1877 uppsatte bolagets grundläggare och verkställande direktör. ingeniören H. T.
Cedergren, mellan sin dävarande affärslokal i N:o 31 Drottninggatan i Stockholm och sin
bostad i N:o 84 vid samma gata den första för praktiskt bruk afsedda telefonledningen i
Sverige. Delta var, kan man säga, det stora företagets början, det frö, hvarur dess väldiga träd
växte upp. Endast ett är hade dä hunnit förflyta, sedan telefonens uppfinnare, professor
Graham Bell, ä verldsu tställningen iPhiladelphia för första gängen läti tdenna sin beundrans värda
uppfinning framträda inför offentligheten.

Banbrytare pa telefoniens omräde inom Sverige blef emellertid Stockholms Bell
telefonaktiebolag som 1880 begynte sin verksamhet i hufvudstaden. Oaktadt de höga priserna,
som i staden mellan broarne sattes tilll60 kr., inom större delen af Stockholm ti II 240 kr., och
i utkantema til1280 kr., vann Bellbolageten betydande anslutning, sä att det varuppenbart, an
telefonen motsvarade ett förefintligt behof. Det var derför antagligt, att telefonen, om den
kunde erbjudas till ännu lägre pris, skulle vinna en vidsträcktare anslutning än hittills. Det var
under denna förutsättning som Stockholms AlImänna Telefonaktiebolag grundades, och
angifves dess ändamäl i bolagsordningens § I vara "an pa sa billiga vilkor, som med bolagets
säkra bestand äro förenliga, anbringa och uppehälla telefonförbindelse inom Stockholm samt
andra orter" .

Bolaget konstituerades den 13april 1883, och sedan första inbetalningen a' 300 aktier egt rum
trädde detsamma i verksamhet den 15Maj samma är. Redan den 31 oktoberöppnades stationen
a NorrmaJm (n:o 27 Malmskilnadsgatan, vid Oxtorget) för trafik och den I deeember samma
är stationen cl. Söderrnalm (n:09 Urvädersgränd), För staden mellan broame inreddes likaledes
en station (i huset n:o 6 Svartmangatan), ehuru den ej under äret hann blifva färdig. Vid ärets
slut voro 785 apparater i förbindelse med nätet, oeh bland dessa funnos ätskilliga för allmänt
bruk afsedda. Bolaget begärde och erhöll tillständ till fri sam trafik med de embetsverk, at
hvilka Kgl. Telegrafstyrelsen lätit uppsätta telefon. Derma samtrafik tog sin början den I Mars
1884. Forts



Abonnenter tillströmmade emellertid i sä stort antal - under 1884 mer än half tannat tusental - alt
det ursprungliga expeditionssystemet, som vid bolagets bildande hade varit det bästa dä kända,
visade sig alltrner otillfredsställande, hvadan bolaget mäste se sig om efter förbättring i afseende
pä stations-inredningen. I Amerika hade da nyss uppfunnits det s. k. multipelsystemet och med
ledning af ett meddelande i en ut.ländsk tidskrift konstruerades för bolagets räkning afFabrikör L.
M. Ericsson i sarnräd med bolagets ingeniörer det första multipelbordet i Sverige (och sannolikt
inom Europa). Delta bord uppsaues i stationen i staden mellan broame den 31 Maj 1884.

Multipelsystemet gaf utsigt till möjligheten alt indraga alla abonnentliniema i en enda station,
hvilket för vinnande af snabbast möjliga expedition är högeligen önskvärdt. Bolaget inköpte
fördenskull tornten N:o 30 vid Malmskilnadsgatan, der huset för bolagets nuvarande hufvudstation
sedermera uppfördes efter ritningar af professor M. Isaeus och byggmästaren J. Klemming. För
ledningarnes fästande uppfördes ä byggnaden ert större tele fon torn, som genom grofva jemstag
förankrades vid väldiga gjutjernsplattor anbragta under sjelfva grunden.

När stationen i det nya huset var inredd och iordningstäld, blef densamma i närvaro af H. M.
Konungen den 12 juli 1887 öppnad Iör trafik. Alla ledningar frän Norrmalm och staden mellan
broarne voro dä indragna derstädes, Man hade hoppats alt dit äfven kunna direkt införa ledningama
frän Södermalm, sa an äfven dervarande station blifvit öfverflödig säsom den i "staden", men det
oväntadt stora antalet ledningsträdars framdragande öfver hustaken - fullt dugLiga kablar voro da
ännu ej konstruerade - vällade allt för stora svärigheter för förverkligandet af denna förhoppning.
Till den nya hufvudstationen konstruerades nya och mera fullkomliga rnultipelbord enligt de bästa
amerikanska föredömen,

Införandet af multipelsystemet betecknar en afgjord vändpunkt i bolagets utveckling. Först genom
användandet af deua systern blef det möjLigt au upprätta ett fullt praktiskt telefonnät för eil
betydande antal abonnenter, hvilket, om det gamla förbindningssystemet bibehällits, ej kunnat
ästadkomrnas utan eu större antal centralstationer i Stockholm jemte dermed följande betydande
olägenheter bäde för abonneruerna och bolaget. Multipelsystemet derernor, som srnäningorn
alltmer utvecklats och fullkomnats, möjliggör ett i allo tillfredsställande expeditionssätt, ehuru
abonnentema uppgä till mänga tu sen inom sarnma station.

En annan lika afgjord vändpunkt i tekniskt afseende inträffade för bolaget, dä detsarrtrna beslöt alt
ombygga helasitt stora och vidsträckta nät enligtdubbelträdssystemet.1 eu enkelträdigt telefonnät,
hvarvid jordcn användes i stället för ätergängsledning, uppkornrna, i synnerhet a längre ledningar
en för Ijudets öfverförande störande biljud, somdels härröra frän luft- ochjord-elektriciteten, dels
uppkomma genom s. k. induktion rnedan de olika telefonledningame. Telefonering ä mera
betydande afständ var derför praktiskt omöjlig, sa länge endast enkelträdiga ledningar användes,
Till en början sökte man reda sig ur denna svärighet pa det sauet, alt man bygde de längre
förbindelseledningarne mellan olika städer dubbelträdiga - en dylik ledning af kopparträd
uppsattes afbolaget 1887 mellan Stockholm och Södertelje - men bibehölliokalnäten enkehrädlga.
Bolaget insäg emellertid ganska snart, att äfven abonnentledningame helst borde anordnas med
ärergängsledning, och redan 1888 uppsatte bolaget fördenskulI sädana ledningar at abonnenter i
vesteräs. Dessa abonnentledningar voro de första dubbelträdiga sädana inom riket.

Det dröjde icke länge, innan bolaget beslöt att definitivt öfvergä till dubbelträdssystemet oaktadt
de mycket betydande kostnaderna och de nästan oerhörda svärighetema i tekniskt hanseende.
Redan 1889 begynte bolaget ti11dubbelträdigt ombygga eu af dess fran Stockholmsnätet fristäende
stadsnät nemligen det i Jönköping hvilken stad sälunda blefden första svenskastad, som erhöll heia
sitt telefonnäl dubbelträdigt, Och under 1891 beslöt bolagetatt till en beräknad kostnad af ornkring
en million kronor efter samma system ombygga heia dei vidsträckta nätet i Stockholm med
omgifningar.

Ombyggnaden af nätet utorn hufvudstaden verkstäldes till alJra största delen under loppet af är
1892. Under nämnda ärs förra hälft ombygdes nätet i staden mellan broama i sammanhang
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hvarmed en station derstädes änyo mäste inrättas, da det var omöjligt att till stationen a Nomnalm
öfver hustaken framföra ett dubbelt sä stort antaJ ledningsträdar som förut. Under samma ar jemte
nästaärs förstaqvartal fortgick omändringen enligt dubbalträdssystemet af sistnämnda hu fvudstation,
HeIa det öfriga nätet inom hufvudstaden ombyggdes under ären 1892 - 1894 sä att bolagets samtliga
abonnenter vid nämnda Ars slut hade dubbelledning. Derjemte byggdes a Södermalm en ny station
efter samma system och försägs med aJla de nyaste förbättringarne, af hvilka flera först derstädes
kommit till användning. Jemsides med ombyggnaden af det förutvarande nätet uttördes ocksä ett
mycket omfattande nybyggnadsarbete, enär tillströmningen af abonnenter alltjemt var mycket stor.

Huf vudsakliga skälet, som förrnädde bolaget att pa kortast möjliga tid, oaktadt de stora kostnaderna
och de betydliga svärigheterna, genomföra heIa sitt nät och alla sina stationers ombyggnad efter
dubbelträdssystemet är att söka i det mellan Kgl. Telegrafstyrelsen och bolaget den 17 Maj 1890
uppräuade kontraktet angäende samtrafik mellan rikstelefonen och bolagets abonnenter. De
sistnärnnda berätttigades nemligen utan undantag till nämnda samtrafik, a" 10 öre pr samtal, i fräga
om rikstelefonens lokalnät i Stockholm, hvaremot endast de bland bolagets abonnenter, som
erhällit dubbelledning berättigades till samtal ä de interurbana ledningame. Det var Iör att ät alla
sina abonnenter, bereda den na fördel, som bolaget, sä fort sig göra lät, verkstälde den stora
ombyggnaden. Samtrafiken mellan rikstelefonen och bolagets nät kom tid stand den I Juli 1890.

Redan den 1 Januari äret förut öppnades samtrafik medan Bellbolaget och Allmänna bolaget,
likaledes mot 10 öre per samtal, efter det ärendet varit föremäl for längvariga och vidlyftiga
förhandlingar. Under är 1891 träffades med Bellbolaget aftal om inköp först af landsledningarna
och sedan af större delen af nämnda bolags stadsnät. BeJlbolaget beslöt sig nemligen alt, mot vilkor
af fri sam trafik med Allmänna bolagets nät, inskränka sin verksamhet ti 11blott Östermal rn, hvarest
detsedermera inrättat ett hufvudsakligen för privatbostäder afsedtlokalnät. Under
arens lopp utsträckte Allmänna bolaget siu nät och sina förbindelser i allt vidare kretsar. Sä komrno
under bolagets tvenne första är Södertälje. Trosa, Vaxholm. Uppsala och Enköping i telefonisk
förbindelse med bolagets Stockholmsnät, Under 1886 - 88 bereddes At ytterligare fern städer,
Sigtuna, Nyköping, Norrtelje, Mariefred och Vesteras samma förbindelse, hvarefter bolaget under
1889 förenade Norrköping med Stockholm genom en dubbelträdig kopparlinie af 180 kilometers
längd - den längsta afbolaget utförda och pä sin tid den längsta i Sverige, förmedels hvilken äfven
telefonnätet i Söderköping erhöll förbindelse med Allmänna bolagets nät i Stockholm. När
Strengnäs 1891 tillkom, stodo ej mindre än tretton landsortsstäder i kommunikation med bolagets
telefonnät. Dessutom hade bolaget i Söderharnn med omnejd sä tidigt som 1886 inrättat ett
fristäende nät och inköpte under J 888 detenskilda telefonnätet i Jönköping. Under loppet af är 1887
erbjöds bolaget att öfvertaga ett telefonnät i Göteborg och omnejd, och dä erfarenheten frän
utlandet, hvarest den 24 februari närnnda är till begagnande upplätits en dubbelträdig telefonlinie
mellan Paris och Bruxelles, gaf vid handen. att telefonering pa betydLiga afständ kunde med
frarngäng ega rum. anhöll bolaget den 4 februari 1888 hos regeringen om rän att efter allmänna
landsvägarne uppsätta telefonledningar frän Stockholm till Göteborg, Malmö och Sundsvall.
Denna anhällan blef väl efter Kgl. Telegrafstyrelsens hörande afslagen, men torde dock hafva
väsentligen bidragit dertill, alt Kg!. Telegrafverket vid samma tid började anlägga interurbana
telefonledningar mellan landets största städer.

Vid denna tidpunkt hade bolaget i afseende pä ytvidden nän sin största utveckling. ehuru
abonnentsiffran sarntidigt icke hunnit upp till mer än närmare 6000. Bolagei hade emellertid nägra
gänger fäu erfara, alt myndigheter vid skilda tillfällen gifvit olika tolkningar afKongl. kungörelsen
den 20 april 1883 angäende förbud alt utan vederbörligt tillständ framdraga teJefonlinier ä visst
slags mark, och i följd deraf ansett lämpligt att i viss man förändra och ombygga linierna pa ett par
sträckor. Undersädana omständigheter inleddes vid slutet af är 1890 mellan Kgl. Telegrafstyrelsen
och bolaget förhandlingar angäende koncession för bolaget alt utan hinder af föreskrifterna i
förenämnda Kong!. kungörelse idka telefonverksamhet i Stockholm med omnejd, hvaremot
bolaget skulle afstä frän anläggningar utom denna trakt. I enlighet med dessa grunder träffades den
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13 februari 1891 mellan Kgl. Telegrafverket och bolaget ett sedennera den 1 päföljande Maj
af Kgl. Maj:t gilladt aftal, enligt hvilket bolaget för en tid af femtio är erhällit koncession angäende
telefonanläggningar till platser belägna inom 70 km. frän Stockholms Stortorg, hvaremot bolaget ti11
Kgl. Telegrafverket försälde säväl de dei ar af sitt Stockholmsnät, hvilka lägo utom det koncessionerade
ornrädet, som äfven de bolagen tillhöriga näten i Jönköping och Helsingland. Genom denna
öfverenskommelse inskränktes visserligen bolagets verksarnhetssfär, men bolaget vann deremot
förmänen att utan hinder af vexlande tolkningar af 1883 ärs kungörelse kunna koncentrera
verksamhet till eu omräde ornfattande heia den trakt omkring Stockholm, till hvilken lämpligen lärer
kunna i frägakomrna att fran Stockholm anordna telefonförbindelse utan särskild samtalsavgift.

Begränsningen af bolagets verksamhet till detta koncessionsornräde bildar den tredje vändpunkten
i dess utvecklingshistoria. lnförandet af underjordiska kablar kan med skäl sägas utgöra en fjerde
vändpunkt. När bolaget ansag sig böra ombygga sitt hufvudstadsnät till dubbelträdigt, hvarvid
svärigheter skulle möta alt öfver hustaken framdraga den fördubblade massan af ledningsträdar till
endast en eller tvä hufvudstationer anhöll bolaget den 12 juli 1889 hos vederbörande myndighet om
tillständ att i vissa af stadens gator fa nedlägga kablar och gjorde en dylik framställning hos Kgl.
Jernvägstyrelsen beträffade jernvägens ornräde mellan centralstationen och tunneln under Södennalm.
Under afvaktan pa utgängen af dessa ansökningar konstruerade bolaget under 1890 en kabeltrumma
af cement, en konstruktion, somsedennera med enringa förändring kom ti11användning i rikstelefonens
underjordiska hufvudstadsnät. Bolagets ansökan hos Kgl. Jemvägsstyrelsen avslogs emellertid och
stadens myndigheter framsköto slutpröfningen af bolagets ansökan sä an bolaget, innan ärendet
afgjordes, föranleddes ingifva ännu en ansökan beträffande kablar i ätskilliga andra gator. Dessa bäda
ansökningar beviljades slutligen, men dervid fogades sädana vilkor, alt bolaget ansag ogörligt alt
begagna sig af den gifna tiIIätelsen. Det ingick derför änyo den 28 okt. 1893 till stadsfuIlmäktige med
ansökan i samma syfte, hvilken ansökan bifölls mot vilkor alt bolaget förband sig, att till staden
erlägga en ärlig afgift af 1 kr. 50 öre pr längdmeter kabeltrumma. I följd häraf nedlade bolaget under
1895 trumma af 1510 m. längd med utrymme närrnast hufvudstationen för 87 kablar, hvardera
innehällande 200 dubbellinier. frän hufvudstationen till norra och vestra delame af Norrmalm.

Under innevarande är (1896) hardettaarbete fortsatts, sä alt derunder nedlagts 3,320 m. kabeltrummor.
Dervid har en gren (for 38 kablar) nedlagts fran Hötorget till Kungsholmen. En annan trumma (för
76 kablar) gär fran huvudstationen genom Norra Smedje- och Hamngatoma till Östermalm och
Blasieholmen. Samtidigt nedläggas ocksä diverse smärre cementrör för end ast 7 kablar - för dessa
rör erlägges endast 50 öre ärligen per längdmeter - till en sammanlagd längd af 1855 m.

Detta storartade underjordiska systern, som möjliggör framdragande af ledningar för ända till50000
abonnenter, kommer att under den närmaste framtiden fortsättas och afslutas.

Bolaget har alltjemt pa det tekniska omrädet skyndsarnt och säsorn af det föregäende delvis synes,
oftast först inom landet tillämpat de nyaste och bästa uppfinningarna pa telefoniens ornräde. Det har
derjemte städse användt apparater och annan rnateriel af yppersta slag och om möjligt, af svensk
tillverkning. Mänga detaljer hafva blifvit uppfunna och förbättrade afbolagets ingeniörer. Herr L. M.
Ericsson har tillverkat alla telefonapparater och ibörjan äfven stationsinredningen. Pa senare liden
har bolagetä egna verkstäder utfört säväl ombyggnaden af de gamla vexelborden, som tillverkningen
af nya sädana jemte alla reparationer.

Säsom ordförande i styrelsen hafva fungerat Kommendören vid Kgl. flonan F. Didron, frän bolagets
bildande till sin död 1886, och Generallöjtnanten G. R. Abelin, fran 1887. Verkställande direktör och
öfveringeniör i bolaget är sedan bolagets bildande ingeniör H. T. Cedergren. Ibolagets Ijenst voro
under första äret anstälda omkring 60 personer. Äret derpä ökades personalen till dubbla antalet,
hvilken ökning sedan alltjemt fortgärt sä att personalen nu (den Ijuli 1896) uppgärtill ettantal af cirka
460. Ingeniörsbyräns och kontorens personal samt telefonisterna ätnjuta ärligen semester. För sina
ingeniörer och liniearbetare har bolaget bildat en olycksfallsförsäkringsfond. Endast eil olycksfall



med dödlig utgäng, bar hittills inträffat.

Aktiekapitalet var frän början bestämdt till minsl90,ooO och högSl450,OOO kronor. TIIl följd
afbolagets snabba och storartade utveckling har aktiekapitalet emellertid under de gängna ären
suceessivt ökats sä alt det för närvarande utgör 900,000 kronor. De nyutgivna aktiema hafva
aJltid örvertagits af förutvarande aktieegare hvilka haft företrädesrätt dertill och har det hvarje
gang utsläppta beloppet aJltjemt bli fvit flere gänger öfvertecknadt. Utdelningen har under alla
är utgjort det högsta i bolagsordningen bestämda beloppet eller 8 procent,

Abonnernentsafgiften faststäldes vid bolagets bildande till 100 kronor pr ar för direkt ledning.
Denna läga afgift var emellertid pa telefonväsendets dävarande ständpunkt möjlig endast sä
länge nätet omfattade ett mindre antal abonnenter, da kostnaderna för Stationernas anordnande
och betjenande växer proportionsvis hastigare än abonnentantalet. Derför bestärndes ocksä
redan frän början an, derest abonnentantalet skulle komma att öfverstiga 1,500, ärsavgiften
skulle höjas med 25 kronor. Delta inträffaderedan under följande äret 1884. da afgiften alltsä
bestämdes till 120 kronor hvilken afgift derefter bibehölls till 1883 ärs slut. Da nedsattes den
at er till 100 kronor för att är 1895 ytterligare nedsättas till sitt nuvarande belopp 80 kronor pr
är, Samtidigt bestämdes, att de abonnenter, som önskade i katalogen betecknas med en stjerna
frarnför numret derför skulle erlägga 20 kronor ärligen, Stjernan innebär nämligen den fördelen
att abonnenten kan fritt anropas af abonnenter med begränsad fri samtalsrau utan alt afräkning
i det sädana abonnenter medgifna antalet fria sarntal eger rum. Härigenom har säledes utväg
beredts handlande, hantverkare och andra att mot en rimlig kostnad erhälla fördelen och
behage I att samtal till dem kunna fritt och obegränsadt päkallas (äfven frän alla s. k.
bostadstelefoner).

Arsafgiften fÖTenkelt kombinerad ledning är 60 kronor. Mot ärsafgift af 36 kronor utlemnas
s. k. bostadstelefoner med begränsad fri samtalsrätt. Sädan abonnent eger fri samtalsrätt till aJla
stjern-abonnenter samt dessutom rätt till 100 samtal i qvartaJet med öfriga abonnenter. För
öfverskjutande samtal erlägges 10 öre.

Antalet abonnenter och telefonister hos bolaget synes af följande tabell:
..

IVid Anlal abonnenter Antal Islutet Inom Utom Summa tele-
a( Ar Stockhohn Stockholm fonister I
1883 751 34 785 '7
1885 _,816 348 3,,64 84
1890 5.118 787 5,9°5 124
,895 9,694 ',314 12,008 '40

Antalet abonnenter den I september (896 utgjorde 13.417. Längden
af ledningarne utgjorde:

Vid I
J~nmpmes I~,d i km. I

sluret Inom Utorn Summa I
.r Ir Stockho1m Stockholm

.883 ',495 120 1,6'5
188S 3,068 1,181 4,'49
1890 8,153 _,966 J 1,1 '9

189S 11,809 ,,810 19,6'9



KALLELSE
TILL MEDLEMSMÖTE RÖSTEN 1997

Föreningens höstmöte kommer i är att hällas den 8 november kl 1200 vid radio-
stationen iGrimeton som Jigger ca 1 mil öster om Varberg, Stationen användes för
telegramtrafik med USA och anledningen till att den ligger i Grimeton är att heia
radiovägomas väg till mottagarstationen iNew York gär över öppet vatten - söder
om Norge, norr om Danmark och Skottland. Det öppna Halländska land-skapet ger
ocksä fri passage för radiovägoma ut mot västerhavet.

Sändaren, som konstruerades av Ernst Alexanderson och byggdes av General
Electric, installerades i Grimeton 1924.

Alexanderson 0878-1975) var pionjär inom radiotekniken, utbildad i Europa,
anställd vid General Electric och senare chefsingenjör vid Radio Corporation of
America (RCA).

De sex 127 meter höga antennmastema som hör till sändaren finns fortfarande pa
plats. Masterna stär med 380 meters mellanrum och högst upp pä dem finns 46
meter länga tvärarmar för att bära upp de strälande elementen.

Den 1112 1924 gick stationen i trafik pä väglängden 18.000 meter med
anropssignalen SAQ. Mottagarstationen byggdes i Kungsbacka, ca 5 mil normt.
Bäde sändar- och mottagarstationen stod i förbindelse med Göteborgs
Telegrafstation där inkommande och avgäende telegram expedierades.
Av alla de Alexanderson-sändare som byggdes av General Electric och installerades
runt om i världen finns idag bara Grimeton kvar. Här är allt nästan som da det
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byggdes pä 1920-taJet. Förutom sändaren, fortfarande i körbart skick, kan vi ocksä
fä se de välbevarade byggnaderna och den världsunika antennen.
Efter visningen av radiostationen som ingen telehistoriskt intresserad bör rnissa blir
det "som vanligt" en bytesstund.

Vägbeskrivning:
Som väl framgär av beskrivningen ovan är stationen med sina höga master svär att
missa, den syns tydligt frän E6'an.
Tag av vid avfarten mot Ullared (väg 153), därefter är vägen till Grimeton skyltad.
Du som avser delta bör meddela detta till Ove Svensson per telefon 031-873707, e-
mail ove.svensson@dosk.se eller med brev sä att vi kan planera för fika mm. Om du
inte kan ta dig heIa vägen tilJ Grimeton, meddela detta när du anmäler dig sä
försöker vi ordna samäkning.

För den som viii förbereda sig inför besöket kan boken "AFW Alexandersson" av
Bengt V Nilsson rekommenderas.
Den ingär som nr 5 i serien Teleböckerna och är utgiven av Informationsenheten vid
Televerket 1987.

De som inte är ett dugg intresserade av telekommunikation, förutom att taJa i
telefonen och vara delaktig vid räkningsbetalningen finns det altgemativ.
Ullared har ett köpcentrum för de eventueUt medföljande som är mer interessade av
kläder än radiotelefoni.

Anmäl din närvaro till Henrik pa telefon dagtid 08 - 713 43 84,
kvällstid 08 - 754 33 47 eller Ove Svensson pa telefon kvällstid 031 - 873707,

rör att de skall veta hur mänga stolar som behövs.

Välkommen!
Önskar Styrelsen

Perseuer BOm lntressera sig för biI-
dande afea Tel e fon fö .-e Ja iQ ß'
fijr Jönköpings stad och dess om~it'niugar
torde benäget qvarstanna elter förberedaude
valmötet Lördagen den 17 d.s pä det ü trönas
mä. om tillräckligt intresse fVr eil dy lik für-
enings bildande förefirmes.

Blter uppmaning
Hakon Brunius.

(17~t)
Smälands Allehanda 13 september 1881



Fi,l,les
500-väljartallrik. Pryder sin plats pä väggen,
Spiralväljare frän 1950-talet.
Ericssons "vridväljare".
Kodväljare. Sista chansen! Finns ej mänga i omJopp.
Verktyg till fingerskivans nummerplatta.

Henrik Lundin Tel: 08 - 754 3347

AC 140 LB väggapparat av plät med bakelitIur. Behöver putsas.
Thomas Floreteng Tel: 08 - 77754 70

Gamla nummer av Phonetiken kan i män av tillgäng köpas ärgängsvis för 100:-.
Styrelsen

Önskas
Dear Henrik,

Would you pIs ask "Stig Wenander" to e-mail me with adescription of thefixed
transmitter phone for which he wants LEGS (or FAX me details on INT- 613
9897 1533)
Tks,

Linley Wilson (editor AHTS AUSTRALlA)

Jag söker mikrotelefonen (luren) tilJ Lm Ericssons telefon typ AB 5000,
väggtelefonapparat med särskilda skyddsanordningar mot högspänning.
Mikrotelefonen är mycket speciell dä den ansluts till apparaten medelst tvä
stycken gummislangar.

Henrik Lundin Tel: 08 - 7543347

Vit mikrofonring tilJ Telvafon.
Hans Thunholm Tel: 08 - 80 05 60

Liisarfrägor
Förra veckans omslagstelefon har brytt rnänga läsare. Det var en apparat för
lokalbatteribruk, som enbart användes pä Österrnalm i Stockholm i början av
seklet. Den visades upp pä ärsmötet pä Telemuseum i Stockholm
tillsammans med en deI andra intressanta exemplar av äldre telefoner, se
sidoma 4 och 7. Vi hoppas fä fram lite mer data om telefonen till nästa
nummer av Phonetiken. Kan det ha varit ännu en Brunius, män tro?
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"Mr. Watson, ~omgenast,
jag be~över er ~jäl~"

- Alexander Graham Bell 1876

- ett specialarbete om telefonen igär, idag och i morgon

Förfauare: Ricknrd Fredriksson
Handledare: Lisbct Enbjerde
Klippans Gymnasieskola 970505 Bilaga till

t~bonetikenj
No. 2 1997



Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
vill härmed framföra sitt tack till
Rickard Fredriksson för att vi fätt
möjlighet att publicera hans
specialarbete som bilaga till värt
föreningsorgan Phonetiken.

Styrelsen
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InIedning

Telefonen (av grek. tele, "fjärran" ochfone, "ljud") var resultatet av människans stora
önskan an kunna kommunicera med varandra. Det har funnits rnänga lösningar pä problemet
med kommunikanon över längre avständ. Röksignaler, Ijussignaler, viftande med smä flaggor,
Morses telegraf, ja listan kan göras läng, men inte förrän Alexander Graham Bell uppfann
telefonen hade man hiuat en tilifredsställande lösning.

Trots an telefonen ba ra har funnits i 120 är kan vi omöjligen föreställa oss hur det skulle
vara alt leva utan den. Hur skulle dagens kapitalistiska värld se ut om vi inte hade den enorma
möjlighet an kommunicera med varandra som telefonen faktiskt utgör? Det skulle med all
säkerhet inte fungera överhuvudtaget.

Anledningen till an jag valde att skriva om telefonen är, trots an den används sä mycket kan
man egentligen inte nägonting om den. lag undrar, hur kom den till och hur fungerar den?

lag ska behandla följande i mitt specialarbete:
• Vem var det egentligen som uppfann telefonen och hur gick det till?
• Hur ser telefonens och dess kringutrustnings historia ut?
• Vad har uppfinnandet av telefonen fäll för följder ida gens samhälle?
• Hur komrner telefonen au päverka framtiden?
• Dessutom ska jag bygga en enkel "telefon" för visa hur de tidiga telefonerna fungerade.
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Telefonens uppfinnare - Alexander Grabam Bell

Alexander Graham Bell föddes den tredje mars är 1847 i
Edinburgh i Skottland, Hans far, Alexander MelviIJe Bell, var
professor i Ijudlära och vältalighet vid universitet i
Edinburgh. Hans mor Eliza, som för övrigt var gravt
hörselskadad, var hemma och tog hand om Alexander och
hans tvä bröder.

Alexanders far tillbringade omkring femton är med au
utforma ett sorts synligt tal. Det bestod av en rad symboler,
en symbol för varje ljud som människan kan forma. Eu sorts
fonetiskt system med andra ord. Detta kom att fä stor
betydelse för heia familjen Bell.

Redan som liten tyckte Alexander om alt läsa och lära sig
saker. Trots detta gick det inte alls bra när han vid elva ärs Telefonens uppfinnare -
älder började vid Royal Edinburgh High School. Efter blou Alexander Graham Bell
tvä är lämnade han skolan, dock utan nägot avgängsbetyg. Föräldrarna Bell blev förstäs inte
glada, men de gay inte upp. Oe skickade Alexander till farfadern i London. Hos honom trivdes
han mycket bättre och det gick genast bättre i en ny skola. Sin fritid tillbringade han mycket
tillsammans med sin farfar, som även han var talexpert. Det var av honom som Alexander lärde
sig hur talet bildas och hur människans struphuvud fungerar.

I en period da Alexander var 16 är tills han var 23 är sysslade han med lite av varje. Han
jobbade som lärarkandidat i vältalighet och rnusik, han studerade latin och grekiska, jobbade
äterigen som lärare samtidigt som han studerade hur rösten fungerar. Han började även alt lära
ut sin fars system med "synligt tal" till barn med hörselskador och talsvärigheter, Dessutom
intresserade han sig för elektricitet och akustik. Han läste om den tyske vetenskapsmannen
Hermann von Heimholtz' experiment om akustik. Delta fick honom att fundera pä om det
skulle gä alt överföra talet via träd med hjälp av elektriska "vägor".

I slutet av I860-talet reste Alexanders far över till Nordamerika för alt lära ut sitt "synliga
tal". Ungefär sarntidigt blev Alexanders bäda bröder sjuka och dog. Dä bestämde sig heia
familjen Bell för att utvandra till Kanada, professor Bell trodde nämligen att klimatet här skulle
vara betydligt hälsosammare för hans familj.

I august i 1870 anlände familjen Bell till Quebec i Kanada. Ett är senare flyttade Alexander
till Boston i USA för att börja jobba pa Sarah Fullers skola för barn med hörselskador och
talsvärigheter. Pä skolan använde man sig av Alexanders fars "synliga tal". Det gick mycket
bra för honom och snart var namnet Alexander Graham Bell vida känt för att tilJhöra en mycket
framgängsrik lärare. Han lärde barnen att tala genom au läta dem lägga sina fingertoppar pi
hans hals, käke, kinder, mun och läppar när han talade. PA det här viset lärde de sig
vibrationerna för olika ljud. Sedan fick de själva försöka uttala Ijuden, helt enkelt genom au
känna hur deras egna halsar, käkar, kinder, munnar och läppar vibrerade.

Sä smäningom blev Bell utnämnd tiIJ professor i röstfysiologi vid Bostons universitet. Han
bodde iden förmögne Thomas Sanders hem och hade slutat vid dövskolan. Men trots detta tog
han ibland emot elever, exernpelvis den femtonäriga Mabel Hubbard. Hon hade förlorat sin
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hörsei i samband med scharlakansfeber vid fyra-fernärsäldern. Bell blev förälskad i Mabel och
sa smäningom hon ocksä i honom. De bäda gifte sig ar 1877. Mnbels far Gardiner Hubbard, en
rik affarsman och jurist i Boston, spei ade en viktig roll för Bell och hans uppfinnande.

AIexander Graham Bell och telegrafen

Redan tio ar före Alexander Graham Beils födelse uppfanns den första
telegrafen. Det var engelsmännen William Cooke och Charles Wheatstone
som Iyckades uppfinna en apparat som sände elektriska impulser genom en
träd, Dessa impulser fick en mottagare att reagera. Mottagaren kan Iiknas

vid en klocka där urtavlan var märkt med bokstäver. Visaren svängde fram och tillbaka och
pekade pa bokstäverna p.g.a. impulserna. Pli det här viset kunde man avläsa ett meddelande.

Ungefär samtidigt uppfann amerikanen Samuel Morse sitt morsealfabet. Hans alfabet bestod
av punkter och streck istället för bokstäver och siffror, Snart hade han även konstruerat en
apparat som utnyttjade hans alfabete. Den bestod av en elektromagnet som tryckte ett skrivstift
mot en pappersremsa som rörde sig med konstant hastighet. Genom att sända en Hingsignal
fick man ett längt streck pä samma sätt som en kort signal gay ett kort streck. Morses telegraf
fick stor genomslagskraft p.g.a. att meddelandet blev nedskrivet och gick an bevara.

Telegrafen väckte en stort intresse hos
Bell. Han säg med ens en massa nackdelar
som han ville göra nägot ät. En nackdel
var att det bara gick att skicka en
meddelande il gängen, med följd att det
uppstod "köer pä linjema". En annan
nackdel var att det bara gick att skicka
"till" och "frän" signaler. Bell ansäg att
det mäste gä att uppfinna en apparat som
kunde sända signaler lika varierade som
talet, Han grundade sin teori pa de tva
fysikaliska fenomenen resonans och
elektrornagnetism.

Resonans
Resonans (äterklang, genljud) kan demonstreras med
hjälp av lva gitarrer som ställs bredvid varandra. Orn
man knäpper pä en sträng pä en av gitarrema börjar den
motsvarande strängen pa den andra gitarren ocksä au
vibrera, men bara just den strängen.

Elektromagnetism
Om man sänder en elektrisk ström genom en rnetallträd
bildas det ett magnettalt runt träden. Orn man sänder en
elektrisk ström genom en trädspole och placerar en
järnstav i mitten blir staven magnetisk. Spolen ach
metallstaven bildar tillsammans en elektromagnet.

Tyvärr hade Bell varken tillräckligt med kunskaper orn elektricitet, eller tid till att ta sig an
problemen själv.

Det gär framät

Det var da Iiksom nu, viktigt för en uppfinnare att ha de rätta kontakterna. Det hade Bell.
När han beräuade för Thomas Sanders och Gardiner Hubbard om sina ideer lovade de genast
att hjälpa honom med det ekonorniska. De gick ocksä med pa att hyra en arbetslokal och
anställa en medhjälpare at Bell, Thomas Watson. Det var snabba beslut som gällde, för alla
visste de an det fanns andra uppfinnare som ocksä sökte svaret pa gätan om telefonen.

Thomas Watson var till stor nytta för Bell, han var lojal och entusiastisk och dessutom satt
han inne med de kunskaper om elektricitet som Bell saknade.
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Med utgängspunkt ifrän de tvAtidigare nämnda fenomenen,
resonans och elektromagnetism, funderade Bell ut hur man
skulle kunna sända en signa! frän ett anta! membran, via en
träd till nägra andra membran. Membranen var av olika storlek
och vibrerade säledes med olika hastighet. Sändarmembranet
alstrade, med hjälp av en elektromagnet en ström som
vibrerade, växlade, med samma hastighet som membranet.
Strömmen gick genom en träd som i andra ändan gick igenom
etl anta! elektromagneter som var och en var kopp lad till ett
membran. När signalen kom till det membran som var "stärnt"
med sändarmembranet började även det alt vibrera (resonans).
Delta kali ade Bell för "den harmoniska telegrafen". Thomas Watson

Mälet inom räckhäll

Under 1875 arbetade Bell och Watson med den harmoniska telegrafen. De satt i vars ett
rum, Bell vid sändarmembranen och Watson vid motlagarmembranen. Eu av Watsons
mottagarmembran fastnade och medan han försökte Elektromagnetisk induktion
Iirka loss det satt Bell och studerade sina Om man rör en metallträd intill en magnet
sändarmembran. Plötsligt började ett av dem att alstras, induceras, det en ström.
vibrera och gay ifrän sig ett Ijud. Ett Ijud hade Magnetfältet mäste dock antingen variera i
omvandlats till elektricitet och tillbaka tillljud igen. styrka eller röra pä sig i förhällande till
Allt detta enligt principen om elektromagnetisk rnetallträden.
induktion. ~==~~~----------------------~

Bell förstod snabbt att han hade funnit principen för hur den "talande telegrafen" skulle
fungera. Han och Watson satte genast igäng med arbetet. Bell visste att det i människoörat
fanns ett tunt, härt spänt membran - trumhinnan. Trumhinnan vibrerar dock för mänga
frekvenser och inte bara en som de metalltungor som Bell hittills hade använt. De bäda
uppfinnarna anlog att det skulle gä att använda en tunn skinnbit eller ett pergament som en
sorts mekanisk trumhinna. Till denna skulle man sedan kunna ansluta en elektromagnet för att
alstra en ström. Via en träd som stod i kontakt med en likadan apparat skulle man sedan kunna
omvandla signalema tillljud igen.

I juni 1875 lyckades de fa fram en apparat som fungerade. Tyvärr fungerade den inte särskilt
bra, det gick överhuvudtaget inte att urskilja nägra ord, men ändä.

Framme vid mälet - i sista minuten

Den 14:e februari 1876 gick Gardiner Hubbard upp till US Patent Office med Beils apparat
för att söka patent. Det var verkligen i sista ögonblicket, för bara nägra timmar senare samma
dag lärnnade en annan uppfinnare, Elisha Gray, ocksä in en patentansökan pa en telefon.

Pa Alexander Graham Beils 29 ärsdag, den 3 mars 1876, godkändes hans patentansökan.
Deua var ett patent som kom alt visa sig vara ett av historiens mest värdefulla.
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Gray hade inte konstruerat sin telefon ännu, men faktum är att den hade fungerat bättre än
Beils. De hlir tvA uppfinnarna var heller inte ensamma om att ha uppfunnit telefonen, utan när
Bell började tillverka och sälja sin telefon fick patentverket in, inte mindre än tretton olika
k1agom41 fmn person er som ansäg sig ha uppfunnit telefonen först. Till slut segrade dock Bell
och utnämndes av Högsta dom stolen i USA som telefonens officielle skapare.

Det stom genombrottet kom nägra 13 dagar efter det alt patenter hade utfärdats, Bell satt vid
sändaren och Watson vid mottagaren i rummet bredvid. Plötsligt
räkade Bell välta omkull en behällare med frätande kemikalier. Bell
vrälade, av en tillfällighet, rakt i sändaren "Mr Watson, kom genast,
jag behöver er hjälp". Watson kom rusande och berättade alt han hade
hört Bell frAn sin mottagare. Efter nägra veckors arbete med ytterligare
förbättringar och justeringar fungerade telefonen hyfsat. Vi hade
antagligen tyckt att det lät bedrövligt, men med tanke pA att man bara
var van vid alt tal kom direkt ifrAn en mllnniskomun, var det här ett
smärre under.

En tidig telefon.

Leksak, eller?

Frän början var Beils telefon inte särskilt praktisk, Det gick bara att skicka meddelanden i
en riktning, svar fick ske via en telegraf. Men snart hade Bell byggt en kombinerad sändare och
mottagare, och nu skulle det väl inte finnas nägra hinder för att telefonen skulle slA igenom?

Det var dock mänga som inte kunde se nyttan med telefonen, det var ju bara en leksak. De
stora telegrafbolagen var rädda alt telefonen skulle konkurrera ut dem, dlirför spred de rykten
om alt telefonen skulle vara farlig för hörsein. Bell Akte runt pA
föreläsningar och visade upp sin telefon med skiftande reaktioner.
Semliga av ähörarna blev förstäs helt överväldigade, medan det stora
fIertalet var allrnänt kritiska och trodde alt det heia var ett trick.

Ar 1876 anordnades det i Philadelphia en världsutställning till
minne av den arnerikanska revolutionen 1776. Pli denna utställning
visades det upp en stor rnängd mer eller mindre uppseendeväckande
förernäl och maskiner. Bell tog chansen att visa upp sin telefon för en
stor publik. Men i början gick det inte alls bra, hans Iilla telefon säg
ju inte speciellt anmlirkningsvärd ut. När sä kejsar Pedro Il av
Brasilien fick se en uppvisning av telefonen blev han a1ldeles till sig.
"Du gode Gud! Den hlir tingesten talar ju!",lär han ha utropat.
Snabbt spred sig ryktet om Beils besynnerliga apparat, genombrottet
vareu faktum!

Alexander Graham Bell
vid en av sina telefoner

Nu rann det pA av bara farten och det stod klart alt här fanns mycket pengar au tjäna. Den 9
juli 1877 bildade Bell tillsammans med Watson, Gardiner Hubbard och Thomas Sanders, Bell
Telephone Company. TvA dagar senare gifte sig Bell med Mabel Hubbard och de bäda Akte pA
smekmänad till Storbritannien. Affärerna lärnnade Bell At de nndra, "lag finner
affärstransaktioner osmakliga. Det är ingenting somjag vill ägna mig At", sade han.
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Förbättrlngar - Thomas Alva Edison

Eftersom Beils telefon var den första telefonen fanns det
givetvis, oeh somjag redan nämnt, en hel dei förbättringar att
göra, Ljudet var egentligen under all kritik, sä en lösning pä detta
blev universaluppfinnaren Thomas Alva Edisons stora bidrag till
telefonen. Han kall ade sin uppfinning för kolkornsmikrofonen.

Metalleck
med

En kolkomsmikrofon bestär av en burk som är fylld med
kolkorn av en viss utprovad sort. Locket och botten i burken är av
metall, oeh är isolerade ifrän varandra. Men vi ver ju att även kol
leder elektricitet, sä om man ansluter eu batteri kommer det ju
ändä att gä en ström mellan locket och botten. Locket i en
kolkornsmikrofon är ett tunt metall membran som när det träffas
av ljudvägor börjar svänga fram och tillbaka i takt med dessa. Ju
mer kolkornen pressas samman desto mindre bl ir resistansen med
följd att strömmen ökar, allt enligt Ohms lag (U=RI). Resultatet
blir en ström som varierar i takt med ljudvägorna.

Strömmens väg Bland andra uppfinningar som Thomas Alva Edison
presenterade kan nämnas glödlampan, fonografen (ett slagspressas samman
grammofon) och föregärtgaren till filmprojektom - kinetoskopet.

Dessutom byggde han Ar 1882 världens första elektriska kraftverk och elnät som försäg kontor,
affärer och bostäder i New York med ström.

Kolkornen

Förbättringar - Lars Magnus Ericsson

Även en svensk tillförde nägot till telefonen, även om det
inte blev speciellt känt utanför Sverige. Det började ar 1876
dä LM Ericsson startade en elektrornekanisk verkstad i siu
kök i Stockholm. Han arbetade huvudsakligen med
reparationer av telegrafapparater. 1878 leveretades den
första Ericsson-tillverkade telefonen och nägra ar senare
anlade han ett telefonnät i Gävle och ett i Bergen.

LM Ericsson räknas inte in bland de stora uppfinnama, IM Ericssons bordstelefon
men han var mästerlig pA att förbättra, Ett exempel pä detta fr/ln 1892. Lägg märke till
är handmikrofonen som "uppfanns" borta i USA först pA handmikrofonen.
1920-talet, medan den i Sverige konstruerades av LM Ericsson redan 1885!

Telefonväxlar

I telefonens barndom var varje telefon bara kopp lad till en annan telefon. Men efterhand
som utvecklingen gick framät oeh fler oeh fler skaffade sig en telefon blev detta ohällbart. Man
kunde ju inte köpa en telefon för var oeh en av dem man behövde telefonera till. Dessutom blev
ju resultatet ett enormt nät av telefonledningar. Lösningen pä prob lernet var att ansluta alla
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telefoner till en telefonstation där samtalen kunde kopplas vidare till rätt
rnottagare. Den första telefonstationen byggdes är 1877 i Boston. Den
kallas idag för ''Telefonens hem".

Telefonstationer som den i Boston växte snart fram runt om i världen.
Telefonistema satt i länga rader och kopp lade samtalen och det heia flöt

Telefonister vid ganska smidigt, Men utvecklingen gar ju ständigt framät och följaktligen
sekelskiftet . gjordes det försök att uppfinna automatiska telefonstarioner. Men det
skulle dröja mänga är innan telefonisten var hell utbytt.

Strowger: Ar 1889 uppfanns det ett systern som gjorde det möjligt att ringa utan hjälp av en
telefonist. Det var en begravningsenlreprenör i Kansas City i USA, Almon Brown Strowger,
som kom pli att hans konkurrent hade ett otroligt förspräng, Hans fru jobbade nämligen som
telefonist pa stadens telefonstation. Därför fick hon reda pli alla stadens dödsfall först och
kopplade utan tvekan de samtal, som egentligen var ämnade för Strowger, till sin man istället.
Det är fullt förstäeligt alt Strowger ville komma pä nägot sätt alt gä runt problemet. ..

Med hjälp av hans apparat kunde abonnenten själv kopp la sig tilllämpligt nummer genom
alt trycka pä tre knappar. Men Strowgers system var egentligen inte särskilt bra, det var bade
klumpigt och Iängsamt, Därför kom det med tiden fram mänga andra system, allt mer och mer
funktionsdugliga.

Rotarysystemet: Ar 1923 sökte den franske ingenjören Antoine Barnay patent pä ett
automatiskt telefonkopplingssystem. Nyheten var alt det använde nummerskiva. Med hjälp av
nummerskivan alstrades det olika elektriska impulser. En telefoncentral tog emot signalerna,
ringde upp rätt abonnent och etablerade förbindelsen. Systemet har kallalS Rotarysystemet.

Reläet
I de äldre mekaniska automatiska
telefonstationerna var utan tvekan reläet den
vanligaste komponenten. Det bestär av en
elektromagnot och en arm, kallad ankare, som när
elektromagneten släs till dras ned. När
elektromagneten släs av äker ankaret upp igen. Pa
detta sätt kan reläet användas som en sorts
strömbrytare.

500-väljarsystemet: Delta är en
uppfinning som fätt en stor betydelse för
telekommunikationen. Dessutom har den en
stor dei i alt Ericsson AB är vad det är idag.

För alt beskriva hur en 500-väljare fungerar
kan det vara lärnpligt att först beskriva en
enkel sk. rundgäende väljare. Den bestär av ett
relä där ankaret är fast i en hake. Denna hake
är i sin tur i kontakt med eu "tandhjul" som för var signal dras fram ett steg. Pa tandhjulet sitter
det en kontaktarm som ansluts till en ny kontakt för varje steg.

500-väljarsystemet fungerar ungefär pä samma säu, med den skillnaden att kontaktarmen
kan röras i tva riktningar, 25 steg at ena hallet (x-axeln) och 20 steg at andra hället (y-axeln).'·~:~r;:~fr

"',.-.:~
"En s.k. rundgäende väLjare

500-vä/jare
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Koordinatväljare: Deua är en nyare typ av väljare som fungerar lite annorlunda. Den
bestär av tvä vinkelräta rader av reläer. Ankaret pä de olika reläerna är förlängda till s.k.
stanger och bryggor. Ikorsningarna mellan stängerna och bryggorna finns det Ijädrar som
päverkas om bäde bryggan och stängen päverkas, När samtalet är kopplat hälls kopplingen
kvar av enbart bryggan sä alt stängen kan användas igen för alt koppla nya samtal.

AXE-systemet: AXE-systemet är utvccklat av Ellerntel, eu utvecklingsbolag ägt av
Ericsson och Telia (dävarande Televerket).

De tidigare systemen jag har tagit upp är mer eller mindre mekaniska, AXE-systemet är helt
elektroniskt. Dess funktioner styrs av eU datorsystem. Man säger att systemet är
programminnesstyrt (SPC - Stored Program Control), d.v.s. alt logiken sköts av datorprogram.
Fördelarna med systemet är mänga. Eftersom det är datorstyrt är det inte allt för svärt att
vidareutvcckla. Ofta beräknas systemen vara i bruk i 30 Ar, sä förbättringar och nnpassningar
lär behöva göras. Datorstyrningen möjliggör även möjligheten för telefonbolagen alt erbjuda
sina kunder olika tjänster, typ väckning, äteruppringning, medflyttning etc.

AXE-systemet är digitalt (euor och nollor).

Olika kommunikationsmedia

Lika viktigt som telefonen är vid telefonering, är förbindelsen mellan tva telefoner.

I telefonens barnc.Jom användes blank järn- eller bronsträd som Iörbindelse. Dessa var
dock extremt mouagliga för allehanda sorters elektriska störningar, säsom äska, jordströmrnar,
kraftledningar och andra telefonledningar. Därför blev dessa snart utbytta mot en bättre
fungerande kopparträd. Tyvärr var även kopparträden mouaglig för störningar.

När telefonen hade slagit igenom pä bäda sidor Atlanten i början av 1900-talet, var det snart
mänga röster som höjdes för au fä till stand en kommunikationsmöjlighet som kunde övervinna
deua stora hinder. Sä, Ar 1928 upprättades det en radioförbindelse mellan New York oeh
London. Derma var dock inte särskilt effektiv dA det bara gick att
överföra eu samtal ät gängen och köerna var länga.

Ar 1956 lades den första transatlantiska telefonkabeln ut, e:a 100
Ar efter den första transatlantiska telegrafkabeln. Mellan Skottland och
Newfoundland fanns det nu en kommunikationsmöjlighet med en
kapacitet som vida överskred den tidigare radiolänken. Kabeln var i bruk
och fungerade utmärkt ända fram till är 1978 dä den byttes ut mot nya
kablar med bättre kapacitet.

Telefonkobel
läggs UI •••

<~i .,.~
/i ··..1-,

Ar 1962 sköts Telstar. den första kommunikationssatelliten upp.
Med hjälp av Teistar var det bäde enklare och billigare att genomföra
11Ingdistanssamtal. Den kunde överföra tolv samtal snmtidigt. Signalerna
skickades frän en sändare pä jorden upp till satelliten där de förstärktes
innan de sändes tillbaka till en mottagare pä annan plats pä jorden,
kanske flera tusen kilometer frän sändaren.
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Ända in pd I940-talet var blankträden fortfarande mycket vanlig, trots dess brister. Sedan
dess har det gjorts en hel dei förbättringar, bl.a. med isolering och olika sätt att tvinna kablarna
pä. Jag ska ta upp de tvä, kanske mest effelctiva och
säkra kablarna som används idag,

eireijjjii
Koaxialkabeln används pd telenätets trafiktäta Koaxialtub

längdistanslinjer. En koaxialkabel bestär vanligen
av sex stycken sä kallade koaxialtuber. Dessa
bestär av en innerledare av rund kopparträd, mellanliggande isolering och en ytterledare
bestäende av kopparfolie i form av ett rör. Ytterledaren är dessutom normalt ansluten till jord
och utgör en skärm. Isoleringen bestär av ett antal smä plastbriekor som häller innerledaren
exakt i mitten av ynerledaren. Därför bestär isoleringen huvudsakligen av luft, som ju är ett
idealiskt isoleringsmaterial. Koaxialtuben har goda egenskaper att överföra signaler med höga
frekvenser. Delta gör det möjligt att väl utnyttja fenomenet med "den hannoniska telegrafen",
som Bell kall ade det, Detta innebar ju au det gick . ,
att sända mänga olika signaler genom samma träd,
med villkoret att frekvenserna var olika.

Optiska Ilbrer är den senaste förbättringen av
telefonkabeln. Fördelarna med en optisk fiber är
rnänga. Den är mycket tunn med en tjocklek som
kan jämföras med eil härstrn, den har hög kapacitet,
en enda optisk fiber skulle kunna överföra samma
mängd sarntal eller datasignaler som det finns
människor pa jorden (vilket onekligen är en hel dei).
Idag begränsar dock änd- och slutstationerna
kapaciteten, Dessutorn använder den sig av
Ijussignaler som ju är okänsliga för elektriska
störningar.

T.v. en optisk fiber. Kapacitet: 8000
samtal dt gdngen. Vikt: 0.1 kglm.
T.h. "vanlig " kabel. Kapacitet 1200
samtal dt gdngen. Vikt: 12kglm.

I korthet fungerar den optiska fibern som sä alt
ändytan belyses av en Ijuskälla. Ljuset fortplantar sig
genom totalreflexion mot fiberns vliggar för alt sedan
tas emot av en fotodetektor i andra iinden.
Ljussignalerna är digitala, d.v.s. antingen "Ijus" eller
"inte Ijus". Delta fungerar ju bra ihop med dagens och
frarntidens datorkommunikation som även den använder
sig av digitala signaler.

Optisk kabelliverför information via
ljussträlar

Hittills har den optiska fibern mest använts till längdistansnäten, men i näst intill all
förnyelse och uppbyggnad av dagens svenska telenätet används den här tekniken.
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Mobil telefoni

När Guglielmo Marconi uppfann radion 20 Ar efter alt Bell uppfunnit telefonen öppnades
det nya möjligheter för telekommunikation - Mobil telefoni. Genom att kombinera dessa tva
tekniker blir det rnöjligt alt konstruera den lilla moderna mobiltelefonen. Idag är detta en
industri med till synes oändliga möjligheter. Det heIa är dock för stort för alt ta upp här, men
man kanske hör veta är att det finns ett antal olika "mobiltelefonnät" och att utvecklingen av
bäde dessa nät och telefonerna gär framät med en rasande fart. Svenska Ericsson AB ligger
langt fram i utvecklingsarbetet.

Vad är ett Modem???

I dagens samballe spelar datorerna en stor roll. I stort seit allting styrs eller kan styras av
datorer. Men för alt kunna utnyttja datorerna maxi malt mäste de kunna kommunicera med
varandra, och till detta används det i stor utsträckning nägot som kallas för modem. Med hjälp

av eu modem är det möjligt för datorerna alt använda telefonnätet för
kommunikation mellan varandra.

Datorerna använder digitala signaler, de arberar genom alt antingen sla till
eller fran olika strömbrytare. DeI finns inget mellanting, antingen är
strörnbrytaren till eller sä är den fran. Telefonen därernot, använder analoga
signaler. Ljudvägorna omvandlas till elektriska analoga signaler som
varierar i frekvens och styrka.

Modemets funktion är alt agera tolk, Det
omvandlar, modulerar, digitala till- och frän-signaler
till analoga vägrörelser, I andra ändan av
telefonledningen är det ett annat modem som gör
motsatsen, det demodulerar de analoga vägrörelserna
till digitala signaler. Moderner har fätt sitt namn av de
tvll orden MOdulera och DEModulera.

Analoga (överst) och digitala signa/er

Vad är Internet???

ldag har väl alla hört talas om det världsomspännande datornätet Internet? Men vad är
egentligen Internet? Hur och varför kom det till? Hur fungerar det? Ja, frägorna är mänga men
fA vet svaren.

Det hela hörjade borta i USA som sä mycket annat. Det var försvarsmakten som ville ha ett
system för kommunikation mellan datorer och olika datornätverk. Kravet var att systemet
skulle vara säkert, om fienden slog ut en Iinje skulle det gll alt välja en annan linje snabbt. Snart
växte systemet och f1er och f1er ville vara med. Idag ink1uderar systemet regeringar, företag och
privatpersoner, ja heIa världen. Det kallas för Internet.

ldag kan man använda Internet till det mesta man kan tänka sig. Här finns information om
allt mellan himmel och jord, annonser frän allehanda företag och organisationer, möjlighet alt
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ladda hem olika pro gram och tillbehör till sin dator, sköta si na bankärenden. göra diverse
inköp, läsa nyheter och väder, ja listan kan göras MYCKET hing. Nägot som har blivit mycket
stort är möjligheten alt skicka elektronisk post, s.k. e-mail. Snart fär postverket hitta en ny
inriktning ...

Men hur fungerar allt deua egentligen? Kortfattat kan man säga att det gär till som följer:

Server kallas den dator som
kommunicerar mellan Internet och
dess användare. Bokstäverna A-E i
figuren till vänster fär symboliseea
fern olika servrar. Lät oss säga att en
användare pä en dator som är
ansluten till server C viii ha
information ifran server A. Ett
meddelande om vad som ska skickas
och till vem, sänds ut frän server C
till alla andra anslutna servrar. De
anslutande servrarna, B, Doch E tar
emot meddelandet och kollar om det

är ti11dem. Om inte, skickar de vidare meddelandet och markerar att det redan har varit hos
dem. Till slut kommer meddelandet frarn till server A som tar emot och svarar. Den kollar även
upp vilken väg som var snabbast, och det behöver inte tvunget vara den kortaste vägen. Det
beror nämligen mycket pa var trafiken är som tätast. Server A skickar tillbaka ett svar pa
meddelandet i form av mänga smä paket. De olika paketen kan ta olika vägar beroende pa
vilken väg som är snabbast för tillfället. Till slut kommer paketen fram till server C som tar
emot och sätter ihop dem till ett stort paket. Om nägon av vägarna av nägon anledning skulle
brytas tar paketen helt enkelt en annan väg. Enkelt va?

~\ -[Q]-- --~

~~\
@]

At! jag tar upp Internet i ett arbete om telefonen beror pA att Internet i stor utsträckning
använder sig av telenäten. Dessutom betydee Internet för de flesta privata användare au de
mäste ha tillgang till en dator med Modem som kopplas till det vanliga telenätet.

Framtiden ...

Vad ska utvecklingen inom telekommunikationen leda till i framtiden? Här är nägra av mi na
personliga funderingar.

Jag tror att i och med Internets inträng och utveckling tillsamrnans med den mobila telefonin
kommer alt leda till alt allt mer distansarbete blir möjligt, Det är bara alt ta med sin lilla
bärbara dator och mobiltelefon ut till stugan pä landet och sätta sig alt jobba. Med hjälp av
Internet kan man ända komma i kontakt med sina kollegorlkunder/arbetsgivare. Det är redan
idag och kommer i framtiden alt i större utsträckning bli möjligt alt göra inköp och betala
räkningar pa samma sätl.

Kanske kommer bildtelefonen att bJi nästa stora revolutionerande upptäckt inom telefonin.
Med den kommer antagligen videokonferensema an fä ailt större genomslagskraft, vilket även
det kan främja distansarbetet,
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Rapport om byggnationen av telefonen

När jag satt och funderade vad jag skulle ha med i rnitt specialarbete tycktejag alt det
verkade vara fulll rimligt att bygga en liten, inte allt för avancerad telefon. Menju mer jag satte
mig in i telefonens uppbyggnad förstod jag alt det inte alls skulle bli sä enkell som jag först
trodde. Här var det mycket som skulle bli rätt och passa ihop, membran skulle vara av rau
storlek och formas pi ett visst sätt, kolkom till mikrofonen skulle tas fram, ja allt möjligt mer
eller mindre komplicerat skulle fixas. Jag kom snart fram till att jag varken hade kunskaper
eller ud till allt deua, Efter samräd med min handledare Lisbet Enbjerde och Henrik Lundin pi
Sveriges Telehistoriska Sarnlar Förening bestämde jag mig för alt helt enkelt plocka ut en
kolkomsmikrofon och en högtalare frän en vanlig telefon, koppla in dessa i en elektrisk krets
och se vad som hände.

Sagt och gjort, Genom alt koppla in en likström med
en spänning pä drygt tolv voll i en krets (se schema till
höger) med en högtalare och en mikrofon fär man genast
en enkel liten förbindelse. Den är dock bara enkelriktad,
d.v.s. alt deI bara gär an prata i en ända medan det bara
gär alt Iyssna iden andra änden.

Genom au koppla in mikrofon och högtalare i bäda
ändarna kan man fA en dubbelriktad förbindelse.
Nackdelen är alt man hör sin egen röst i högtalaren, vilket
kan vara lite ovant i början.

Enkelriktad telefonfbrbindelse

Dubbelriktad telefonfiirbindelse
DeI som händer när man pratar i en av mikrofonema M,

mycket korttattat följande. Ljudvägorna gör au kolkomen i
kolkornsmikrofonen pressas samman med följden atl
resistansen minskar. Delta gör i sin tur alt strömmen ökar
(Ohms lag (U=RI». Resultatet blir en kreis där strömmen heia
tiden varierar i takt med Ijudvägorna. Man kan säga alt
likströmmen har blivit växelströrn. (Jag har försökt mäta de
olika variationerna av strömmen med bäde en arnperemeter
och en galvanometer, men Ulan alt lyckas, Möjligen är det sä
alt strömmen varierar sä snabbt alt mätaren inte hinner med,
vad vet jag?) Den alstrade "växelströmmen" fAr sedan en
elektromagnet alt ge i fr:in sig impulser vilka i sin tur päverkar

eil membran som alstrar eil Ijud som förhoppningsvis ska satisfiera det frAn början alstrade
budskapet.

Mycket [ärenklad ritning over
en telefon
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Avslutning

Att skriva ett speciaJarbete pi 15-20 A4-sidor är väl knappast nigon gymnasieelevs stora
dröm precis. Men jag miste säga aU det inte var si tbnvivlat svärt och jobbigt som jag hade
trou, Jag har klarat mig ifrän det värsta hirslitandet om man säger sä ...

Allmänt om arbetet och telefonen si har det faktiskt varit mycket intressant alt läsa om hur
en si vardaglig apparat egentligen fungerar. Det var ocksä mycket intressant au läsa om
dramatiken kring dess uppkomst.

Det här med au bygga en enkel telefon blev ju inte direkt som jag hade tänkt mig. Det var ju
faktiskt inte si lätt ... Men jag har ätrninstone lärt mig en dei av au försöka jaga rätt pä nägot
tillvägagängssätt för alt bygga en telefon. Att den sedan inte blev sä avancerad är en annan sak.
Jag hoppas alt även eventuella läsare kommer alt fä ut nägonting av detta arbete.

Till sist viii jag avsluta med ett citat. Sä här uttalade sig en företrädare för Brittish Post
Office (numera Brittish Telecom) Ar 1880 om telefonens framtid.

"The Telephone may be appropiate for our American Cousins. but not here because we have an
adequate supply of messenger boys"

(Källa: Sveriges Telehistoriska Samlar Förenings medlemstidning "Phonetiken NO.3 1995".)

Som vanligt räder det en viss skepticism kring nymodigheter ...

Rickard Fredriksson 970505
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Bi/aga 1
Det skrevs ett brev ...

Kensington den 25 mars 1878
TBI kapitalägarna i Electric Telephone Company:

Mine Herrarl

Det har föreslagits att jag för er vid deua värt första möte skulle presentera nägra tankar kring
den elektriska telefonens framtid samt framlägga mina eventuella förslag till att pl1 bästa särt
införa och göra apparaten bekant för allrnänheten.

Telefonen kan kort beslcrivas säsom en elektrisk anordning för reproduktion pA avständ av
tönfall och artikulering hos en persons röst, sä att samtal kan ske med tal ade ord mellan
person er i olika rum, pA olika gator och i olika städer.

Den stora fördel telefonen har framför varje annnn form av elektrisk apparat bestär i det faktum
au det inte krävs nägon speciell kunskap för apparatens handhavnnde. Alla andra telegrafiska
apparater frambringar signaler som mäste översättas av specialister och därför är slldnna
apparaters användning oerhört begränsad, men telefonen talar verkligen och av detta skäl kan
den utnyujas för nästan alla ändarnäl där tal används.

I vära dagar har vi ett perfekt nätverk av gas- och vatlenledningsrör i vära storstäder, Vi har
stamledningar under gatorna som via tOrgreningar gär till de olika bostadshusen och gör det
möjligt för de boende an fl sin leverans av gas och vatten frän en gemensam källa.

PA liknande sätt kan man tänka sig att kablar med telefonledningar skulle kunna läggas ned i
marken eller hängas upp ovan rnark och via förgreningar gä titl privatbostäder, konter, affärer,
fabriker m.m. och pli sll sätt förena dessa genom huvudkabeln med en växelstation där varje
ledning skulle kunna anslutas enligt önskemäl och direkt kommunikation skulle kunna
upprättas mellan vilka tvA platser sorn helst i staden. Dei är min fasta övertygelse alt en sädan
plan som denna - fastlln den är opraktisk för närvarande - kommer alt bli resultatet av att
telefonen införs och görs bekant för allrnänheten. lnte 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 deI av landet komrner att kunna kommunicera medelst talade ord rned en person
pA annan ort.

Vad gäller övrig aktuell användning för telefonen kan apparaten tillhandahAllas sll billigt alt
den pli gynnsamma villkor kan tävla rned talrör, kleekor och tabläer säsom
kommunikationsmedel rnelJan olika platser i huset. Detta ser ut au vara en mycket lovande
tillämpning av telefonen, inte bara pli grund av det stora antalet telefoner som skulle behövas
utan därför att det slutligen skulle leda till den plan för tvllvägskommunikation som ovan
nämnts, lag skulle därför rekommendera att man gjorde eu specialarrangernang för införandet
av telefonen i hoteIl och privatbostäder i stället för de talrör och tablller som nu används.
Telefoner som säljs för detta ändamäl skulle kunna stämplas eller nurnreras pA ett sädant sätt
att de kan särskiljas frlln dem som används för affärsändamäl och ett avtal skulle kunna tecknas
av köparen om att telefonerna skulle f6rverkas om de används för andra ändamlll än vad som
angivits i avtalet.
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Det är troligt au en sädan användning av telefonen snabbt skulle bli omtyckt och alt
allmänheten, allt eftersom den vande sig vid telefonen i hemmet, skulle inse fördelen med ett
kommunikations-system.

Slutligen viii jag frarnföra min äsikt att telefonen omgäende och pA ett tydligt sätt borde
presenterns för allrnänheten säsom ett kommunikationsmedei mellan bankmän, handelsmän,
tillverkare, grossist- och detaljhandlare, varv, vatten- och reningsverk, polis- och
brandstationer, tidningsredaktioner, sjukhus, offentliga byggnader samt för användning pä
jämvägsstationer, i gruvor o.S. v,

Även om det finns ett stort användningsornräde för telefonen redan nu, tror jag att detta blir
ännu störte i framtiden.

Genom au inte släppa tanken pA det stora rnäl som ytterst skall uppnäs, anser jag att
telefonbolagct inte bara kan tillförsäkra sig en verksarnhet av det mest lönande slaget Ulan även
gagna allmänheten pä ett aldrig tidigare skädat satt.

Mina Herrar. jag är och förblir Er ödmjuke tjänare
Alexander Graham Bell

Källa: Sveriges Telehistoriska Samlar Förenings medlemstidning "Phonetiken" No.3 1995,
som i sin tur anger "The Social lmpact 0/ IM Telephone", editor Ithiel de Sola Pool, med
översätlning frAn engelska till svenska av Ragnhild Edslröm, som källa.
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