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Som samlare har man alltid sysselsättning
med att värda och göra i ordning samt äterställa apparater till dess ursprungsskick
som i
mänga fall kan va ra en mycket stor utmaning.
At! fa finna en ovanlig deI eller apparat till sin
samling fär mig att känna mig myckel tillfredställd. Alt fä besöka en storsamlare som kan
berätta om sitt livsverk och dela med sig av
sina kunskaper är ocksä en stark upplevelse.
Mänga samlare som jag har mött och lärt känna genom ären är människor med stark malmedvetenhet och stort hjärta som heia tiden
nyfiket söker vidare efter kunskap.
Att gä pä auktion och tro sig göra sk fynd är
nog fa förunnat, där priserna ofta drivs upp av
handlare till rena vansinnespriserna.
lag drar
mig till minnes en auktion för nägra ar sedan,
en gammal resväska frän 50-ta let skulle ropas
ut. Naggad och sliten och dessutom tom pä
innehält. Auktionisten började pä 10 kr men
väskan slutade pä heia 500 kr. Detta berodde
inte pä att budgivningen slutade utan auktionisten själv fick nog och menade pä att nu fick
det vara slut pä dumheterna och slog. Auktionisten kände väl lite ansvar men de fiesta av
dagens auktionister skall driva sakerna till sin
yttersta spets. Detta är förvisso deras jobb,
rnen när de slagit och pä nyu tar upp budet Iör
alt nägon ropat för sent da blir jag riktigt förbannad. Da visar man lag klass som auktion ist
och detta är inget ovanligt.
Mika el

SamlarFörening

STSF, Box 12,
13621 Haningc
http://www.stsLorg
stsf@lycosmail.com
757364-5
100 kr/ar Iarnilj: 130 kr/ar
20 kr
802400-0435

Styrelse 2000-2001 :
ordförande:

vice ordförande:
sekreterare:
vice sekreterare:
kassör:

Gunnar Modig
Ake Rönndahl
Tommy Sundgren
Bengt Lidforss
Rustan Gandvik

Ordföranden orerar
All i början av 1880 talet, uppbyggnaden
av de lokala ielefonnäten
gick väldigt fort, är
väl tämligen bekant för de fiesta av oss. Eu typiskt exempel pä detta är beräuelsen om
den lilla köpingen Örnsköldsviks
telefonförening.
Redan 1882 bildades en lokal telefonförening,
alltsä bara Iva är eher alt Bellbolagel
startat Sveriges Iörsta telefonstauen.
Och 1883 stod en lokal telefonstation
med abonnentnät klar.
Man kan i Ekebergs ''Telefoni'' dei 1, läsa alt 30 abonnenter anslöts det första äret. Det
tatala invänarantalet
var endast 917 personer, sä man rar väl anse alt den lilla köpingen
höll sig väl framrne, jämför med Stockholm som hade ca.215.000 invänare och ungefär
1270 abonnenter.

Initiativtagare till an bilda telefonföreningen
var stadens egen "uppfinnar-Jocke",
urmakaren och guldsmeden Jonas Nylander. Han svarade själv Iör uppbyggnaden
av sAväl växel som ledningsnät. Nylanders kopparledningar
förmedlade via växel samtalen
pä eu sa bra sätt att allt fler köpingsbor blev abonnenter.
Misstron fans naturligtvis där inför nymodigheten,
och det beräuas alt nägra gubbar,
som stod och tiuade pä rullarna med kopparträd, som Nylander drog, undrade:
- Det finns ju inga hai i trä'nl Hur ska man kunna prata med varann dä?
Amaler abonnenter ökade snabbt och 1894 var 84 abonnenter anslutna till centralstationen och de srnä växlar som öppnats omkring staden.
1896 när Telegrafverket
beslöt alt bygga ut rikslinjen Irän Hämösand till Haparanda,
ansökte Örnsköldsviks
Telefonförening
om att stationen skulle bli ansloten till den blivande riksledningen
norrut.
Den 1 juli 1897 överläts telefonföreningen
till Telegrafverket,
och eu betydelsefullt
steg hade tagits i Örnsköldsviks
utveckling, när man kunde na telefonkontakt
bade
norrut och söderut.
Enligt Televerkets statistik fanns 1911: 357 abonnemang,
715, 1925: 1563 och 1952: 10.593.

1915 hade antalet stigit till

Men redan 1882, alltsä under uppbyggnadsskedet,
ansökte man alt fA dra in en telefon
linje till köpingens telegrafstation,
för att det skulle va ra möjligt au ringa in telegram.
Den lokala optimismen kyldes dock, da man i eil brev daterat den 20 oktober 1882
kunde läsa alt "Kongl. Telegrafstyrelsen
icke funnit skäl au gifva denna framställning
bifall."
DeI kan vara intressant alt citera den fullständiga ordalydelsen
där verkets avvisande hällning redovisas pä följande sätl.

i denna officiella

skrift,

,. Endast i de fall dA direkt förbindelse är uppräuad med statstelegrafstationen
medgifves telegrammets befordran till och frän densamma medels telefon men ej da enskild
telefoncentralstation
förmedlar förbindelsen, emedan härvid telegrafhemlighetens
bevarande icke kan anses fullt belryggad."
Gunnar Modig
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Kassörens koll
Räkenskaperna
för är 2000 gay förhoppningsvis
inte herrar revisorer nägra sömnlösa nätter. Kassören hoppas det kommer att rekommenderas
ett godkännande vid ärsrnötet.
Handlingar i ämnet äterfinns pä annan plats i tidningen. Föreningens kassa har under förra
äret törstärkts rejält tack vare anbudsförsäljningen
av telefaner samt videofilrnförsäljningen.
Tack alla ni för den punktliga betaLningen av ärsavgiften
medlemmar som nu drabbas av en päminnelseavi.

l Det är ett mycket litet antal

När deua skrivs i slutet av mars har STSF 146 medlemmar varav 7 föreningar och museer.
Sedan förra numret av Phonetiken har STSF fätt följande nya medlemmar :
Hans Andersson i Haninge, Lennart Bergqvist i Hägersten, Terje Eriksson i Tungelsta,
Gunnar Grosse i Hartmannsdorf
(Tyskland), Holger Hedlund i Gästrike Hammarby,
Thomas Larsson i Grums, Sam Persson i Härnösand samt Tomas Äkerlind i Boda Kyrkby.
Att trycka medlemsförteckningen
är ett ansträngande arbete varför ni denna gang far nöja
er med ett kompletteringsoch ändringsblad som uppdaterar förteckningen frän 2000-1212. Som vanligt rnouages ändringsuppgifter
tacksamt. Hoppas att rnänga av oss hittar vägen till Göreborg !
Rustan

jHola Madrid!
Sä kom det sig att det blev en ny sväng ner i södra Europa pä Ericssons bekostnad, denna
gang för ett heldagsmöte i mitten pä mars pä ett av Ericssons utvecklingsbolag.
Eftersom
jag gillar att resa, även till storstäder, tog jag helgen före mötet samt tvä veckodagar ledigt
för att äterigen 'göra' Madrid. En vandring i staden kan ta hur lang tid som helst med tanke pä att Madrid hyser drygt 5 miljoner innevänare, men inskränker man sig till de centrala delarna frän Alocha till Plaza de Espania klarar man det pä tvä dagar utan för mycket
skoskav. Det jag funderade lite över vid min vandring var den totala avsaknaden av antikvitets- och loppisaffärer. Normalt finns ett flertal i en huvudstad, jämför med Stockholm
som har ca 90 stycken antikvitetsaffärer
utspridda över heia centrala stan!
En dag tog jag taget till Ävila som ligger 130 km NY Madrid för att tilta pa den garnla
stadsringmuren,
katedralen och de gamla byggnaderna. En trevlig dagsutflykt men jag
rekammenderar
Segovia och Toledo i första hand, det är betydligt mer att se där även om
gamla telefoner lyser med sin fränvaro överallt. AHa tre städerna ligger inom drygt en timmes räckhäll med täg frän Atocha centralstation.
Hasta la vista I TommY S
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STSF:s Verksamhetsberättelse

för 2000

Under äret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:

bengt G romlin 2000-01-01 - - 2000-05-27,
Gunnar Modig 2000-05-28 - - 2000-12-31

Vice ordförande:

Gunnar Modig 2000-01-01 - - 2000-05-27,
Äke Rönndahl 2000-05-28 - - 2000-12-31

Kassör:

Rustan Gandvik

Sekreterare.

Tommy Sundgren

Vice sekreterare

Kare Wall man 2000-01-01 - - 2000-05-27,
Bengt Lidforss 2000-05-28 - - 2000-12-31

Suppleanter:

Bengt AI mqu ist
Rickard Non:11 2000-01-01 - - 2000-05-27
Jan-Äke Olofsson 2000-05-28 - - 2000-12-31

Styrelsen har haft äua protokollförda
möten och tvä medlemsmöten
har hällits, Föreningens ärsrnöte hölls lördagen den 27 maj pä Telemuseum
i Stockholm.
Närvarande
var 20 rnedlemmar.
Mötet beslöt alt behälla medlemsavgiften
pä 100 kr/är (120 kr/är
för medlemmar
boende utanför Sverige) och inträdesavgiften
pä 20 kr. Inga ärenden
hade hänskjutits till mötet av styrelsen. Ej heller hade nägon enskild medlem lämnat in
nägot ärende. Sju övriga fragor togs upp, bl.a. en scm gällde inköp av ett parti om ca
160 äldre telefoner. Dessa har sedan sälts till medlemmarna
genom etr anbudsförfaran-

deo
I samband rned ärsmötet berättade Telemuseums
mycket engagerande
sät! om det stora telekriget

1:e intendent Nils OIander pä ett
i Stockholm
under ären 1880-1920.

Höstmötet ägde rum pa Hägelby Gärd i Tumba den 16 september där Sven Corlin berättade om byggnadema
och framförallt gärdens upphovsman
Lars Magnus Ericsson.
Den av föreningen producerade
videofilmen
"Telefoner
tillverkade av L.M.Ericsson"
svensk- och engelskspräkig
version har försälts i yuerligare 46 exemplar under äret.
Medlemstidningen

Phonetiken

har kommit

ut med tre nummer

Vid ärets slut hade föreningen
141 medlemmar
ners (samlarföreningar
och museer ).

under

i

äret.

varav 2 hedersmedlemmar

och 7 part-

Täby 2001-01-07

Tommy Sundgren

Gunnar Modig
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BALANSRÄKNING,2000
TiligAngar
Kassa

(1910)

Ingäende saldo

Förändring

195

Postgiro (1920)

6336

Summa

6531

0
+17951

Utgäende saldo
195
24287
24482

Skulder och eget kapital

o

Skulder
Eget kapital

6530

Summa

6530

+3410

3410

+14542

21072
24482

RESULTATRÄKNING,2000
Intäkter
3000

Medlemsavgifter

10985

3010

Försäljning av videofilmer

11099

3020

Försäljning av telefoner

15190

3920

Annonsplats

3973

Avyttring av inventarier

i Phonetiken

3000
1100
41374

Summa intäkter
Kostnader
4010

Inköp av videofilmer

6741

4020

Inköp av telefoner

4000

4030

Inköp av datorutrustning

8739

5400

Inköp av förbrukningsmtrl

6250

Postbefordran

6982

Föreningsavgifter

206

6992

Postgiro och postbox

870

7640

Styrelsemöten

7650

Ärs- och höstmöten

2906

352
2558

Summa kostnader

27848

Rörelseresultat

14526

Ränteintäkter

Ärets resultat

6

476

16

14542

Nägra

ärtal i Göteborgs telehistoria

Göteborgs telehistoria börjar 1799 da man bygger en optisk telegraflinje mellan Nya
Varvet i Göteborgs hamninlopp och Carlstens fästning pä Marstrand. Avständet mellan
stationerna var 28,5 km. Under de följande tio ären upprättades ytterligare stationer pä
Hisingen samt pa Vinga, Kalvsund och Styrsö i Göteborgs skärgärd. Klimatet tärde
hart pä stationerna och 1834 var det dags för en omfattande renovering. Äret därpä,
1835, fattade man beslut om byggande av tvä telegrafstationer
inom staden. Nämligen
pä Stigberget och pä Otterhällan. Dessa stationer kom i drift 1839. Den senast uppförda optiska telegraIstationen
byggdes pä Brännö 1864, alltsä mer än 10 ar efter det att
den elektriska telegrafen tagits i bruk. Stationerna i Göteborgs skärgärd var de optiska
telegrafstationer
som var bar i drift längst av alla i Sverige. Linjen till Vinga lades inte
ner förrän 1881.
Den
bäda
dock
som

21 juli 1854 öppnades Nya varvet för trafik med även elektrisk telegraf, sa att de
systemen knöts samman. Den första elektriska telegrafstauonen
i Göteborg hade
öppnats tre dagar tidigare i Börshuset vid Gustav Adolfs Torg med S ASchaar
chef. Dagen efter kunde denna artikelläsas
i Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning: "Telegraferingarna fran
hdrvarande telegrafbyrä hafva
igär och idag pägiut med all
iver. Man har redan i de skyndsamma meddelandena, och sva, r;;;
ren därpd, lärt sig inse de ofantliga fordelama av telegrafforbindelser. Isället för alt sam
förr behöfva, afseende ä en hop
ordres rorande [artygs befrakt-

_T::-,~~~!I~~~~I~

ning m m, vänta i flera dagar pa
svar per post, kan man nu hafva
svar inom ett par timmar frän
Stockholm ocb andra telegraf. orter, hvaraf man inser hvilken
ofantlig besparing i tid och
kostnader härmed vinnes"
Redan tre veckor efter starten krävdes i tidningarna alt antalet ledningar frän Göteborg
skulle utökas. Första mänaden avsändes 103 telegrafdepescher,
som de da kallades,
frän Göteborg, första äret ca 2000 st.
1862 hade lokalerna blivit för tränga och telegrafstationen
tlyttade till f d Ostindiska
Companiets hus vid Norra Hamngatan 10-12. Detta hus ägdes av staten och lokalerna
kunde därför användas utan kostnad för Kongliga Eleklriska Telegrafverket.
Telegrafstationen lag bar i Ostindiska huset fram till 1891 da man äterigen hade blivit fÖT
trängbodda. Delta ar päbörjade man flylten till en ny station pä Västra Hamngatan.
~

Telefonen kom till Göteborg den 13 december 1877. Dei Iörsta telefonsamtalet
ägde
rum mellan centrala staden och Jonsered strax öster om Göteborg. Ledningen var en
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en telegrafledning som tillhörde poGHT 13 dec 1877
lisverket, Telegrafassistenterna
Linell och Malm började kort därpä
Telefonen
är nu i Göteborg,
och har i dag
sälja telefoner till välbeställda götemed densamma
försök gjorts ä en utaf polisborgare. Apparaterna var tillverkade
telegrafens
ledningar,
hvarvid utmärkt
godt
i Kristiania i Norge och kostade 12
resultat erhölls.
kr st. 1881 anlade det internationella
Dessa telefoner äro förfärdigade af firman
Bellbolaget ett nät och byggde GöHeyerdahl
& Co. i Kristiania
och komteborgs första telefonstation
vid Ma- ma i dagarne i marknaden
härstädes.
gasinsgatan 16. Tvä är senare, 1883, ....
...
bild ades Göteborgs A11männa TeleGHT 15 dec 1877
fonförening som öppnade sin station
vid Kungstorget 8.

TELEFONER

,

Bellbolagers nät inköptes av Tele•
grafverket 1888 för 141 000 kr. NäHärstädes med framgäng pröfvade Telefoner frAn
tet omfattade dä 846 abonnenter
firman Heyerdahl & Co. i Kristiania anskaffas till
Problem med tillständ för stolplinpris af 24 kronor paret genom uodertccknade,
firmans agenter rör Sverigc, hvilka äfven ombesörja
jerna kan ha gjort alt Bellbolaget
ledoiogars uppsättaodc.
valde att sälja istället för alt procesGöteborg den 15 Dec. 1877.
sa. Bolagets telefonstation flyttades
1893 till Telegrafverkets nya fastigC. W. Malm.
S. J. Linnell.
het pä Yästra Hamngatan. Sarmidigt
Telegra rassisten ter,
(25,328)
som Telegrafverket köpte nätet i
Göteborg, köple man även Bellbolagets nät i Vänersborg, Kungälv, Marstrand, Billdal och
Partille med totalt 78 abonnenler. Samma är köptes ocksä det privata nät som ägdes av
tjänstemännen vid det danska företaget Det Store
Nordiske Telegrafselskab, Schäffer och Tscherning. Näten fanns i Yarberg, Kungsbacka, Mölndal, Hisingen och Partille och hade totalt 92
abonnenter.
A1lmänna Telefonföreningen drev sitt nät i egen
regi ytterligare nägra är, i mitten pä 1890-talet
var växelborden slitna och älderdomliga men
föreningen hade inte avsatt pengar för utbyte av
dem. Detta ledde till att nätet 1896 säldes till Telegrafverket. Köpesumman blev 20 623 kr Iör ett
nät som dä hade 697 abonnenter.
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Antalet telefoner steg snabbt kring sekelskiftet
och snart var fastigheten vid Västra hamngatan
för liten. 1908 köpte Telegrafverket den gamla
kaserntomten vid Kaserntorget, där tidigare ett
artilleriregemente funnits. Regementet hade flyttat till Kviberg i de östra stadsdelarna 1898 och
husen var nu i ganska däligt skick. Efter rivning
av de gamla byggnadema började man 1909

bygga en ny ielefon- oeh telegrafstation
ritad av brödema Hans Geh Björner Hedlund. Byggnaden var klar 1912 oeh kallades allmänt för "palatset vid kaserntorget", den används fortfarande av TeLia.
1928 togs Göteborgs första automatstation i drift i kaserntorgsbyggnaden. VäxeIn var av Eriessons 500-väljarlyp. Övriga stationer i Göteborg automatiserades
1930-1933. I början av 1940-lalet automatiserades även förorterna, men innan
dess bytte man frän 5-siffriga till 6siffriga telefonnummer.
1981 började man införa AXE-systemet
i Göteborg. Första station alt las i drift
blev Sävedalen i östra Göteborg.
Ove

Välkommen till ärsmötet i Göteborg
Ärsmötet 2001 äger rum i Göreborg den 19 maj. Vi samlas mellan kl 1100 oeh 1200
vid Ullevis nordvästra hörn, varifrän det finns vägvisning. Det finns gort om parkeringsplatser i närheten. Under Ullevi finns eil parkeringshus, som normalt är nästan
tomt pa lördagar. Där kommer bytesstunden alt äga rum efter mötet, Om du hellre
viII parkera ovan jord finns parkering i anslutning till polishuset som ligger mitt
emot Ullevi. För den som reser med täg eller buss till Göteborg oeh anländer till
CentralstationenlNils Eriesson terminalen är det gängavständ tiLl Ullevi. Se karta.
Den som trots allt far problem att hitta kan ringa till 0706-844888 kl 0900-1200.
Tiden fram till1200 kommer det att serveras kaffe eller the oeh smörgäsar. Därefter

'''''':
IMot
CLI

Stockholm

Mötesplatsen markerad med ring
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gär vi i samlad trupp tiJI Elyseum som är Göteborg Energis museum. Elyseum ligger pä
Västgötagatan 2, ca 200 meter sydväst om
Ullevi där ärsmötesförhandlingar
äger rum. Pä
programmet finns ocksä visning av museet,
bytesstund, promenad, via nägra av de platser
som nämns i artikeln ovan, till Kaserntorget
där vi fär se bl a de gamla telefonsalarna.
Efter
detta är det dags för dem som sä önskar att äta
lite mal tillsammans pa en restaurang i närheten. Prisnivän kommer att vara mycket rimlig.
För dem som har familjen med sä finns det
gott om aktiviteter för icke tele-intresserade.
Etl besök pä Liseberg brukar vara uppskattat,
men det finns ocksä möjlighet alt t ex göra
skärgärdsturer,
besöka ostindiefararen
Götheborg, eUer museer som t ex Göteborgs Maritima Center med civila och militära fartyg. För
den shopping-intresserade
finns ocksä stora
möjligheter alt göra av med pengar.

OIe och Sören

Vi är tacksamma om alla som kommer anmäler sitt deltagande, gärna via mail till:
ove.svensson@dosk.se
eller via telefon till
Ove tel 031-808888 dagtid , 0706·844888
övrig tid
För den som viII övernaua i Göteborg är här
nägra billiga hotellalternativ
lnget av dessa
hotel I ligger ceruralt.

Demiautomatiskt

system

Hotel Formule 1
031-492400
Good Morning Hotels
020-444888
Apple Hotel
031 - 25 11 00,031

- 80 20 90

USA-Resa
Ärels "ATCA FALL SHOW" komm er alt avhällas i Columbus, Ohio den 10-11 augusti.
Jag har planer pä att resa dit om jag kan hitta
nägot ressälIskap. Är du inlresserad, hör avdig
till Bengt Almqvist 0415-155 25.
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Ericsson

1901 i KT AS utförande

Telefonmuseet i Hellerup bar stängt !
Telefonmuseet i Hellerup, Damnark, som en gäng startades med hjälp frän KTAS, hade
öppet för sista gängen onsdag den 28 mars 2001. Mycket folk hade samlats för att fä se
den mycket fina samlingen en sista gäng. Sorgen över stängningen sköljdes ner pä danskt maner med Tuborg (fabriken
ligger granne!) och vin. Nu äterstär bara för de tvä eldsjälarna Sören Black-Petersen och OIe Jeger alt katalogisera och
packa ner de ca 10.000 objekten och skicka samlingen för
magasinering till TELE Danmarks museum pä Köpmansgade
i Köpenhamn. Det är osäkert om samlingen nägonsin kommer alt visas igen.
Det heIa började sä bra i slutet pä 70-talet. En av cheferna
vid KTAS fick se Sörens och Oles privata samlingar av telefoner och kringprylar och blev förtjust. Eftersom KT AS inte
hade nägot eget museum vid denna tid beslutades det alt man
skulle slä sig samman och öppna telefon museum iden gamla demiautomatiska telefonstationen i Hellerup. Denna hade
just blivit ledig i samband med alt helautomatisk telefontrafik införts i hela Köpenhamn. En stiftelse startades och Sören och OIe donerade sina privata samlingar till stiftelsen i
utbyte mot att man skulle fä anställning i museet samt fil
majoritel i stiftelsens styrelse.

Ericsson apparat tillverkad för KT AS

Museet öppnades 1981 och allt gick enligt planerna. Sä länge KT AS fanns fick museet varje är anslag till löner och
drift. Man hade ca 5000 besök ärligen. Men när KT AS och
de övriga fristäende danska telefonbolagen gick sam man i
Tele Danmark för ca 10 är sedan började problemen. TELE
Danmark ville satsa pä sitt eget Post och Telemuseet i centrala Köpenhamn. Museet i Hellerup skulle helst inte göra
reklam för sin verksamhet och besökssiffrorna gick ned. Efter hot om indragna anslag blev Sören och Oie slutligen
tvungna att lämna stiftelsens styrelse i november 2000. Efter
denna manöver var det sedan fritt fram för TELE Danmark
alt besluta om nedläggning av museet i Hellerup samtidigt
som man satsade pä sitt nya museum. Personalen i Hellerup
inklusive Sören och OIe är nu uppsagda och hela samlingen
ägs numera av TELE Danmark.
Man ber att fä gratulera TELE Danmark till det lyckade tjuveriet!
Bengt Almqvist

Briessen "tvä-lädors"
Hygienutrustad
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Hundra ar med pagoden
En vacker värdag den 4. april 1901 invigs den första offentliga telefonkiosken,
den sk pagodkiosken, i Kungsträdgärden
inför förväntansfulla
stockholrnare, Mannen bakom mästerverket
var
linjeingenjören
Hjalmar Celion som var anställd
vid kungliga Telegrafverkel.
Kiosken patenterades
den 11. oktober ar 1900. Pagod betyder indiskt
tempel, om Hjalmar Celion hade varit i Indien och
studerar formgivning
läter jag vara osagt men vid
denna tid, runt sekelskiftet,
var man mycket influerad av formgivning
och saker frän fjärran östern
som ansägs mycket exotiskt och spännande.
Tillverkningen av Pagoden skedde hos Falk & Son pa
Regeringsgatan
i Stockholm ca 300 stycken placerades ut runt om i Sverige. Den sattes upp pa torg
och offentliga platser, där den lyste upp omgivningen säväl dag- som nattetid. Pagoden var da
som nu en rikug skönhet, i ljus grön färg, att vila
ögonen pä. Men den var ocksä mycket väl genomtänkt som en praktisk och användarvänlig
telefonkiosk. Den hade högt i tak, hade stora TUtor som släppte in ljuset, en skrivhylla av ek, en
trall av ek sä att man alltid kunde stä torrt, och var invändigt varmt ljusgul. Ramen bestär
av konstbockade
vinkeljärn med ett gallerverk nertill sorn skydd mot alltför närgängna
hundar som gemene man ville ha pä behörigt avständ vid telefonerande.
Dessutom kunde man se om nägon befann sig i kiosken dvs om den var
upptagen. Dörrarna är sk saloondörrar
av självstängande
typ. Glasrutorna
vid sidorna hade inetsad dekor med
Rikstelefon
samt unionsvapnet
eller senare lilla riksvapnet de gjorde ocksä an kiosken inte kändes träng. Väggarna var klädda med ljuddämpade
material.. Upptill fanns
fyra glasrutor i sk mjölkvitt glas med Kungliga Telegrafverkets emblem samt texten Rikstelefon
nertill. Dessa
upplystes nattetid inifrän sä att kiosken syntes tydligt.
Taket är kupolformat,
stommen bestär av spontade bräder
som är klädda med fiskfjällsformade
zinkplätar som är
lagda omlotl. Pa toppen finns en gjuten spira med tvä
svagt bläfärgade
isolatorer där inkommande
telefonledning anslots. Höjden är ca 3,6 m med spira. Kioskapparat
CF595 var den telefon som ursprungligen
användes i kiosken, 5 och l O-öres mynt kunde användas och antalet
mynt som lades i kontrollerads
av teletonist genom att
räkna de knäppar mynten gay upphov till i myntrännan.
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Kiosken blev rnycket uppskauad
av allmänheten
den tillverkades
fram till ca 1930.
Vid denna tid började den kännas lite omodern i designen och var dessutom dyr att
tillverka, Den ersattes efterhand av kiosker av senare konstruktion.
Eftersom kiosken är en klassiker började man nytillverka den pä Teli i Skellefteä 1983 för placering i gamla och genuina miljöer. Pagoden symboliserar
svensk ingenjörskonst
när den är som allra bäst.

Mikaef

Telefonreparatören som bar ett
eget telegrafmuseum
Den här gamla telefonen stod bortglömd pä en vind,
och när jag frägade ägaren om jag inte kunde fä införliva den imin samling, sa gick det bra - han hade
ju ingen nyrta av den. Nu är den en av dyrgriparna
i
samlingen - Askersunds
första telefon.
DeI är nästan med andakt som telefonreparatör
Roben Johansson dernonstrerar
sin
märkliga telefon, och rösten fär ett stänk av ömhet när han berättar att den daterar
sig frän 1880-lalel och hade nr 1. Ägaren var radman Berg och apparaten var ansluten till ell av de mänga privata smänäten.
All en telefonreparatör
blir
som hr Johansson
har vissa
tet. Kvantitativt
kanske inte
det är ända anmärkningsvärt
minst därför att han Iyckats
dei tämligen unika förernäl,

"museiman"
torde va ra tämligen ovanligt, även om han
rnöjligheter
alt komma över telefonkuriosa
under arbedet Johansonsska
telefonmuseet
är sa imponerande
men
I sitt slag, inte
komma över en
som själva Te-

legrafmuseum
i Stockholm
inte skulle
skämmas för alt visa. Utmed en längvägg [
sitt arbetsrum har hr Johansson rnuseiföremalen uppradade, och där finns bl a ett hörn
med bara isolatorer - vita, gröna, röda och
svarta I skiftande storlekar. Frän den minsta
som väger eil halvt hekto tilJ den största pä
cirka 10 kilo - en starkströmsisolator.
En
sädan komplett samling av gamla isolatorer
har inte ens Telegrafmuseum
maken till.
-Det här är den äldsta isolatorn jag har, säger hr Johansson och dernonstrerar
en svart
glasknopp , vars konturer tydligt visar alt
den inte gjorts i maskin. Det är alldeles riktigt, Lillägger han. Jag fann den vid en utgrävning vid Hammars
glasbruk och den är
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handgjord. Och här är en järnisolator. Oe olikfärgade porslinsisolatorerna
alt markera speciellt viktiga linjer och för brandtelegratledningar.

användes

för

Hur jag kom au börja sarnla telegrafföremäl?
Ja det vet jag faktiskt inte riktigt, Det har
gäu sä smäningom. Till att börja med togjag bara hand om elt och annat somjag fann,
utan nägon egentlig tanke pä nägot samlande. Men när jag höll pä och pillade med dem
sä iyckte jag att det kunde vara trevligt att fa nägot som liknade en samling och som
jag bäde kunde ha nyua och nöje av. Nu har jag hälli; pa ganska länge, cirka 15 ar, och
jag hoppas ännu kunna göra en dei fynd, fast jag naturligtvis gätt igenom trakterna här
kring Askersund ganska ordentligt. Min äldsta telefon daterar sig frän 1880 och har
tillhört godsägare Ivan Svensson, SkylJberg, som hade en träd mellan Karbergs spiksmedja och Skyllbergs kontor. Det var innan det Ianns växel [ Skyllberg. Och här har vi
en tangenibussol
som användes förr vid telegrafen tör alt mäta batterier. Den här satt pa
gamla telegrafen i Askersund ..
Herr Johansson plockar lrarn det ena föremälet etter det andra, en Rikstelefonbössa
av
plät, en gammalledningsomkopplare
...
-Kommer herr lohansson alt ha samlingen här Iör alltid?
-lag ver inte riktigt hur jag skall göra. Sa smäningorn kanske jag överlämnar den till
Telegrafmuseet
när jag inte kan [a den fullständigare.
Ur verket och Vi 1942

Unik växel
En av landets äldsta telefonväxlar tjänstgjorde vi telegrafstationen
i Hultsfred intill dess
aurornauseringen
nu gjorde den manuella stauonen övertlödig. Pa telernuseet i Stockholm hade man aldrig tidigare sett den här typen av växlar i rikstrafiken och blev därför
mycket glada över fyndet vid ett besök i Hultsfred. Tvä sektioner skickades upp till telernuseet. Det blir den Iörsta riksväxel i sitt slag som installeras där jämte övriga museiföremäl som daterar sig [ran 1800-talet.
Telefonväxeln
som numera tjänat ut vid
den bortrationaliserade
telefonstationen
i
Hultsfred delades upp som museiföremäl
mellan telernuseet i Stockholm och hembygdsmuseet i Hults[red. Pa bilden ser vi
makarna Britta och Hilding Karlsson som
är verksamma inom Telegrafverket
i Hultsfred, Britta som telefonist och Hilding som
förste reparatör. Växeln lades ner 1967,
därefter tlyttade makarna till Kalmar och
var där verksamma fram till pensioneringen. Hilding var även sarnlare av radio, telefoni och rnodelljärnväg och var även medlern i Sveriges Telehistoriska
Samlarförening fram till sin borrgäng.
Goran Karlsson
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Starkströmsmikrofonen
Det största avständ man kunde telefonera pä utan Iörstärkare var i början pä seklet
ca 100 mil. Deua gällde om blankträd av koppar användes. Med kabel minskades
avständet betydligt. Samtal mellan svenska abonnenter och storstäderna i Europa
var alltsä inte möjliga. Avständet kabelvägen mellan Stockholm och Berlin är ca
130 mil och mellan Stockholm och Paris ca 230 mil.
Ett säu alt öka det möjliga telefoneringsavständet
är alt öka den utsända effekten
lrän mikrofonen, detta görs pä en kolkornsmikrofon
genom att öka strörnmen genom mikrofonen. Den starkare strörnmen leder emellertid till att rnikrofonen hettas
upp och kolkornen bränns. Mikrofonen blir efter en kort tid oanvändbar.

lngenjörerna Egner och Holmström vid Telegrafverket
konstruerade 1909 en mikrofon med flera kolceller, med eIL spänt aluminiummebran
och vätskekylning,
som
kunde iäla betydligt större strömmar än de mikrofoner som normalt användes.
Vid
prov kopplades slingor av ledningar frän Stockholm via Göteborg, Sundsvall, Helsingborg, Malmö och äter till Stockholm. PA detta sätt fick man en totalledningslängd pä ca 320 mil. Vid försök med vanliga telefonapparater
kunde inte ett ljud
uppfattas, men med starkströmsmikrofonen
inkopplad hördes talet tydligt.
Försök pä riktiga förbindelser mellan Stockholm och Berlin, Stockholm och Paris
samt mellan Stockholm och Köln gjordes ocksä med mycket golt resultat.
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En nägot förenk.lad version av starkströmsmikrofonen
utan vätskekylning, tillverkad av
Ericsson. infördes i Telegrafverkets
nät 1911. Denna modell lämnade ca 10 gänger
siarkare mikrofonström
än Telegrafverkots vanliga, Delta gjorde alt man kunde telefonera pä ca 70% större avständ än normalt. Det starka ljudet medförde alt man inte kunde ha nägon hörtelefon inkopplad samtidigt som mikrofonen utan man var tvungen alt
manuellt koppla om mellan sändning och motlagning med en tangenl pä hörtelefonen.
Apparaten kopplades in vid sidan av den ordinarie telefonen, inträdesavgiften
var 50 kr
och den ärliga abonnemangsavgiften
100 kr. Antalet starkströmsmikrofoner
var som
störst 1919, dä Ianns det 417 st varav 8 för tjänstebruk.
Oe Ilesta abonnenterna var förelag med behov av utlandssamtal.
I telefonkatalogen
kunde man se vem som abonneradc pa en starkströrnsrnikrofon
genom att de utmärktes med en stjärna.
Tyska telegrafverket
var inte Iörtjusta i apparaten och förbjöd användning vid samtal
med tyska stationer. Eftersom ledningarna i Tysk.land inte var skruvade orsakade starkströmsmikrofonen
kraftig överhörning. Ett samtal kunde höras av abonnenter i stora
ornräden.
När DeForests

uppfinning radioröret kom i bruk i telefonöverdrag
förlorade starksin betydelse och alla abonnenter kunde tala I telefon pä större av-

strörnsmikrofonen

siänd.

Källor:
•
•
•
•

Teknisk bilaga till Kungl Telegrafstyrelsens
mänads-cirkulär
1909
LM Ericssons försäljningsbrochyr
"Lang distance telephones"
Ekeberg, Telefoni del I
Heimburger, Svenska Telegrafverket
Historisk framställning dei IV

Göteborgstelefoniana
Telefonens ankomst till rikets andra stad kan iakuagas i Göteborgs
Handels- & Sjöfartstidning
(GHT).
Här Iöljer nägra annonser trän decembcr 1877. Kanske läsekreIsen
har nägoi an berätta om Thornpsons och Heyerdahls telefoner '?
Prisniväer Iörefaller intressanta
!

Thompsons Thlefon
eller

Ljudtelegraf.

Öfverraskande
resultat.
Kärkommen
Julklapp
för al1a äldrar.
Ett barn kan begagna
den.
Apparaten
komplett
med ledning endast
för äterförsäljare
betydlig rabatt.

2 kr ..

E. Engelbrechtson,
(30,872)

Göteborg.

Rustan

Thompsons Telefon
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uti C.F. Arwidssons Bokhandcl.

[308731

Aktuellt

pa auktionsfronten

Stockholms Auktionsverks
auktion pä leksaker, nautica och technica i februari innehöll en dei intressanta objekt inom telegrafi och telefoni. Bland annat säldes tre telegrafapparater, rvä Ericsson och en Öller. För att vara pa en specialauktion var priserna ganska rimliga 3400 kr för en Öller telegraf med
Iiggande pappershjul och 2700 respektive 4300 för
Ericsson-telegraferna.
Bland telefonerna fanns tvä trevliga objekt, en väggapparat i mycket fint skick och en
BC2000 lokaltelefon. Utropet pli tväväningsapparaten
var 1000-1500 kr men slutpriset blev naturligtvis betydligt högre, 5500 kr. Slutpriset för väggapparaten
blev 5000 kr.
Även pä internet har det sälts BC2000-apparater.
Yärldens största internet-auktionsfirma
har haft Ire sädana
apparater till salu i är. Inte däligt med tanke pä hur
ovanlig denna telefon är. Priserna blev inte heller däliga. Oe Ire apparatena har gätt för ca 1700-1800 dollar
slyck. Med en dollarkurs pä över 10 kr blir de oätkomliga för de flesta svenska samlare. Ebay är ändä värt alt
besöka, det gär alt göra ett och annat fynd även där.
Dessutom är det trevligt alt bläddra bland sädana mängder med gamla telefoner till salu. När detta skrivs
bjuds 2027 objekt ut.
I Sverige finns ett auktionsföretag
pä internet
med en avdelning för telefoner som samlarobjekt, det är ibazar. Där finns inte sädana
mängder som pä ebay men ett och annat gar alt
hitta. Idag ser jag lva Ericsson vägg-apparater
en träapparat och en järnvägstelefon
i plät,
Oessutom finns nägra Kobror och en Yoco
Multi i trä, en knappsatsapparat
i bakelit mm.
Oe övriga svenska auktionsföretagen
har ocksä
telefoner ibland men de kan vara svära att hitta
bland alla andra prylar.
Här följer nägra länkar till auktionsföretag:
Stockholms Auktionsverk
Ebay telefoner
Ibazar telefoner
Tradera

QXL
Ove

www.aukrionsverket.se
Iistings. ebay .com/a w /listi ngs/l ist/category985/i
www.ibazar.se/listvue.cgi?codecat=NW
www.tradera.se
www.qxl.se

ndex. html

17

Origi nal Ericsson skeletal replica, made by Ericsson, Sweden in 1976 Ior Swisscom
in Switzerland. The phone is in mint condition and in working order.
USS 560.00 + shipping.
5 Ericofon repro rubber rings - US$25.OO including shipping.
Arnold Rupp, Barcelona.
arupp@retemail.es

+34-93-419.01.18,

Fax: +34-93-419.00.45

Fransk telefon Poste Milde 1892
Likadan telefon som säldes genom E-bay
Denna telefon är i orginalskick med räu hörtelefoner och
mycket [in
Denny Wahlström

036-70400,036-341920

Hörtelefon till Siemens & Halskes vaggapparat 1891
Tvä AC140 vaggapparat
plät, en med bakelitlur och en med gammallur
Tvä AC150 vaggapparat trä.
BD 370 vaggapparat AT
BCVAT
Nya nummerskivor röda till Dialog vägg.
Delar till BC560 och BC330.
Göran Karlsson

0480-18029

Tva Oljetryck tyska? Ett par barn som talar i
telefort med varandra. Stora lurar.
Curt Lohmann

040-432491

Fälttelefoner av Telegrafverkets modell CE574.
ÄJdre telefonsvarare.
Diverse andra telefonprylar ring och fräga.
Svarne Lind
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031-265238

Voco 13 knappar, valnöt i originalförp. Nr 120 2600:Emaljskylt, Telegraf Telefon. Se bild 11 i Phonetiken nr 3 2000.
BC 660/04 ViI m/50 nyskick. 350:BC 660/09 ViI m/50 nyskick. 350:BC 664/08. Grä m/50 sidoapparat, bra skick. 300:BC 564/10. Svart m/50 sidoapparat, nyskick. 250:Diaset blä med bruksanvisning, bra skick. Ej väggfäste. 300:Voco standard 2002. En röd, en grä 12 knappars 200:- st
Signalrelä DYY A 1018482 R1a. 100:Henning Söderman

1 500:-

0220-100 07

Taxben av äldre typ med annorlunda dekor söker maka.
Oller galvanometer
Taxklyka med droppar.
0320-60184

Stig Wenander
Tvä ben till taxen

Tva gängjärn

till 8D370

Göran Karlsson

0480-18029

Isolator typ I samt olikfärgade isolatorer.
Pagodtak, och dei ar till spira ev ritningar mallar etc
Telia material oeh verktygskataloger
frän 60-, 70-, och 80-talen.
Mikael Tegner

0322-50309

Den dei av mikrofondosan
Ove Svensson

pä 1894 ärs mikrotelefon som sitter fast i skaftet.

031-873707

Telefonlur av gamla modellen (med ring) till AB 112/ AC150
Svante Lind

031-265238
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DIREKTÖR LUREN
Direktörn

är
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rörstig - eller rro der om Ni vill

Phonetikens vårkorsord
Nu gör vi ett försök med korsord i Phonetiken. De tävlingar som vi haft vid
nägra tillfällen har tyvärr inte lett till många svar. Vi hoppas att ni är mer intresse rade av att lösa korsord . Korsord et in nehåller e n del ord med teleankn ytning och vi tror atl del inte är alltför enkelL.
Skicka in era lös ningar till redaktionen. Adress fi nns på sidan två. Vi vill ha
era lös nin ga r se na st de n 17 maj för att kunna dela ul pris vid årsmötet. Prisernas antal beror av hur många lösninga r som sä nd s in.
Lycka till!
Redaktionen

Vågrätt
1.
9.
J O.
11.
12.
14.
15.
16.
t9.
22.
23.
24.

28.
31.
32.
33 .
34.
37.
40.
4 1.

42.
44.
45.
46.
48.
49.
50.

51.
53.

Fjärrskrivare.
Tar varg.
Extra telefon förr.
Akustiskt fenomen.
Genljuda.
Kortare på sjön än på land.
rinns i nord och syd.
Ve rktygsläle.
Frän förk yld.
Mi li tär radio.
Nyhelsbyrä.
Hans lära vi ll vi ej veta av.
Skall man inte göra i maten.
Pädörr.
Kanske tjuvaktig.
Kärleksfull.
Kan dras in.
Hot mol telefonapparat.
Bryts lätt.
l stia.
Svensk eller norsk l ex.
Kan man göra med hjä lp av två
te lefoner.
Med tock eller blad.
I kruska.
Sivs make.
F3 r vi nnaren av denna korsordstäv ling.
Anvä ndes vid av läs nin g av optisk
.elegr.f.
Är sagan förr eller senare.
Görs med kompass eller vol tm eter.

Lodrätt
1. Fö rm edlades av TeJegrafverkets
U ndervisningsanstal t.
2. Glad och god rökt.
3. Utsänds på försök.
4. I änden på visst snöre.
5. Expeditionsomkaslare.
6. Förbäurar ras.
7. Om li vel pä honom.
8. Fa nns det gan om i Telegrafverket
men sa knas hos Tel ia.
13. Ka n del mindre viktiga.
17 . En s3 dan tr3d kan orsaka avbrott
18. Avsvimma d.
20 . Smin k och asfalt.
21. Fö r björn.
25 . Förr 6}lsammans med SAAB.
26. Är pralin.
27. Fä fot och hov.
28. Befinna sig i upprätt ställning.
29. S märre mansperson.
30. Börjar del göra när våren kommer.
35. Har Alexander enl igt Carl Barks.
36. Kristu s kortare.
38. Mililär av delning.
39. Biblisk dam.
43. Tj ugofjärdedel.
44. In get .ttlita på.
47. Karl inlednin g.
50. Liten åker.
52. Bäst alt spo tta i.
54. Den abon nent som svarar.

