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Redaktörens ruta
Fern är. Sä länge har vär förening existerat. TIden gär. Snabbt. Samlingen blir äldre.
Vad nytt i dag är antikviterat i morgon. Tänker man enbart till sin egen existens blir
man lätt förundrad över hur mycket som sker runt omkring en utan att man
egentligen lägger märke till det. Helt plötsligt konstaterar man att ens eget företag
har skrotat eller kastat bort stora delar av sitt förflutna. Utan att fräga oss. Vi som
samJar pä telehistoria. Vi som utgör bädden för framtidens plattformar.
Mänga företag ser bara framät. Det finns aIltid en utveckJingspotential i framtiden,
säger man. Vi vet vad vi viII och det är det vi strävar efter, säger man. Men om man
inte vet vart man kommer ifrän, kan det sluta som för NaIle Puh och Nasse i en av
deras kulturberikande barnböcker, författade av A.A. MiLnes redan pä 1920-taIet:
-- man gär i cirkJar, och förfäras bara av sina egna spär. Spären som blir fler och fler
för varje varv, tills man konstaterar att det är ens egna spär man ser.
CirkJama man ser är ens egna inrotade uppfattning av hur saker och ting bör vara.
Dessa cirkJar för inte utvecklingen framät. Vad som för utvecklingen framät är hur
man hanterar dessa historiens cirkJar, eller att "uppfinna hjuJet igen pä ett intelligent
sätt'', som mänga forskare säger. Att tillämpa en redan existerande teknologi för att
att utnyttja dess ej använda resurser och kunna utveckJa nya behov hos
medmänniskan, är den skönaste konst som finns. Det är i detta sammanhang som vi
sarnIare finns kvar, och alltid kommer att kunna motivera vär existens.
Förhoppningsvis kommer denna vär existens inte att rnissbrukas. Det finns
fortfarande mänga av vära medmänniskor som ännu kan fatta sin telefonJur, veva tvä
varv pä induktom, och be att fä bli kopplade tiLlnärmaste lntemetoperatör. Om ni
inte tror mig, kolla hur det är i Australien, där gammaI och ny teknik existerar
jämsides.
Framtiden blir alltid vad vi gör den till. Det förflutna har alltid varit nägon annans
framtid. Skall vi kunna förverkliga vära förfäders framtidstro mäste vi värda vära
kJenoder lika ömt som vära förfäder värdade sina runstenar. Kan du inte exponera
dem i en tidlös form, bevara dem!
Skall vi överleva som sarnJare mäste vi se om värt hus: Ta fram vad du är bra pä
innan du träffar människor pä nästa sarnJarmöte. Kanske finns det en framtid för
nägot i din samling, eller dig själv, nägon annan stans än där du är just nu!
Thomas F
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Ordföranden ordar
Samlarens Mål
- Målgrupp: Icke samlare. Samlare källner Till dessa fakta Ibland betec knas en samlare som en hänsynslös. egensinnig, hal vtokig egoist
som bara ägnar sig åt siu samlande och lever ett mer eller mindre asoc ialt liv.
Ingenting kan dock vara mer felaktigt!!

Ci lat ur Nordisk Fami ljebok:
"Eli samlare är ell målmedveten, extremt prestatiOllsillriktad OJjälvisk människa
SOIl/ hängivet utvecklar sitt samlande med ell enda 111&/ • nämligen. all lära sig
så lIIycket som möjligt om sitt samlande, för all på ett oplil1lal l siilt kunllo berika
och upplysa sin okullniga omgivning ".
Dett a kan även beläggas med fakta från en nyli gen genomförd
undersökning som visar au:
- Bland samlare utgörs endast 2.3% av egoister
- Motsvarande siffra för icke samlare utgö rs av inte mindre än 17,6%
egoister
• Appl icerat på STSF·samlar·medlemmar blir det 0, 3 med le mmar
(egoister)

Alltså. i princi p finn s det inga egois ter bland STSF:s med lemmar.
I linje med målsättningen att visa och upplysa de okunniga icke samlarna gäller
det naturligtvis att nå ut så bren som möjligt genom att utn yttja olika medier
såsom press, TV och film.
Det är därför vi producerar en video om svenska telefoner.
Bäs t och breda st nås de okunniga genom en spe lfi lm där tel efonerna vi sas i
naturliga, auktcntiska miljöer.
Därför är vi speciellt glada att infor mera om att undertecknad och sekreteraren
har haft det stora nöj et aU bidraga med rekvisi ta i form av LME·telefoner tiU den
snart fardiginspelade filmen om "Kruger".
Filmen beräknas bli sedd av cirka 3 miljoner svenskar!
Eder alltid medverkande
bellgt

G rom/iII
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Kassörens koll
All före ningen uppn ått den aktningsvärda åldern av 4 år
innebär att tidpunkten inte är avlägsen då styrelsen. e nli gt
stadgarn a. måste vara fö rn yad. Ove Sve nsson, som från
förenin gens stan ansvarat rör kassaki stan , beslöt under våren
att lämna sin POSI ochjag. Ru slan G andvik, blev som O ves
efterträdare in va ld i slyrelse n vid årsmötet den 16 maj.

Några få ord om er nye kassör kan inte undvikas. Jag är
västgöte med rölte r i göteborgs trakten, 48 år och bosatt i
Han inge . eU stycke söder o m Stockholm. Jag har varit
medlem i före ninge n sedan starte n. Mitt samlande är lite t och pass ivt vil ket innebär
utö kningar endast o m någon vill tvinga på mig ett objekt so m l ) är billi gt oc h 2)
ryms i min överfull a lägenhet och 3) kan accepte ras av Birgitt a. Sedan dryg t 20 år
är j ag anställ d vid Te li a med ansvar att sätta teknj ska krav (Lex. transmi ss ionskrav)
rör tele nät oc h telete rminaler. Jag är bl. a. inbl andad i all etablera ge mensam ma
europeiska krav för leJeterminaler.
Antalet medl emmar i fö renin gen är i skri vande stund 106. va rav 2
hedersmed lemm ar och 6 partners (föreru ngar och mu seer). En ny version av
medlemsmatrike ln är bilagd denna Pho neti k. Observera so m vanli gt all matrik eln
int e får spridas e ft erso m den innehåller uppgifter som inte finn s i allm änna
telefonk ataloger. Den so m lusläser matrikeln och jämför med de n föregående
konstatera 7 nya namn: Lars Carlsson i Väste rhaninge. Per- Henrik Fogelströ m i
Stenstorp. Jo hn Gautestad i Askim (Norge), Jan Jo hansson i (eller på ?) Taberg.
Jim my Jonsso n i Skell efteå. Lars-:,ke Persson i Gideå samt To mmy Sundgren i
Täby. Styrelse n ö nskar de nykomn a välkomna.
Med reservat io n fö r min a än så länge o vana ögon, förefa ller föreningens e ko nomi
god. inte minst tack vare att ni medle mmar så kvinn- oc h mangrant betalat
medlemsavg ifterna. Vid årsmötet bes löts att avgiftsni vån skall behåll as ofö rändrad
under 1999. Inbetaln ings ko rt kommer att bifo gas Phonetike n nr 3/98, så håll e r
lugna till dess.
Tackar fö r fö rtroe nd et och lovar att hålla i slantarna eft e r bästa förmåga gör

Rus/all Gam/vik

Till förre kassören
. Ove, du har Linus på linjen
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Henriks hörna
Filmprojektet
När AHTS (Australian Historie Telephone Society)
garanterat köp av 50 kopior på filmen och 33 st av våra
medlemmar tecknat sig för ett exemplar var osett, gav
styrelsen klartecken till att starta filminspelningen av
telefoner. Budgeten ligger på 20000 kr som jag berättade
om i Phonetiken no 3 -97.
Torsdagen den 14 maj kl OS.OO samlades filmteamet. Det var Ole Jakobsen,
Henrik Lundin, Björn Tång och Denny Wahlström från STSF. Videofotograf
Lars Eriksson från Tapir TV samt Anders Lindeberg och Olle Pettersson från
Telemuseum. Filmningen fick ske i ateljen i käUaren på museet. Vi hade
fördelat arbetet så att Bjärn svarade för stillbildsfotograferingen och Lars
gjorde videoinspelningen. Ole dokumenterade ordningen på apparaterna
som plockades fram från museets hyll or av Anders och O ll e. Det var
praktiskt omöjligt att p locka fram apparaterna i den ordning som vi önskade
filma dem. Det innebär att vi får offra mer tid på redigeringen i höst. Från
rullbordet bar Denny och Henrik apparaterna till den snurrande skivan som
telefonerna fick stå på under filmningen. Arbetet pågick hela dan till kl 16.00
med avbrott fö r lunch som STSF bjöd på. Dagen efter fortsatte vi som
tidigare och slutade först när museet stängde. Det var två jobbiga dagar för
oss sju i källaren. Innan själva filmningen startade hade en hel del arbete
lagts ned på förberedelserna.
För val av apparater till filmen arbetade Henrik, Thomas Floreteng
tillsammans med Anders Lindeberg från Telemuse um i 5 timmar den 12/ 1 98. Komplettering gjordes av Henrik och Anders den 17/2. De 344 utvalda
telefonerna ur det manuella registret kopierades och skickades tiU Denny
Wahlström. Denny, Bo Munkhammar, Christer Lanhage och Ove Svensson
lade ner tillsammans ca 14 timmar på att sortera telefonerna i önskad
ordning (tillverkningsår, tillverkare). Ole och Henrik gjorde motsvarande
sortering (dubbelcheck) av telefonbilderna den 27/4. Renskrivning av
turordningen i ett Excellprogram gjordes av Henrik den 25/4. Den 29 april
faxad e Henrik turordningen till Anders på Telemuse um. Vi hade då bantat
urvalet från 344 till 200 telefoner. Anders gick igen urvalet och konstaterade
att av dessa 200 fanns 18 st på andra platser i landet och 49 st var på museets
utställning. Kvar att videofilma fanns då c:a 130 telefoner varav några
dubletter.
Materialet var så rikligt att vi funderar på att dela upp filmen i två delar. Del
1 med bara telefoner tillverkade av L M. Ericsson och del 2 med övriga
tillverkare (Brunius, ÖJler, Monofon, Telegrafverket, Siemens m.fl.).
Arbetsnamnet på filmen om telefoner är tills vidare:

Sveriges Teleh istoriska SamlarFörening (STSF)
visar i samarbete med

Telemuseum
telefoner tillverkade av

Lars Magnus Ericsson.

Forls sid 12
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Protokoll/rån STSF:s Arsmöte 1998
Plats: Telemuseum, Museivägen 7, Stockholm.
T id:

Lördagen den 16:e Maj 1998 kl 12.00 - 16.00.

Närvarand e på mötet: Mats Andersson, Thomas Florctcng, Peter Fässberg,
Rustan Gandv ik, Håkan Hådeby, Ole Jacobsen, All ard Jacobsson, Anders
Lindskog, Len nart Liljeberg, Henrik Lundin , Richard Non!ll, Jan-Åke Olofsson,
bengt G. romiin. Hernan Sobredo. Tommy Sundgren. Gösta Thames, Denny
Wahlström, Kåre Wallm an
I.

Mötet öppnandes av ordförande bengt G. romiin.

2.

Ti ll ordförande fö r mötet valdes bengt G. romiin.

3.

Till sekreterare för mötet valdes Thomas Flo reteng.

4. Till justeringsmän. vid behov fungerande som rösträknare, valdes He nrik
Lundin och Denny Wah lström.
5.

Förteckning över de närvarande. Se ovan.

6.

Mötet ansåg stäm man utl yst i enlighet med stadgarna.

7.

Dagordningen god kändes.

8.

Styrelsens verksam hetsberättelse för 1997 godkändes.

9. Revi sorernas granskningsbe rättelse upplästes. Henrik Lundin kommenterade
beräneisen.
10. Fråga om ansvarsfri het för styrelsen för den ti d revi sionen avser. Mötet
till styrkte ansvars-frihet för styrelsens arbete. Jan-Åke Olofsson fö reslog i samband
med denna punkt att styrelsen ges i uppdrag att utse för före ningen
auestberättigade, vil ket mötet biföll.
11. Beslu t om inträdesavgift och årsavgi ft till föreningen för kommande
verksamhetsår. Mötet beslöt att för 1999 bibehåIJ a avgiftsnivån från tidi gare år d vs.
int rädesavgift på 20 kr, medlemsavg ift på 100 kr sam t 25 kr ex tra rör medlemmar
bosatta utanför Sverige (för alt läcka portokostnaden).
12.

Val förrättades enli gt valberedningens förslag:

a. Till ordförande för l år valdes bengt G. rom Iin.
b.Ti ll styrelseledamöter för 2 år va ldes Rustan Gandvik och Kåre Wallman.
c. Ti ll styrelsesu ppleant fö r 2 år valdes Gunnar Modig.
d.Till revisor för 2 år valdes Christer Lanhage.
Till revisorsuppleant rör 2 år valdes Ole Jacobsen.
c. Till valberedni ng valdes Mikael Tegner och Mats Andersson. Valberedni ngen
gavs i uppdrag att finna en suppleant.

Paus
Mellan punkt 12 och 13 blev det paus för kaffe och ostfrall a, salTlt en frågetävling
om vem so m kunde hitta tlest fe l på Telemuseums gam la samlin gsaffi sch med
väggapparater.
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13. Beslut om ersättning eUer arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem.
Förslag från styrelsen O kr. Godkändes av mötet.
14.

Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet Fanns inget.

15.

Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrel sen. Fanns inget.

16.

Övriga frågor.
I Hös/mötel. Kåre Wallman föreslog att höstmötet skall hållas i samband
med ett studie-besök hos Stockholms Snickeriämbetc. Preliminärt datum
12 september och följande program föreslogs:
Möte
Föredrag om hur man bevarar träförernAl, ca l timma
Rundvandring i museet
Bytesstund
Föredraget och museibesöket är troligen belagt med en smärre
avgift.
2 Nästa årsmöte. Denny Wahlström föreslog Jönköping och Kyrkekvarn
(35 km nordväst om Jönköping) . Hakon Brunius verkade i dessa trakter.
3 Phonetiken i A4. Gösta Thames föreslog aU Phonetiken skall öka format
till A4 från nuvarandeA5. Redaktör Thomas F10reteng fö rklarade att
tidningsproduktionen sköts belt ideeUt och att tidningen skrivs ut direkt i
en privat skrivare for att få högsta möjliga bild-kvalitet. Om formatet
skall ändras måste vi trycka tidningen hos ett tryckeri och det kommer inte
medlemsavgiften aU räcka till för. Mötet ansåg därför aU nuvarande
format skal l kvarstå tills vidare. Parallellt med denna fråga önskade Gösta
Thames ett artikel-register för tidigare nummer av Phonetiken. Förslaget
ansågs bra och redaktören anmodades att upprätta detta register.

4 Upphovsmannarätt. Henrik Lundin redogjorde för de regler som finns
angående upphovsmannarätt. Vi har inte alltid möjlighet att reproducera
de bilder eller texter vi önskar i Phonetiken av dessa skäl . Henrik kan
kontaktas för detaljfrågor

5 Brev från Ru ssel W. De Feyter, Colorado, USA. Herr De Feyer har bett
föreningen om hjälp att skaffa fram L.M .- böckerna på engelska. Gösta
Thames skall försöka få fram ett exemplar av dem för vidare transport till

USA.
6 Internet. lnfonnation om STSFs satsning på Internet. Ove Svensson, som
är vår framtida lntemetansvarige, kunde inte närvara p.g.a. sjukdom. Det
har tidigare varit diskussion om var någonstans informationen skall ftnnas,
eftersom det kostar pengar aU ha hems idor. Peter Fässberg meddelade att
Leissner Data kan ge plats åt STSFs framtida hemsidor. För närvarande
finns STSFs hemsida hos Telemuseum . Det diskuterade även om
publicering av Phonetiken på nätet, eventuellt med lösenordsskydd för att
enbart medlemmarna skall kunna läsa informationen.
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7 VuJeojilmen. Henrik Lundin visade ett smakprov ur videofilmen (som nu
blivit två filmer) om gamla telefoner. Komplettering med text manus är
nästa arbetsuppgift .
8 Optiska Telegrafen. Den optiska telegrafen får stå kvar utanför
Telemuseum till år 200 1, då omprövning av byggnadstillståndet skall ske.
TeJemuseum kommer att rusta upp telegrafen igen.
9 Vandring i Gamla Slan. Söndagen J 7 maj kl 10.00 sam las de intresserade
vid Slottsbacken 8 under ledning av K.Y. Tahvanainen.
10
Mer info på data. Tommy Sund gren meddelade att han
databehandlar och lagrar gamla kataloger från L.M. Ericsson. Han sökle
andra intresserade.

Tävling. Denna tävling utfördes i ärsmötespausen. Det hittades

Il

många rel på affischen.

12

Information om Brunius. Gösta Thames framförde en intressant
teori om hur Hakon Brunius tog fram sin första magnettelefon.
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17. Mötets avslutandes ca. kl 15.30, varvid sedvanlig bytesstund för
medlemmarna ägde rum på parkeringen utanför museet.

Kommentarer i anslutni ng till årsmötet:
Punkt 9: Revisorerna ansåg an den ekonomiska redovisningen hade en del i övrigt
att önska, se Phonetiken No. l 1998. Detta debatterades på mötet och Gösta
Thames m . fl. ansåg att föreningen förutom firmatecknarna, ordförande och kassör,
skall ha aUestberättigade för att verifiera inköp till föreningen.
Punkt Il . Enligt Gösta Thames känner man i utlandet inte till, au de svenska
portoavgifterna är bland världens högsta. Det kan vara lämpligt att sända en not
om detta till våra utländska medlemmar. Kan exv. ske vid nästa utskick av
Phonetiken.
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Telehistorisk vandring i Stockholm
Årets so li ga 17 maj var inte bara Norges dag utan även en högtidsdag för oss
som fick de n stora glädjen aU, med KV Tahvanainen som ciceron, se några av
huvud- stad ens tel ehi stori ska minnes märken .KV var för tillnUlet något
begränsad av ett elakt operationssår, men trot s detta jagade vi snart i fu ll
entusiasm genom gränd-erna aUtmedan KV s outsinliga kunnande flödade över
oss lyckliga medvandrare. Vi följd e den av KV utstakade geografiskt lämpliga
routen men i mitt referat har jag försökt ordna platserna i hi storiskt kronologi sk
ordning.Håll till godo oc h i er!
Från Storkyrkobrinken pekade KV upp mot Kungliga Slouets tak, där år 1794
sattes upp e n optisk telegraf av semafortyp (med rörliga armar), konstruerad av
kanslirådet EdeJcrantz. Telegraflinjens andra ändpunkt fanns i Göti ska tornet
vid Drottningholms slott och e n mellanstation fanns vid nuvarande
Äppelviken. Efter några tester sändes, i västlig riktning, den I november 1794
det första svenska telegram vars innehåll finns be varat för e ftervärlden . Det var
en hyl lning till Gustav IV Ado lf på hans 16-årsdag. KV reci terade den
pompösa poesin ur sitt goda minne.
Nästa optiska tel egrafinrättnin g inom Stockholm stad var placerad på
Södermalm , i Katari na kyrkas torn, och utgjorde ändstation för en Linje från
Vaxholm . Denna telegraf. som var av den svenska eller Edelcrantzska modellen
med lO lu ckor, var i drift från 1795 till 1808.
På Mosebac ke, int e långt från Katarina kyrka, fann s redan från 1808 en optisk
telegraf. 1838 donerade fabrikören
Gustaf Bång sin nybyggda fastighet på
Fiskar-gatan att användas som
telegrafinrättning. Donatorn basade·
den nöd vändiga verksamhet i staden
som gav ho nom öknamnet Skit-Bång.
På byggnadens tak uppsattes två
ställ ningar riktade mot Älta resp.
Kumme lnäs. Efter alt den optiska
telegrafen a vsomnat 1866 användes
fastigheten av Tel egrafverkets
utbildningsanstalt och fr ån 1891 för
verkstadsrärelsen. Den sto ra tillbyggnaden mot Svartensgatan uppfördes 1901
efter ritningar av Isak Gustaf Clason.
KV är väl förtroge n med dessa kvarter. Han växte upp i hörnhuset SvartensgatanJMosebacke torg oc h han s far var instrume ntmakare hos Sti ll e-Wemer
som tog över verkstadslokalerna när Telegra fve rket flyttade till Nynäshamn
191 3. KV mindes all på taket till vattentornet, som också gränsar till torget,
fanns på sin tid rikets första FM -sändarantenn. En livlig diskussion uppstod
givetvi s om ända-m ålet med de antenner som numera hu serar på taket. Den
minnesplatta som finns uppsatt på Bångska hu sets fasad mot Fiskargalan
avbildar elt telegraftecken och de optiskt bevandrade avläste tecknet 615 som
helt e nke lt betyder " till ".
Nästa hi sloriska nedslag gjorde vi på Riddarholmen. På Kammarrätte ns
husfasad fanns 1836-66 en optisk telegraf som utgjorde fili al till stationen i
Bångska huset till vilken fanns fri sik t. Då de fl esta användarna fanns i filialens

Forts.
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Fon s.
närhet på R iddar~ h o lm en och i Gamla Staden, tjänades mycken tid vid
telegramleveranser. Bångska huset låg högt, men tyvärr li te avlägset
Telegrambuden kunde givetv is inte Ul~n yttj a Katari nahi sse n då denna till kom
först 1888. Vi kunde dock nyttja hi ssen men lyckades fastn a och blev sittande i
öv re läget utan aU dörren kunde öppnas. Medan hiss föraren fö rsö kte lösgöra oss
diskuterades vi lket som sku ll e vara lin d~ ri gas t för ST SF; om li norna gick av eller
om hisskorgens bouen gick ur. När vi lyck ligen var fri a berättade KV för oss om
bröderna Malmstens svi nd lande cykelupp visning på hissen år 19 12 och
underhöll oss dessuto m med en skröna o m en arbetare som stö rtade ne r vid
hissbyggcL
I 1600-talshuset med den skö na senrenässa nsfasaden vid Slorkyrkobri nken 2
(Oxenstiem ska palatset ritat av Jean de la Vallee) hade styrelsen för Kong!.
Elcctri ska Te l egra f~ Werket sitt för sta sätc från 1853. Här fa nns också den fö rsta
teJegrafstationen för allmänhcten. Däreft er, mc llan 1858 och 1871 , hu scrade
Telegrafslyreise n och ~sta ti o n e n i Ryningska palatset på Stora Nygatan 2.
187 1 nytt ade Telegrafstyrelscn till Skeppsbro n 2 (Ri ddersto lpska huset). Visserligen bytte styrelsen adress redan 1908
men telegraf- och an nan televerksamhet
fan ns kvar i huset ända till 1993. Den
klass iska adressen Skeppsbron 2 är känd
för all a stock hol mare som "Telegrafen".
Här har mången inl ett sin televerksbana,
så även KV so m start ade med aU kli stra
telegra m-remso r i början på 40-taleL
Över gran n~husel, Slo ttsbacken 8
(Flem ings ka pa latset) vajar fortfarande
Telianaggan. Redan 1889 flyttade det
expa nderande Telegrafverket in i detta
1600-talshu s so m vid 1950- tale ts o mbyggnad återfick e n de l av sina
gustav ianska praktrum .
Mell an 1908 och J 924 hade Telegrafsty re isen sitt säte i Rik sbank shuset vid
Järntorget (Nya Bankohuset. u ppfört 1680 eft er ritnin gar av Tessin d.ä.). 1924
n ytt ade man så till Brunkebergstorg men då är vi uto m ramarna för de nna
vandri ng. Åter till 1800-talet !
Vid Storkyrkobri nkens hörna med Västerl ånggatan. i det lejongu la hu set där
apoteket Korpen nu huserar. ö ppnade S tockho lms Bell Telefonak tiebolag den I
september 1880 Sveriges förs ta telefonstation. Drygt 100 abonnenter va r
anslu tn a trots att ett abonnemang årligen kostade 160 kr vilk et motsvarar ca
7000 kr i dagens mynt. Me n sta rtavgift oc h minutkostnad var O kr.

Eli stenkast från Stortorget. på Svartmannagatan 6. hade Stockholm s Allmänna
Telefonak tiebolag en understation 1 883 ~ 87. På taket fa nns ett 18m högt
telefontom varifrån trådar spreds ut över Ga ml a Sta n. Statione n var de n första i
Sverige med LMEs mult ipelbord. De n so m änn u inte har kastat Dagens Nyheter
från 1993 kan titta i På Stan-bil agan fö r veckan 28/5-3/6 där KV har skri vit en
artikel om denna byggnad.
Forts.
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Forts.

Trots konkurrensen mell an de två telefonbol agen i Stockholm kunde man samsas
om gemensamma dubbl a telefonki osker.
Den kiosk på Kornham nstorg fr amför
vi lk en Sällskape t poserar är omskyltad
till " Rik s o St hlms Telefon". Som ni ser
var vi alldeles för få medl emmar som
utn yttjade denn a otroligt fi na möjlighet
att få veta vad som dölj er sig bako m
stadens fasader. Efter att vandringen
avslutats på Söde rs höjder tackade vi
KV för ett par synne rli gen intressan ta
och givande timmar. Au det under den
följande lunc hen pratades gamla
tel eminne n är väl intet all förvå nas över.
KV beräuade, Rustafl höll i pemuUl och Henrik i kameran.

Australien nästa?

@---

Skal l du åka ti ll Australien den närmaste ti den? I så fa ll kan du vara med och
övervaka AHTS nästa möte med en ramande show av terlefonapparater. Del
kommer all bli samma ty p av underhållning med lelefonvisandcl, som Can-Candamern a brukar utgö ra fö r ickesamlarc. Fast här får man vända uppochner på
bordsapparaterna sj älv, för all kontroll era att plint arna är rätt a nslutna.
AI-ITS har lämnat oss en entre bi ljclI som äve n gälle r vid lottdragningen unde r
utställn ingen. Om du tänker åka kan du kontakta vår sekreterare och få biljenen
med dig.

The Australi_ Historie Telephone Society IDe.

TElEPHONE (OllEaOR~ ~HOW
Satunlay 12" .f Sept.ellllter • L
S_day 13th of Sepee........ 9 L •

. ..
• •

-5 If•••
4 p ....

RAFFLE DRAWN 2.00 p.m. SWlld;lY
lit Prkt Blad 162 Pyrnoid PI100t
2!ld PriCt Ivwy 400 Phont
lfd PriCt (lIliIIelI Magnttu Hall Mount Pyramid lwitthboanl
4lfi PriCt l Bottin lm 61m 0iaIII~/
5tf1 Prlc/ l BottIt Tam 61m OIilDpagD/
$1.00 per ticket
N~ 001033
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Den gröna bilagan
Ni som kommit så här långt i Phonetiken har säkert upptäckt den gröna bilaga om
Lars Magnus Erics son som är medpackad . Det är med stor tack samhet till Carrie
och Olle M artinsson, tidi gare föreståndare för LM-gården i Värms kog , SOI11 tipsat
oss om detta verk aven ung kvinna bosatt på östku sten.
Bilagans skapare , Susanne Govell a, gjorde in satsen som eH arbete på vårterminen
av sitt sista år i grundskolan. Susanne har gjort all efterforskn ing sj älv unde r våren
1997, och äve n om det kan finnas någon tveksa mhet i fakta (vi lket det även finn s i
doktorsuppsatser), har hon gjort en
berömvärd sa mman ställning i en lätt
berättande form. Själv lever hon som sin
läromästare Lars Magnus, och
överkonsumerar inte de kommersiella
produkt er som finn s i IT-världen. TV har
en lägre prioritet framför vanliga brev och
elek tron isk pOSI. Kommunikationen
männi skor emellan väger mer än ren
kon su mtion, vilket en enke lriktad ofta
passiviserande information kan upplevas
som .
Framtiden kommer Susanne aH ägna åt
gymnasicstud ier, och vi inom Sveriges
Tclc hi slOri ska Sam larFörening önskar
he nne lyc ka till.
Förhoppningsv is kommer vi att få fler
inlägg av både Susanne och andra som inte
bara se r de rent fysi ska produkterna av vårt
samlande. Del är även av ett stor social värde, so m mÖjli gheten att kunna
kommunicera per tal och bild över obegränsade avstånd inne burit. När kommer
möjlighete n att kunna transponera sig fysikt i rums- och världsl ed? Och när kan vi
kommuni cera oss i tiden? Framtiden ligger öppen, men för att vela åt vi lket håll vi
skall gå måste vi veta varifrån vi kommer. Susannes bi laga är ett utmärkt exempel
på att man inte skall förakta den grund vi bygger vår framtid på , även om
huvudpersonen fö r berättelsen ansåg alt verket var viktigare än männi skan.

Th omas F

Fons från sid 4. Filmprojektet

Mycket arbete kvarstår innan vi rott projektet i hamn. Vi kämpar med att
hålla budgeten, komplettera inspelningen med de telefonapparater som ej
fanns tillgängliga samt manus till filmen. Vi har som mål att få filmen klar
till jul.

Henrik
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Arsmöte 1999
För att vi inte ska ll g lö mma au det åter ko mmer en vår. vi ll vi göra en e nkel
påminnel se om nästa års möte. På senas te årsmötet föres log Dcnny Wahl st rö m aH vi
ska ll ha 1999 års m ÖLe i trakterna av Jö nkö ping. I-I an har hittat platser med anknytning
till ]-]<lkon Bnmius. fad er till många av våra sa mlarobje kt För all äve n ickesamiare
(exv fru ar. män och barn) skall känn a s ig he mma kan det även ordnas U1n yktcr till

badsjöar respektive intressanta regnskydd . alll beroende på väder. temperatu r och
humör.

Har du frågor, lips e ll er synpunkter kan du kontakta Denny. Men vänta inle fö r länge
efterso m en de l av ak ti vit eterna kanske måste bokas i god tid!

@---

Red.

Webbtips tör internetfolket

Te lias personaltidning nr 12 1998 (utkom 18 juni) har en de l tips på we b~s idor. för de
av er so m har till gå ng till (det enastående och inte alltför dyra tidsfö rdrivet) In ternet.
M ~d början på sidan 18 önskar de en vä lkommen til l tclevärl den, och sedan linns det
adresser till webs idor som handlar o m kultur. telehi slori a och mode rn telefoni. Eller
vad sägs o rn :
www.91 1.dispatch.com [ör niidllllmmeriil.rkllre
www. bt inle rneLcom/- ians. te lepho nes flir bllkelittänkllre
monv iso2. a Ipcom.itlha mrad io [ijr M 1I rcolliii hka re
www.fil zgcra ldslUdio .com/htmllbell [iirde.mm lycker om eJl (IV I"llm[öregll11gare

Bland dc fö ljande finn s några vi själva hittat. med reservat ion fö r att alla ad resser inte
lä ngre kan ske är aktuella:
www.lclc muscu l1l .sc där \.",. hemsidafill ll.{
www.tele fo nmuseet.dkiDal/lI/ark
www.lcknor. no/le le muscum ii,. Norge~' svar pil \l(1/"1 te/elll/ue/III/
free ncl .buITalo .edu/ - bj033!phones. hlml iir lImerikallskt
www.r.:ybcrcom.eornl-c huc kJphones. htmliir mer llfl/erikallsk f
homc:1.s wipnc l.se/-w·3 88."\5 är Ove SvellHoflS hemsida
www.speclrum.iecc.org .publi caccess/lelephone.htmltillhö .. illle en
Illirac Jellli le.co nllchil..:<lgo phonel
152. 157.28.3/v<lllcc/ex.:hange. hlml
www.inso lators.co minde ..(. hlm [ö r i.m/(uo riil.fk(/re
f oh Il i x.llIc t ro net .com/ ii meewe n/ re f. hlml
huI.lit - Ihen/elc ktro n ies!1e lt! phone .ht mi
www.hul ts rred .se/k u IIu r/ lo kal his/tel vru m.hl In
je fferson. v i Ilage. vi rgiIl ia.cd u/ - mcg3c/al be Il/holllcpage. hl mi
www.ekanji .comlle le phone/ indcx _e .hl ml
www.l.:ybercolll.eomJalca.hlml
ww\\'.e. kl h.sc!-e92_ fjo/lc Icfon i .hl mi
he m l .passagen .se!xharpr998/ museum.hlml
www.jct.:lI.:.i l/spcc iaVvinuaJ/phond pho ne .html
www.2600.com/phoneslfiil.desom vill br)'/{/ !iII
mClllbcrs.aol.com/s ingwiresltele phone .hlml
ww\\'.h u I. fi lM i sclElectron i cs/lelephone .hl mi
f 00 i.'( .me lro oe l .co mi il meewenlre f. html
\v\vw - Sia Il .rz. fh l3ss1i II gen .dellelehislOryl

(//lti·8()lId()r~(/l1is(/lioll

Vi rese rverar oss rör tryc kfel i adresserna.

Henrik & Th omas F
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Det behövdes en forfrågan ...
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S'IIJJar FÖltllid

cif! Henrik Lundin

Matungsvligell 57
S.1 9 1 71 Solh:nnm i

Sollentuna 1996--04-03

Björn Wallin
Koncemstab Juridik

Angående upphovsmannarätt m.m.
Hej Björn.
Jag skriver till dig i egenskap av sekreterare för den nybildade föreningen "Sveriges
Telehistoriska SamlarFörening" . Föreningen har idag 87 medlemmar som är intresserade
av telehisloria och samlar gamla teletekniska saker, främst gamla telefonapparater. Vi ger
ut ett medlemsblad 3 ggr per år till medlemmarna med historiskt intressanta artiklar mm.
Bifogar ett ex för kännedom.
Nu till min fråga:
Vilka regler /lagar gäller för publikation av sidor/artiklar/ritningar/foton ur gamla

böcker/tidskcUter ?
Jag tänker då på böcker som:
Telefoni Del l, 2 och 3 av Ekeberg från år 1920, 1938 och 1944. Telegrafverkets
Författningssamling Serie F:6.
Schemar över Telefonapparater och -växlar m.m. Telegra fverkets Författningssamling
Serie ElI från år 1938.
Gamla materielkataloger etc.

Det finns flera böcker som är intressanta för oss samlare. Det ovan nämnda är bara ett
axplock för att belysa frägeställninge:n. Det föreningen vill är att kunna kopiera artiklar ur
gamla böcker och publicera det i vår skrift "Phonetiken". Dessa gamla böcker gir endast
att finna i antikvariat numera och konuner aldrig aU nytryckas. Därför är det svärt för
medlemmarna aU finna den kunskap som finns i den gamla litteraturen. 5ä min fråga
gäller om vi kan ta artiklar m .m. ur gamla böcker. Om lagarna om upphovsmannarätt,
äganderätt m. fl. säger nej, går det då på n ägot sätt att få tillstånd? Har Telia något intresse
i de gamla böckerna som kom ut i "Telegrafverkets Författningssamling" och "Televerkets
författningssamling" regi?
Hälsningar

Henrik Lundin

Tel ,ut" 713 4384
Tel bost: 754 3347

14'

Intern post Transportnät
HusT Rum 19: 16

000

som resulterade i ett svar

-mrm

--

---

-~o

Tel'- R.... rch AB

1996-(M...29

Beme lCuisson, 707 5282

KIP 107/'96

Henrik Lundin
Malungsv!gen 57
19171 Sollentuna
Henrik!

Jag h.u gått igenom vad som gället i olil::a fall, se nedanstAende checklista
för STSF angående upphovsrätt.
• Grundregeln är att alla a.rtiklar, ritningar, och foton omfattas av up~
hovJrätt i 70 år efter upphovsmannens död.
• Förlattning:ssamlingar och allt som kan hänförll5 till myndighmut6vnins.. t ex ritningar över ledningsnll: eller standardberlngsnonner i
form av ritningar avseende telefonapparater, vlxlar el dyl, If' dock
undantagna från upphovsråtten.
B6cker, artildat, och andra friare texter, dvs utan lcaraktlr av myndighetsutövning, även sådana som är skrivna av meda.rbetare inom
myndigheten,. liksom ritningar avseende appe.rat el dyl framtagna. av
andra In myndigheter, t ex telefoner från Ericsson, omfattas av upphovsrJt-t.

• fotosra6er framställda före den l juli 1969 omfattas in~ lAngre av upp-havsrätt. Fotografier framställda efter den l juli 1969 kan fördelas i två
kategorier, bilder med verkshöjd och enkla bilder. I det förstnlmnda
fallet giller upphovsrätt i 70 år efter up phovsmannens död. För enklare
bilder däremot gäller upphovsrätten i 70 år från framstäUandet.
Skillnaden mellan bilder med verbhöjd respektive enkla bilder får av·
göras i det enskilda fallet. Det avgörande kriteriet är om bilden är så
särpräglad att risken för dubbelskapande kan uteslutas, dvs alt inte mer
än fotograf skulle tagit en likadan av det fotograferade objektet.

·

... KatAloger omfattas av katalogslc.ydd, ett upphovsrättsskydd i 10 Ar från
utgivningsdagen. Det handlar här om stora sammanställningar av uppgifter, vilka. tillsammans bildar ett verk.

t

'ghä~ning

Karlsson
R..,;. I. red ornce: Stockholm

T.... R_rdlAB

COI'JI'O"It. r.unl 0...
Vi, it: M, rinan l "'II JO

~.No . ~823s.3738

••
.46 8 101 52 81

$-13(190 HANINGE
SWEDEN

Så nu vet vi det
~==================================~ 15

316

310 +2 + 310 +2

???

Den som är lyckli g ägare till e n " partners
desk" bör inte vara utan en Be 3 16.
Som välbeka nt för den apparalkunniga
läsekretsen, är Be 3 16 en bordsapparat
snarlik Be 3 10. men med två
fingerski vor, en på vardera fronten . Den
var (och är) idealisk då två vid ett
gemensamt skrivbord , mittemot varandra
TeId'o •• ppar.t BC 31'.
AT .......... _
.... n.,-u-.
$<h""'" A.
DukrIvain. , 'I'.knlaka clrk ul •• j i29. Dr I .
UU~.d.

A Ilmk l dnM p' IU klyh".

Ij'doo.vu pp In ... l\.llk.

K1I l)1d"' "

si nande personer, begagnar sig av
samma telefonapparat.

Be 316 bör ha sett dagens lju s
kring 1929 då den beskrevs i
Tekni ska Ci rkuläret J 929: I.
Tämligen omgående (Tekniska
Cirkuläret 1930:8) infördes
utförande B varvid en 2500 ohms

n

_

motstånd ersatte en 1000 ohms

induktionsrull e (dressel).
Dessutom utö kades klykans

fjädergrupp från 6 till 7 fjäd rar
för att , då klykan nedlrycks,

mikrofonen skall hinna bli
fö rbi koppl ad innlIn
linjeströmmen bryts.
På så vis förhindras skadliga transienta strö mmar genom
kolkornsmikrofonen vi lka orsakar
"kohärverkan". dvs en
mOI ståndsmin skning som nedsäUer
mikro-fo nens funktion att vari era sin
resistans beroende på det aku sti ska
ljudtrycket.
Stock holmsutställningen 1930, som
var funkti onalismens
generalangrepp på för legade
formgi vnings ideal, stimule rade
herrar apparatdes igners till nya
modeller och nya material. Ar 1936
var det dax fö r en yttre
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modernisering av BC 316 resulterande i tidsenlig mikrotelefon FG 100 i
bakelit samt funktionell klyka FR 3 12 1. Den moderniserade skapelsen fick
ny benämning, BC 317.
En väsentlig inre modernisering genomfördes samtidigt. Den gamla krets·
lösningen , där mikrofon och hörtelefon var växelströmsmässigt kopplade i
serie, ersattes med en balanserad gaffelkoppling inrymd i komponenten FP
2575. Med denna modifiering vann man alt si dotonen (det störande
hörandet av eget tal ) kunde minskas drastiskt. Vidare förbättrades
hörtel efon ens egenskaper genom att likslrömspassagen genom denna
eliminerades. Dessutom uppnåddes avsevärt bättre impedansanpassning
mot linj en.
RustcUl

Gandvik

Telefonapparat Be 317
Schema A

""Ae,.o!.I."...". F($-IOO
Klyl.:. FA.-J/21

T -ll*O.n.

/"1-500.n,.
K - r ......F
·KI-IOOO..n...
ET-Ir'04

,.
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Hur bör man lämpligen montera en väggapparat?
Jag har j USl läSl " HA N DBO K I TELEFONI af Oscar F. Jönsson , med 7 träsnitt"
utgiven på A . V. Carlsons fö rl ag i Stockholm i juni 1882. Boken som är på 72
sidor avhandl ar bl and annat eleklricitetsläran, den galvani ska stapeln ,
induktio nsströmmarna, Bell s magneuelefon , Hu ghes mikrofon, Ruhmko rffs rull e
oc h Bl akes och Ericsso ns tran smitters. Boken är skri ven året innan Cedergren
stanade Allmänna Telefon och samma år som Ericsso n till verk ade sin första
kompletl 3 te lefon med magnetindukter. Boken tar dock inte upp magnetinduktern
ulan avhandlar endast apparater med gal vani sk signalering. T vå fin a träsniU visar
dels Ericssons förs ta kompleua väggapparat med galva ni sk signale ring (1 880) och
dels en fin bild på Eri cssons transm itter (spiralmi kro fo nen). Så till della med hur
inslrumentet skall monteras. l Oscar Jönssons bok, kanske den allra första
ha ndboken. i ämnet telefoni får man bra handledning:

Telefonen bör så placeras å väggen, att ett afstånd af i mede/!lll f em f 0 1 f örefinn es
lIIel/lU/ mikrofowll wlSlycket och golfvet.
Sedan plalsen ulseltS, lages lelefonen och sälles mal väggen precis der man vill
ha/va den. Härvid gör mall med något spetsigt ämne märken i väggen, der
proppa me komma att få sin p lats. Härefter boruages instrumentet och hål för
propparne göres. Dessa hål bör hafva en längd af minst 3 decemaJtwn och en
diameter af 5 decimal/ fll ier. Proppame. som skola vara affu llkomligt torrt,
qvistfritl, rärklufvet fllru trä, bör Ill1fva en längd af 3 verktum och en diameter af _
111111. De böra if/dri/vas fö mledels en remiigen stor hammare med jemna s/ag, så
art proppen icke spricker, i hvilket f all den bö r utbytas mot en ny.
Sedan proppame blifvit väl indrifna, f astskrufvas instrum entet, de båda
ledningsrrddama fas tklllmmas i sina kontakrskrufva r, och - f W kan
telefonllppsättningen anses verkstäld.
ELI yllerli gare lips får man i bo ke n:

Vid valet af le/efonens pla ts bör man ihågkomma all dertillIlIse det rum, der
minsta buller fin nes. Sdhmda bör man undvika yuerväggar åt ga ta eller gård och
,. stället använda mellanvägg der sådant låter sig göra. Stenvägg har fö reträde
framför trävägg, ty genoIII omsorgsfull "proppning" kall in.w·umentet göras vida
mindre kännbar, fö r skllkningar på den förra än den senare.
Slut li gen:

Man bör aldrig bortse från de a rkitektoniska fordringarna vid en
telefonuppsättni/lg. dockfå dessa llppfyllasforsl i andra rummet och de elektriska
deremot i det fö rsta.
Tän k på dessa klo ka råd all a ni som saml ar gamla väggtelefo ne r och skru var upp
dem i långa rader he mma i bostaden. Gipsväggar oc h moll yplugg är inget för
ga ml a telefoner!

Bengt Almqvist

På nästa uppslag och några sidor till finns en instruktion redigerad av vår
historieforskare Åke Rönndah!. Där beskriver han hur man hänger upp en AC J50
eller liknande på ett projfessioneJJt sätt.

18 ~================================~

)

-"
~ !

V>

-;a.

3 '" .=.-

o

o.~ Pol:

i":'"

~:ff

<

a

o

on <

~'"

. ~::3

:3

~

~ ~:::.

O Ä ~

O'Q~O:
~-<.,

~

1';'

E:i:~

3 o.t!.,
:3 ~~
~:3-.
., 30.:2.

V>

=
-~ ::l.,.~=
_ .~ - o _ .=.~
=
. . . ,. ",::S
n O
v>
(1)·0
nv>~
'Tja
::; .~:::;:
3 o:
"'~~
(D.,(l)
~Q e:a::;:
-ne:;
(1)(1)00

~.,

~(1)=+p..@(1)
~: 3 @"'O 7'1 o. ~

=:'""1

~E:i><"0c;::t'(1)
'"O ",,(1) ~., ~ ~o g.
~o_.3 (1"'0 ::I ::I (1)
(1) V> ;::"'2..~(1) (1) "'tl~
::I -< ~~ I ., >< ::r;::i.
~: (1)
~~ ::t o _.
.,::S v>
d
Pol::l"",
..
v> _ .:<-<(1)
(1)(1)
'"
-<
Pol (1)
P' (1) L:J . ;::l 'O o i'" ' "
~(1)~
(1) Pol
,..,,(1)::t'E:i=::S=
" .... >< Pol
~ V> O"'

=.g

~r

OU>
mo;;

::r:::Ig::s

O-O

i'"

V>

5~~;:'~F2:0
3 ~:0.03 ~ <
g >§:@ ~~ §

;

~ 0"'(1) (1) (1) - ~

o.
'J+::.~~"~~:a
~~I(1)(1)g.,
~o

@

g

~-§.~~f!;~~
(1)OO(1)O'Q ::I~O (1)
::I 0 _ ~ 8..~
::s

(1){/> ::I_ ·O::S., · (1)

~N~ ttI""'(1) CP~

-::3(1)"'"

lN.,

7'1::1
0\"2·0~
0\0
., _ .

{)'){)')n"'tl
Ii"'-::r
-0 0 0

~

.,

Q..

»

Vid skarfn..i ng af ledningstråden iakttages, all koppar.
ledame sammanviras 15 mm, hvareftcr skarfven teon lOdes
och isoleras med gummiband till en längd af 40 mm. A
rumstråden förskjutas skarfvarne A de skilda trAdarne et! af·
stAnd af dubbla skarflängden. och det gam. som är sträåt
längs ledarne, sparas vid skarfningen, sA atl detsaoutla kan
lä.ggas öfveT skarfven under isoleringsbandet. För uacfning

föredraga, dA flere ledningar framgå parallelt. enle den
kräiver mindre utrymme och blir miodre synlig. Angående
dessa bÄda tråd·5Ortcn egenskaper i öfrigt hän visas till
tabellen här ofvan.
Tråden framdrages längs taklist - undantagsvis längs
panel eller dylikt - så att de n blir i möjligast minsta mån
AtkomHg, och bör ffilja bArder. sUttk eller lister. liggande
som gräns mellan taket och väggen.

där ledningar kunna anordnas innan lokalerna äro färdigmålade eller tapetserade. Sistnllrnnda slags trAd Ir att

ken senare användes i fuktiga lokaler äfvensom i stenhus.

trAd. 2 tttlds rumstrdd, eller 2 trMs bly1tl(J1Itlad ledare. hvil-

2. Udnlngs framfOnincle Inomhus sk:er med is.olerad

"Citat ur instruktionsboken-"

-000·--

HiIt fl)ljer ett utdrag af denna instnlktioosbok i tidsenl ig
språkdräkt på det att ingen viktig detalj skall falla bort.
Trädeabell är emellertid inte medtagen i citate t.
Framftlr allt bör iaktagas noggrannhet vid mått från golv
och hur man rorfar vid konande av 5tark5lrÖmledning samt
drager inomhusledningar längs lister och dörrkarmar.
Avvikelse från denna instrulction kan rendera i pApekande från STSF.

Samlm som önskar uppsätta väggapparat av 1893 ån
modell. antingen den för Telegrafverk.ets rIlkning af
L.M.Ericsson framtagna modellen elle r den af Telegrafverkets verkstad tillverkade. må iaktaga tidsenlig och enligt
Kungl. Telegrafslyrelsen utgifvna instruktionsboken för
uppdUning och inkoppling av ändstation utknmmen rrån
K.L.Beckmans tryckeri år 1908.

Montage al' lelefonapparaL

t _

ttiden lit·

vinkel. A den blymantlade lcd.am1
genom·sklres bandet mclhm de bAda
ledarne i brytningspunkten. hvangenom

plaoenu 2 ponlimknappar sA nIn hvu·
andn pt ömse , idor om vinkeln. •t
ledningen 'fven dir blir jlmnlöpmde
med ""Uame. Vid IDdring af ridens
rikming gtlres alltid brymingen i rit

IIv~

.f i "'lid 0.7 m. Vid h6m

Rumstriden IIpplägge5 pi porslins·
lOIll fIsw på eu afstind frin

@

f
Pi&- 7. Sllllolilloeh
por-.linskupp.-tn.

,

1&

i

FiZ. 6. Skwf l blymandad ledan:. _ 113.

" Il
'''-

Efta" tddamc:.s 5f.mmanltXlning och isolering slr;juleS blyl"Öm öfvc:r sbdven och
lödes. K>dan blyet vid lödställCOll vII ren·
sknpw. fut vid ledames blymantlar.
För denn. lOdning användes med I'l!tdc:l
linol. Fig, S visar skarf .I n.unln'!d.
fig.6 ,kar! l blymantlad ledare.

knappar.

T

Fi,.5 SUrf.l rull'llllid._ 113.

sammanskarfningen.

af blymanLlAdc: ledaren IIllvänues ell 50 mm långt, ovalt
bly·rör. $Om trädes pI den ena lfiden rnre

V

anvlnd~,

resp. 43 och 35 mm

,

__

----

~'"'=' 1

-;::

kande najningar il hvarje knapp (fig. 8).
Hål R!t ledningen tages i trävig med 6 mm ~piraJbon',
i mU1"Y1gg med fogborr, hvarvid murfog sökes. I hål genom
slen- eller murvlIggar inllggas tbonilrör, omkring hvilka tlw
med gips.

lägps pi hvar sin sida af ponliinsknappame med sträc-

Då tvlinne ledningar fokola fnundngas samma väg med
romstrl.d, placem de på en och IllUTlma knapprad, hvarvid de

Rlr att ledningen sbll fortg! mellan ponlinsknappame
utan bukt, strickes den vlll och f'6nes pi bvar tredje porslinslmapp med en sträcltandc najning af starlcl linnegam som
fig. 8 Mtyder.

Fl,. I . Slrkkandc ....jnins' ponlinlknappar. _ Ifl.

Stilltift af (vinne dimensioner
lAnga.

~ kan böjas; För porsl insltnappames rastande användas il
trävägg tfäskrofvar n:r 6 mod kullriga hufvuden, , mUl"YlIgg
sltlJS/jft (fig. 7) hvitka xnare inslås i viggen ulan RXegA.ende
proppning.

ID. Konnina: DDd startsutllIIlIedninpr, _ 1/3.

3. J:or.~ -.4 .tarbt~l~lU" . Vid
lednings framdragande undvikes att komma i nirhelen If eller
aR kQl'$ll SUlrkslIÖm:dedning.
Di detta id.e låter sig gÖM!.. iakttages följande .
Telefonledningen uppBste5 pi sidant sätt, au den icke
af sig sjllf genom den nedhlngning, som med liden instiller
sig. ej heller vid Mdll.ll l!ttare oftiviUig lverbn, som kan
mtriiffa vid damning af viggar etc. kan komma i beröring med
jämn- löpBnde starkströmsledning, hvarvid som regel kan
antagas,

Pi,.

ROr behOf... Of naru,lill"iteJ onvllDd. vid förande If .xn. ,la,. lodare
F""m vagg.

Irddslift (fig. 9) med ett afsUnd mellan slin en af omlcring 160
mm.

Den blymanilade ledir"en spikas direkt på väggen med

,

'I

~,

QPP. l.ttlli.D!iI'
bdeteeiOlD..
Öfver de

!'elefcmappar&t~

instruktion.

!Uoppl1Jl!il'

ae.

oc:l:I

inom
tdegnfvcrltet använda te1e(on'app~er m. m. finnes en af
Kungl. TelegrafSlyrelscn
utgif·ven föneckning med
fullstlndiga afbildninpr och lodnings.schemata jAnne en del
anvimingar.
hvilket al ll dArfOr ej fal· ler inom denna

4.

Fig. II . Korsning med S!MUIrÖnllIedning. - II3.

"

Anvindes blymanIlad ledare. behöfver Rlr·
utom an
konningen
tages
invid flstpunkt
å starkströmsledningen ej
annan
åtgärd
vidtagas.
In an ledaren
flstes med ett stift l hvar
sida om 5tartstrt!msled·
ningen (fig. II).
Korsning af starkströmsledning.
af~
fOr h6gTe spänning in
500 volt, flt utffiras först
efler af linjedirelt-tOren
fÖl" hvarje w- skild! fall
meddelad föreskrift .

all med en afstAnd af 500 mm mellan pon;1insmapparne dylik
fara icke förefinnes, uvida ledningen icke på nAgO! ställe
kommer nlrmare starbU'ömsle<lningen än SO mm.
Konning viljes helst invKi en fästpunkt å starbtröms·
ledningen och utföres d, att eU 6 mm isoleringsrör, u lAngt. au
del når UI SO mm pA ömse sidor om starkströmsledningen.
skjules öfver ledningstråden. 50m fästes invid hvardera änden af
isoleringsrtIret med porslinsknappar. hvarigenom vi nnes. all
ledningen ej kan förskjuta sig i förhållande lilI start·
strömsledninge n. sam t au isoleringsrOret ej heller kan rubbas
UJ siu lAge (fig. 10).

~f=====================================================~
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1/6.

j.

fOfborT......

Vkl $IapIar oibehlU. tiD •• i<Un;

""dU"'.,..;.

i dc MI och mr

s. IlI.krof_thri. 1111 mikrofonbaneri fik teldonapparaterna användas staplar uclanche , våta (fig. 14) eller torra
(fig. IS) af hvilka de senare äro afscdda IIU efterhand som be·
fintligt fanid af vira ~aplar f6rbl'\lkas ersltla dessa.

Ledningslråden föres, dJrest yne:rkonlakterna lim placoride nedent i appanten, p1 llmpliJl stille ned ftirbi oeh
fram ",/dl u.nder denna samt dlreft:er lodriilf upp till sknlf·
varna (fig. 13).
Där ytterkonwtema ~mot äro placer.ade öfve~t i
apparaten. tages lednin~n ffin taklisten Iodrält ned midt örver
appan!tell (fig. 13).
Fastläggningen af ledningstddc:n vid kontakterna sker pi
sätt om inkoppling vid väggplint lir sagdl (fig. 12).

Appant med fast mikrofon placeras i regel pi ett afstlnd
från golfvet af 1,5 mclcf, rtlknlKll lill miluofonlnutens centrum, appantl m<d mikrotelefon vanligen på ett afstånd
frin go lfvet till pttlpetlod:ets /Sfre kant af 1,3 meter.
APPlll111co upp~äues nosa i lod. för hvilk.et lndamlJ
vanenp6S$ anvtnOe •.

ro.... oonso<pfull.... II!"I'Pl"aICn emlIler IIlICfI Ible"rid "Igen.

Af >1kl .... t proppn!"I .... hvrrid lIVIIICies tlmm

Wiggapparat faslskrufvas vid vägg medels träskrufvar
n:r 14 med kullriga hufvuden och underllggsbrickQr.

Anl""""" boaaiclS IIjljISIlIlnial- ,d lQkopplial ..... visa !iII
Mjkn;ftMll«un hIt _ _

Batteriel uppstlUles i en slInkild batterilåda, som placeras på lllmplig plats i närheten af del bord, på hvilket apparalen får sin plau. Ledningef1 rrån ballerie! framföres med
rumstråd lIfvenledes på porslinsknappar och inkopplas på de
härfOr afsedda två kontakterna Z och K å väggplinten.

mr
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Ledningen framföres pi porslinsknappar ända fram till
vKggplinten, hvarvid den sista pon;linsknappcn plac:eras på
ett arstAnd ar omkring SO mm hin denna som fig. 12 visar.
Sedan rurrn;tråden vII najats vid porslinknappen nllmwt
vilggplinten, kapas den!lllTlma till erforderlig längd, sl att de
skilda trådarna utan spiral ni fram tiU kontakterna LI och
L2, och ridlndama befrias till erfOlller1ig län gd (rin äfver·
spinningen, hvilken med halfslag fastknytcs kring ledaren.
Användes blymantlad ledare, framdtases densllffima lika·
ledes på ~krifvel ~It tiU ynerkootaktema, där den delas

Pill. 12. Vlftplintmed inkopplade:

SbJl viggplinlm uppIItW l Ilm"ig, mble pmppnin, verk·
1111las. l\il upptap mod II mm rtkbon". Till proppIfI II1Vlnde.
IOIT, fmpori,. histren och klruflan fwu, uppIrM ...... i ...har af 300
mm LIIl&d och lPCll al d i _ If 20 IML Slaf",,", &tWjer; till efler
bl)e{ \.lmpli, dimenlion och indri~ till. den boIuIar. hvardl"
deruamma med ,ulmjIm lfhuuaJl!1IJ med "I&SPland.

Vid uppsättning och inkoppling af bordapporal (golfapparat) iaknages, BIt den f'& lednings- och baneritridarnas
upptqande afsedda vlJggplirJtUl medels 2 5(. träsluufvar n:r
7 med blAnade, flata hufvuden lJUtes å väggen i närheten af den
plats, pi hvilken appalten skall placeras.

till erforderlig Ungd . Sladdarna befrias från blymanteln
samt från öfverspinningen med undantag
10 mm:s längd
när·mast blymanleln. hvilken kvarsittande del indränkes
med eu skilct af cllauerton kompound för dess. bindande vid
koppar·ledaren och blymantcln. Den blanka ledaren
renskrapas väl före fastliggningen. Fig. 12 visar
inkopplingen.

Önskas
Delar till "Nya Taxen".
Tidning Verket och Vi nr 7 1973.

Mikael Tegm" Tel 0322-503 09

Any L. M. Ericsson te lephone pre 1930. Pl ease send photo wit h price.
Patrik LaWiO, Fax: +39 J16692172
Via Barett; 28, lOJ 25 TOR/NO, Italia

Finnes
Välgjord självhäft ande dekal med STSF:s logga. Går utmärkt att fästa på resväska
mm. Visa att du är med i STSF ! Sprid information om föreningen.
Auto mati sk telefonväxel med ett lO- tal apparater. Tysk till verkni ng. Ovanlig
konstrukt ion.
Signalapparat för li kström, 20 Volt. Typ EH 156 1/20. Se Ekeberg Telefoni del II sid
183-186 eller Te legrafverkets Materielkatalog 1944 sid 218.
Växelbord LK 120, 3-linjers bords växel och 10 linj ers bords växel finns också.

Nils-Olof Sandberg Tel: 0563 - 701 33
Nytillverkade nycklar och nyckel hålsbri ckor till L. M. Ericsso ns väggapparater.
Gjorda med gamla stans utrustningen. Nyckla rna gjorda av järn . nyckelhålsbrickorna i mässi ng som är förnickl ade. Finns i fö ljande förpackningar:
End ast nyckel. 7 A$
5 nyck lar, 30 A$
En nyckel bricka med 4 spik. 10 A$
En nyckelbri cka med 4 spik + nyckel, 16 A$
Till priserna ovan tillkommer Frakt. Förpackningarna är små och kan skickas med
brev.

Stefan Nowak, PO Box 1182 Franksfon
Victoria 3199, Australia. Tel: + 61 3 97811872

Har du två te leFonlinjer i ditt hem? Jag har e n telefonanl äggning Helix 206 som
passar utmärkt an lösa kommunikationen med.
Goldstar växe l (som kan ha 2 li njer och 8 anknytn ingar) inklusive 3 st
systemapparater. Utförli g inkopplings- och bruk sanvisning finn s.
Linj eväljare e j 752.
Anknytni ngsväxel AE 250 från 1925.

Henrik Lundin Tel: 08 - 754 3347
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10 öres telefon automat 596, grön, tillsammans med nägra 100öringar.
Mikael Tegner Tel: 0322 - 503 09

Har nägra tavlor frän LM Ericssons 100 ärs jubileum 1976. Avbilade är Lars
Magnus Ericsson bl a kopia pä oljernälning 1905. De är inramade.
Har även en galvanometer frän K Telgrafverkets Verkstad, Stockholm. Är i trä och
mässing. Vit Cobra (Ericophone 700) med knappar frän England. Nägra vanliga
Cobra med knappar, rosa, röd, aquablä m.fl.
Leif Elmnäs Tel: 0340 - 655648

Nytryck har gjorts i England av boken "Vintage Telephones OfThe World".
Trycktes ursprungligen 1988 men slutsäldes, En utmärkt bok pä 200 sidor i c:a A4
- format med 263 bilder. Priset är 25 f. + porto. Gär vi samman i föreningen och
köper f1era fär vi 8 f. rabatt per bok. Kontakta rnig om intresse finnes att köpa
boken.
Ole Jacobsen Tel: 08 - 754 1440

Boken "Telefon och Telegraf i Sverige", dei 1 och 2. Tvä stora vackra böcker om
Telegrafverket och dess personal frän är 1935. Inbundna.
Gösta Thames Tel: 0142-12823

Behöver rensa hemrna pga jobbyte: Telefax 530 m srnärre mek defekt. Vocofax
svart m tillbehör, smärre defekt. Div modema systemtelefoner. Genomskinlig
Diavox 13-kn., dialog svart och orange "Ttllhör Mässan", En dei andra apparater
och detaljer samt dokumentation.
Thomas Floreteng Tel: 08-7775470

Bytes
Finnes: TelefonkataIoger frän heia Sverige 1939 - 1965. Bytes styckvis eller i
sarnlingar.
Sökes: Boräskataloger och AlinsäskataIoger.
Mikael Tegner Tel: 0322 - 503 09

Finnes: Telegraföverdrag fabrikat LM Ericsson, tidigt 1900-taI.
Önskas: Nägot kul i telefonväg.
Gunnar Modig Tel: 0660-76595

kallar härmed tiU Höstmöte
Lördagen den 26 september 1998 k112:00
Samling pä Armemuseums gärd
Riddargatan 13, Stockholm

Preliminärt prograrn:
12.00 - 12.50
13.00 - 14.00

14.10 - 14.30
14.30 - 15.30
16.00 -

Höstträff med information
Konservator S. Erelöf käserar om
restaurering av äldre träföremäl.
Lokal: Grev Magnigatan 5,
hörnet mot Riddargatan
Käseri om tidig telefonering
Bytesstund pä Armemuseums gärd
Avfärd för gemensarn förtäring

Reservation för sistaminutenändringar

Välkomna!

Ett Arbete Dm

L.M. Ericsson
Susanne Govella Vt 1997

Bilaga till Phonetiken No.2 1998

Pa Botkyrka kyrkogärd finns det en grav utan gravsten och namn. Det är svärt att tro
att här vilar grundaren till ett av Sveriges största bolag, nämligen Ericsson. Varför
han inte har nägon gravsten kan man ju undra, men den här mannen tyckte att
"namnlös har jag kommit till världen och namnlös vill jag ga bort". Den outtröttlige
nyskaparen ville inte synas. Bara arbetsresultatet skulle bestä.

L M Ericsson
Lars Magnus Ericsson föddes den 5 maj för 151 är sedan. Han föddes pä en liten
gärd som heter Nordtomta i Vegerbol i Värmskog i Värmland.
Modern hette Maria Jonsdotter, och fadem hette Erik Eriksson och var bonde. Lars
Magnus var ett av 9 syskon, men 4 av dem dog tidigt i TBC. Lars Magnus avslutade
sin skolgäng vid 10 ärs älder, och var sa duktig alt läsa alt han konfirmerades ett ar
tidigare än vad som var vanligt.
När han var 12 är dog fadem och Lars Magnus fick börja hjälpa till med att försörja
sina tvä bröder och tvä systrar. Han arbetade i en trädgärd som tillhörde ägaren till en
gruva som lag nära hemmet.
När Lars Magnus var 15 är tjatade han till sig att fa följa med till Norge och
undersöka en gruvfyndighet. Eftersom han var minderärig ville först inte gruvfogden,
som var en gammal vän till Lars Magnus far, läta honom följa med. Till slut fick Lars
Magnus sin vilja igenom och spenderade 2 är i Norge.
När Lars Magnus kom tillbaka frän Norge arbetade han som lärling hos smeder vid
olika platser i Värmland.
Vid 20 ärs älder gick han till fots ända ner till Stockholm, som var möjligheternas
stad.
Da han kom förbi Hägelby pä vägen ned stannade han och bad om en bit mat.
Eftersom han sag ut som en luffare ville de inte ge honom deua. Da frägade han om
han kunde fa ett glas vatten, men när ocksä detta nekades honom blev han arg och
utropade: "En dag skall jag köpa Hägelby". Folket pä Hägelby bara skrattade at
honom, men som ni vet: den som skrattar sist skrattar bäst! 40 är senare köpte Lars
Magnus Hägelby.

Ungdomstiden
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När Lars Magnus kom till Stockholm fick han anställning hos Öller & Co. Där
arbetade han i 6 är, och lärde sig mycket om mekanik och telegrafer.
Lars Magnus sökte stipendium och kunde genom detta studera utomlands. Han fick
det till och med 2 gänger, och kunde praktisera 2 är utomlands i Tyskland och
Schweiz. Han stannade bara sä länge alt han lärde sig det han tyckte var viktigt.
Under den tiden fick han fyra olika erbjudanden om jobb men han ville hem till
Sverige. Lars Magnus for hem och hoppades att fa en bättre position i Öller & Co.
Men icke da! Resultatet blev nästan tvärtom. Eftersom andra förmän kände sina
platser hotade lät dom inte honom komma upp sig.

Firman
Äret därpä, 1876, startade han en egen firma med hjälp av en lärling och en
kompanjon, Carl Andersson.
Startkapitalet hade han länat av en fru Maria Ström berg.
Hon trodde pä hans ide och var villig att satsa 1000 kr.
Det var mycket pengar pä den tiden. Företagetlag pä en
bakgärd till Drottninggatan.
När de startat företaget fick de sin första beställning
efter bara 6 dagar och det var polisen som var deras
första kund. Arbetet var att laga en telegraf. Betalningen
var pä 2 kronor. Senare fick de fler stora kunder, förutom polisen, säsom Brandkären,
Statens Järnvägar, m.fl.
Företaget ägnade sig at att laga och reparera telegrafapparater och visarinstrurnent,
men ocksä en dei beställningsjobb.

Hilda
Tvä ar senare när han var 32 är gammal skulle han installera en ringledning i
hovstallet. Där blev han bekant med sadelmakare Simonsson, och genom honom blev
han bekant med denn es dotter Hilda Simonsson.
Lars Magnus blev förtjust i henne och promenerade ofta förbi hennes hus. En dag
fick han se att ett fön ster var öppet och nägon spelade pä en orgel där inne. Orgeln
var väldigt ostämd, och eftersom han hade ett gott gehör sa knackade han pa och
frägade om han inte kunde fa stämma orgeln alldeles gratis. Det tog väldigt lang tid
att stämma orgeln. När han var färdig sa han att det inte var sä mycket stor mening
med det, sä han bygde en ny orgel. Den fick Hilda i Iysningspresent när de senare
gifte sig. Orgeln finns i dag i Värmskogs kyrka.
Hilda kom att hjälpa sin man med provning och experiment med telefonapparater
och andra instrument. Hon började linda spolar för elektriska apparater och telefoner.
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Under den tid som hon var tvungen att ligga i sängen pä grund av barnen som kom,
hade hon spolapparaten i knät. Pa sa sätt kunde hon förse verkstaden med de spolar
de behövde.

Barnen
Lars Magnus och Hilda fick 4 barn. John, född 1879, dog vid tvä ärs älder av TBC,
som var familjen Erikssons stora last. 1880 kom Gustav, och 1881 kom Anna. Elva
är senare kom Lars Magnus junior, som kallades för Lalle.
Lalle fick senare ärva Albygärd, men dog redan vid 29 ärs alder.
Gustav var intresserad av bilar och jobbade ett tag pä AGA. Han var vägdirektör i
slutet av sin levnad.
Inne i Hägelby finns det en staty som han har skulpterat. Den föreställer fadem.
Anna var duktig pä att plantera trädgärden. 1917 fick hon problem med lungoma.
Hon gifte sig med Knut Gerts och de fick 8 barn tillsammans.
Förre biskopen i Göteborg, Bo Gerts, är ett av hennes barn, Lars Magnus barnbarn.

Telefonerna
Ordet fon (phone) i telefon kommer frän grekiskans röst, Ijud.
Människan har i alla tider haft ett behov av att meddela sig med varandra. Langt
tillbaka i tiden använde man kohorn, kulning, visslingar, värdkasar, röksignaler,
kurirer och senare telegrafer, telefoner och nu för tiden fax, E-mail, minicall och
mobiltelefoner.
1877 näddes Lars Magnus av nyheten om Alexander Graham BeIls uppfinning
magnettelefonen. Lars Magnus tog genast i tu med uppgiften att vidareutveckla
telefonen.
Lars Magnus satte upp den första svenska telefonledningen
som juvelerare Cedergren beställt mellan juvelerarbutiken och
bostaden pä Drottninggatan. Eftersom Cedergren hade ett
medfört hjärtfel mäste han spara sina steg.
LM Ericsson & Co tillverkade telefoner i liten skala mellan
ären 1878 - 1880. Det var mest reparationarbeten som gällde.
* 1881 kom hans väggtelefon med mikrofon fastsatt i
frontpanelen och med lös hörtelefon.
*1882 kom hans första kompletta telefonmodell.
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* 1885 kom hans första bordsmodell med tvä hörtelefoner
och vridbar mikrofon. Den kallades för Taxen.

* 1892 kom världens första
telefon med mikrofon och
hörtelefon i en enhet. Ä ven
den kallas för Taxen.

* 1893 kom hans telefon som
kallas för kaffekvarnen.
*1901 kom den första telefonen med plana sidor.

L..-
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Lars Magnus tog patent pä mikrotelefonen 1895.
Telefonen hade tän en sä god start i Sverige, och framför
allt i Stockholm, att Stockholm blev Europas
......telefontätaste
stad 1885!

Firman och grundaren
1887 grundades egna fabriker i St. Petersburg, och man exporterade till bl a Finland,
Danmark Ryssland och Holland.
Ar 1900 lämnar Lars Magnus posten som VD för LM Ericsson & Co. Da hade
400.000 telefoner tillverkats vid hans verkstäder.
1901 avsäger han sig ordförandeskapet i företagets styrelse.
Efter 27 är i företaget LM Ericsson & Co avgick han ur styrelsen 1903.
Företaget har verksamhet i ca 100 länder och tillverkning i ca 30 länder.
1909 erbjöds Lars Magnus att bli hedersdoktor vid Stockholms Universitet, men han
avböjde det eftersom han tyckte att det var verket som skulle belysas. Inte
upphovsmannen.
Lars Magnus, hans hustru och tre barn bosatte sig pä Alby gärd som han hade köpt är
1895. Där ägnade han sig ät jordbruket och uppförde en valskvarn som drevs av
elektricitet, och han lät ocksä installera elektricitet i huset. Det var en stor Iyx. Lars
Magnus renoverade och byggde bland annat klockstapeln.
1912 gjorde Gustav Dalen experiment med acetylen, och hade fätt lov av Lars
Magnus att vara vid ett stenbrott nära Albysjön. Stenbrottet lag väl skyddat. Men
experimentet misslyckades och Dalen fick brinnande acetylengas över sig och sin
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assistent. Dalen var den som skadades mest och hade svära brännskador. Hans
synnerv hade skadats. Brodem som var ögonläkare fick hämta nobelpriset ät honom.

Hagelby
Lars Magnus köpte Hägelby 1907 och lät bygga alla husen som finns i dag. Han
glömde aldrig bort att han hade blivit ivägkörd frän gärden. sä han lät bygga ett
ställe där luffarna kunde sova över pä vänster sida om huvudbyggnaden.
Hans dotter Anna, som var en duktig trädgärdsskötare, hjälpte fadem att planera
trädgärden pä Hägelby. AHa träd som t.ex. blodlönn, lind och bok har hon infört där.
1924 da Lars Magnus var 78 är garnmal drabbades han av en sjukdom och blev
darrhänt. Han tyckte da inte att det var nägot värt att leva längre, eftersom han inte
kunde dra ett rakt streck pä ett ritblock eller pä en skiss. Hilda försökte muntra upp
honom, men han kände sig ensam och övergiven. Den 17 december 1926 dog han,
80 ar gamma!.
Lars Magnus var en mycket omtyckt människa, inte minst av sina arbetare och
anställda som blev mycket väl omhändertagna. Det hände en gang att det kom nägra
frän Stockholm för att övertyga arbetarna pä Alby gärd att de skulle gä med i en
fackförening, men det ville de inte höra talas om. De körde iväg männen frän
Stockholm och sa at dem "bättre arbetsgivare än Lars Magnus kan vi inte Fa, vi har
det bra här".
Lars Magnus var rättvis, krävande och viljestark, med en otrolig arbetsförmäga, Han
skissade pä kvällarna och nättema ,och kunde förse sitt företag med nya ritningar
f1era morgnar i sträck.
Lars Magnus och Hilda hade ett Iyckligt äktenskap och han var mycket teknisk och
hade ett absolut gehör.

Nagra artal
1996 var det:
-

150 ar sedan han föddes.
120 ar sedan han startade LM Ericsson & Co.
100 ar sedan företaget blev aktiebolag.
70 ar sedan han dog.
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Källförteckning
o
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o

o
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Svenska män och kvinnor deI 2.
Svenskt bibliografiskt.
Botkyrkabygd.
Nationalencyklopedin deI 5.
Bra böckers lexikon deI 7.
Fokus 97 (dataprogram i Tumba bibliotek).
Guidematerial frän Olle och Carrie Martinsson, som guidar i Lars Magnus
Ericssons Minnesgärd i Vännskog.
Föredrag av Inga Britt Billow: "Vad du inte vet om LM Ericsson och Hägelby",
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