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Sveriges Telehistoriska
SamlarFörening
5 ar
Därför har vi gjort en liten frägetävling. Pa Phonetikens sista 2 sidor har vi lagt
in lite olika telefonapparater
ifärg. Telefonerna är numrerade fran I till 12.
Försök att fä fram sä mycket du vet om respektive telefonapparat.
Frägorna

vi önskar svar pä är:

I.

I vilket land tillverkades

2.

När kom modellen

3.

Vad heter tillverkaren?

telefonapparaten?

ut?

De tre först öppnade rätta lösningarna
omnämnande
i Phoneriken.

pä frägorna kommer

För att göra tävlingen lite svärare för vär kunniga
telefoner som inte är vanliga i värt land.
Är du Iycklig ägare till nägon/nägra
Henrik Lundin.

av apparaterna

Vi är dessutom intresserade av alt fä f1er fotografier
framtida publicering i Phonetiken.

läsekrets,

alt f1l ett
har vi valt

i tävlingen,

kontakta

av "udda" skapelser

inför

Styrelsen

,.~"

'1".

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Adress:

Styrelse 1998 - 1999:

c/o Henrik Lundin
Malungsvägen 57
SE - 19271 SOLLENTUNA
Org. nr. 802400 _0435
Postgiro 75 73 64 _ 5
Medlemsavgift: 100 kr/ar
Familj: 130 kr/ar
Inträdesavgift: 20 kr

Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Kassör:
Suppleanter:

~.._._...

__

bengt G. romlin
Thomas Floreteng
Henrik Lundin
Kare Wall man
Rustan Gandvik
Gunnar Modig
Richard Norell
E-mail: STSF@lycosmail.com

___!!y~.kort~§t_!lcl<holm

_

Redaktörens ruta
Tiden gär fort. För er som inte redan märkt der. kan vi andra tala om alt sa är fallet.
Framförallt gär det Iortareju äldre man blir. Ta till exempel STSF. Vi harblivit 5 är äldre,
och
det
var
som
bara
attan
vad
fort
tiden
gick!
Henrik, vär hittills ständige sekreterare har beskrivit hur det heia startade. Det är nästan
som The Big Bang. som en dei skulle kunna uurycka det. Först fanns det ba ra en
koncentrerad massa. Det var alla samlare med sina otroliga kunskaper. Innan vi visste
ordet av exploderade verksamheten.
AJla intresserade hörde av sig. Sedan lugnade
telehistorens universum ner sig och ämnet var inte längre lika hett. Antalet medlemmar
blev fler och nägra försvann. En dei sälde t.o.m. sin samling. Expantionen avmatiades
och ämnet blev svalare. Men heia tiden expanderade värt universum, sakta men säkert.
Under tiden skedde under utanför värt inre universum. Unga förmägor insäg historiens
betydelse. Phonetiken hade bilagor frän den kommande generationen.
Berättelser om
Watson & Bell, och Lars Magnus E. Traditionen fortsätter i deua nummer. Ä ven om man
mäste hälla beräuarna under arrnarna tills de blir flygfärdiga, eller vad sägs orn Henriks
lilla beräuelseom grabbarna frän Chalrners sorn skulle skrivaen uppsatas om fingerskivans
historia.
Andre sepiembcr korn ett mailtill mig frän tvä Chalrnersssrudentcr,
som fän i
uppdrag att skriva en uppsats om "Fingerskivan för telefon och dess efterföljare
- knappsatsen".
Grabbama, Andreas Nilsson och Oskar Wiberg, undrade orn jag
visstc var man kunde hitta material i ämnet. Jag svarade au det inte fanns nägon
samlad dokumenatation.
men alt jag kunde leta reda pä källor rnot utbytande av
en färdig uppsats. Delta accepterades.
Tre helgliknande dagar senare lämnade jag en hel lang rad hänvisningr. Frän
Ericsson Rewiew, Kungl. Telegrafstyrelsens
cirkulär. till tidningen Tele. Där
Iauns det rncsta av vad jag trodde de behövde av text och bitder. Själva sökandet
tick de göra själva.
Sedan hörde jag ingerning förrän i mitten av november. Da kom eil mail med
uppsatser sorn bilaga. Snabbt insäg jag det telehistoriska publiceringsvärdet,
och
frägade om vi kunde ha uppsatsden som bilaga i vär tidning. Man kanske kunde
värva nägra medlemmar till. ..
Som ni ser är resultatet av Henriks korrespondans
deua nurnmer av Phonetiken.

med grabbama

fran Chalrners

bilagt

Nu till nägot hell annat. Som ni märkeräromslaget
i färg denna gängen. Vi villecelibrera
vän femäriga jubileum pä deua sätt. Tyvärr är det väldigt dyrt med färgtryck, sä näsia
nurnrner kommer att ha siu vanliga gammaldags sandbruna omslag. Hoppas ni star ut
med der, Men man vet inte, Det börjar faktiskt bli dags au söka en efterträdare till mig
som redaktör, Har du funderingar om hur man gör informationsmaterial
eUer tidningar.
som proffs eller glad amatör (sorn jag). hör av dig till mig eller nägon i styrelsen, Själv
har jag lovat au kvarstä äret ut, men sen är det stopp. Da har jag redakterat (konstigt ord)
i sex är och tidningen behöver fräschas upp med en ny redaktör. Eller varför inte en hel
redaktion? Eller varför inte ha ett delat redaktörsskap där man gör vart annat nummer?
Ideerna är mänga men de mäste ornsäuas i praktiken. Och viII man omsäua sin miljö av
IT-prylar i praktiken kan ju man köpa en liten hernväxel som kan styra samtalen med
hjälp av nummerpresentation.
Svärmorsfilter?
Ettlitet f.d. källarföretag i Askim utanför
Göreborg har hittat pä en läda som klarar sädam. Pentiline heter burken. Fräga Claes
Olsson om han harden hemma. ELFA harden. Själv tror jag pa Robert Lind i Kramfors.
Han är min idol. Förutom Hasse Alfredsson förstäss.
Hoppas vi alla ses i Jönköping,

och tills dess - ring försiktigt.

Veva lungi.
Thomas

F

Kassiirens koll
Som rnänga av er känner till, har vär medlem Hilding Karlsson
avlidit. Hilding var hela sin yrkesverksamma
tid (1930-1973)
anställd vid Telegrafverket/Televerket,
först i Oskarshamn och
senare i Hultsfred och Kalmar.
Hilding hade eil välkänt gott
handlag med mekaniken.
Som exempel kan nämnas au han
byggde en kopia av "kaffekvamen".
Han var även en skieklig
reparatör av leksaker (modelljärnvägsmateriel
mm). Samlandet
omfattade
inte bara telefonica
och telegrafica utan även radio
och fotografica.
Hilding var föreningens
näst äldste medlem
(85 är vid sin bortgäng) och var med i STSF frän begynnelsen
1994.
-0 -

1998 ärs räkenskaper
överlämnades till revisorerna kring 25 januari. För dig sorn
inte bara är intresserade
av telefoner utan även av pengar kan det vara lämpligt att
läsa bai ans- och resultaträkning
sorn äterges i den na Phonetik.
Liksom det närmast
föregäende
äret är det ekonomiska
resultatet negativt men vi har tillräckliga medel
i kassan och under 1999 kommer vi med hjälp av videofilmprojektet
an stärka vär
ekonomi yuerligare.
Ärets medlemsavgifter
har flutit in i god takt men jag saknar
fortfarande
eil 20-ta1. Orn du inte betalt ännu och dirt förtryckta
inbetalningskort
har försvunnit
i högarna av pappers-, trä- och plätskrot sa gär det givetvis alt
använda vanlig postgiroblanken
men glöm da inte an tala orn vern du är. DeI är
närnligen lattare för dig att veta än det är för mig.
1999-02-25

hade föreningen

(föreningar och museer).

I 10 rnedlernrnar,

varav 2 heders och 6 partners

Nya medlemmar sedan Phonetik 3/98 är Harald Bergwik

i Sundsvall och Lars Eriksson i Stockholm.
En fräsch version av matrikeln
är
bilagd denna Phonetik.
Observera,
som vanligt, alt matrikeln
inte fär spridas da
den innehäller
uppgifter som inte finns i allmänna telefonkataloger.

Till denna Phonetik
Kontrollera
gärna
förekornrner.

är. som vanligt, bifogad en lista över antik- och samJarmässor.
med aktuell arrangör före besök. Programändringar
Rustan

@
"Östersund Ohoj!"

I Sundsvall fanns en entusiastisk
telegrafist.
GustafWilhelm
Dahlströrn.
Med stor
energi utförde han pionjärarbetet
med an införa telefonen i Medelpad.
Redan i slutet
av december
1877 meddelades
i lokalpressen
an försök med telefonsarntal
hade utförts
mellan SundsvaJls och Härnösands
telegrafstationer,
Pa nyärsaftonen gjorde man ett
liknande försök rnellan Sundsvall
och Östersund
men med däligt resultat. Nytt försök i
början av januari 1878 lyckades bättre. "Östersund
Ohoj! ropades det med sädant
eftertryck alt man kunde frestas tro att den anropande endast var pä 50
60 stegs
avständ" omtalar en samtida skildring.
KOTtaTe meningar uppfattades
ganska väl, men
längre meningar hördes nägot otydligt. Sanger man sjöng i Sundsvall
hördes ganska
tydligt - ti 11och med de olika stärnrnorna.
Dahlströrn gjorde vissa tekniska
förbättringar och vid ett provsamtal
med Härnösand
i februari visade det sig an
"telefonens
förrnäga an framföra människorösten
ätrninstone fördubblats".
ä

Forts sid 12
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H enriks hörna
Hej igen!
Nu har det snart gän 5 ar sedan den första träffen 1994-04-09.
Da träffades 22 personer som var intresserade
av gamla
telefoner och startade STSF. Idag är vi 110 stycken Det är en
rätt bra ökning av medlemsantalet.
Tyvärr har vi tappat 3
medlemmar
av de ursprungliga
22. De övriga 19 är fortfarande
medlemmar.
Föreningens
tillväxt har varit järnn under ären. Vi har blivir kända
utomlands
och räu medlemmar
frän Australien, Danmark, England, Finland,
Italien, Kanada, Norge, Spanien och USA. Föreningens
framtid ser ljus ut,
loch

med S-ars firandet har vi
i styrelsen

första medlemmarna

närt

en annan punkt i föreningens
verksamhel.
[aller för §6. Und er paragraf 6 i vära stadgar

De
kan vi

läsa:

"Föreningens
angelägenheter
handhaves av en pä ärsmötet
vald sryrelse,
bestäende
av ordförande
och fyra ( 4 ) ledamöter,
Ordförande
väljs varje
är och av övriga fyra ledamöterna
väljs tvä varje är och för t va är i
sänder. Styrelsen skall bestä av ordförande,
vice ordförande,
kassör,
sekreterare
och vi ce sekrcterare.
Drdförande
övriga

utses genom

bcfauningshavare.

personligt
Styrelsen

val, varefter

styrelsen

inom sig utser

uiser inom sig vem eller vilka som

skall va ra firmatecknare.
För kontinuitet
i styrelsearbetet
bör max. tre ledarnöter utbytas per är.
1ngen ledamot fär sitta i styrelsen
mer än sex (6) ar i rad. Styrelsen är
beslutsmässig
om minst tre (3) ledamöter
är närvarande,
Pa ärsmötet
utses även tvä ( 2) styrelsesuppleanter
an ersäua Iränvarande
ordinarie
styrelseledamot.
Dessa väljs pä tvä ar och pä sä sät! alt endast en väljs
varje är."

De tvä som nu lämnar styrclsen är Themas och undertecknad,
Vi har suuit i 5 är
och kan inte väljas om för en ny period om 2 ar. Jag har hört lite gnissel om der
understrukna
i paragraf 6 ovan. Men jag vill försvara denna mening. En Iörenings
verksamhet
ska inte hänga pä nägra enstaka personer. Alla i föreningen skall bidra
till dess utveckling
och existens. Om samma personer sitter i styrelsen heia tiden sä
kornrner inga nya ideer fram. Föreningsarbetet
stagnerar och rullar pä i gamla
hjulspär, Genom utbytet av styrelsemedlemmarna
ges föreningen
möjlighet till nya
ideer, nytt blod, ny initiativkraft
och en spännande
utveckling.
Trötta
styrelserepresentanter
fär möjlighet alt koppla av och samla krafter. Vem vet, de
kan kanske väljas in igen om nägra är, Nägon paragraf mot deua finns ju inte.

Jag vill passa pa att tacka er alla för de gängna ären, Jag har genom mitt arbete som
sekreterate
i föreningen
kommit att
rnänga nya vänner. Det är en vänskap som
jag hoppas kommer att besiä trots alt jag lämnar styrelsen, Tack ocksä tilJ övriga
styrelsemedlemmar
för värt fina sarnarbete genom ären. Slutligen viII jag önska den
nya styrelsen "Lycka Ti 11" i ert arbete för STSF.

fa

Henrik

o

Ardsmöte 1999
Följ med STSF i Hakon Brunius Fotspär i
Vätterbygden
Aktiviteter i samband med STSF:s Arsnzöte
19990424-25 i
]önköping /Kyrkekvarn
Dag 1lördag 24/4.
Vi samlas vid Eurostop Jönköping kl. 13.00.
Gernensam färd till Sveriges största Radiomuseum sorn ligger pä gamla
Tändsticksornrädet.
Samlingen är eu verk av Erik E Karlsson sorn samlat radio i
ca 70 Ar.
Darnsällskap som inte viII besöka museet kan göra shoppingtur
med guide.
Efter besöket pa Radiomuseet
tar vi en rundtur med Vanerbygdens
Veteranbilsklubbs
gamla Capitolbuss och besöker olika sevärdheter i Jönköping/
Huskvarna. bJ.a. Vauenledningsparken
dar Hakon Brunius Iörsia tillverkade
telefoner användes.
Eftcr Rundurren äter vi en bit mal pä Mäster Gudrnunds

Källare.

När mältiden är avslutad omkring kJ. 19.00 kan dom som viII följa med pa en
enkel "efterfest" i en lokal som är reserverad pä Dermys villaomräde,
Medlemmama
tar med sig lämplig dryck och snacks för eget behov. Även enklare
telefonsamling
pa omrädei kan besökas,
Enklarc "naurnat" i form av varmkorv kommer att serveras till dom sorn
fortfarande är hungriga.

Dag 2 söndag 25/4
Samling vid Eurostop Iiinkoping

kl. 11.00.

färd till Kyrkekvam som Jigger 35km nordväst Jönköping
nära
Mullsjö, Där verkade Hakon Brunius med sitt företag och tillverkade bJ.a.
telefoner m.m.
Sedvanliga Arsmötesförhandlingar
med fika. Farn. Eneskjöld berätrar om
Kyrkekvarns historia m.m.
Bytesstund pä gammal telefonrnark, efter detta hernfärd.
Gemensam

Du som kommer enbart till Arsmötet skaLl vara i Kyrkekvarn
kl. 12.00. Kyrkekvarn ligger mellan MuLLsjö och Falkiiping väg 47/
48 ach en skylt som det stär Kyrkekvarn visar var du skall svänga
av stora vägen.
'OBSt Har ni ndgra Brunius telefoner (delar) ta giirna med
dom.

o

Ardsmöte 1999
Yiigbeskrivning till Eurostop och Radiomuseet.
Kommer du E4 norr eller söderifrän svänger du av motorvägen vid Trafikplats
Ryhov. Följ skyltama till Eurostop stanna vid Statoil-macken.
Kommer du trän Göteborg eller Trollhättan kör Riksväg 40 rnot E4 och vidare
mot Stockholm samma avfart gäller som ovan.
Kommer du med räg eller buss gär du direkt till Radiomuseet pä Tändsticksornrädet (4 rnin), Var där senast kI.13.15.
Övemauningsalternativ:
Det är ofta svärt alt fä tag i Hotellrum i Jönköping
p.g.a. mässor pä Elmia, men dä
jag kollade med olika Hotell fanns den inget reserve rat till denna helgen. Sä om ni
skal! boka rum var snabba, vänta inte för länge.
lag kan rekommendera nägra Hotell i Centrum , nägra nära E4, Vandrahem och
campingplatser. (Helgpriser).
Hotel! i Centrum:
Prize Hotel
Tel. 036 719280
Litet enkelrum 395 kr inkl. frukost
Dubbelrum
545 kr inkl. frukost
Comforl Home Hotel
Tel. 036712800
Enkelrum
495 kr inkl. kvällsrnäl och frukost
Dubbelrum
695 kr inkl. kvällsrnäl och frukost
HoteIl vid E4:
Eurostop Hotel Tel. 036 183600
Enkelrum
520 kr inkl. frukost
Dubbelrum
570 kr inkJ. frukost
Good Morning Hotels Tel 036164100
1-3 personer i samma rum. 499kr/rum inkl.frukost för alla.
Vandrarhem:
Huskvama Vandrarhem STF
Tel. 036148870
Pris per bädd för rned!em 130kr, frukost 35kr.
Rum för 2 personer finns, säg bara tilJ när ni beställer sä ordnar vandrarhemmet
det. Ä ven grupprum upp till 4 personer gär att ordna.
Camping med egen husvagn:
Kyrkekvarn Kanot Center
Tel. 0515 761005
Mullsjö Camping
Tel. 0704 690243 kl- 10-12 eller 16-18.
Har ni nägra funderingar kring aktiviteter eller andra övernattningsaltemativ
kontakta mig sä kanske jag kan hjälpa er med telefonnr m.m.
Hälsningar Denny Wahlström. Tel. 03670400

bost.

036191860

a1.·.
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Arsmöte 1999
KALLELSE TILL ÄRSMÖTE 1999.
Hänned kallas Du till Sveriges Telehistoriska
Plats: Kyrkekvam.

SamlarFörenings

ärsmöte

1999.

(Ligger mellan Mullsjö och Falköping.)

Tid: Söndagen den 25 april 1999 kJ 12.00 - 16.00.
Önskernäl
rran styrelsen: Informera styrelsen om du kommer bäda dagarna
eller bara pä ärsrnötet. Deua för detaljplaneringens skulI. kaffe m.m.

Program:
Kl. 11.55
KI. 12.00
KI. 14.00
KI. 14.30

-

12.00
14.00
14.30
16.00

Samling.
Ärsrnötesförhandlingar
enligt nedan.
Informalion om Kyrkekvarn. Kaffe.
Bytessiund för medlemmama.

Pa dagordningen:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15

16.
17.

Mötets öppnande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för rnöter.
Val av IvAjusteringsmän, vid behov fungerande som rösträknare.
Upprättande av förteckning över de närvarande.
Fräga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av dagordningen.
Styrelsens verksamhetsberättelse,
Revisorernas granskningsberättelse.
Fräga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut om inträdesavgift och ärsavgift till föreningen för kornrnande
verksamhersär (förslag 20 + 100 kr).
Val av:
a.
Ordförande för föreningen.
b.
Styrelseledamöter.
c.
Styrelsesuppleant.
d.
TvA (2) revisorer och revisorssuppleanrer,
e.
Valberedning .
Beslut om ersänning eller arvode At styrelseledamot eller föreningsmedlem.
Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman:
Fräga om familjemedlemsskap.
Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen senast en mänad
före stämman:
Förslag till revidering av stadgarna § 16.
Övriga frägor,
Mötets avslutande.

o

Arsmöte 1999
STSF:s verksamhetsberättelse

för 1998.

Under äret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare.
Vice sekreterare:
Suppleanrer:

bengt G romlin
Thomas Roreteng
Ove Svensson, 1998-01-01 - - 05-16
RustanGandvik,
1998-05-16-12-31
Henrik Lundin
Kare Wallman
Gunnar Modig
Richard Norell

Styrelsen har haft fem protokollförda möten och tva medlemsmöten har hällirs
under äret. Föreningens ärsrnöte hölls lördagen den 16:e maj 1998 k.112.00 - 16.00
pa Telemuseum i Stockholm. Närvarande var 18 medlemmar. Föreniogens
medlemsavgift fastställdes pa ärsmötet till 100 kr och inträdesavgiften 20 kr för
1999. 25 kr extra för porto till medlemmar bosatta utanför Sverige behölls
oförändrat.
Dagen efter ärsrnötet anordnades en vandring i Gamla Stan och pa Söder under
ledning av K.Y. Tahvanainen. Till detta rnöte kom 9 medlemmar inklusive K.V.
Vandringen gick till de adresser där a1lt startade pa I 850-talet.
Medlemsmöte nr 2 hos rnöbelsnickarmästaren Stefan Erelöf hölls 1998-09-29. Till
deua möte kom 12 medlemmar. Efter denna programpunkt hölls eu föredrag om
äldre telefonmateriel inom armen av Bengt Geijer.
Videofilmen "Sveriges Telehistoriska SamJarFörening visar telefoner tillverkade
av L. M. Ericsson" inspelades under äret. Smärre justeringar kvarstär men filmen
beräknas vara klar för distribution under vären.
Medlemsbladet "Phonetiken" har kom mit ut till medlemmarna med tre nummer
under äret. "Eu arbe te om L. M. Ericsson" ett specialarbete av Susanne Govella
kom med som bilaga till Phonetiken no 2. Ingen sponsring av utskick har behövts
under äret.
Inköp av en scanner till datom för inscanning av bilder till Phonetiken har gjorts.
Dessutom inköptes ett registerprogram för föreningens verksamher.
Under sommaren hade föreningen besök av en representant frän AHTS i
Australien. Samarbersfrägor togs upp och erfarenheter diskuterades.
Den 31/12 - 98 hade föreningen 102 betalande medlemmar, 2 hedersmedlemmar
och 6 partners-medlemmar (partner = telemuseer och andra
telefonsarnlarföreningar),
Sollentuna 1999-01-05

Henrik Lundin sekr.

bengt G. romlin ordf

9

Arsmöte 1999
BALANSRÄKNING,1998
TlIIgängar

Ingäende saldo

Kassa (1910)

Förändring

Utgäende saldo

195

195

Postgiro (1920)

10176

0
-2521

7655

Summa

10371

-2521

7850

Eget ka~ital

0
10371

0
-2521

0
7850

Summa

10371

0

7850

Skulder och
eget kapital
Skulder

RESULTATRÄKNING,1998
Intäkter

3000
3610

Medlemsavgifter
Försäljning av materiel

Summa intäkter

10206
614
10820

Kostnader

5400

Förbrukningsmaterial
och -inventarier

4538

6250
6500
6982
6991
7632

Postbefordran

2905
2165
195
2819
786

Övriga externa tjänster
Föreningsavgifter
Videofilmprojektet
Representation

Summa kostnader

13408

Rörelseresultat

-2588

Ränteintäkter
Arets resultat

67
-2521

o

Arsmöte 1999
REVISIONSBERÄTTELSE

AVSEENDE

1998 ARS RÄKENSKAPER

FÖR
SVERIGES

TELEHISTOR'iSKA

SAMLARFÖRENING

Vi har granskai ärsredovisningen,
rlIkeoskapema
och styrelsens lörvaltningsberältelse
rlIkenskapsäret
1998 och avger lörI)ande revislonsberAltelse.
Vi tillstyrker:
- All nssultat och balansrllkning

fastställes

- Alt 'reis

som ärsrnötet fastställar,

Overskott disponeras

- Alt styrelsens

Granskningen

TroilhAttan

enligl avgivna rlIkenskaper.

ledamOter beviljas ansvarsfrihet

fOr rAkenskapsArel

har utförts enligt god revisionssed.

199s-<l1-27

Stockho1m 1999-01-31

Ä;J~
Christer lanhage

lennart

Valberedningens

Axelsson

förslag 1999:
väljs fOr ] sr

Ordförande:

bengt

Kassör:

Rustan Gandvik
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Stort TACK till Gösta Thames!
STSF vill framföra sitt STORA TACK till Gösta för den donation av litterarur
som föreningen erhällit. Onsdagen den 6 januari bilade Henrik till Gösta i
Mjölby och fick med sig tvä välfyllda flyttkartonger med artiklar, böcker och
kompletta ärgängar av Ericsson Review. Vi har ännu ej hunnit gä igenom och
dokumenterat gävan. men där finns mycket inrressanta artiklar som vi hoppas
kunna delge läsama av PhoneLiken framgent.
Styrelsen

Forts fran sid4.

Vid rrävaruexporrörernas sammanträde i Sundsvall i början av 1881 presenterade
telegrafassistenten Dahlström eU förslag frän Bell telefonaktiebolag i Stockholm,
som ville bygga eu lokalt telefonnät för staden med omnejd. Nätet skulle omfatta
samtliga sägverk norrut till Vivsta och Alnö och söderut till Klampenborg.
Svartvik och Nyhamn. Bolaget förband sig att anskaffa rnateriel, bygga
ledningama och anställa stationspersonal. Abonnenterna skulle hyra apparater
och ledningar rnot en ärlig avgift. Man visade stort intresse för förslaget och
arbetet med ledningama startade inorn kort. Telefonstationen inrymdes i det
Hellbergska huset i hörnet av Storgatan och Norra Thllgränd. Huset försägs med
en tombyggnad för ihopsamling av de trän olika häll inkommande ledningama.
Den öppnades den I augusti 1881.
(Källa: Liten Telehistoria. Telegrafens och telefonens utveckling i Medelpad
1856-1964. Av Yngve Näsholrn. Inforrnationsenheten, Televerket Sundsvall.)
K. V. Tahvainen

Hur det hela började ...
eller

Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings bildande.
En historisk tillbakablick
ag (Henrik Lundin) har varit intresserad av gamla telefoner sedan början av 1960talet. Nägot egenrligt samlande sköt inte fart förrän jag köpre 5 gamla telefoner av
Richard Norell, Det var den 15:e maj 1992. Den 3:e juni fick jag köpa resten av hans
samling. Det var 10 telefoner inklusive 2 st "taxar" som jag gärna ville ha. I-Ian
nämnde dä namnet Bosse Munkhamrnar
för mig, en kille som samlade telefoner. En
av "taxama" kom frän honom. Jag gillade Richard sA vi höll kontakt och under Met
hjälpte han mig alt renovera nägra gamla telefoner som jag fält tag pä.
I början av septernber 1993 säg jag en annons iON att en person sökte gamla
telefoner alternativt gamla telefonprylar. Jag svarade till en telefonsvarare
och blev
sen uppringd av Bosse Munkhammar
den 6:e september. Vi spräkades vid och han
nämnde alt han skulle komma till Stockholm pä onsdag samma vecka, Jag bjöd in
honom och hans vänner att beskäda min samling när dom ändä var i "sran". Jag
nämnde detta för Richard och han ville gärna vara med ly han hade aldrig träffat
Bosse, trots atr de hade haft affärer ihop.
Den 8:e september kom Bosse Munkhamrnar,
Ove Svensson och Denny Wahlström
hem till mig, Hos mig var dä redan Richard Norell. Vi tittade pä min samling och
slog oss sedan ned viel en kopp kaffe och pratade. De beräuade an de klockan 20.00
skulle hem LiD bengt G romlin Iör alt titta pä hans samling. Jag var inte blygare än
alt jag frägade orn inte Richard och jag kunde fll följa med. bengts samling hade jag
läst om i TELEvärlden
men aldrig seu. Bosse ringde till bengt och frägade, Det var
okej. Vi for in till bengt sorn bodde pli Banergatan.
Tala orn samling! Den var klart imponerande.
Under tiden vi spräkades vid kom iden
upp om att vi skulle bilda en samlarförening.
Vem som först nämnde det vet jag inte.
Alla tyckte emellertid all iden var god och vi skildes At med en förhoppning om alt
nägon skulle ta tag i detta och se till att en samlarförening
bildades.
Tiden gick. Inget hände. I november slogjag
Det första gick ut den I I :e november 1993.

rnig ned och författade

följande brev.

TelefonsamIare
!?
Vi träffades nägra stycken i början av september som är intresserade av gamla
telefoner. 011 föddes tanken pä an bilda en förening, där vi kunde anordna träffar,
byta information, dela med oss av vära kunskaper mm.
Exakt hur föreningen ska fungera vet jag inte. Det fär tas upp om det !inns
tillräckligt intresse, Det är för att undersöka detta som du far dessa rader frän mig.
Är du intresserad sa besvara bifogade fragor och skicka det tillmig. Sätt samtidigt in
20 kr pä mitt postgirokonto
883273-5 för an täcka de kostnader jag har för denna
iruresseförfrägan. Jag lovar dig da en kopia pa "medlemsmatrikeln"
samt hur svaren
pa frägorna blev. Hur fortsatta upplägget blir beror pä intresset för Sveriges
TelefonsamIares
Jntressef'örening:

Forts

Samlar Du gamla telefoner?
Är Du specialintresserad ? t.ex.
- LM-apparater?
- Kongl Telegrafverkets apparater?
- Samtliga telefoner

- Litteratur
- Telegrafapparater
SamJar Du aJlt inom teletekniken?
Är Du intresserad av alt träffa likasinnade?
Kan Du tänka dig att dela med dig av
dina kunskaper inom telefoni?
ViII Du ha kontakt med likasinnade för an
fä möjlighet till komplettering av din samJing?
ViII Du ha ett medlemsblad regelbundet?
Kan Du tänka dig bidraga med artikJar?
Kan Du tänka dig deltaga i föreningsarbetet?

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej
Nej

I medlemsmatrikeln viii jag ha följande uppgifter:
Eftemarnn, Fömamn, Adress, Postadress, Telefon dagtid, Telefon kvällstid,
Specialintresse.
Sprid gärna derta brev till likasinnade!

Fax,

Med vänlig hälsning
Henrik Lundin
Det tog fart! Den IO:e december var vi redan 16 intressenter till föreningen. Näst
sista raden i mitt brev ang "Sprid gärna detta brev till Iikasinnade!" tog man inte
fasta pä. Men man ringde gärna mig och gay mig namn och adress pä samlare som
man kände till, Efter en sä stark respons sä beslöt jag att kalla tilJ ett första möte för
att diskutera en förenings bildande. Brev 2 och 3 fick gä ut i samma kuvert, och gick
ut i början av februari.
Hej telefonsamlare!
(Brev 2)
Här kommer resultatet om intresset för att bilda en förening för telefonsamiare
jag lovade i enkäten. Tjugo (20) svar har inkommit till dags dato,
10 januari 1994. Svaren fördelade sig enligt följande:
Samlar Du gamla telefoner?
Är Du speciaJintresserad ? t.ex.
- LM-apparater?
- Kongl Telegrafverkets apparater?
- Samtliga telefoner
- Litteratur
- Telegrafapparater
Samlar Du aJlt inom teletekniken?
Är Du intresserad av an träffa Iikasinnade?
Kan Du tänka dig att dela med dig av
dina kunskaper inom telefoni?
ViII Du ha kontakt med likasinnade för an
fä möjlighet till komplettering av din samling?
ViII Du ha ett medlemsblad regelbundet?
Kan Du tänka dig bidraga med artikJar?
an Du tänka dig deltaga i föreningsarbetet?

19
4
11
II
9
13
10
10
18

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

1
9
0
0
6
0
4
6
0

Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej

18 Ja

0

Nej

19
17
1I
10

0
0
5
7

Nej
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
1a
Ja

som

An vi inte har "Iull POlt" pA alla frägorna beror säkert pä au nägra tyckre frägorna
var onödiga när de besvarar frägan ovanför, Hur som helst, det verkar finnas eu
intresse för en telefonsamlarförening
!!! Detta sporrar mig an gA vidare med försök
alt bilda en förening. Mer om det i bifogat brev.
Med vänlig hälsning

Henrik
Hej telefonsamIare ! (Brev 3)
Som Du ser av enkätsvaren i bifogat brev 2 sä finns det eu intresse alt bilda en
telefonsamlarförening.
20 svar har irrkommit och c:a 12 ligger ute pA
intresseförfrägan. För att vi ska kunna gä vidare med detta, föreslär jag en första träff
för alt vi ska lära känna varandra, diskutera igenom vad vi vill och eventuellt bilda
en förening. lag föreslär följande:
Vi träffas:

Lördagen den 9:e April k112.00 pa Telemuseum
Museivägen 7, S-11593 Stockholm.
Lokal: Gamla styrelserummet ( ev liImsalen).

Förslag till program:
12.00
Sämling, presentation, rundsnack, rnrn. Kaffe med ostfralla.
12.30
Mötei börjar. (Lokal enligt ovan beroende pä deltagarantal).
- Val av ordförande och sekreterare för mötet,
- Diskussion om föreningens mAI.
- Diskussion om föreningens ambitionsnivä.
- Övrigt.
- Beslut om bildande av en telefonsamlarförening.
- Val av sryrelserepresentanter,
- Övrigt
- Nästa möte,
14.00
Besök i museets käJJare.
15.15
Gemensam lunch i Kaknästornetl (annan plats?).
16.00
Mötet slut.
En förening bör ju ha ett klart rnäl med sin existens som alla rnedlernmar
och viII slälla upp pA. Vad sägs om följande? (Annat förslag?)

känner för

Föreningens mal är att stödja medlemmarnas samlarintresse av telefoner.
"Delta mAI kan uppnäs genom att medlemmarna/föreningen
föreslär träffar mellan
medlemmarna, besök hos varandra, sprider information om egna erfarenheter,
bytesobjekt, önskemäl, auktioner, intressanta adresser pä marknader, handlare,
museer samt information om artiklar, böcker, studiebesök, etc."
Varför inte gruppresor till intressanta platser som t.ex, Lars Magnus Ericssons
mirmesgärd i Värmland eller Bntish Telecom Museum i London?
Ska vi ge ut en bok? T.ex. "Sveriges telefoner under 100 Ar, 1877-1977".
Listan pä vad vi kan göra kan göras lang, men vi mäste bestämma oss vilken
ambitionsnivä vi vill ha. Vad tycker/vill Du? Fundera!
Kanske ska vi börja försiktigt med en läg arnbitionsnivä och läta föreningens
verksarnhet och inriktning sakta växa fram. Det blir billigast sä. En lagom läg
ambitionsnivä kan vara an vi träffas en gäng om äret, Förslagsvis pAolika intressanta
platser varje gäng. Oe som kan deltager. Ett utskick med medlemsmatrikeln en gang
per Ar, där vi även kan ha med byta, köpa, sälja samt intressanta artiklar mm. DA bör
vi klara oss med en ganska läg medlemsavgift vilket jag tror vi alla är intresserade
av.
Forts.

Ansvaret att kalla till det ärliga mötet kan ambulera mellan medlemmarna och tiden
bokas ett är i törväg. Ringlista inom föreningen för snabb info om auktioner med
intressanta Iörernäl för oss. är ett bra sätt an hälla kontakterna levande.
Jag har sammanställt en "medlernsmatrikel"
med adresser och telefonnummer
jag Jovade i brev loch som bifogas detta brev.

som

OBS! Sen ast den 25:e Mars viII jag ha besked om Du kan vara med den 9:e April
pä värt första möte. Delta för alt jag ska kunna ordna med kaffe, boka bord för lunch
etc. ApS! Kaffet och lunchen far Du betala själv, föreningen har ej den ekonomin att
den kan bjuda pä detta. Kan eller viII du inte ha kaffe eller vara med pä sena lunchen
sä meddela mig.
Lars Johannesson
som är chef för Telemuseum bjuder pä inträdet den na dag. Jag
bifogar "fribiljett" sä längt lagret räcker, Skulle det inte finnas nägon biljett i just ditt
brev, sä medtag deua brev och gä tilJ ingängen i glaskulverten till höger om stora
entren (just innan glaskulverten när Telemuseum) sä kan vi nog släppa in dig den
vägen.
Om Du skickar mig en uppgift pä vad Du har som dublett och viII byta/sälja samt
vad Du saknar/önskar, sä sammanställer jag detta till mötet. En sädan
sammanställning kan ge oss mänga möjligherer att kornpleuera
vära samlingar.
Med vänlig hälsning
Henrik
Den 9:e april 1994 samlades följande 22 personer som hade ett intresse av att en
samlarförening bildades:
Boström, Gunnar: Floreteng, Thomas: Gandvik, Rustan; Grahn, Richard:
Hädeby, Häkan; Jacobsen, OIe; Jacobsson,lngemar;
Karlsson, Seke; Kootin,
Mikael; Liljeberg, Lennart; Lundin, Henrik; Modig, Gunnar; Munkhammar,
Bosse; Norell, Richard; Orvid, Tomas; romlin, bengt; Svensson, Bengt;
Svensson,Ove;
Söderman. Henning; Tegner, Mikael; Wahlström. Denny;
Wallman. Kare.
Vi fick hälla till i det anrika gamla styrelserummet

pä Telemuseumet.

Följande protokoll skrevs av bengt G romlin efter mötet:
PROTOKOLL

"Möte den 9:e April 1994 ang. bildandet

av en rörening".

Bakgrund: Henrik Lundin har under de senaste mänaderna undersökt
förutsättningama för att bilda en telefonsamlarförening,
eftersom det saknas en
sädan i Sverige. Undersökningarna resulterade i ett klart konstaterat intresse. I eil
upprop till en trettiotal bevisat intresserade "telefonmänniskor"
mötte (över
förväntan) drygt tjugo upp för ett inledande möte. Mötet ägde rum pä Telemuseum
(var annars) där programmet även inkluderade ett besök i museets underjordiska
gömmor. Sedan den obligatoriska sociala inledniningsritualen var genomförd
inleddes det rubricerade mötet.
Mötesplats:
Mötestid:

Telemuseet pä Tekniska Museet, Stockholm
94·04-09 u. 12.00·16.00

Punkt I Mötet började med att val förrättades vad gäller ordförande och sekreterare
för mötet. Henrik Lundin valdes till ordförande. bengt G romlin valdes till
sekreterare.
Punkt 2Diskuterades

mäl och ambitionsnivä

för föreningen.

Konstaterades

au

16~==================================~

föreningen övergripande bör verka för alt sprida telehistorisk information. Vidare bör
den verka för att höja medlemmarnas kunskap om telehistoria. En viktig funktion
ansägs vara att stödja medlemmarnas samlarintresse dvs samlandet av teleprylar och
telehistoriskt material. Detta innebar bl.a. etablerande av sarnlarbytesbörs för att
underlätta rnöjligheterna
till ett aktivare samlande. Däri ingär även regelbundna
medlemsträffar för urbyte av prylar och information. När det gäller spridandet av
information till medlemmarna ansägs det att en lämplig arnbitionsnivä
kunde vara ett
medlemsblad c:a 4 ggr/är,
Punkt 3Föreningens namn beslutades vara:
"Sveriges Telehistoriska SamlarFörening"
Punkt 4 Beslutades enhälligt att en förening med ovanstäende
bildad.

namn härmed var

Punkt 5 Diskuterades val av styrelserepresentanter.
Beslutades att styrelsen skulle
besrä av fem representanter och an de skulle väljas pa ett ar i taget.
Följande personer val des till alt utgöra styrelsen för det första verksarnhetsäret: Henrik
Lundin, Thomas F1oreteng, bengt G romlin, Kare Wallman och Ove Svensson.
Beslutades att styrelsen skulle träffas efter det ordinarie mötet för alt välja:
Ordförande, Sekreterare, Kassör med f1era funktioner.
Punkt 6 Beslutades alt en medlemsavgift

pä 100:- per är skall tas ut av rnedlernmarna.

Punkt 7Diskuterades vilka som skall fä vara med. Ingen egentlig begränsning skulle
gälla utan rejält intresse är tillräckligt,
Det ansägs viktigt alt fa med s.k. institutionella
medlernrnar, tex. Telemuseum.
Punkt 81 övrigt diskuterades att strävan skall vara alt ästadkomrna internationeIlt
utbyte. Protokoll med inbetalningskort skall skickas till alla som registrerats sorn
intresserade. Oe som har material för den nystartade bytesbörsen skall skicka in det
till Henrik Lundin.
Efter mötet beslutades följande rollfördelning
Ordförande:
Sekreterare:
Distribution:
Kassör:
Medlemsblad:

bland de val da styrelsemedlemrnarna.

bengt G romlin
Henrik Lundin
Kare Wall man
Ove Svensson
Thomas Floreteng

Vid pennan: bengt G romlin. Justerat: Henrik Lundin
Den valda interimstyrelsen började omedelbart siu arbete. Förslag till stadgar skrevs.
Registrering av föreningen gjordes hos skattemyndigheten. Föreningen fick
organisationsnummer
802400-0435. När det äntligen var klart kunde ett
postgironurnrner anskaffas, 757364-5. Medlemsbladet tog form med namnet
Phoneriken som lanserades av Kare W. Styrelsen hade nu allt underlag för föreningen
klart och kallade till eu första ärsrnöte för fastställandet av stadgarna och val av
styrelse. Följande protokoll skrevs efter första ärsmötet.

PROTOKOLL

FRAN STSF:s FÖRSTA ARSMÖTE.

Plats: Telemuseum (Filmsalen), Museivägen 7, Stockholm.
Tid: Lördagen den 15:eOktober 1994 kl12.15 - 15.30.
Närvarande
pä mötet: Gunnar Boström, Thomas Floreteng, Rustan Gandvik, Bert
Hellsberg, Ingemar Jacobsson, Lennart Liljeberg. Henrik Lundin, Bosse
Forts.

Munkhammar, Richard Norell, bengt G romlin. Ove Svensson, Henning Söderman,
Mikael Tegner, Denny Wahlström, Kare WaUman.
I.
Mötet öppnandes av ordf bengt romlin
2.
Till ordf valdes för mötet valdes bengt G rornlin,
3.
Till sekreterare för rnötet val des Henrik Lundin
4.
Till justeringsmän. vid behov fungerande som rösträknare, valdes Dcnny
Wahlström och Mikael Tegner,
5.
Medlernsförteckning skickades runt för päskrift. Se deltagarförteckning ovan
6.
Kallelsen poststärnplades
den 7/9-94 sä rnötet ansag stämman utlyst enligt
stadgeförslaget.
7.
Faststätlande
av dagordningen:
Ändringsförslagen
inorn paranres godkändes.
8.
Stadgeförslaget diskuterades och Henning Södermans förslag till §6 godkändes med styrelsens tillägg "lngen ledamot far
siua ...". Hennings § 10 antogs utan tillägg.
9.
Efter ovannärnnda
diskussion och justering antogs stadgarna av föreningen.
10.
Fräga om ansvarsfrihet för sryrelsen för den tid revisionen avser. Utgick pa
deua möte, tas upp pä nästa ärsmöte,
11.
Beslut om inträdesavgift
och ärsavgift till föreningen för kommande verksamhetsär, Stämman godkände Iörslaget om inträdesavgift pa 20 kr och medlemsavgift pa
100 kr för 1995.
12.
Val Iörrättades enligi nya stadgeförslaget enligt följande:
a.
Till ordförande valdes bengt G romlin pä I är,
b.
Till styrelseledamöter valdes pä I är Henrik Lundin och Thomas
Floreteng.
Till styrelseledamöter valdes pä 2 är Ove Svensson och Kare Wallman.
c.
Till styrelsesuppleant val des Richard Norell pä I ar och
Gunnar Modig pä 2 är,
d.
Till revisorer valdes Lennart Axelsson (I är) och
Christer Lanhage (2 är). Till revisorsuppleanter valdes Bengt Svensson (I är) och OIe Jacobsen (2 är),
e.
Till valberedning valdes Bosse Munkhammar och Denny Wahlström,
och till valberedningssuppleant
Mikael Tegner,
13.
Beslut om ersättning eller arvode at styrelseledamot eller förenings-rnedlern.
Förslag frän styrelsen 0 kr. Efter diskussion beslöts alt revisorema fär fundera pä
lärnpligt belopp, tills dess gäller styreJsens förslag,
14.
Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman. Ska vär förening vara medlem
i Nordstjäman? Efter diskussion beslöts att styrelsen fick i uppdrag att ansöka om
medlemsskap under förutsättning
att det ej medlör nägra nackdelar för vär förening.
15.
Ärenden som enskild medlern inlämnat till styrelsen senast en mänad före
stämman. Inget hade kommit in.
16.
Övriga frägor, Styrelsens förslag till "firmaloggo" visades. Godkändes med
smärre justeringar. En arbetsgrupp bildades med Lennart Liljeberg, Bosse Munkhammar, Ove Svensson och Mikael Tegner. De ska undersöka förutsättningama för en
bok orn Sveriges Telefoner under 100 är,
NäSLa ärsmöte föreslogs av Henrik Lundin alt förläggas i Värrnskog, LM Ericssons
födelseort. Godkändes.

Fräga om fotot som togs den 9/4 kan tas fram till medlemmarna.
Henrik lovade att
undersöka detta.
17.
Mötets avslutandes nägot försenat kl 14.30, varvid intendent Nils Olander
frän Telemuseum berättade fängslande om optiska telegrafen som ftrade 200 är i är
(1/11 ).
KJ 15.30 -? Bytesstund pä parkeringen
ägare i höstrusket utanför museet.

för medlemmarna.

Vid "Macen": Henrik Lundin, sekr. Justerat:
Wahlström. Mikael Tegner

Mänga godbitar

bytte

bengt G romlin, ordf, Denny

Föreniogen är nu bildad ocb dess stadgar beslutade.
nästa ärsmöte som hölls den 20:e maj iVärmskog.

Styrelsen

vald t. o. m.

Henrik Lundin

@
Lars Magnus Ericssons första Telegraf
Nägot av de sista ären Lars Magnus fader ännu levde (död 1858) hade LM byggt
en koja i skogen ettlitet stycke frän hemmet. Där inredde han en liten enkel
verkstad. För an modern skulle kunna pä enklaste sät! meddela sig med sonen
gjorde LM en "telegraf" bestäende av tvä oxbläsor ( oxbläsorna var spända för
fönsteröppningarna
istället för glas sorn var för dyrt ) mellan vilka en träd var
spänd. När meddelande skulle sändas frän koket till verkstaden skrapade modern
pä den oxbläsa som var i hennes ände av träden. LM kunde da höra ett Ijud i sin
"telegrafrnottagare".
Man använde olika signaler av knackningar och skrapande
för olika meddelanden tex hjälp med arbete mat osv. Om man häller händerna
kupade mellan mun och membran kan kanske även enklare talade Ijud ha kunnat
överföras. (Jämför med burktelefoner).
LM bör vid denna tid ha varit mellan 11
och 13 är, Historien är välbekant och finns dokumenterad
i bla Geografisk
Läsebok av Hagnell Swedberg sid 235.

Lars Magnus Ericssons första Telefon
När LM kom hem frän arbete i Norge är 1863 gjorde han sin första telefon. Det
gick att samtala i denna först mellan gärdens olika byggnader, sen are ocksä till
grannen och gode vännen Anders Jonsson. Flera Värmskogsbor
tal ade i denna och
kunde bekräfta att den överförde tal bra pa betydligt längre avständ än en sä kallad
burktelefon mäktar. Sagesmän: Soldaten Karl Gans, Gansbyn. Tora Press, Vegebol.
Jvar Johansson. Gansbyn m.tl. Hemrnansägaren
Torsten Ihrlund ( död 1995 )
kunde berätta hur hans farfar, ovannämnde Karl Gans beskrev denna telefon.
Framlidne kom ministern John Engvall forskade mycket om denna telefon och
dokumentation
kan finnas bevarad bland hans efterlämnade papper. Ernst
Kulander, Ekebse, beskrev telefonen no ga i sina "Minnen". TroJigen var den av en
Forts sidan 24
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Innehdll i Phonetiken 1994 - 1998
No. 1 1994 Omslag: Bild pa närvarande vid
föreningens bildande
Bilagor: Stadgar, enkät fran Henrik Lundin
samt not om avsaknad av postgiro

Telemuseum

uppmärksammat

Inför ärsmöter

Nägra tankar
Ordföraren

Lennart Liljeberg berättar om en pärla i sin
samJing

1995

Terna Brunius
Artikel ur Jönköpings

funderar

No. 21994 Omslag: TbmlAB 112
Bilaga: Stadgar

Sista AGF-stationen

Ambition och sarnarbete
Ord förarcn debatterar

tidning 1877

Telefonpremiär i Jönköping
Artikel av K.V. Tahvanainen
borta inom Stockholm

Kassörens koll
Om utgifter och antalet medlemmar

NO.J 1995 Omslag: Väggdialog 00-29870

Henriks höma
Redovisning av enkäten och upprop om
hjälp till tidningen

Telefonen blcv Beils av en slump

Ord föraren ordar

Kassörens koll

TbmellerABl12.IOOariAr

Henriks höma
Ringlinje för nyhetsförmedling

Orn telefonapparat

Ärsmöiet

AB 112

Inköp av telefonapparater och växlar 1890 1902
Köpta frän L.M. Ericsson och
tclegrafverkets verkstad
Kong!. Telegrafstyrelsens
august i 1896

mAnadscirkulär

Telegrafverkets

ändstations-telefonapparater

Bruksanvisning
Lacköverföring

frän Vansbro Silketryck
av dekalkornanier

Kallelse till ärsmöte, valberedningens
förslag

Kallelse. valberedningen,
verksamhetsberattelsekassörens

rapport och

revisionsberärtelscn
00-29870 - väggdialogen
Vem var Hakon Brunius?
Berättelse om Hakon Brunius lcverne. med
kornrnentarer
Telehistoriskt Center i Lund flyuar
Ny plats i Telias huvudkontor i Malmö. och
nytt namn, Telia Telecom Center
Telefonrnuseet

i Hellerup

Tips för nätsurfaren
No.3 1994 Omslag: Stamp
Bilagor: Stadgar. Arsmötesprotokoll,
Historiska nyhetcr nr 57
Tankar frän ordföraren
VI efterlyser Hakon Brunius

Ordföraren ordar
Om ärsmötet i Värmskog
Kassörens koll
Om att göra fynd pA marknader

Kassörens koll
Rapport frän ärsmötet
Henriks höma
Lista över när telefonapparater

No.2 1995 Omslag: STSFs logotyp

Henriks höma
Om nästa ärsmöre
lillverkats i

Bytesmöte

i Stockholm 9 september

Nynashamn

LM Ericssons handmikrotelefoner
Brev frän läsama
Om handmikrotelefonens

historia

Recept Köttgryta
Den bejublade samlargrytan

i Värmskog

No.] 1996 Omslag: Fotografi pA Alexander
Graham Bell

Bilder frän mötet i Värmskog

Bilaga: Matrikel

När, hur eller Var?
Denny Wahlström
efterlyser

Ordföraren ordar
En telefonsamiares

Telemuseum tänker pä oss. Tänker vi pä
Telemuseum?
Om att hjälpa rill rned informationsförmedling

Notiser

En teleepok gär i graven
Sista A KE 13 somnar in för gort

Det första telefonsarnralet
Kallelse till ärsmöte med valberedninz och
verksamhetsbcrättclse
"

Alexander Graharn Bel!
Berättelse om Bell och hans Iiv

Lösning pä juhävlingen

Av fotot pA No. I 1994

No ..3 1995 Omslag: Annons frän Numa
Peterson
Bilaga: Särtryck pa Trumpettelefon
Ordföraren ordar
Om lelefonsamlarens

Henriks hörna
Om kommande ärsmöte
Artikel fran Dagens Nyheter
Hernma hos bengr G respektive Henrik

Fantom-tax
Taxen rnedverkar i en seriestripp av Fantomen

Persongalleri

vardag

vardag

Efterlysning
Reläenheter frän L.M. Ericsson
En ovanlig stamp
Synpunkter och insänt
Om Cedergrens och Ericsons hai vautornatiska
vaxelapparat
Pysselkväll hos Henrik

Kassörens koll med nya medlemmar
Henriks hörna
Om databas över alla svenska telefoner

No. 2 1996 Omslag: Porträtt av L. M. Ericsson

Jultävling

Ordföraren ordar
Om kommande ärsmöte med resa till Finland

DeI skrevs ett brev
Beils brev tillkapitalägarna
Telephone Company

Kassörens koll
Gjort nägra fynd i är?

i Electric

Bygg din egen Hakon Brunius
Ritning pä stamp fran Brunius

Televerksarkiv till Uppsala
Televerkets centralarkiv flyttar till
Landsarkivet i Uppsala

Internet-news
STSF har egen hemsida pä Internet
Medlemsmötet nr 2 1995

Henriks hörna
Tack til! L.M. Ericssons och hans livsgärning
Lars Magnus släktträd

lnternetadresser
Telefonmuseum

Litteratur om L.M. Ericsson

i England

Kommentar frän BT orn telefonens framtid

Ett före lag, dess firmamärke och chefer
Om TelefonakLiebolaget L.M. Ericsson

Telekom i TV
Tre program av Jan Bergman visades
En epok gär i graven
Beräuelse om när sista AGF-stationen
drift, och an nya levde upp

Lars Magnus och Hildas "mobila relefon"

L.M. Ericssons telefon fran 1881
togs ur

Ärsmötet 1996, en personlig betraktelse
Frän ärsmötet i Malmö
PA väg till ärsmötet.

..

Hernrna hos Denny

För hundra är sedan

Pa Intemätet

En teJefonsystem
Zanden

Synpunkter och insänt
Svar pa insändare i No. I 1996

Ärsmöie

1997

Kallelsc, verksamhetsberättelse,

Ny telefonapparat
Orn Televerkets golvapparar Tgrn
Kallel ..e till rnedlemsrnöte

konstruerat af ingenjör

balans-

Om ärsmöresresa

1966

valberedning,

och resultaträkning
till Helsingfors

No.3 1996 Ornslag: Tax

Brev frän medlemmar
Australian Historie Telephone Society Inc
(AHTS)

Bilaga: Ericssons första automatiska
telefonväxel

Telefonsamlarminnen
Lanhage

Ordforaren ordar
011/ eil sakletarresa
i USA

Nägra bilder fran höstmötel

för cn cv. framtida

i Helsingfors

1997

inte är tillräckligt
Presentaiion av Telernuseet/Telegalleria
Helsingfors

fungera?

Telefoni för prismedvetna
Om GratisTclefon AB

När tclcpati

i

Kontak med andra föreningar

Henriks hörna
Om publicering av telefonuppgi fter och besök
fran fjärran ort
Ärsrnöiet 1997
Protokoll, bi lder och en personlig bctraktelse
efter ärsmötet

Notiser
Höst medlernsmötet
1996
Om K. V. Tahvanainens föredrag

STSF medlem hos AHTS

P,\ Internätet

Svenska Lyxtelegram

lnsäni
Svar pa svar orn tidigare insändare

Orn en ny telefonkonstruktion

för länga avständ

No. 1 1997 Omslag: Bordsapparat
Stockholm BeU

frän

Hur man tror det började
Nägra viktiga ärtal i kommunikationens

Kallelse till rnedlernsmöte
Grimeton

historia

No.3

hösten 1997 i

1997 Omslag: Minipagod med nalle

Ärsrnöre
av telefoner

dei I

Inga, säj fär jag ringa?
Telefoner och musik
Stock holms allmänna telefonaktiebolag
Avskrift av affisch frän
Stockholrnsutställningen
1897

Ord föraren ordar
Telefoner och musik

Henriks hörna
Mer orn faktasarnling

No.2 1997 Omslag: Finsk manuell telefonist
Bilaga: Mr Watson. kom genast. jag behöver
Er hjälp
Ordföraren ordar
Hur skall föreningen

GÖSla Thames 80 är

22

1996

med ljussträlar

Henriks höma
0111 an forska om telefoner
bok

Ärsmöie

av Christer

Insänl
0111 alt det är svärt att byta grejer

Kassörens koll
Nya medlemmar
Telefonering

nedtecknade

Kassörens

1998 i Oslo?
koll

Vad fAr en Cobra kosta?

balansräkning,

Henriks höma
Om alt göra en film om gamla telefoner

Telegrafverkets vaggapparat med mikrotelefon
TVmcllerAC
150

Down Under
Styrelsen i AHTS

Projekt FILMEN
L.M. Ericssons telefonappararer
Tillverkningsnummer
och Ar.

Telefonstatistik
Antal

sarntal

per telefon och Ar

Sista privata nätet säh?

Uppsalauppsats

Privatnäret pä Ingarö

Ericofon - eil varumärke
Besök rrän Australien

Avdelningen för miljöanpassadc
Parleunelefonen

1& 2

Vad en noll kan srälla till med
Om priset pä en cobra

Lurigt med lurar
mellan

Ericsson och Televerket

Antik och samlarmässor
Svenska

telefoner

Mer frän hösrmötet i Grimeion

Kontakten

Artikel i Ericssons personaltidning

Skillnad

resultaträkning

Lyxtelegrarn

K. V. Tahvanainen

Antik och samlarmässor

1997-1998

1988

Läsaarfrägor
Magneicr till specialtax

dei 2

75 är
No. 2 1998 Omslag: BC 317

Gotlandsbok
Om Gorlands tclekommunikationer

Bilaga: Eu arbete
Susannc Govella

En reseberäuelse gängcr tvä
Augustiresan. Grirneton

0111

L.M. Ericsson av

Ord förarcn ordar
Samlaren mäl

Läsartips
Renovering av bakefit

Kassörens koll
Preseniation av nye kassören

No. 1 1998 Ornslag: Vaggapparater
Ericssons karnlog

ur LM

Hcnriks hörna
Fi lmprojekret
Protokoll frän ärsmötet 1998

Bilagor: Lyxtelegrarn - De olika
huvudnurnren,
Hiuills kända tryckerier.
Förteckning över konstnärer, diagram

Vem och vad var Iwan Zanden

Telehistorisk vandring i Stockholm med K.V.
Tahvanainen
Australien nästa?
Om du ranker äka dit

Kassörens koll
Om rnedlernsavgiften

Den gröna bilagan
Prcsentation av Iörfauaren till bilagan

E-mail adress till Henrik

Ärsrnöte 1999 i Jönköping

Ordföraren

ordar

Webbrips för Internetfolket

Henriks höma
Vad Televerkets bokstavs förkortningar
Vi skrev eu brev ...
Om au bevara den optiska telegrafen
utanförTelemuseum
i Stockholm

betyder

pä

verksarnhetsberättelse,

310

/2 + 310 2 = 316 ???

Telefonapparat

Ärsmöte 1988
Kallelse,

DeI behövdcs en förf rägan ...
Om upphovsmannaräu och Telia

valberedning,

BC 316 och BC 317

Hur bör man lämpligen montera en

väggapparat?

23

Ur "Handbok i Telefoni"
Kalielse till höstrnöte 1999
No. 3 1998 Omslag: engelsk telefonkiosk i snö
Bilaga: Konsten au tala väl i lelefon
koll
Familjemcdlemskap
Kasserens

f.o.m. 1999 om 130 kr.

Om orsaken till pliktexernplar
Besok

1998

pa Armemuseum

Propparm 1893. musarm i dag
omtanke

001

Frän Laisvall till Älvros
Den sista manuella stationen, och den
sista elektromekaniska

Aktiebolaget
L.M. Ericsson & C:o
Avskrift av affisch frän
Stockholmsutsiällningen 1897

och hos

möbelkonservator
H.T. Cedergrens

lanseras

Pressmeddelande
fran Post &
Telestyrelsen
Förval av operatör och nytt utlandspretix

Henriks hörna

Höstrnötet

Frimärken
Eu nytt frirnärke med Ericofon
av posten vären 1999-03-12

Engelsk spräkövning
Australiensisk
annons
kaffekvarn

sin personal

Telegrafonen 100 Ar
Världcns forsta telefonsvarare

för nytillverkad

Resa till USA 1999-03-12
Upprop till sarnlarmässa i augusti 1999-03-12

Enar Malmgrens framtidsvisioner
Information om radioinslag i Sveriges
Radio

Telia avvecklar Telex
Alla kundavtal uppsagda hösten 1998

Staudarder
ETSI-standarder

Ärsmöte

1999-03-12
Förhandsinforrnation
Jönköping

om ärsrnötet

i

gratis pä Internet

Pä Internet
Tips pä hemsidor
Videofilmen
Informalion 0111 STSTFs film om Ericssontelefoner

@
Forts. froll sidan /9
konstruktion

liknande

Reiss trän 1860 men betydligt

bäure,

Telefonen ska ha varit av "aukustisk typ", man talade alltsä i en läda. En sviruarm
med en metallplaua var spänd över lädan och mot deua skinn vilade ett stift. När
man talade mot den spända tarmen vibrerade stiftet som var förbundet med en
strömkreis. som gick till en läda pä vilken lag en elektromagmet.
I eil system av den
här typen kan musik och sang överföras medan tal blir sraccatoaktigt,

Att läsa vidare för den intresserade:
Waldelius.

L M Ericsson

En levnadsbeskrivning

av Carl

lnsiint av Bosse M

Telestandarder

tillgängliga

(Läs hellre denna

än den nägot

artikel

pa Internet

kryptiska

i Phonetiken

3/98)

De telestandarder
som produceras
av ETSI (Europcan
Telecommunications
Standards
lnstitute)
finns tillgängliga
pa Internet.
Det rör sig om ca 3000
standarder
vilka päverkar utvecklingen
inom telekom i Europa och övriga världen.
En stor deI av standarderna
har skrivits pA uppdrag av EU-kommissionen
för att fa
till stand den öppna europeiska
telemarknaden
utan monopoloch
handelshinder.
Tidigare var standarderna
bara tillgängliga
Iör medlemmar
i ETSI
(relernyndigheter,
teleoperatörer, tillverkare, testlab osv) och för en dyr penning.
Numera kan man ladda hem dokumenten
gratis.

Sä här gör man:
och vidare
skriver

Ga till E'I'Sls

till <products>

man in siu sökbegrepp

Innan hemladdningen
därefter

tilldelad

Frankrike

ombeds

en identifier,

kan vara ganska

pä

hemsida

och <ETSI

-cwww.etsi.org>

Publications

eller -cwww.etsi.fr»

download

area>,

I nästa bild

och fär i bästa fall napp i form av en resultatlista.
man alt registrerar
Observera

nägra personuppgifler

alt dokumenten

träng och alt filformatet

ofta är stora,

och blir
vägen

till

i regel är PDF.

Av intresse för telefonsamIare
kan t.ex. vara normen EN 30000 I som innehäller
de europeiska
ländernas nationella tekniska krav pä teleterminaler.
Denna norm
har använts av testlab och telernyndigheter
(Lex. vär Post- och telestyrelse)
Iör
iypprovning
och typgodkännande.
Numera finns europa-gernensamrna
krav varför
300001
är nägot föräldrad men den som Lex. vill veta hur en propp och jack ser ur
i Polen eller vilka kraven pä ringsignaldetektor
som gäller pä Irland kan fa sin
nyfikenhet
stillad. En varning är dock pä sin plats : 9 Mb och 1029 sidor .....
Yrterligare

information

lärnnas gärna av
Rustan
rustan.a.gandviktii

telia.se

Bilden är tagen 1928 och visar gamla nummerbyrän pä Malmskillnadsgatan 30 i
Stockholm. Notera bröstmikrofonema
frän L.M. Ericsson, som användes vid den här
tiden. Min farmor Alida Hägg, född Aronsson. arbetade pä nurnrnerbyrän. Hon ses
sittande med ryggen rnot kameran mellan de tvä vänstra fönstren.
Bilden kommer frän Birger Hägg, som fortsatter familjetraditionen

alt arbeta inom

ornrädet telekommunikation.

Önskas
Uten klock-klang till Taxen. Diameter 57 - 58 mm. Mikrotelefon
Mikrotelefon (Iur) till Siemens vaggapparat frän 1920-talet.

(Iur) till Taxen.
Henrik Lundin
Tel: 08-7543347

Finites
Ben till "Tunnan", Käpa, klyka och bakstycke till Bey vä~gapparat.
3-myntsapparat (I O-öres. 25-öres och 1 kr inkast) med SO:)-knapp.
Henrik Lundin
Tel: 08-7543347
Samtliga relefontallrikar
1976 - 1987 (12 st), samt 2 telefonist 78 - 79, & 2 Danska
KTAS & FKTS -77. Plis diskuteras gäma.
Björn Täng
Tel/Fax: 0297 - 453 99
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FINGERSKIVAN FÖR TELEFONEN OCH DESS
EFTERFÖLJARE - KNAPPSATSEN

Chalmers Tekniska Högskola
Sektionen fö r MasJ.:jn- och
FarkOSIteknik
HT- 1998, Göteborg
1998-10-02
rev . 1999-03- 15

Författare:

Andreas Ni lsson
Oskar Wiberg

FÖRORD
Denna uppsats skri vs som ett delmoment i kursen Inge njörsmetodik (MMFI 70), en fy rapoängs kurs som ges på Chalmers Tekniska Högskola , Sektionen för Maskin- och
farkosueknik, ht 1998 i Göteborg.
Vi lackar vår handledare docent Bo Peterson för god handledning och intressant ämne och
examinator Jo han Malmqvisl för en utvecklande kurs . Vi tackar också Henrik Lundin , på
T e lia, för att ha försett oss med m ycket användbart material.
A speci al thanks to S tephe n Kerman and David Massey for the ir he lp, that's how Internel
should be used. Tbank you.

SAMMANFATINING
Telefonen uppfanns på I870-talet av Alexander G raham Be ll och bestod då e ndast av
kombinerad hörlur och mikrofon. Sedan dess har mycket hänt. Redan under 1900-talels
början, tog ingenjörer sig fö r att utveckla den manue lla te lefonväxeln, och fr ån ca 1920 var
den första automatiska telefonväxel n i drift här i Sverige. För att autom atiken skulle funge ra
behövdes någonting att styra automatike n med . Detta blev fing erski van. Fingerskivan
funge rar så att den genererar pulser vilka sänds iväg till växeln som sedan " läser" pulserna
och sedan kopplar samtalet till rätt abonnent. Fingerskivan fö lj de med i 50 år inn an de n blev
ersatt av pulsknappsatsen, vilken genererar lik adana pulser som fingerskivan fast med hjälp av
e lektriska motstånd. Pulsknappsatsen blev inte lika långlivad som fingerskivan . Under slutet
av 1960-1alet började datore r att bli alltmer van li ga hos företag. så även inom te lefonin. Det
ledde till att tonvalsystemet uppfanns. I deL sänds två toner (en hög och en låg) för varje
sifferknapp som tryc ks ner; tonerna läses aven ton mottagare oc h om vand las tiU digitala
signaler som kan läsas av den datoriserade växeln. Detta möj liggör enkJare programmering av
telefonväxeln för abonnenten, t.ex. vid vidarekopplin g av samtal.
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1

INLEDNING

I rapporten beskri vs tele fonens historia och dess utveckling ganska kortfallai utan all gå
dju pare in på enskilda tekniska lös ningar. Även Ielesyste met och dess utveckling las upp.
Frågor som behandlas:
Varför uppfanns telefonen ?
Varfor uppfanns finge rskivan ?
Hur fungerar fingerskivan ?
Varför ersattes fingerski van aven knappsats ?
VarfOr ersattes pulssignalering med toova!?

Rapportens mål är att ge läsaren en god översikt över varför telefonen uppfanns, hur telefonen
och telefonsystemel har utvecklats och dess framtida utveckling .

2

TELEFONENS HISTORIA OCH UTVECKLING

2.1

TELEFONENS HISTORIA

Telefone ns ut vec kl ing är lång oc h på sina ställen oklar. men den som tilldelas äran av aU vara
tel efone ns uppfi nnare är Alexander Graharn Bell . Världens fOrsla telefonsamtal lär ha skett
mellan Bell och hans med hjälpare Thomas Watson och lytt: " Mr. Watson, come here, l want
you! " Sanni ngshalten i delta kan väl diskuteras, me n vad som är sant är an de t var Bell och
hans kun skaper inom både elektronik och akustik som gjorde att del var just han som uppfan n
teleronen .
Ordet telefon konune r från grekiskans tele, som betyde r
jrdfl fjärran , och jon som betyder rösl . Orden tele och
fon kan användas inom många områden l.ex . megafon
oc h tråd/e/ejon men dessa sänder ljud mekaniskt och
inte elektri skt; det denna rapport handlar om är
elektri ska telefoner. Människor har al ltid ve lat
kommuni cera med varandra, all t från röks ignaler,
trummor och brevduvor ti ll speglar har an vänts mr att
kommu nicera med andra männ iskor. Det var inte fö rrän
elektri citeten uppfanns som våra dagars telefon kund e ta
rorm .
Det var som sagt Alexander Bell som ti ll skrevs äran att
ha upp ru nn it tele fon en. men han hade en medtävlare.
Elisha Gray. Han var en välutbildad professionell
uppfinnare som ägnade mycke t av sin tid ti ll att utveckJa
telegrafen. Han ansåg att överföring av tal med hjälp av
ele ktrici tet skulle bli möjligt, men inte under hans
livst id.
Den 2 juni 1875. när Be ll och Watson höll på au testa en
" hannan isk" tclegnlf. en telegraf som sku lle kunna
skicka nera meddelanden på samma gång, hörde han en

3

Figur I : Första telelollt!n.
Genom att prata ned i lrattenfick
man membrallet alt sl'änga. lletta
medforde i sin llIr att järn stavetI
flyttade sig I'llp odl fled i syran, vilket
gjorde (1ft ,.e.~i.ttQ/l.fell I'arierade.

ljud som kom ifrån mottagaren. Istället för en puls hördes en fjäd er som Wat son höll på an
spänna upp. Hur kunde delta komma sig? Deras hannoniska telegraf fungerade som alla
andras, den s löt och öppnade en krets, vilket frambringade en signal . I detta fall var en skruv
åtdragen litet för hårt så att det var kontakt hela tiden, e tt av det viktigaste vi ll koren for au en
telefon skall fungera. Dena insåg Bell, och dagen efter byggde han och Watson e n apparat
som utnynjade principen bakom de tidigare hört fjädern men lyc kades ej. Besvikna oc h med
s inande kassa saktades studierna ned . På vintern me llan 1875 och 1876 fort satte Bell sina
experiment, samtidigt som han skrev ned en patentansökan . Delta skulle ge Bell litet andrum
så !ltl han kunde satsa allt på atl verkJigen lyckas ta fram e n fungerande telefon. LydcJigtvis
för Bell hade ame rikanska pate ntverke t just tagit bort regeln som sa aU man var tvungen att
kunna visa upp e n fungerande apparat som man vi lle ha patent på. Den 14 februari 1876
lämnade Bell in sitt telefonpatent bara timmar innan Elisha Gray lämnade in s itt.

Ingen vet vad som hände den dagen; på sin
ansökan hade Bell nämli gen krafsat ner
frömre
bokre
principen om variabel resistans, något som
kontakt
konlakt--+-~=-Gray tidigare hade nämnt i e n artikel. Bell
hade aldrig tidigare nämnt något liknande i
sina rapponer, och detta var den viktigaste
punkten i hela patentet. Några tror aU Bell
hörde talas om Grays pate ntansökan och sedan
var till åten att ändra sin egen ansökan. Detta
knopp
till strömför·
bevisades aldrig trots många timmar i domstol.
·s ö~ni ngen kol korn
Bara tio dagar senare byggde Bell den forsta
fun gerande telefonen (se figur I ). A v slump .
Figur 2: Kolkornsmikrofonen
eller inte använde han en metod som stod
Denjungerar så all membranet J'vänger f ram
beskriven i Grays anteckn in gar och som Bell
och til/baka och varierar sitt tryck på knappen.
aldri g tidigare använt. Det fungerade inte bra,
vilk~n pr~nar ihop korn~n. på d~tta sän skapas
me n det fungerade. Bell utvecklade den senare
variab~ 1 resistans. Ibland var d~ ( rvungel att
med e n elektromagnetisk mottagare. Nu var man .fkakad~ litet på luren för au/d kornen alt
lägga sig rätt.
telefonen uppfun ne n, och nu var det dags att
utveckla den.
År 1876 och några år fram åt var telefonerna röstdri vna; det fann s inga batterier ell er annan
elektri citet so m kunde driva de m. Detta gjorde alt man var tvungen aH skrika ifall det skull e
höras, bara några hundra meter bort. Snart kom dock vidareutvecklingar på telefonen, och
redan 1877 kom en uppfinn ing som kom alt användas fram till våra dagar, kolkarnsmikrofon en (se fig/l r 2 ).

2.2

TELEFONENS UTVECKLING

2.2.1

FRÅN VÄXELTELEFONIST TILL FINGERSKIVA

Från början var telefon en någontjng som kopplades mellan två platser, utan möj li ghet att välja
vart man ville telefonera. Eftersom det inte fanns elekuici tet Fan ns det heller inga rin gkloc kor
man kunde använda för att s igna1era hos den man ringde upp. Detta löstes med hj älp aven så
kallad signaltrumpct som man satte i hörlure ns öppni ng - på denna tide n användes hörluren
både att lyssna oc h att prata i - och bl åste krdftigt för alt göra motsidan uppmärksam på att
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samtal önskades. Så snart telefonen var uppfunnen började folk alt farbällIa och uppfinna nya
saker till telefonen. En av dessa sakerna var växeln vilken gjorde det möjligt att välj a vem
man ville prata med . Det fungerade så alt på varje telefon fanns en vev som drev
signalinduktorn vilken genererade en kraftig spänning (c:a 200 V) som aktiverade annars
vilande komponenter hos växeltelefonisten. Detta medförde oftast att en lucka f<illdes ner,
växeltelefonisten frågade vart samtalet skulle kopplas och sände sedan iväg en växelström till
mottagarens telefon , som därmed ringde. l Sverige anammades telefonen, och redan 1877,
bara ett år efter det att telefonen uppfunnits, var den första telefonförbindelsen i bruk. Detta
gjorde att Sverige var ledande inom teleområdet under hela telefonens barndom från ca 18801930. Exempelvis kan nämnas au L M Ericsson införde mikrotelefonen, dagens telefonlur, på
vissa av sina telefoner redan 1892, medan den inte blev standard i USA farrän omkring 1920.
Från början hade telefonerna ingen strömkälla, sedan kom lokalbatterier kallade LB, vilket
gjorde att man kunde prata på längre avstånd på grund av forstärkning av signalen. Omkring
1910 kom den verkliga revolutionen, nämligen centralbatterier, kallade CB. Detta gjorde att
Illan kunde ta bort den skry mmande signaliflduktorn från telefonen, och med den borta kunde
telefonerna göras mindre . Della uppskattades dock inte av folk som undrade vad de skulle
göra av sin ilska om inte telefonisten svarade tillräckligt snabbt, nu när inle veven fanns
längre. I och med CB kunde lelefontrafiken att börja automatiseras; det hade sken prov på
detta sedan 1906, men försöken gav inget. Det kan nämnas att den sista manuella
telefonväxeln automatiserades forst 1972 i Sverige; ända till dess kunde LB-telefoner av 1894
års modell användas. Automatiseringen med automatiska telefonväxlar började i Sverige
omkring 1923 då den första automatiska telefonväxeln öppnade i Stockholm. Dessa fungerade
ihop med fingerskivan. Tidigare hade experiment gjorts med andra sorters "au tomatiska
besläJlningsapparater", men det blev alltså fingerskivan (se figur 3), som tog hem spelet.
AABETSPRJNOP
rlngerskrvo
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Figur 3: Fingerskivan
Mycket enkelt förklarat fungerar fingerskivan och växeln pd ovanstående sätt: fingerskivan sällder
ivlig pulser som växeln känner av och kopplar samtalet till rätt abonnent.

2.2.2

FRÅN FINGERSKIVA TILL KNAPPSATS

Fingerskivan hän gde sedan med i SO år och är än idag inte helt ute från hus och hem.
Allteftersom tekniken förbättrades och komponenterna blev bllligare kom det nya uppfinningar. En av dessa var knappsatsen (se figur 4). Med den kunde fingerskivan ersänas Ulan
att det behövdes ändras någonting i systemet. Med knappsatsen kunde tiden för anropet
minskas med hälften. Detta var till fördel for både användaren men kanske mest av allt for
Televerket som kunde minska sin icke debiterbara beläggningstid med halva tiden.
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ARBETSPRINClP

v OI(el
elektronisk
styrning och
lagring

dekad isk impulseflng
rBed relii

Figur 4: Knappsats med dekadisk jmpulsering
Knappsatsenjungerar på .famnta Säll somfingerskivan, d.v.s. att den skickar pulser till växeln som
sedan kopplar samtalet. Skillnaden är att pulserna genereras elektroniskt med hjälp av olika
motstånd, och el( mi,rne gör alt siffrorna kan slås snabbare och melfanfagras.jör elit sedan skickas
iväg så snabbt viUeln klarar del.

FRÅN KNAPPSATS TILL TONVAL

2.2.3

Redan 1964 började Televerket och L M Ericsson att utveckla ett nytt system so m skulle göra
systemet helt elektri skt, d.v.s. helt ulan mekani skt rörliga delar. Detta var ett helt nytt
revolutionerande sätt att tänka; L M Ericsson utvecklade ett system som var helt kompatibelt
med det analoga systemet samtidigt som det var digitalt. Delta kallas AXE. Att det dröjde
fram till 1970-taJet innan växlarna blev datoriserade berodde först och främst på priset och
kvaliteten på dalorkraft. Priset på rå datorkraft har halverats under varje artonmAnadersperiod, från slutet av 1960-talet, och det var inte fOrrän på 1970-taJet som datorerna var så
pass bra och billiga att det var ekonomi skt möjligt att införa datorstyrda telefonväxlar. I
början provade Televerket olika minnen. Magnetiska minnen, som tappade minnet varje gång
strömmen bröLS, även hålminnen prövades. Hålnti nnena fungerade på så säll att på plattor
fanns hål borrade i spec iella mönster där ett hål motsvarade en nolla oc h inget håJ motsvarade
en ella. I och med att dalorstyrda växlar kom så kan kunden nu utföra enklare "programmering" av datorväxlama med hjälp av !S in egen telefon, t.ex. vidarekopplin g av nummer
ID.m.
ARBETSPRINap
växel

ODD
ODD
OD D
OD D
lonllelwens

Figur 5: TOnl1tl/sprincipell
TOnl1alJSändaren använder oscillatorer för au ska'Hl en låg och en hög fOlI (frekvens) per siffra som
slås. Ton erna skickas till växelns tonmottagare som gör om dem tjlf digitalsigna/er som vare/n
använder för att koppla samtalet. Se även ko.p 3.2.
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3

TELEFONSYSTEM

3.1

PULSVAL

3.1.1

PULSVALSTELEFON

För att dri va telefonen krävs ström.
Denna s tröm kommer från e U centralbatteri i växel n. Batte rie t (strö mkällan)
försörjer inte bara tc:lefonen, utan det
används också för växelns energibehov,
Lex . drivning av reläer, ringgeneratorer
och väljare. Ett sådant system kallas,
CB-system (cenlralballerisyslcm) (se
figur 6).

Figur 6: Pr;m:ipelljör e ll awoma/;l'k I'ii:cel i ett
centralba tte,.j~· ys/~m .

När handmikrofonen (l uren) lyfts upp sluts en strömkrets. Matningsströmmen i kretsen
kommer ifrån pu lsrelät. Strömmen går från plus, på pulsrelät, via kontakten i klykan fi ngerskivans pulskontakt - mikrofonen och sen tillbaka lill den andra polen. Då den
omnämnda strömkretsen bi ldas slår abonnentens linjere lä. kal lat LR.... tHI. Detta får
anropssökaren (AS) att söka efter abonnentens linje i siu kontaktfah . Då den når den sökta
linjen, som av LR" är markerad med en plus- eller minuspOlentiaI, slår ett brytrel ä i re läsalsen
SN R till, varvid AS-väljaren stoppas framför den anropande abonnentlinjen. Från SN R sänds
nu en summerto n ut till abonnenten som anger att växeln är redo att ta emot numret
Teleronen får helt enke lt en kopplingston. När ett nummer s lås på telefonen hörs ett tickande
ljud. Dessa "tick" är i realiteten elektriska pu lser. (Hur dessa uppstår behandl as i avsnittet
fingerskivan samt pu/sval med knappsats.) Siffran "O" motsvarar l puls, s iffran " l " = 2 pulser
osv., förutsatt nollan kommer fOre enan. Dessa k.an skickas med ett tempo av 10 pulser/s.
Numret 123456 är 27 pulser långt och skulle aUtså ta ca 2,7s alt ri nga fO rutsalt att numret kan
slås så fort. (I praktiken är det så att det tar ca Il sck att sl3 della nu mmer på fingerski van .)
För att växeln inte skall uppfatta signalen enbart som 27 pulser, vil ket kan vara ctt stort antal
telefonnummer, lämnas en längre paus mellan siffrorna. Pul sern a skickas till dcn aut omatiska
växel n (se jigllr 6). Anropssökarenväljaren intog räH posi tion då kopplingen mell an telefonen
och växel n bil ades. LV däremot kan inte välj a läge själv utifrån dc pulser so m kommer ifrå n
telefonen. Detta används reg istret (REG) ti ll. Regi stret, som består av ett antal direktdrivna
reläer, tar emot pulserna ifrån fi ngerskivan och registrerar dem. Därefter starta." ledningsväljare n (LV ) av registret. Ledningsväljaren sänder konti nuerligt tillbaka pulser till regi stret
fö r att berätta i vilket läge den befinn er sig. Då den har intagit korrekt position , stoppas den.
Om abonnenten man söker inte är upptagen skickas en period isk rings ignal som fort sätter tji l
dess all abonnenten svarar. Då denne svarar avbryts ringningen oc h abonnenterna kopplas
ihop. När samtalct skall avsl utas läggs luren på. Detta får till röljd alt kretsen bryts och väx el n
kopp lar ner.
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I.
2.

J.
4.
S.
6.

BleckIpu lskontakt
Kamhjul
Kug8hj ul

Centriruaalregulacor
Strömbrytare

Stllnsade hM
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Figu r 7: Baksidan på jingr:rskivall.

3.1.2

FINGERSKIVAN

Fi ngerskivan består av fö ljande väsentliga
rörliga delar: fin gerskiva, ålerföringsfjäd er,
fyra kugghjul. bleck, centrifugalregu lator och
karnbjul (se figu r 7). När fingerskivan vrids
spänns återforingsfj ädem. På samma gång
snurrar systemet av kugghjul. Kamhjulet står
sti ll , då det kan bara kan rotera åt ett håll.
Delta beror på de små stift som griper tag i de
utstansade hål en i metallbri ckan . Då fingerskivan släpps sker huvudsakligen två saker.

I.
2.
3.

Tung rnässi ngsbit
Återdragningsfjäder
Bromsk loss

2

3

Figur 8:

D~taljj'kiss

pd ctntrifugalregulatorn

I . Om rörelsen endast vore bestämd av
återföringsfjädem, så skulle det vara en
c
accelererad rörelse. När fingerskivan
observeras ser dess rotationshastighet ut att
vara konstant. Det måste alltså finnas en
retarde rande eller bromsande kraft i
syste met. FödcJaringen till detta ligger i
c
centrifugalregulatorn (.fe figur 8 och 9).
Cen trifugalregulatorns uppbyggnad kan
liknas e n trumbroms. Den består bland
N = kxC
annat av två 3rerdragningsfjädrar, två
bromskJossar och två tunga måns kärefor- Figflr 9: Kraftpdvulcan på centrif flgalregulatorn
made mäss ingsbi tar. Centrifugalregulatorn
är högt utväxJ ad, dvs. den snurrar med ett
högt varvtal i fOrhAllande till fingerskivan. Då centrifu galregul atorn roterar med hög
hastighet få r detta till fo ljd alt de tunga mässingsbitarna pressas ulåt av centrifugalkraften ,
C. På lllässingsbitarn a sitter bromsklossar som pressas ut åt mol väggen. På bromsklossarna verkar friktion skraften F. Denna är proportione rl ig mot normalkraften N och
med proponionalitetskonstanten jl, som kallas friktionskoeffi cie nten. Normalkraft e n är en
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mu lli(X1 av C. Materialen är valda så att rotationshasti gheten hos centrifugalregulatorn
sam t det <iv riga systemet är konstant, och en puls blir 1/1 0 s lång.
2. Då fin gerskivan släpps fdljer kamhju let med kugghjulets rotation. Blecket (pul skontakten )
är placerat j kamhjulels rotationsområde (se figur 10). Blecket kommer omväxlingsvis au
öppnas res p. slutas då kamhjulet roterar. Då en spänning ligger över systemet bryts denna
då pul skontakten öppnas. Det blir en hack i strömmen (se fig ur II J. Deua hack, i kombinat ion mcd strömmen som släpps på då pulskontakten är sl uten , bi ldar en puls. Eftersom
kamhjulets ut formn ing är helt symmetrisk, och blecket har en utsträc kning, så är tiden då
blecket är öppet längre än då det är s lutet. Förhållandet är 60:40 (se figur I/) .

.

~
;-O~ '
,

.. .

/
2

!

I.
2.

BleckIPulskontakt
Enkelrolationspigg

Figur 10: Detfinru tvd Jtift pil kamhju/et.
Eu pd Ol'ansidan och el! under. Det undre
hakar fast Jig i kugghjulet dd det snurrar
moturs (ddflngerskivan släpps). Det pd
ovansidan hakar fast i brickan dd
kugghjulet roterar medurs.

3.1.3

ström

lid

Figl" / I:

Pl/lsema.~

u/sunde.

PULSVAL MED KNAPPSATS

Det som skiljer fin gerskivan från knappsatsen är hur pulsern a alstras. I fingerskivans fa ll
skapas pulsern a på mekanisk väg. Då knappsats an vänd s sker det med elektronik. Varj e
knapp påverkar eH motstånd . Då en knapp trycks ner ökar res istansen i kretsen. Dctta tolkas
aven slyrkrets. Den känner av vilken knapp som trycks ner och ger order om motsvarande
antal pulser. Pulsernas längd, tidsavstånden mell an pulserna, avståndet mell an varje slagen
siffra samt in- och urkoppling av talkretsen, hanteras av styrkretsen. Den har också en
inbyggt si fferminne. Vinsten med detta är aU man kan börja att slå ell nummer innan det
föregående har skickats. Fördelen med knappsats fram for fingerskiva är all den är mer
lättanvänd, den går fortare att ringa med, och dcn innebär en ekonomisk vinst fO r
systemadmi nislralörcn.
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3.2

DTMF (DUAL TONE MULTI-FREQUENCY)

När numret slås på telefonen sänder denna toner istället för
pulser. För varje siffra finns det en unik kombination av två
toner (se figur /2). Varje gång en knapp trycks ner sänds i
samma ögonblick två toner. Till exempel när siffran åtta
trycks ned . skickas en lon sammansatt av 1336 och 852 Hz
till växeln (se fig ur 12). Fördelen med tonvalstelefon är att
sig nalerna kan sk.ickas fortare än pulserna hos pulsvalstelefonen. Om numret 123456 åter undersöks, detta krävde
med fingersk..ivstelefonen kring Ils. med DTMF-telefonen
krävs endast ca 55. För att alstra dessa toner har det funnits
Ivå sätt. Då man ville börja bygga DTMF-telefonema fanns
båda sällen i teorin men bara det ena fanns i praktiken. Det
andra hade för avancerad teknik. och man fick vänta några år
innan det kunde realiseras. Istället för att vänta, valde
Televerket atl använda den teknik som var dyr, men
existerade. Den man valde bestod av två paral lella LC*
bryggor. Varje LC*brygga består av fyra svängningskretsar.
Varje sådan krets har en resonansfrekvens som uppkommer
med hjälp aven kondensator och en spole. Ut3V dessa 4x2
frekvenser väljer en från varje Le-brygga beroende på vilken
knapp so m trycks ner.

l20t
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1471
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Figur 12: I övre bilden visas
grundfrekvellsema då siffran
åua slds. I den IUldre vi.ms
den sammansatta signalen .
(Teletek1lik. Telefon anläggningar 1979)

I den andra tekniken aU skapa toner användes en digital
oscillator. Den fungerar kortfattat så att frekvensen från en styrkristall de las ned till
närmevärden till de åtta frekvenserna Därefter sker en uppdelning i en digitalanalogomvandlare som bygger upp tonerna i en trappstegsfunktio n. Därefter blandas och
filtreras tonerna.
Tonerna som används är fastställda av rrU-T (International Telecommunication Union) i rekommendationerna Q.23 och Q.24. Tonerna är utvalda så aU det är mindre Lroligt alt de
uppkommer i tal. Därmed undviks att en simulerad "siffra" skickas då två personer samtalar.
Det finns l1era förd elar med lon vals- jämfört med pu lsvalssystemet. De strömpulser som
bildas aven fingersk.iva eUer annan pulsvalstelefon, kan bara nå från telefonen Itll växeln. Om
man trycker på en knapp, under ett samtal, med tonvalslelefonen. skickas tonerna med fram
till den andra telefonen. Tack vare att de toner som skapas, behandlas på samma sätt som
talsignaJema . Detta kan då användas fOr att styra något via telefon en. Exempel på detta är
telefonsvarare som kan styras med knappsaten . Enkla bankärenden kan utföras direkt från
knappsaL<;en på lonvalstelefonen.
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SLUTSATS

4

Vår slut<;ats är att tele fonen är ert av våra viktigaste kommun ikationsmedel och kommer så att
fOrbli inom överskådlig tid, även om t.ex .Internet kommer starkt. Dock tror vi att det mob il a
nätet kommer all utvecklas snabbare än det fasta nätet oc h kommer således aU dominera i
framtiden. Gårdagens forskare lrodde starkt på bi ldtelefonen, men den kommer nog inte att
komma forrä n det fas ta nätet är så pass snabbt alt överföringe n kan ske utan problem, d.v.s.
utan hackni ngar och med perfekt bildskärpa.

REKOMMENDATIONER

5

Då vi inte har haft möj lighet att ta med i närheten av alh det so m fi nns alt skriva om telefonen
oc h dess utvec kli ng, kan vi rekommendera sökning på Internet. På lote met finn s det otroUgt
många insalta och kunniga personer som är villiga att dela med sig av sin a kunskaper, vi hade
i alla rall inga prob le m aU hitta de m. Det finns även otaliga böcker och tidskrifter för den
intresserade.
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