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Redaktörens ruta
Nu är det snart jul igen, och med den kommer ett nytt är, Ti11vären har vär
förening existerat i fern är, Tiden gär fort när man har roligt. För att fira
femärsjubileet kommer ärsmötet att bli pä historisk mark i Jönköping, Denny
Wahl ström skriver om det pä sidan 10. Hoppas att sä mänga som möjligt av oss
kan vara med.
Att vär telefonvärld förändras är väl allorn bekant. Men att det gär sä fort kanske
man inte tänker pä. En telefon i början av seklet hade en livslängd pä 20 - 30 är,
beroende pä vilket system den var ansluten till. Fortfarande finns det
lokalbatteriapparater i drift i de mest svärätkomliga delarna av världen. Fast de
blir snabbt färre. Dagens telefoner är mer modeartiklar i en färgsättning som skall
passa till inredningen i resten av lägenheten. Till och med pä kontoren har
telefonerna fätt färg, Om man nu anser att vitt och grafitgrätt är mer färg än den
gamla gräa dialogen. Ericsson har i mänga är använt sin beiga färg där det nästan
inte syns pä telefonen om den blivit smutsig. Ändä är jag mer förtjust i
träapparaternas naturliga lackfärg, HUf man tar hand om trä lärde sig nägra
medlemmar som kom till höstmötet. Läs om schellack pä sidan 6. Dessutom har
vi ett pressmeddelande frän Post och Telestyrelsen pä sidan 15. Läs det noga, ty
det berör dig.
Det är inte bara i Sverige det finns telefoner. I landet "over there", USA, finns det
mycket att köpa. Bengt Almqvist gör ett upprop pä sidan 9.
Att AXE kom mit till byn har väl inte nägon kunnat missa. Nu har Telia den i
varje by i Sverige. Alla kan använda tonval och PLUS-tjänster. Nu väntar vi bara
pä att de andra teleföretagen skall hjälpa till med prispressen av kortväga
telefonsamtal. Framförallt pä mobila sidan, där det inte rört sig särskilt mycket.
Och snart kommer man att kunna ta med sig sitt telefonnummer dit man vill i
landet. logen kommer att kunna veta var du bor, eftersom ditt riktnummer irrgär i
ditt telefonnummer. En 040:a kan bo i Delsbo och en gotiandsbo i Kiruna, Yänj
dig redan nu vid tanken.
Själv har jag haft en hektisk höst, men hoppas nu pä lite ledighet under helgema.
Tills nästa nummer kommer - ha en skön helg och fastna inte med rockärmen i
veven.
Thomas F

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Adress:

Styrelse 1998 - 1999:

e/o Henrik Lundin
:\1alungsvägen 57
SE - 19271 SOLLENTUNA

Ordförande:
Viel' ordförunde:
Sekreterarer
Viel' sekreterure:
Kassör:
Suppleanter:

Org. nr. Xfl24f11l- 0435
Postgiro 75 73 M - 5
\ll'dlcms<lvgift: IfIII kr/ar.
Familjernedlemskap
!31) krllir
Intriidesavgif't: 211kr

Tryckort:

Bengt G. Romlin
Thomas Floreteng
Henrik Lundin
Käre Wallman
Rustan Gandvik
Gunn a r \Iudig
Richard Norcll
Stockholm

1l)I)M

Ordföranden ordar
Till alla medlemmar:

God Jul
&
o

Gott Nytt Ar
Eder tillgivn e bellgt G. romlin

3

Kassörens koll
En titt i bokfö ringen i adventstid visar att förenin gens kassa är i
ba lans. Årets stora ulg ifler har vari t inspelningen av
video film en o m tele foner sa mt produktionen av Phonclikc n.
So m ni vet är ST SF's verksamh et baserad på medle mma rnas
idoga arbetsinsatser oc h punktli ga inbetalning av årsavg ifter.
För de senares indrivning är till de nna Phonetik bifogat ett
inbetalningskort för 1999.

För aU undvika oreda i bokr6ringen ber jag er aU:

Betala medlemsavgiften först EFTER årsskiftet!
Bli int e ledsen om inbetalningskortet är märkt " makul eras", Texten inn ebär att du
är befri ad från avgift fö r 1999 ell er att du redan har beta lt . Antal ellllcdl emm ar i
föreni ngen var vid press läggningen 110, varav 2 heders med lemm ar oc h 6 pal1ners
(föreni ngar oc h musecr). Nya medl emmar sedan Pho nctik 2/98 är Susanne
Govell a i Ultran. John ny Häll i Malmberget. Bo Karl sson i Vimmerby samt Ollc
Man insson i Kl ässbol som även tid igare varit med le m, då so m föreståndare för
LM Eri csso ns Minnesgård .

För att bredda före ningen, öka intresset hos de närmaste sa mt stimulera till alt ge
ett lite större bidrag , kommer sty relsen föreslå näs ta årsmöte att
fam iljemedle mskap införs. Förslaget tiU årsavgift fö r fa milj är 130 kr. De so m så
önskar, kan redan på 1999 års inbetaln ingskort anteckna detta belo pp.
Familje medl emskap noteras i fö reningens registe r me n v i gör ingen speciell
registreri ng av fa milje med le mmars namn . Familjemedle mskapet innebär rätt fö r
alla i fami ljen att dehaga vid föreningens möten och öv ri ga arrangemang. Vi kan
tyvärr inte sk icka mer än I st Phonetik pe r fa miljemedle mskap.
Jag vill ö nska er avkopplande j ul- och nyårshe lger med gOIl o m tid aU vArd a och
njula av sa mlingarna. O m något saknas, kanske det kan hiuas på någon av dc
an tik- oc h sa ml arm ässo r som är rörtecknade på bil agan till denna Ph oneli k.
Ru slan Gand vik
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Henriks hörna
Hej på ER!
Under en följd av år var sty re lsen lyc kl igt ovetande om dess
skyldi ghet att leverera s. k. " Plik texemplar" av Pho nctiken ti ll
landets uni ve rsitetsbibli o tek . Var lö r jag en dag i somras ringde
Kungli ga Biblioteket och frågade vad som gällde . vel jag intc.
Nåvä l. vi är sky ldiga att leverera Phonetiken till Kungli ga Bibliot eket oc h till
landets sex (6 ) universitetsbibliotek som finn s i Göteborg. Linköpi ng . Lund .
Stockholm, Umeå och Uppsala. För att klara della var jag tvungen au nytryc ka
några exe mpl ar som inte fanns i lager. Numera finns alla exe mpl ar av Phonetiken
på KB oc h landets sex universi tetsbibliotek.

Vad säger då lagen? Här nedan följ er ett sa mm andrag. Utförlig anvisning fi nns au
hämta på inte m et, bllD://www.kb. seJp le/SFS. HTM. Det går även bra all ri nga på
telefo n 08-463 4000 och begära Pliktl everan senhete n.
En ligt lagen o m pliktexemplar (Svensk förfa ttn ingssami ing 1993: 1392 med änd rin g
1995: 1375 har Ku ngliga biblioteket och land ets sex uni versi tetsbibli otek rätt au
uta n kos tnad få ett exempl ar av varje publikation som är fram ställd i Sverige för
spridning in o m landet.
Så nu vet vi d et. Alla so m med verkat i Phonetiken finn s nu ark.iverade på Kun gl iga
Bibl ioteket och Sveriges un iversi tetsbibliote k. T änk på det! Det är inte alla so m har
någOI s krivet på bibli otek . Kans ke får vi genom dell a Ile r skri be nter till vårt
medl ems blad!
H pnrik

Om du inte kan se
skillnad på en
väggtelefon
och en
väggtomte
skall det nog inte vara
mer glögg'
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Höstmötet 1998
Lördagen den 29 september var det samling på Armemuseums gård i Stockholm.
Efter mötes förhandlingarna med information, inleddes det stora kunskapslyftet för
de närvarande medlemmarna. Vi besökte Möbelrenoverar- och
möbelsnickarmäslaren Stefan Erelöf på Grev Magnigatan på Östermalm.
Bakgrunden till detta studiebesök var att
många av oss saknar kunskaper om hur
man på rätt sätt behandlar våra kära
träapparater. Att vi på ca en och en halv
timma inte hinner bli mästare i ämnet
förstår var och en. Nedanstående
noteringar utgör således endast några få
men viktiga delar av detta komplexa och
spännande yrke. som rnöbelkonservator
Stefan Erelöf delade med sig av.
Limmer
- Använd naturliga lim till äldre möbler.
och helst samma typ av lim som tidigare
använts.
- "Hudlim" värmes till max 60 grader och
torkar på 2-3 timmar.
- "Fisklim" är ett kallim som torkar på 14
timmar.
Lacker
- "Schellack" användes från ca 1750 fram till ca 1920.
- "Cellulosalack" användes från 1920. Den gulgröna typen känns igen på aU den
ger små sprickor i ytan. "Citron" eller "Guldschellack" är lite gulare.
Ytbehandling
- Rengör med t.ex. "Centurio" (är egentligen ett möbelpolish).
- Gnugga i cirkel rörelser med trassel med lite "Centurio" på. Torka torrt.
Eventuellt kan det vara nödvändigt att upprepa denna procdedur 2 - 3 gånger.
- Är det möjlig, bör man försöka demontera de olika trädelarna så att man kommer
åt bättre.
- Vid behov av slipning, gör det försiktigt!
- Schellack tillverkas av 50% schellackflingor och 50% sprit (T-sprit går bra). Otta
ger en koncentrerad lösning som spödes med ytterligare 50% sprit vid målning.
- Polera lacken i cirkelrörelser eller åttor. Stanna aldrig med "sudden" ty då kan du
"bränna" ytan, eftersom spriten löser upp eventuell gammal schellack!

- Vaxa ytan med " Antikvax " eller " Kanoba" + bivax, om det räcker Lägg på ett
tunt lager och låt torka över natten, polera!
Mässing
- Rengör t.ex. mässingsskruvar med "Etylendiamintetraättikssyra". EDTA, vilken
blandas med varmt vatten. EDTA finns på Kebolab.
- Maskinlvättmedel kan också gå bra.
- " Brasso" rengöringsduk finns i burk (gul burk).
- Som en skyddande hinna kan man lägga på ett tunt lager schellaklösning.
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Trämas k
- Trämask tri vs vid 80% luftfuktighet och när en 15% träl'uktighet finn s.
- Lös " Kolopo nium " i sprit. Fyll maskhålen med detla till s mättnad uppstår.
- Alernativtlill ovanstående kan man lägga ner träbiten i fr ysen, 25 - 30 grader
minus!
Om du tycker att ytbe handling låler svårt och tråkigt. skaffa dig då i stäl let en
möbe lsnick are so m kompis och låt honom lära ut knepe n ..
Efter Detta föredrag drog skaran åter till Armemu seum , för all lyssna på Bengt
Gjejer so m berättade om äldre telefon materiel inom Arme n. Mer om detta
föredrag kommer i ett senare nummer av Phonetiken .
Bytesstunden blev på Armemuseums gård , och e fte r det gick de mest hungri ga
till en restaurang och reducerade matbeh ovet.

Minn esanteckningar/rån Ole J och Henrik L.

Propparm 1893, musarm i dag
År 1893 hade det gått 10 år sedan H.T. Cedergren startade Stockholm s All männa
Telefonaktiebo lag . Utvecklingen under de första 10 år finns beskriven i en liten
minness kri ft so m bolaget gav ul samma år. Ett kon avs nitt beskriver föret agets
poli cy vid sjukdom oc h arbetsskada. Man kan bland annal lä sa alt personalen
redan 1885 hade fri läkarvård och lön under sjukfrånva ro. Bolaget förde vi dare
noggra nn sta ti stik över telefonisternas frå nvaron och orsaken till denna. Av de
sjukdomsfa ll so m int räffat under lO-års perioden var 15 att betrak ta som
arbet ss kador. Bolaget skri ver:

... ha/va högsr 15 kutlnat allses föranledda af arren af rjefl stegörirrg, i del de
besråtluri affektioller. beroerrde på den ansträngrring af vissa muskelgmpper, som
tjensrgöringell medför. EIt par af dessa fall hafva visat sig räu långvariga och
envisa, men efter använd massage- och gymnastikbehalldlillg har äfven här
sjukdomen [Örbiilt rats och obehaget af åkomman försvunnit
Vida re kon staterar bolagets läkare att antalet arbetsskador inle är större bland
bolagets telefonister än vad som är fall et i and ra kvinnodominerade
innomhusarbeten.
Det är inte mycket som har förändra ls under de senaste hundra åren.
Arbetsskadorna är desamma och behandl ingen likas,\. Möjligt vis då aH vi idag får
betala läkarbesöken själva och inte får någon lön första frånvarodagen.
Stockholms Allmänna Telefonak tiebolag var som vi all a vet en föregångare i
många avseende

Bengt Almqvist
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Telegrafonen JOO år
Telefonsvarare vet vi alla vad de
är för manick, men hur fungerar

den? På nAgot sätt måste den
mänskliga rösten kunna bevaras,
oc h det gör man med någon

form av inspelningsutrustning.
Det har under åren funnits
många olika tekniker för att
bevara den mänskliga rösten.
Det senaste är digitala minnen,
men om vi går bakåt i tiden så
har man använt kassettband,
rullband med evighetsslinga,
magneti ska ski vor liknande
dagens datadisketter och
magnetiserad ståltråd . O ch det var magnetisierad ståltråd som den danske
ingenj ören VaJ dermar Poul se n använde till sin telegrafon. Trådbandspelaren
dröjde ännu två år (iU sin lansering, men tekniken fanns redan eftersom Poulsen
ansökt om patent på sin uppfinning redan 1898. Vad Poul sen egentligen hade
gjort var att kombinera en trådspelare med på dcn tiden avancerad styrmekan ik.
Trådspe laren behövde ju själ v kunna starta och svara på telefonsamtal samt lägga
på luren erteråL Poul sen var doc k långt före sin tid . Det fann s tele foni ster so m
gjorde samma jobb bill igare. Telefoni sterna var ju ändå där och svarad e när det
ringde. Det var i samband med automati seringen telefonsvararen började
användas. och inte fö rrän på l 930-laJet blev den tillräckJigt tekniskt utvecklad
för att kl ara tidens krav. Bilden ovan före ställ er en apparat tillverkad i början av
sek let av Dans k Telegrafonfabrik i Köpenhamn .

Thomas F

Den 29 oktober i år ( 1998) konverterades den sista tel efo nstationen till AXEteknile Det var stationen Älvros i Härjedalen. I och med detta så har Telias 7000
stationer kon vert eras till AXE oc h alla 6 mi ljoner kunder har tillgång till
Plustjänsterna.
En liten jämförelse: Automati seringen av telefon stationerna kan man säga började
1924 med Norra Vasa i Stockho lm, och slutade 1972 med A rje plog. Det tog 48 år.
Ulbyleltill AXE-Ieknik bö~ade 1980 och bl ev klar 1998, 18 år. De fö rsta
tidplan ema si ktade på alt man skulle bli klar förs t 20 15. Det gick betydligt
snabbare .
En TV-utsä ndning i Telias kabelTV-kanal TV9 gjordes denna dag, och bandades
av några medl emmar. Fråga någon närstående om du kan få tilta på programmet.
Mi ssa inte det du som gillar tele hi storia .
På sidan 14 i denna Phoneti.ken finn s en artikel om konverteringar.

Henrik
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Resa till USA 1999
Antique Telephone Colleclors Association, USA anordnar varje år två stora
nationell a möten . Vårmölet är alltid förlagt till Abil ene i Kansas där det med
klubben samarbetande telefonmuseet finns. Höstrnötet fl yttar runt i USA.
Näs ta höstmöte skall hå llas i Rochester i staten New York den
6 och 7 augusti 1999. Rochester ligger på rimli gt avstånd fr ån
New York inte långt från Niagra Falls och Buffalo (där
Ericsso n hade sin första USA-fabrik). M an kan räkna med att
det blir ett par hundra "tables" so m visar oc h säljer
telefonprylar. telefonauktion och trevlig samvaro. Jag har
aldrig själv deltagit i någon ''Telephone Show" men planerar
aU åka till denna. Flyg till New York, hyrbi l tiU Rochester och
övematUlingar på hOlcll typ Holid ay Inn . Är det någon mer
som är sugen?

Kontakta Bengt Almqvist 0415-155 25.
Ja vad tycks? Detta kittlade i alla fall min reslust. Tänk om vi från STSF skulle gå
sa mman några stycken o m en gruppresa till USA för aU besöka deras show?
Billigaste fl yg till New York och sen hyra en bil för resa till den pl ats där showen
äger rum . Vet inte exakt vad det kommer att kosta men en flygresa tur och retur
brukar ju annonseras för runt 3000 kr. B ilhyra utslaget på fl era kanske 500 kr.
Övernattningar 5-600 kr per natt. Säg fem nätter så blir kostnaden c: a 6500 kr +
mat. Börjar vi spara nu så kan vi gå iland med det. Tillkommer förstås en slan t
om man köper lite telefonprylar ..
Tycker du det sku ll e vara kul aU åka till USA-showen så kontakta Bengt
A lmqvist!

Henrik

Telia avvecklar Telex
Telia avser att avveck la telextjäflsten till sekelskiftet och har därför under hösten
1998 sagt upp alla kundavtal som rör teIcK.
Telegrafvcrkets första manuella teJexstationen togs i bruk 1945. De amerikanska
nyhetsbyråerna United Press och AP var de första användarna. Under kriget hade
Tclegrafvcrket beställt automati ska telex stationer hos Siemens i Tyskland och
dessa kom i drift under 1946. Den fö rsta telexstationen med koordinatväljare togs
i bruk 195 1 och 1977 var det dags för den första processorstyrda stationen av typ
AXB20. Som mest hade Televerket ett 30-tal telexstationer i drift. 1987 nådde
antalet abo nnenter sitt maximum på drygt 19000 för att seda n snabbt minska som
följd av ny teknik i form av tel e.fax och e lektroni sk post. Fortfarande är dock telex
en van li g och säker texttjänst i O steuropa och i tredje världen.
Telia kommer att ersätta telex med Texnet som är ett PC-baserat syste m. Texnetprogrammet, som fun gerar ihop med traditionella telex apparater. kommer att
sändas ut till Telias k varvarande tel ex kunder.
Rllslan
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Arsmöte 1999
Lite info. om kommande årsmöte i Jönköping våren 1999
Jag tänkte informera om aktiviteter kring nästa års årsmöte (1999) som har föreslagits

att hållas i Jönköping
Som Henrik skrev i förra numret bad han er komma med synpunkter och ide-uppslag
fö r aktiviteter runt årsmöte. Troligtvis har alla medlemmar inga telefoner so m
fungerar på dagens moderna telefonnät eller så finns det inga förslag från
medlemmarna så jag ordna detta efter bästa fönnåga. J

Alltså reservera helgen 24-25/4 1999 för
Årsmöte i Jönköping
Eftersom Hakon Brunius bodde i Jönköping då han tillverkade si na första telefoner
kommer vi att försöka hitta några gamla fotspår efter honom.
Planerna för helgen är följande:
Lördagen den 24/4 kommer medlemmarna att vid middagstid (för att alla skall kunna
resa från sin hemort på lördag morgon) samlas för att besöka Sveriges mest
omfattande Radiomuseum. Över 1000 radioapparater, till behör mm . finns på detta
museum.
Denna samling har den legendariske Radio Karlsson förverkligat under 80 års
samlande. Vi besöker detta museum med gu ide.
Efter besöket på radiomuseet gör vi en utflykt med en Veteranbuss som med guide
lotsar oss runt Jönköping och Huskvama.(letar efter något fotspår från Brunius mm)
När bussturen är slut kommer vi alt besöka en trevlig restaurang för en gemensam
middag.

Ett litet eftersnack på kväll en om vad som hänt under dagen kommer att ordnas i en
föreningslokal.
Söndagen den 25/4 kommer gemensam resa att göras till Kyrkekvarn som li gger
nordväst om Jönköping (Mu ll sjö) På denna plats verkade Hakon Brunius som
Disponent i början på 1880 talet och hade tillverkning av telefoner mm. (fotspåren
igen). Där kommer Årsmötet att hållas och en guidning om Kyrkekvarns historia
kommer att hål las av ägarfamiljen. Efter detta kommer Föreningen att bjuda på fika
och, sedvanlig bytesstund kommer att anordnas på denna hi storiska mark.

När vi genomfört detta är hemfcirden nästa punkt på programmet
Damsällskap som medföljer under helgen kan om dom vill under lördagens
eftermiddag ku nna shoppa i Jönköping, med guide.
Mer detaljerad information om helgen och prisvärda övernattningsaltemativ kommer
alt presenteras i samband med kallelsen
Så glöm inte aU boka detta datum i din kalender!
HäLsningar Denny
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Frimärken
Nästa år kan svenskarna klistra boxaren Ingemar Johansson, kobratelefoner och
60-1alets stora TV-profil Lennart Hyland på breven. Alla ingår i Postens serie Vårt
/900-lal som i den andra delen skildrar åren 1939-1969. De svenska dansbanden
får en egenfrimärksserie /999. (TT)

Posten fortsätter frimärksserien Vårt 19OO-lal med den andra utgåvan som skildrar
åren 1939- 1969. Efter världskrig och beredskapstid kom efterkrigsperioden med
framtidstro och välstånd. Frimärkena visar bilder som gått till historien: En scen ur
filmen "Sommarnattens leende" från 1955 av del nya världsnamnet Ingmar
Bergman med Eva Dahlbeck och Gunnar Björnstrand i ledande roller. Vällingby
centrum utanför Stockholm med glas. betong och höga hus, det första av de nya
centra utanför stadskärnan som blev modell för den moderna storstaden.
Beredskapen under andra världskriget och Ulla Billquist som vemodigt sjöng om
"Mi n so ldat någonstans i Sverige",

l

Fyra svenska uppfinningar i indu stri ns frontlinje: L M Ericssons kobratelefon,
Ni ls Bohlins trepunktsbälte i Volvo, Aseas högspänningsledningar och -brytare
och Tetra Paks mjölktetra. Ayg över Atlanten. Ar 1946 flög det nybildade SAS för
,.,..,-.... •... ;':"'"r,t.......":'~·~r."..l ~ .... första gängen efter kriget reguljärt en DC-4:a med
l" ... . ,I .. ' ' . 4 .. . ... '" . ~ • • l
passagerare från Bromma till New York, en resa på 25
H:
timmar. TV:s genombrott på 60-talet, när Hylands hörna med
!'
sin populäre programledare och "gubben i lådan" earlj:
Gustaf Lindstedt blev lördagsnöjet. Så gott som hela Sverige
i:,,.,,,;,",,.u~_,.,..,,",,-.,, hörde statsminister Tage Erlander berätta vännlandshistorier.
60- talet med rebeller och revoltörer, demonstrationståg och kläder med optiska
mönster. Svensk rockmusik började växa mot världsberömmelse. Ett populärt
band var Hep Stars med bland andra Benny Andersson och Svenne Hedlund.
Semesteridyll från 50- och 60-talet: vit Amazon och camping vid sjö. 1951 fick vi
tre veckors semester, 1963 fyra.
IdroushjäJtar: Ingemar Johansson som i juni 1959 blev vår
förste världsmästare i tungviktsboxning, Mora-Nisse Karlsson
40- och 50-talets skidku ng och Gunder Hägg vår störste
löpare med 16 världsrekord åre n 1941-45.

;_N _"';."...; ....... ~ ...." )

Sångstjärnor: Alice Babs som 1940 skakade om nationen
med "Swing it, magi stern" och snabbt blev vår populäraste
jazzschlagersångerska, Jussi Björling, en av de största
operatenorerna någonsin och vårt största sångarnamn i
världen.

Gustav Malmfors har gjort formgivningen och frimärkena är tryckta i offset. Vårt
1900-tal 2 ges ut j häfte om tio frimärken för inrikes brev.
Information om utgivningsdag kan fås på postens hemsida www.posten.se.
Thomas F
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Från Laisvall till Älvros
Klockan är 0555 torsdagen den 15 juni 1972. Sedan en kvart har jag surtit och pratat
med växeltelefon isten ILaisvall, c:a 4 mil väster om Arjeplog. Om " ågra minuter är
hennes tjänstgöringspass slut. Klockan 0600 tar af4tomaliken ifrån henne jobbet. \II
pratar om gruvan under sjön Laisan, om byns framtid, om hennes egen situation. Jag
silter med kameran i beredskap. Väntar på alt motivet skall dyka upp. Bilden av den

sista mwweila samtalsuppkopplingen i Laisvall ~ kanske den sista i Sverige.
Men ingen abollnent tycks vara vaken i byn. ln te ett anrop har kommit. Då händer
det! En anropsklajJjaJler. Telefonisten svarar "Lais vall", repeterar numret, kopplar
upp, ger signal och meddelar "påringt!". Växelbordsuret visar 0556. Jag har fått
min bild. Sedan kommer inget mer anrop. Automatiseringen av Aljeplogs-området
och därmed hela landet har genomförts. En epok som kännetecknas av
växe[stationsföreståndarenas och deras biträden stora illsaIserför landsbygdens
kommunikationer.

Ovanstående text oc h bild som kallas Från växelmakarens värld. publi cerar vi med
benäget tillstå nd från Harald Bergwik, som sj älv upplevt, och dokumenterat denna
his toriska händelse. So m kuri osa kan nämn as all den bild man normalt förknippar
med den sista manuella station en, den med en AP 20 och en telefonist med katt på
knät. fotograferades enbart ur publiceringssyfte. Televerket behövde ha en bra bild
till pressreleasen. Det senare sagt aven säker källa.

Älvros
Den 29 oktober 1998 kopplades de sista abonnenterna bon från elektromekaniken ,
och anslöts till modem elektronik. Sista samtalet gjordes i Älvros i Härjed alen. Det
tog 18 år att bygga om Telias nät till att bli helt digitalt. Nu har all a AXE-anslutning
oc h kan urnyltja PLUS-tjänster. Fast det är oli ka tekni ska lösningar bako m väggarna
till de små röda Ödåkrahusen. och de stora betonghusen. Centralt i varj e station finns
en avancerad kopplingsutrustning. Till denna är de s.k. abonnentorganen anslutna.
Finessen med AXE-systemet är just aU abonnentorganen inte måste vara pl acerade
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fysiskt nära kopplingsutrustningen. Det är
abonnentorganen som finns i de omkring 5000
små röda hu sen, styrda av 250 stora AXEstationer. Men allt är inte riktig AXE. Det
finns en variant av stationstypen so m heter
AXE-M. Där bestAr abonnentorganen av
koordinatväljarutruslning från stationer av
typen A-204. Fast det märker inte kunderna.
En hi storis k återb li ck.
AXE-konce ptct var fruk ten av eH samarbete
me ll an de forna antagonisterna Televerket oc h
LM. Ericsson. Redan på 1950-talet hade
.dåvarande generald irektören rör Televerket,
åkan Sterky, tagit initi ativet till samarbete
via den s.k. Elek lroniknämnden. Samarbetet
örtl öt dock trögt. Båda företagen hade system
. utvecklin g so m sk ull e moderni sera
q/vro. ,I
elerontekniken. Televerket provade en
okal station för storstäder på I 960-talet, och
LM . Ericsson invigde 1968 en riktnummerstation för landsort en. Ingen av
sta ti o nerna var någon fullträff och tel everket stängde sin 1970. fast LM. Ericsson s
stati on var igång fram till 1982
Samarbetet tog ny fart 1969 då man började diskutera programminnesstyming av
telefontrafiken. Datorer användes inle lill annat än beräkningar på den tiden och
därför fick man utveckla något nytt . 1970 startade utveckli ngsbolaget ElIemtel,
oc h med del va r gnmden för AXR lagd. Första offentliga presentationen <'IV AXEsystemet gjordes på ett symposium i London 1974 och 1977 startades en
pilotstation i Södertälj e. Redan på sensommaren samma år kom den första
kommersiell a stationen igång i Abo, Finland. Det var den som de höga herrarna
från Saudiarab ien fick se, och de tyckte om den .
De förs ta kommersiella stationerna i Sverige invi gdes l september 1980. Det var
Sävedalen i Göteborg och Ulriksda1 i
Stock ho lm , och so m ni vet är resten
hi storia.

f

Något om rramtiden
Nästa steg i ut veckl in gen har vi redan
skådat i form av lP-telefoni. Där
använder man datanätet till att
kommuni cera över. J den gaml a
tekni ken tilldelades man en egen
kanal mellan de samtalande
telefo nerna. Det nya är att man, som i datorbranschen, delar upp informationen i
små paket och sänder dessa paket över nätet. Sedan sätte r man ihop alla paketen i
mottagarändan, och vips, så har man si n förbind else. De kopplingsutrustningar
so m tar hand om denna paketfönnedling, s.k. routrar, arbetar inte på samma sätt
so m AXE-stati onema (eller några andra vanliga telefonstationer). Därför finns det
ri sk att de en gång specialutvecklade telefonstationerna kommer att gå samma öde
tillmötes som de mekaniska räknesnurrorna frå n Facit. Det kan gå lika fort nu som
då. En rouler är egentli gen en otroligt snabb paketsorterare styrd aven dator, och
de finn s att köpa som standardutrustning hos dataföretag! Och efterso m man inte
använder telefonbolagens långdistansnät blir det mycket billigare att ringa med
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Forts.
denna tekniken.

Del jag beskriver är redan här och kan
utnyttjas av alla so m har Internet även om
ljudkvaliteten var dålig i början. En del
företag har redan börjat sälja möjligheten
all ringa på detta nya sält. och nu kan man
även använda sin van li ga telefon för aU
ringa billigt. Det kommer att hända
mycket de närmaste åren vad gäller
tel efoni . Tekniken springer ifrån både

företag och lagar, och världen blir mer
g lobal. Snart är del inte vi som
be stämmer över våra telenät. Dan ska
TELE är redan köpt av ett amerikanskt
storfö retag. De som inte köps upp
försöker gå samman med andra bolag,
ÖSTERSUNDS
eller all skaffa sig nya marknader i andra
TELEOMRÅDE
länder. Dessutom konkurrerar allihop
med mobiltelefonerna. Nog kommer det
all bli ännu mer spännande att vara
tciekomkonsument än vad det redan är.
Och besvärligare. efterso m vi själv hela
tiden måste räkna ut både hur och vad del
kostar att ringa . Taxorna verkar vara
gjorda för att vara svårbegrip li ga och telefonnumren änd ras ständigt. Ä r det någon
mer än jag so m saknar telefoni sten i Lai sval l?

Thomas F

K

J
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PRESSMEDDELANDE
POST 6< TELE SlYRE LSE N

i"AllO""L POST AND TE LECOM AGENCY

Kl. 0300 den II septe mber 1999 införs förva) av teleoperalör i Sverige. Del står nu
klart sedan Post- och telestyrelsens (PTS) beslut i frågan vunnit laga kraft e fter en
dom i länsrätten.
Förändringen innebär att ytterli gare ett steg tas mot ökad konkurrens för fast
telefoni på den svenska marknaden.

Konsumenterna kan från och med detta datum på ett enkl are sätt välja den
operatör som erbjuder bäst service och lägsta pri ser, säger generaldirektör Nils
Gu nnar Billinger.
Genom att i förväg välja leleoperatör, så kall at för va!, får ku nden från den 11
september 1999 kl. 0300 automatiskt alla sina internationella samtal och nationella
långd istanssamtal förmedlade av den elle r de te leoperalörer so m man vall i
förväg. Man kan antingen välja samma operatör fö r båda sarrllaJstyperna eller en
operatö r för nationell a samtal och en annan operatör fö r inte rnationell a samtal.

Val av operatör for enskilt samtal med hjälp av nya operatörsprefix
Om kunden i stället för att nyttja sin förvalda operatör för ett visst samtal vill
använda en annan operatör (som t ex har ett förm å nl igt pris till Japan eller till
Polen på söndagskväll ar) s~ hlir det möj ligt genom a ll fö re telefonnumret slå ett
operatörsprefix. Operatörsprefixen för \'al möjlighet vid varje enskilt samtal
kommer att införas i god tid före den II se ptember 1999.
Fördelar fOr kunden
Förändringen innebär au den aktive konsumenten på eU enkelt säll kan utnyttja
operatörernas tjänster och priser på bästa sätt. Konsumenten kan förvä lja operatör
A för sina internationella samtal, operatör B för sin a nationella långdistanssamtal
och använda operatörsprefix för varje enski lt sa mtal där pri serna är bättre än vad
operatör A respekti ve B erbj uder.
00 - Ny nummertagning ror internationella samtal
Från den II september 1999 k1. 0300 gäller även i Sverige det internationella
systemet, vilket innebär att endast 00 slås före landskoden vid internationella
samtal. Man slår då bara t ex 00 I för att ri nga till USA och därefter numret i
USA. Vill man använda annan operatör än den förvalda slår man förs t
operatörsprefixet och därefter ()() I och numret i USA, Slår man däremot ()() 9 I
kommer man efter den II september 1999 kl. 0300 till Indien eftersom dess
landskod är 9 J.
P'TS och teleoperatörerna kommer i god tid att informera allmänheten om de
förä ndri ngar som kommer att ske, bl.a. när oc h hur förval av operatör kan ske,
vi lka samtalstyper som omfattas och när de nya operatörsprefixen kan börja
användas.
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A k t i e b o I a g e t L. M. E r i c s s o n & C:o
Telegraf- och Telefonfabriker.

Avskrift av affisch från Stockhol msutstä llnin gen 1897 som erhål lits av
GÖSla Thames.

FOrls.

16 )===============================~

Forts.
Dessa fabriker ha utvecklat sig ur en af L. M. Ericsson 1876 grundlagd
mindre verkstad, afsedd för utförandet afnoggranna mekaniska arbeten, till verkning
af te legrafapparater, matemati ska och fysiska instrument m. m.
Före an läggningen af denna verk stad , hade Eri csson, som är född i
Vannskogs socken i Vermland 1846, förvärfvat sig grundliga insikter i sitt fack .
Redan frAn tidiga år hade han i sin hemtrakt och äfven på andra sidan Kölen arbetat
å mindre mekani ska verkstäder och kom vid 20 års ålder till Stockholm , de r han
erhöll anställning vid Öl ler & Cos denna tid högt ansedda verkstad för till verkning
af te legrafapparater och andra finare instrument. Efter sex års grundl äggande
praktik vid den na verkstad anträdde Ericsson för vid are utbildning en utrikes resa,
hvartill han två särskilda gånger erhöll sti pendium af stat smedel. Under den tid af
(re år, so m denna viste lse utomlands varade, fi ck Ericsson en värdefull praktik vid
de förnämsta verkstäder j denna branchen i Tyskland och Schweiz.
Då den nya verkstaden varit i gång ett par år, började be hofvet af
telefonapparater göra sig gällande. Eri csso n, som förutsåg den stora be tydel se
denn a artikel skulle få, till verkade redan l878 te Jefonapparater, och hans verkstad,
so m redan kunde glädj a sigåt leveranser af tel egrafapparate r till såväl te legrafverket
so m jernvägarne samt fåu godt namn för solid t och smakfullt arbete, hade
sy nnerligen goda förut sättningar för en sådan till verkning. Det var dock ej förr än
188 1. sedan Eriksson kon struerat sin allmänt kändaoc h omtryckta väggtelefon som
denna tillverkn ing började taga god fart , och sa mma år skedde den första större
leve ran sen af telefonapparater till Gefle telefon förening, hvarvid de Ericssonska
apparaterna hade att utstå en skarp täflan med dea merikan ska Bellapparaterna, me n
afg ick med så stor seger. att sedermera hvarje te lefonfören ing i hela Sverige tagit
sill ap paratbehof fr ån L. M. Ericsson & Cos verkstad.
l Stockholm der de amerikanska apparaterna redan från början fått fast fot
genom Bel lte lefon-ak tiebolagets verksamhel. syntes Ericssons apparater ej få
komma till heders, men med Allmänna tel efonbolagets uppträdande 1883 tingo de
äfven här stor spridning och det torde ej vara orik ti gt att sök a ett verk samt skäl till
detta bolags framgång i dess användni ng af de svenska apparaterna.
Efter väggapparaten konstruerad es 1884 den likal edes väl kända
bordapparaten, som på senare tiden fått allt större och större användning. Af så väl
ena som andra arten af apparater harnaturli gtvi s c n he l del variationer allt efter ol ika
behof fr amkomm it och sä.rskilde sedan den utländska marknaden blifvit så
omfattande , alt den tager fab rikernas största tid i anspråk, har en mångfald typer
skådat dagen. Som en kuriositet kan anföras den s. k. jernapparaten , der trä ej på
något sätt ingår i konstruktionen och hvilken är afsedd förde varma länder, der hvil a
myror inom kort förstöra de vanliga apparaternas stommar.
Härjemte till verk as telefonvexelbord och apparater af hvarje slag för
tel efondriften, telegrafapparater, brandtelegrafer, mäLningsi nstrument och and ra
e le ktri ska konstruktion er å "svagströmsteknike ns" område. Af de större
te lefo nstation er å närmare håll , hvartill L. M. Ericsso n & C:o leve re rat
vexelbord suppsättning, kunna nämnas Stoc kholms allm änna tele fonbolags
hufvudstation och öfriga stationeri Stockhol m, te legra fverkets stationer i Stockholm,
Göteborg och Malmö m. fl . städer, Köpenhamn s Te le fon selskabs nya, stora station .
För ny hufvudstat ion i Helsingfors äro vexe lbord under arbete , och i öfrigt ha äfven
till deaflägsnaste platser, såsom t. ex. Kap, argAtt fullständiga station suppsättningar.

Forts.
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Forts.
Brandtelegrafer af fabrike ns konstruk tion och till verkn ing äro uppsatt a i ett 3D-tal
städer i Sverige, Norge och Finland.
Fabrikens tillverkning har alltjemt stigit och bästa måttet härå utgöres af det
pr år tillverkade antalet te lefonapparater. Tio år efter till verkningens början 1891var
produktionen 7 11 8 telefon -apparater, hvarvid fabriken sysselsatte 2 18 arbetare.
Under 1896 had e arbetareantalet stigit till 500 och tillverkningen i proportion
dermed. Den mOlsvarar ungefär 8 apparater fö r hvarje arbetstimme året om. Under
1897, sedan äfven nya fabrike n kommit i gång, har antalet arbetare sti git till örver
600.

Efter det från början, såso m naturligt var. Sverige utgjorde så god t so m enda
marknaden, har nu äfven sa sto r omsättning utomlands erh ållits, att denna uppgår
till ej mi ndre än 85 proc. af tiU verkningen.
Ericsson s apparater gå nu jorden rundt och finna användning i såväl
Sydamerika som Kap och Indi en, Kina, Japan och en män gd andra länder, deribland
ej minst England , både när och fjerran. Den 1 maj 1895 ombildades affåren till ett
ak tiebolag, med ett kapital af I million kronor. Bolagets verkställande direktör är
L. M. Ericsson och öfriga medle mmar i styrelsen, han s mångåriga medhj älpare,
verkstadsförestå nd aren C. J. Andersson och kontorssc hefen A. Boström.
Verkstaden hade sin första lokal i egendome n n:o 5 Drottninggatan och
n yttades deri från till n:r 29 Oxtorget. 1879 tog den en större lokal i n:o 5
Norrlandsgatan i anspråk . Här insanes ängmask.inoch te lefonfabrikationen uppdrefs,
så att behofvet af ökadt utrymme snart blef oafvi sli gt. Då inköptes tomten n:o 5
Thu legatan, hvarå uppfördes et t för fabriken afsedt hu s, hvilket år 1884 kunde tagas
i bru k. Sedermera har detta, år 1890, ökats med en å närgränsande tomt åt
Rådmansgatan utförd tillbyggnad och slutli gen har under 1896 inköpts tre tomter
i qvateret Taktäck aren, hvaraf en tomt, den i hörnet af Kungstensgatan, redan är
bebygd och tagen i anspråk. Det å denna to mt uppfö rda fabrikshuset utgör en
tredjedel af fabrikskomp lexet å området, mellan Kungstens- och Ren sgato rn a.
Egendomen n: o 5 Th ulegatan innehåll er, sedan byggnaden n:o 15 samm a gata äfven
tagits i anspråk, utom kontors- och ritlokaler, verkstäder i 5 våningar och käll arvåni ng.
l källarvåningen inrymmes, utom ångmaskin, gjuteri oc h smedja , å nedra bonen,
der äfven maten alförrådet är beläget, finn es mask inerier för verktygstillverkning ,
l och 2 trappor upp verkstäder för finare mekaniska arbeten och 3 trappor upp
fö rni cklingsverkstad samt montering och afprofning af tel efonapparater. Montering
af vexelbord eger rum 4 trappor.
l fabrik en n:o 15 Thulegatan innehåller källarvåningen maskinrum smedja
oc h plats för större pressar af olika slag. Pressar af mindre storlek och automati ska
skrufs varfveriet befinna sig å nedra bonen. I trappa upp är uteslutande faconsvarfveri .
20c h 3 trappor upp är snickeri fört ill verkning af foder och stommar, och ärsärskildt
maskineriet förlagt till våni ngen 3 trappor upp. I våningen 4 trappor upp finnes
lackerverkstäder för trä och metall.

Omtecknat av Henrik
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Engelsk språkövning
Fi ck idag följand e brev från Michel Koba so m är redaktör för AHTS.

Hel/rik,
Al/arehed is a pila/o of the A HTS Sho w we
had here on the weekend.
Among lhe pila/o 's is a piCl/lI'e of a Biscltit
BarrelI. These are reprodltCliolls preoduced
by Terry Aueher and Geoff Cla rke. They
have only produced 9 reproduClioflS, but as
you see from the photo, the qua/ity is
extreme/y precise. Th e)' are seJiing {hese
Jor A$ 5000 each.

If you know anyone who wOIl!d like olle
p/ease relUrn an email. A/so. do you ha ve
any updales on lhe Telemllseum video ? Are
{here any phOIOS o r info rma/ion I can pill
i'IolIr news/etter??
Regards,
Michael Koba
AHTS News/eller Co-ordirwlor

Som ni .ser fö reställer bilden Kaffek varnen (Bi scu il Barre ll ). Det är ett fanLastiskt
jobb dessa grabbar lagt ned på alt kopi era telefonen. Fantastiskt fint gjort. Tyvärr
ligger priset bortom min horison t. Är det nå n av er Som vill köpa ett ex så kan jag
fö rmed la adresser oc h telefonnummer.

Hen rik

Einar Malmgrens framtidsvisioner
En tidig morgon i höstas sände Sveri ges Radio PI ett inslag från TeJ emuseum där
Einar Malmgren berättade o m hu r han trodde att fra mtiden skulle ges Lalta sig för
lelefonanvända re. Han berättade bland ann at o m hur den fra mtida mob iltelefonen
skull e kunna tänkas fungera, och även något om det vi i dag kallar Intelligenta
Nättjänster, IN. In spelningen är ca 50 år gammalt och Telemu seum har en
kassenavspelning från en 78-varvare. Om några medl emmar hade möjlighet att
banda radioinslaget vet jag dessvärre inte.
Thoma s F
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Standarer
Hur fungerar det här med standarder för telekornmunikationsutrusming? Jag har
hittat svaret, och nu kan vi alla som har Internet Ladei av dem, de europeiska
standarderna. ETSI bjuder. Gratis sedan 1111. Dock skall man ha i minnet alt alla
webbläsare inte kan begripa vad som stär där, men man kan fa hjälp an byta till en
ny om det behövs.
The Dear ATA colleagues,
For your information the 1029 pages of the new EN 300 00 1 V/.5./ have beeil
published. I will place on the publication area of the server soon.
Read http://webapp.etsi.orglpllb/icationssearchl
to access the application directly or follow "Products"
front the ETSI home page hupt/rwww.etsi.org

"Publications

Download"

Enjoyll
Support Officer
ETSI Standards Making Support Department
Thomas F

@
Pa Internet
Nägra tips pä hemsidor till er med dator:
För alt kunna sända gratis SMS-meddelande till en mobiltelefon kan man logga in
pä MTN i Sydafrika. Där finns möjlighet att sända meddelanden orn max 150
tecken. Enda nackdelen är alt det inte gar alt sända nägra specialbokstäver, Lex. a,
och Ö. Man inte fär sända för mänga meddelanden och inte heller använda den
för kommersieilt bruk. Man kan hitta till webbsidan frän mänga länkar pa nätet,
men här är direktadressen:
ä

bup.z/www.mm.co.za/regulars/srns

Nägra andra adresser kommer här.
ATCS hemsida:
http://www.freeyellow.com/members/atcs
Kjell Arvidsson i Hässleholm:
hltp:/lhome6.swipnet.se/-w-68686
Här tvä stycken till Western Telegraph:
http://www.si.edu/nmah/lemeIIWU.htm#Series
hnp://www.cwhistory.comlhtmllWestnTCI.hlml

1
Thomas F

Videofilmen
När des sa rader skrives är Ole på väg hem till mig med en CD innehållande den
bakgrundsmusik Ole valt till videofilmen om L. M. Ericssons telefoner. I morgon
bitti ska jag träffa Lars och lämna över manu s, C D och videokassetter. Det är
stressigt just nu. Det är fredag kväll när j ag skriver detta och tidigt på söndag
morgon (Lucia) börjar Lars all redigera film en efter ett manu s som vi arbetat med
sedan augusti. Redigering sker i Karl stad.
Denny, Ove och Ole har hjälpt mig med manusförfattandet och lagt ner ett
enormt arbete på källforskning och skrivni ng. Hur mycket vi än bollat manu set
emell an oss så har det säkert smugit sig in något fel någonstans. Det får vi leva
med. Ni ska bara veta au vi gjor! vårt bästa. Vi som arbetat med filmen och gjort
projektet möjligt är:
Kjell Arvidsson, AHTS
Thomas Floreteng, STSF
Ol e Jacobsen, STSF
Christer Lanhage, STSF
Anders Lindeberg, Te lemuseum
Henri k Lundin, STSF
Bo Munkhammar, STSF
Olle Pett ersson, Telemuseum
Ove Svensson. STSF
Björn Tång, STSF
De nn y Wah lström , STSF
LinJey Wilson, AHTS
Kjell Arvidsson och Linley Wilson hån AHTS har hjälpt oss med översättning
från svenska till engelska. Översättningen kom under onsdagen så ett varmt Tack
vill jag Framföra till Kjell och Limey för deras snabba arbete med översättningen.
Christer, Bosse, Ove och De nny har gjort ett Fantas tiskt jabb med filmnin g av
deras egna klenoder som vi inte kunde filma på Telemu selIm. So m jag nämnt
tidigare så gjorde Anders oc h Olle ett stark t jobb med framploc kning och
återställande av alla telefoner. Björn fotograferade och Ole. Denny och jag
servade Lars som filmad e. Nu håller vi tummarna för att klippning och red igering
av videofilmen ska gå bra. Tyvärr lyc kas vi väl inte med att hinna kopiera
filmerna innan jul. men den so m väntar på .... Vi räknar med att tilmen ska kunna
skickas ut under januari. Avslutningsvis vill jag framföra mitt TACK till er all a
som bidragit till att göra vår videofilm " Sveriges Telehistoriska Sa mlarFörening
visar i samarbete med Telemuseum telefoner tillverkade av L. M. Ericsson"
möjlig. Ett ston TACK till er alla
Nu väntar vi bara på tittarnas reaktioner..
Henrik
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Fi,l,les
Till dettas nummer finnes inget speciellt an annonsera om.

Liisarfrägor
Inte heller har vi fätt in nägra läsarfrägor, Tyder det pä att medlemmama är
sä otroligt kunniga om bevarandet av gamma! telehistoria, eller?
Däremot har vi tän in nägra saker som

Önskas
Cobror aIla färger och typer. Helst sädana som ej saluförts i Sverige.
bengt G romlin Tel: 08-660 12 60
BC 564 bottnar eller kornpletta apparater. Delar till Ericofon. Dei I Svenska
Telegrafverket, inbunden (origina!versionen).
Patrik Nilsson Tel: 0454-99444
Vev tiU Bellapparat.
Henrik Lundin Tel: 08-7453347
Kretskort TLU 25 till växel A335.
Thomas Floreteng Tel:08-777 5470

God Jul
och

0

Gott Nytt Ar
önskas alla

JPoonetisenläsare

SÄTTET ATT VINNA VÄNNER
GENOM TELEFON.
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V.

vinner eller rörlorar man orta genom sitt sätt

• ,.
: emot d em. Alit hva d vr.saga,
oc h sat t et hvarpa.."VI saga
M

!HL........J det,

är iignadt alt ,ätergifva var personlighet. När vi
i telefon, skicka vi den minsta förändring i var
röst till den person, med hvilken vi tala....-- vir personlighet blir Scl
alt säga öfverEörd medelst telefonträden, och den visar sig vara angenäm eller ieke, allt efter den uppmärksamhct, vi skiinka ät att göra
den sidan.
De vid telefonbolaget anställda böra vara föredömen, da det
gälter telefonens rätta användande. Det finns nära 2,000 anslällda
vid Aktiebolaget Steekholmstelefon, hvar oeh en med sin egen
personlighet. Hvar oeh en kan- bidraga till aU vinna ,viinner ät
det företag, i hvilket han är nnställd, och hvar och en har ett
ansvar i detta afseende.
Det 'är för alt fästa uppmärksnmheten vid detta ansvar, rörsöka inpränta dess vikt oeh visa sättet, som detta lilla häfte har
utgirvits. Det fordrar samarbete pli alla omräden och god vilja,
men det lägger ieke nagon börda pa nägon, utan vil( i stället tülta
arbetet rör alla.
'

~LgJ.~:.~:;~:.:.:.!.i
tala

ARTIGHET.

ar

Eu
de säkraate sätten alt rörlora den persons aktning, med
hvilken man talar, iir alt icke gifva .,akt pa hvad han säger. En
koncentrerad uppmärksamhct vid eU. telefonsamlaI är elt tecken
pa aktning rör den talande, som i flesta fall värderas. Korta afbrulna svar eller ohöEliga fragor, sasom: »Hvem vill Ni tala med?»
etc., äro brister i höflighet, som alla telefonerande, isynnerhet de

hos telefonbolaget anställda, bora. 'ildvika. När man vill vara
höflig i telefon, flnnes dcit ätskilliga saker, man bör hAna i minnet.
Vi kunna ieke se den person, med hvilken vi' tala, men telefonen äterger, i hvilken ton vi tala och aUa föriindringar i vär röst
sn fullkomligt, att vi alltid müste vara herre öfver oss sjiilfva. Vi
stil icke ansikte mot ansikte, men röst mot röst, och det iir af
niistan större betydelse. Lär Eder tala klart oeh ·tydligt i telefon
med naturlig höjning och sänkning af rösten. Koncentrera Eder
tanke pa samtaleloch
tala med 'ett leende, Om Ni kommit pä
fel linie, bed da om ursäkl och erinra Eder alt det är Ni, som
kanske afbru tit n~gon, som ej bör' klandras för misstaget. Artighel är som olja pä en maskin,' Fattas den, blir det friktion, och
friktion i telefon bör undvikas.

BRUKET AF TELEFON.
Oe, som anviinda telefonen, böra görn sig förtrogna med de
allmänna regler, som böra iakttagas, ndr man ringer upp eller svarar
pa en uppringning. Dessa regler finnas i telefonkatalogen, oeh
nägra minuters läsning ge besked. Vid uppringning bör man rädfräga katalogen i de flesta fall. En 'stor procent af felkopplingama
iir en direkt följd nf att man begän fel nummer. Det finncs t. ex.
en aändJig- massa sammanställningar af nummer med 5 siffror, och
man blandar ofta. hop dem, om man litar pä minnet.
Tid . sparas och förtret undvikes, om den uppringda personen
genast indentifierar sig. Det rät,ta sättet att svara i telefon är att
säga t. ex. ,Johanss'on & C:~, Johansson tala~ll. Delta upplyser
genast hvem som svarar, och den uppringde är redo alt moUaga
telefonmeddelandct.
Svara pä en uppringning fort och i artig ton samt tala tydligt.
Kom ihäg - artighctcn i telefen 1;>örjarnär klockan ringer. Säg
genast hvem Ni' är och faHa Eder kort, oberoende aE samtalets
innehäll. Om Ni Icke är den person, man 'önskit tala med, gif
dä genast besked därom och, om ,möjligt, upplys samtidigt artigt
hvar denne befinner sig ·samt erbjud Eder alt frllmföra budet och
gif pä. nigot säU tillkänna, alt N~'~änner ansvar för att det kommer 'att rätt fra~föras.

VÄROEi

AF ATT VARA ARTIG.

Artigheten är värdefull, man kan aldrig {~:för myeket aE den.
Ju större den är, desto större viirde har den. En jämförande
studie af verkan utaf höflighet oeh ohöflighet visar, alt hönigheten
har en rent kommersietl betydelse, Den betalar sig. Den vinner
vänner (ör Eder. Medan Ni, som är anstiUd i bolaget, talar .i
bolagets ärenden, ~är Ni botaget~ {ör den person, med hvllken Ni
talar, oeh Eder artighet i telefon vinner vänner ~gr bolaget,
Artighet mot allmiinheten är aE största betydelse för allmänna
opinionen mot bolaget. AlImänheten bar rält alt fordra artighet,
ach ·hvarje. i bolaget anställd person bär nnsvar för; alt den, som
tatar titt bolaget, blir bemöU med artighet.
Vi . antaga aU en skohnndlare vet mera om skor än vi. Vi
skulle gä till honom f.ör alt fä upplysningar angäende skor. PA
samma säu är det naturligt alt man nE oss väntar, aU vi skola
veta 'mer om telefonens räUa bruk an utomstäende, När allt kommer omkring, blir artighet tält .en vana. Ju artigare vi äro, desto
artigare äro andra mot 055. Om vi ocksä gifva bort var artighet
vid hvarje tiUfälIe, betalar den sig tj~vät dubbelt. .Den ger oss en
icänsla af tillfredsställetse öfver alt lia gjort det riU~, oeh vi vinna
vänner genorn telefonen.

KOM

IHAG

OCH HANOLA DÄREFTER:

pa

1:0. Koneentrera Eder uppmärksamhet
hvad som sägs i
telefon.
2:0. Tala klart och tydlig~.
3:0. Svnra raskt och artigt. Var vänlig.
·4:0. Använd katalogen, sa aU Ni är säker.
aU .rätt nummer begäres.
5:0. Var' ej snar alt klandra telefonisten för eU misstag, som
hon kanske icke begaU.

pa

Den vänliga och lugna riislen segrar:

Stockhelm
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