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Kan Phonetiken bli bättre? 

Vid starten 1994 var vi cirka 20 medlem
mar i STSF idag är vi drygt 160. Vi är för 
tillfället två redaktörer plus en liten skara 
återkommande medarbetare som arbetar 
med tidningen. 

Om vi blir fler som deltar i arbetet tror vi att 
vi på sikt kan få en bättre och mer innehålls
rik tidning. 
Vi har ständigt behov av bra artiklar, bild
material och tips. Du som är ny medlem var 
inte rädd att höra av dig till oss pä red om 
du vill skriva eller hjälpa till med Phoneti
ken. 

Kanske kan tidningen också, åtminstone 
delvis, läggas ut pä nätet. Varför? Vi har en 
mycket bra hemsida och genom att utnyttja 
den genom att få fler att läsa vår tidning 
skulle vi nå ut till fler intresserade och kan
ske blivande medlemmar. Det kan också 
vara ett sätt att få nya artiklar och tips utan
för den "inre kretsen" . Man när förhopp
ningsvis en annan målgrupp som vi annars 
går miste om. 

En annan tanke som vi har diskuterat på re
daktionen är att ha små arbetsgrupper på 
olika orter i landet t ex i Skåne, Västergöt
land, Stockholm och Norrland, som deltar 
med artiklar, gärna med lokal anknytning. 

M.Tegner 
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Ordföranden orerar 
Den 16 juni 1890: "Batteriet bottenfruset. Måste söndertagas och omflyttas till expedi
tionsrummet. " 

Citatet är hämtat ur en "Passage-journal" för Svegs Telegrafstation 1889-1899. 
Utdrag ur denna "passage-journal" fann jag i en bok med titeln: 
"När Tele kom till Härjedalen" och med underrubriken "Några blad om telefonens första 
år i Härjedalen samlade av Gunnar Svensson." Boken är tryckt i trehundra exemplar och 
utgiven 1962 på Bokmalens förlag. 
Jag tror föresten att jag ska återge ytterligare några korta citat ur journalen. Den här gång
en från 1895. 

23 april "Eldsvåda utbröt i yttertak öfver Telegrafstationen. Men avvärjdes genom snabb 
och rådig undsättning af närbelägna grannar ... " 

10 juni "Stf. Måste begära anstånd med Qartalsredovisningen ... Svårt utslag med brännan
de hetta natt och dag i båda händer, ansigte, ögon och öron genom myggbett..." 

3 maj "Kl. 9 atbrott igen å linjen 206. Byggmästare Pettersson, Kolslätt vidtalad se till och 
reparera linjen. Elfven stiger - stark storm." 

Denna lilla skrift jag kommit över målar upp en bild av hur det var att vara "telefonare" 
när norrlands inland fick sina första telefonlinjer dragna. Det var under stora umbäranden 
och med mycket låga löner som dessa pionjärer knöt samman byar och samhällen med 
stolpuppburna järntrådar. Dagpenningen för en "telefonrallare" var 2:50, om man gör en 
jämförelse med en nota från Skalins affär i Ytterhogdal1891, kan man se att vid den tiden 
ett Kg. smör kostade 1:60, och ett Kg. kaffe 0:50. 
Natthärbärge fick ordnas så gott det gick. Ibland i någon gård efter linjen, ibland på en 
höskulle eller till och med på golvet i någon ladugård. 
I boken intervjuvas bland annat en fru Kristina Skog, hon tjänstgjorde som telegrambud 
en tid hos Svegs första telegrafist Olga Biberg. "Det var en arbetsam tid", säger fru Skog. 
"Förutom telegramutbärningen fick jag skura de stora trägolven i tingshuset där telegrafen 
var inrymd. Vidare fick jag sköta om städningen, elda och fylla på fotogen och sköta om 
lamporna. Allt detta för den lilla nätta avlöningen av 6:50 per månad." 

Vilken kulturgärning Gunnar Svensson gjorde när han satte sig ner i början av 60-talet och 
intervjuade dessa människor som var med när allt startade. Tyvärr finns ingen av dessa 
pionjärer längre kvar bland oss. Och deras berättelser har nog i de flesta fall fått bli obe
rättade. Jag tror jag avslutar med ytterligare ett citat: 
Det är klart att en del lustigheter inträffade i början. För många föreföll det nya kommuni
kationsmedlet nästan som något övernaturligt och kände en viss nervositet vid dess hand
havande. En bonde skulle ringa till en slaktare som hette Solberg för att tala om, att denne 
kunde hämta en griskropp. Bonden grep telefonluren utan att först ringa upp och ropade 
med hög röst: "Hallå Grisberg! Nu kan du hämta solkroppen." 

Gunnar Modig 
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Kassörens koll 

En av de mest säkra jultraditionerna är uppdykandet av inbetalningskortet för kommande 
års avgift till STSF. Nästan lika traditionsbundet är avgifternas storlek som är 100 kr för 
ordinärt medlemskap, 120 kr för familjemedlemskap och 120 kr för medlemskap som 
inkluderar postgång till utlandet. Enligt stadgarna skall inbetalning ske före sista februa
ri. Är ditt inbetalningskort märkt "makulerad" innebär detta att du redan har betalt, alter
nativt att du är en av STSFs tvenne högt ärade hedersledamöter eller att du av annat skäl 
inte skall betala någon avgift nu. 

Sedan utsändningen av förra Phonetiken har till föreningen anslutits Leif Backlund i So
runda, Hans Holmberg i Tibro samt Jan-Anders Nolemo i Västerås. Totalt är vi nu 156 
medlemmar. 

Ett färskt rättelse blad till senaste medlemsförteckningen är bifogat. Dessutom medskick
as resultatet av anbudsauktion 2002. Ser ut som att många medlemmar redan har inköpt 
årets julklappar till sig själva (och alltså inte behöver något besök vilket telegrafledes 
kommer att meddelas Jultomten). Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År ! 

Rustan 

Kommissarie efterlyser kommissarie 

Är din dröm att få stoltsera med den lätt skräckinjagande titeln Telegrafkommissarie 
(och i synnerhet dito av klass lA) så vågar jag påstå att din chans att förverkliga dröm
men är obefintlig. Däremot är utsikten ljus för den som aspirerar på titeln Auktionskom
missarie. Jag har verkat som sådan vi 3 tillfällen och drar mig nu tillbaka. 

Kravet på en kommissarie, förutom intresse och tid, är att man har en pe med skrivpro
gram och e-postmöjlighet. Det är en fördel att ha en scanner och ett enkelt bildbehand
lingsprogram för lättare bearbetning av fotografier. Webvana är inte nödvändig så länge 
vår webmästare assistera med utläggning av bilder. 

Medlemmarna verkar tycka att auktioner är en kul och spännande verksamhet så du får 
stora möjligheter till positiva kontakter med samlarkollegor. Har du ideer om hur vi kan 
modernisera auktionsformen så har du stora möjligheter till påverkan. Hör av dig till nå
gon i styrelsen om du har intresse att ta över detta kul jobb! 

Rustan 
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The Ericsson Files 

Många av er känner till att Ericsson har tagit fram en 
DVD med ett några axplock ur företagets 125-åriga hi
storia. Informationen på skivan är strukturerad i olika 
kategorier: Företaget, Människorna, Produkterna, Plat
serna, Kommunikation samt Nyckelpunkter. Oavsett vil
ken kategori man väljer som inkörsport kan man klicka 
sig fram till texter, bilder och filmer som belyser det som 
betraktaren ser just nu, men även det som refereras. Lik
heten med att surfa på Web:en är slående där man kan 
börja med ett område och till slut hamna någon helt an
nanstans. 

The Eric~~on F11.:~ 
!H'., .. v .... I~ .. _~ .. _ .......... .. 

Det finns även en mycket bra sökfunktion. Till exempel kan man botanisera bland de ca 
2.700 fotografier och bilder som, tycker jag, är det bästa komplementet till Ericssonkrö
nikans massiva text. Skivan är både på svenska och engelska. 

Ericssons chef för Marketing Material har varit vänlig att skänka föreningen 5 exemplar 
av The Ericsson Files DVD, som internt på Ericsson kostar 250:-. Vi kan därför erbjuda 
våra medlemmar lån av DVDer för installation på egen hårddisk. Det kopieringsförfa
randet har tillåtits för våra medlemmar. För att klara installationen behöver du minst 1.4 
MB ledigt diskutrymme samt naturligtvis en DVDspelare till datorn. En vanlig CDspe
lare fungerar inte. Däremot behöver inte CPU kapacitet, RAM/DIMM internminne eller 
grafikkort vara speciellt avancerat. En normalbestyckad Pentium PIll 200 duger alldeles 
utmärkt. All programvara som behövs finns dessutom på DVDn. 

Vill du låna ett exempler hör du av dig till Tommy Sundgren, helst på mailadress Tom
my.Sundgren@lottingelund.se, alternativt på telefon kvällstid 08 732 3766. Och natur
ligtvis vill vi att du skickar tillbaka skivan inom rimlig tid. 

Tommy 

Datorvirus 

Dessvärre blev flera av medlemmarnas datorer smittade av det elaka viruset Bugbear via 
vår sändlista för e-post under den tidiga hösten. Sändlistan huserar på en server inom 
Ericssons domän vilket framgår ave-postadressen. 'Vän av ordning' undrar säkert var
för ett kommunikationsföretag inte kan filtrera sin inkommande e-postflod för att för
hindra spridning? 

Jag är den förste att hålla med, framförallt eftersom det är jag som står som listägare och 
därmed känner mig delvis ansvarig för det som hänt. Dessvärre ligger administrationen 
av de otaliga servrarna utanför mitt arbetsområde. Den här gången visade det sig att de 
ansvariga för datadriften funnit att en a" flera servrar för inkommande e-post inte hade 
en uppdaterad antivirusprogramvara. Just den servern vidarebefordrar e-post till servern 
för sändlistor. Suck. 
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Jag ber om ursäkt för det som hänt och kan bara hoppas att det inte sker igen. Vill man 
vara hyfsat säker bör man själv förse sig med både 'hängslen och livrem'. Med andra 
ord installera en säker antivirusprogramvara i sin dator, se till att den är uppdaterad 
minst en gång per vecka, samt kritiskt granska inkommande e-post. Känner jag den här 
avsändaren? Är det något skumt med titeln på meddelandet? I så fall är det nog bäst att 
ta bort e-posten utan att läsa. Vissa antivirusprogramleverantörer tillhandahåller även 
dagsfärsk uppdatering som täcker 'senaste nytt' på virusfronten. 

Tommy 

KV 80 år ung 

Karl-Väinö Tahvanainen fyllde 80 år ung den 
31 oktober och uppvaktades från föreningen 
med en liten present. Den unga jubilaren fram
förde "rappande" en sammanfattning av sitt 
långa liv. Roligt och uppskattat av närvarande 
vänner. 

På bilden syns KV samtala med ett par av vän
nerna och i bakgrunden skymtar 
hans dotter. 

Henrik 

Årsmöte 2003 

Den 17. Maj 2003 avhålles STSF:s årsmöte på Sparreholms slott. Göran Bengtsson 
Sparre byggde 1634 mangårdsbyggnaden till ett säteri, kallat Hyltingenäs. Namnet 
ändrades till Sparreholm år 1643. Nuvarande ägare är en av våra medlemmar, Helge 
Karinen. På slottet finns ett antal intressanta samlingar, förutom telefoner kommer vi 
också ha möjlighet att se en bilsamling med bilar från seklets början och framåt, sam
lingar av hästvagnar, slädar och speldosor, fonografer, grammofoner samt en unikjuke
boxsamling. 

Passa på att redan nu reservera denna 
dag för ett besök på Sparreholm och 
för STSF:s årsmöte. 

Mer information och tider för årsmötet 
kommer i nästa nummer av Phoneti
ken. 

Styrelsen 
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STSF: s Höstmöte 
Besök i historisk mekanisk verkstad under ledning av Pierino Delerba. 
Född i Italien Ett femtontal tappra regnignorerande STSF-medlemmar 
slöt upp för ett besök i Skansens Mekaniska Verkstad den 26 oktober i 
hopp om att få reda på om det skulle vara möjligt att kunna framställa 
några intressanta, svåröverkomliga detaljer 
till 
gamla telefoner. 

Ciceron Pierino Delerba, pensionerad sedan augusti 2002, 
välkomnade oss på kontoret där bl a en tidsenlig prydlig tele
fon fanns att beskåda. Han berättade om sin karriär inom 

verkstadsbranschen från det 
han kom till Sverige från 
Italien 1960. Efter ett halv
år på Separator, Alfa Laval 
fick han anställning hos 
Atlas Copco i Nacka där 
han trivdes mycket bra fram till 1992. Efter de stora 
uppsägningarna vid Atlas Copco, kom Pierino efter 
något år som arbetssökande till Skansens Mekaniska 
Verkstad där Pierino fann sig mycket väl tillrätta 
och gärna talar varmt om. Han berättade också i för
bifarten litet om sina erfarenheter från då han kom 

till Sverige som han uppfattade som ett rent och ärligt land. Det tog en tid att vänja sig 
vid den svenska maten och det mesta, utom surströmming, är numera tänkbart att ha 
på talriken. På det stora hela tyckte han det varit mest positiva upplevelser i Sverige 
med något enstaka smolk i bägaren då han vid något tillfälle upplevt att han behand
lats som invandrare. Som jag brukar 
säga, har man ett helvitt lakan med en 
pytteliten fläck på så nog är det den lil
la fläcken som ses som ett litet 
"helvitte ". 

Skansens Mekaniska Verkstad rymmer 
en blandning av verkstadsmaskiner från 
olika håll. Det mesta har kommit från 
Gamla Stan. Det är ingen finmekanisk 
maskinpark, snarare en grovmekanisk. 
Bland de många olika svarvarna finns 
några av ganska stor modell och repara
tionsresurserna räcker till att renovera ----= .... 
och reparera även smärre fartygsdetaljer. Syftet med denna historiska mekaniska 
verkstad är att bibehålla och visa yngre och kommande generationer hur de mekanis
ka verkstadsresurserna för tillverkning och reparationer fungerade räknat från slutet 
av artonhundratalet och i början av nittonhundratalet. 
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efterbearbetning aven 
del inköpt gjutgods äger 
rum i verkstaden. Skan
senbesökare kan också 
köpa dessa alster som 
givetvis inte är så värst 
billiga. Det krävs en hel 
del arbetsmoment för att 
färdigställa och polera, 
framför allt gjutgodspro
dukterna. I verkstaden 

Resurserna är användbara även i våra dagar till att repa
rera eller återskapa detaljer till gamla mekaniska prylar 
och grunkor. Grunkor är ett annat ord, som användes 
under visningen, för vissa detaljer som inte har ett 
självklart namn. Pierino demonstrerade en pressvarv i 
vilken olika typer av fat, bägare mm lät sig formas. Han 
pressade ett fat aven rund aluminiumplåt och beskrev 
vilka ytterligare efterarbetningsmoment som krävdes 
innan det hela var färdigt. Småskalig tillverkning och 

finns fräsmaskin , kipphyvel, smedja, maskindriven smideshammare, kapmaskin, bock
ningsverktyg, pelarborr, mm. Med andra ord ganska välförsedd för sin tids behov. Alla 
maskinerna drivs via ett drivremsystem Två elmotorer ger kraft till hela transmissionssy
stemet som sitter i taket. Respektive maskin inkopplas med en manuella spak. Långa spe

rr:;~"=,,,;-r'-''!I'''~F'''---'''' ciaikrokförsedda käppar används för att 
växla hastighet på, till exempel svarvarna genom 
att ändra drivhjulsförhållandet med manuell flytt
ning av drivremmen mellan drivhjulen i taket 
och de drivhjul som sitter vid maskinerna. Att få 
stopp på en maskin tar ganska lång tid och vi 
kunde läsa på skyltar att verkstadsmiljön var 
ganska riskfylld. Spottning fick inte ske på gol
vet utan skulle göras i för ändamålet avsedda 
spottkoppar som enligt bestämmelserna lämpli
gen rengjordes en gång i veckan. 

Strömförsörjningpanelen är i tidsenligt utförande liksom stämpelklocka bredvid. STSF:s 
behov handlar framför allt om finmekanik. Pierino trodde att det skulle gå att framställa 
de detaljer som är av intresse för STSF. Han beskrev en del om vad som krävdes för att 
tillverka en del muttrar och grunkor som STSF är intresserad av.Specialdetaljer (grunkor, 
prylar, tjofräser mm) som är svåra att få tag i eftersom efterfrågan visat sig större än till
gången. 
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Henrik Lundin ställde en fråga om en speciellt 
bockad liten plåthuv. Det visade skulle bli en för 
svär nöt för Pierino att greja. Behövliga vals
verktyg är nog mycket svåra att få tillgång till 
och bockningjiggar är säkert för dyra att ny till
verka. En enstaka plåthuv skulle bli ohållbart 
dyr. 
Det intressanta var att få reda på om det går att 
framställa vissa detaljer. Muttrar och 
den"grunka" som syns på bilden här. Vi fick en STFS:s "Grunka" 
snabbkurs i gängor. Det är inte bar att säga 
gänga. Man måste ange typ av gänga. Det finns massor av olika typer. Dom vanligaste 
är Metriska, UNF och Whitwoth. Kort översikt om gängor. Gängor för många olika 
ändamål men här framgår i huvudsak principer i olika sammanhang. SFrFS:s behov 
gäller främst fingängor liknande de metriska. 

wtll_t~p • • • ,., .. " {~lll''' 
't:\t'r;.;r'trri ;i:f~.J'·dM~, ety·.~~~ " .... "'~,"'" ~ 

_~ W. h.-

,&-~ 

Så småningom kom vi normala gängor. Höst
mötet avrundades med lunch på Solide n och 
avslutades med aktion vid Telemuseet då det 
behövdes en lämplig plats att parkera bilarna i 
någorlunda närhet av varandra eftersom regnet 
envisades med att vara med och paraplyer var 
de "tak" man hade att tillgå. Innan aktionen vid 
Telemuseet hade jag släppt pennan och åkt 
hem i sällskap med Rustan varför det sista 
stycket, efter lunchen, är en ren gissning. 

Åke Ränndahl 
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Tips och 'frix 

Detta är en rubrik som vi skall försöka ha med i kommande nummer av -tlbonetiken. 
För att detta skall lyckas krävs det att de som har egna metoder för hur man kan repare
ra eller tillverka detaljer som behövs när man skall renovera en gammal telefon eller 
nägon annan telehistorisk pryl, hör av sig till redaktionen med sina tips. 

Tänk alltså efter om Du har några goda ideer som du kan dela med dig av. Allt behöver 
naturligtvis inte handla om hur man renoverar delar till apparater från ISOO-talet, även 
senare tiders apparatur kan behöva en uppfräschning. 

Det första avsnittet i denna artikelserie handlar om: 

Hur man reparerar trasiga trattar 

Trattarna som används på äldre telefonapparater är tillverkade av den tidens "plast", 
celluloid. Samma material som användes för filmer förr. En trevlig egenskap hos cellu
loiden är att den, hur gammal den än är, går att lösa upp i aceton. Detta gör att men på 
ett ganska enkelt sätt kan reparera sina skadade trattar. 

Detta behövs för en reparation: 

Aceton (utan olja). Den finns bland kemisk tekniska artiklar i livsmedelsaffären 
Ett kärl att lösa upp celluloid i. Lämpligen av glas eller metall. Plast kan lösas upp. 
Bitar av trasiga trattar. Släng aldrig en tratt, även om det bara är flisor kvar. 
En kniv eller en sax. 
Något att röra om med. 
Eventuellt en pensel. 
En tratt som skall lagas. 

Kniven eller saxen 
används för att dela 
bitarna från tratten 
som skall används 
som lagningsmateri- .,;;;~.;;~ 
al i små delar. Detta 
för att det skall gå 
snabbare att lösa 
upp celluloiden i aceton. Slå på ganska rikligt med aceton 
och rör om så att celluloiden löser sig. 
Konsistensen som den lösta celluloiden skall ha beror lite 
på vad det är man skaLL göra. Om stora bitar skall tillver

kas fär den inte vara för lös. Omdet är repor som skall fy ll as bör den vara betydligt 
lösare. Acetonen avdunstar ganska fort så det brukar inte vara något problem om man 
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slagit i för mycket. 

För att fä celluloid massan att fåsta vid tratten 
som skall lagas måste man fukta ytan med aceton 
så att den löses upp en aning, annars kanske den 
nya biten faller loss när acetonen avdunstat. 

Celluloidmassan läggs på med hjälp 
av något verktyg och kan när den tor
kat en aning bearbetas med fingrarna .. 
Vår tratt har ett hål nära fåstet. Här 
har vi lagt in en bit aluminiumfolie på 
insidan och har tryckt in en tuss hus
hållspapper för att hålla folien på 
plats. Här lägger vi på celluloiden 
med baksidan av skeden och jämnar 
till ytan efter en stunds torkning. 

Efter några timmar kan vi se om vi behöver lägga på mer celluloid för att celluloi
den sjunkit något eller av annan anledning. Lös då upp celluloiden i ditt kärl igen 
och lägg på mer där det fattas. En pensel kan användas om lösningen inte är för 
tjock. 

När du är nöjd med utseendet och all aceton avdunstat är det dags för slipning och 
polering. Använd ett vanligt fint slippapper och polera sedan med Autosol eller lik
nande. Om tratten varit ordentligt uppmjukad där lagningsmassan ansluter skall det 
knappast gå att se skarven. 

Aceton går också utmärkt 
att använda som "lim" för 
att laga sprickor i trattar. En 
pensel brukar fungera bra 
för att på acetonen på rätt 
ställe. Använd gärna ett 
gummiband får att pressa 
ihop tratten under tiden den 
torkar. 

Se upp så att aceton inte 
hamnar på andra delar av 
tratten eftersom den gör att 
celluloiden blir matt. 

Ove 
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Internethelgon 

I Dagens Nyheter har vår medlem K V Tahvanainen funnit följande artikel: 

Vatikanen söker ett näthelgon 

Päven mä vara gammal och skruttig. Men man måste ändå erkänna att han hänger med. 
Och att han vill att den katolska kyrkan ska göra det. Det senaste är att Vatikanen söker 
ett skyddshelgon för Internet. På det jobbar nu, med Johannes Paulus välsignelse, webb
sajten SantibeatLit. 

Visserligen är Internet knappast någon allt igenom renlärigt katolsk inrättning. Här finns 
både det ena och det andra som kyrkans höga potentater officiellt helst blundar för. Men 
Vatikanen har sedan länge sin egen hemsida. Och varför skulle inte Internet kunna fä sin 
egen skyddsande "ovan där" - när nu vinodlarna har sin Sankt Vincent, scouterna Sankt 
Georg, bilisterna Sankt Kristoffer, och tjurar, älgar och andra hornförsedda djur har sin 
egen Sankt Herbot. 

Päven hade, innan SantibeatLit utlyste tävlingen mellan över 2 700 helgonnamn, själv 
placerat Sankt Isidor från Sevilla i favoritposition. 

Isidor, som föddes 560 och dog 636, var ett rejält men till synes lite tråkigt helgon. Han 
skrev det imponerande verket "Etymologier", där han samlade hela den tidens syste
matiserade vetande. Sånt som grammatik, retorik, dialektik, aritmetik, musik, geometri, 
astronomi och jordbruk. Ungefår som Internet gör i dag. Men Internet vore ju inte In
ternet om inte internauterna själva fick vara med och vara interaktiva. Och på 
SantibeatLit har Sankt Isidor nu åkt ur tävlingen. 

Inte ens ärkeängeln Gabriel klarar sig nåt vidare. Hittills som bäst trea, trots sina meriter 
som stor kommunikatör av gudomliga uppenbarelser. Just nu favorittippad är en kvinna. 
Sankta Klara, televisionens eget skyddshelgon. TV-Klara har dragit ifrån och leder stort 
med 44 procent över sina fem manliga medtävlare. Vem som slutligen avgår med segern 
står dock skrivet i stjärnorna. På nåt obegripligt programmeringsspråk. 

Herrens vägar äro outgrundliga. Säsom i himmelen så ock på Internet. 

tove. nandorf@dn.se 
DN:s korrespondent 

KV: 

Rösta själv på: 
www.dn.se/helgon 

Hej, efter litet forskning på Telemuseum har jag skickat följande e-mail till Vatikanen: 

From the Swedish newspaper Dagens Nyheter I have found out that you have arranged a 
competition with the purpose to find a heavenly Patron of Internet. May I eall attention to 
the faet that on the 12th day of January in the year 1951 POPE PIUS XII"as a perpetual 
memorial" in an apostolic Brief proclaimed the Arehangel Gabriel heavenly patron of 
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telecommunications. - ... "To the wisdom of God, then, Dur tribute of admiration is due 
for men to use electric energy to communicate with one another at a distance .... 
"Therefore, af ter conferring with Dur Venerable Brother element Micara, Cardinal of 
the Holy Roman Church, Bishop of Velletri and ProPrefect of the Sacred Congregation 
of Rites, and giving care ful consideration to the entire matter, with full knowledge and 
mature deliberation, and in the fulness of Dur Apostolic power, We do now, by virtue of 
these Letters, appoint and proclaim Saint Gabriel Archangel to be henceforth and fore
ver the Patron before the throne of God for the above professions, for those engaged in 
them and for those who use them, with all the liturgical honours and privileges to which 
principal Patrons are entitled. Anything to the contrary notwithstanding. This We do 
ordain and establish with the understanding that these Letters Present are, and shall re
main unalterable, valid and effective, and to produce and obtain their full and integral 
effect, that they may now and in the future be used to the fullest extent in favour of tho
se to whom they mayor sh all concern; that they are thus to be judged and interpreted; 
and that any attempt on the part of anyone, on any authority whatsoever, knowinglyor 
unknowingly to deal with the m otherwise, is henceforth rendered null and void. 

Given at Rome, St. Peter's, under the seal of the Fisherman, on the 12th day of J anuary 
in the year 1951, the twelfth of Our Pontificate. Pope Pius XIl". 

The letter, in 44 languages, was sent to the Telecommunication Administrations all over 
the world. 

It is beyond all gainsaying that Internet is a form of telecommunications. This being the 
case, the proclamation of 1951 of the Archangel Gabriel as Heavenly Patron of Tele
communications must be in force also regarding Internet. 

Yours faithfully 
Karl V Tahvanainen 
Retired Information Officer of the Swedish Telecommunications Administration 

Från Francesco Diani., Vatikanen kom ett svar via e-mail med följande lydelse: 

Grazie ma ... i no speak english. :-( 
Cia o, 
Francesco 

lBbonetiken kommer med stort intresse att följa den fort
satta utvecklingen. 

Tyvärr fanns inte plats för en översättning av KV 
Tahvanainens brev till Vatikanen. Vi hoppas de 
av våra medlemmar som inte läser engelska 
kan få hjälp av någon bekant med översätt
ningen till svenska. 

Redaktionen 

Ängeln Gabriel 
av Åke Holm 
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AXE-systemet 

Historik. 
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1924 fick Stockholm sitt första helautomatiska telefonsystem av LM Ericssons fabrikat. 
Det var en station på Norrtullsgatan i Vasastan som så småningom fick namnet Norra 
Vasa. Stationen som var av så kallad AGF-typ omfattade 33-nummer-serien. 

AGF-systemet eller "Femhundraväljarsystemet", som bygger på multiplar om 500 abon
nenter, blev mycket populärt och har höggradigt bidragit till att LME blev ett internatio
nellt storföretag på telefonins område. Det drivs av ett horisontalt och ett vertikalt axelsy
stem med kugghjul, som i sin tur drivs av två elektriska motorer varav den ena är inaktiv 
tills den andra blir skadad eller av annan anledning stannar. 

1964 hade Ericsson blivit klar med AGF-systemets efterföljare som fick namnet ARF 
eller koordinatväljarsystemet. Även detta system blev känt för driftsäkerhet och hög kva
litet. AGF och ARF har spritts till en mycket stor del av världens länder. Televerket har 
dels köpt stationer av Ericsson dels utvecklat egna system. 

1970 driftsattes Ericssons första stationer som byggde på principen med styrdatorer. Sy
stemet som fick namnet AKE blev bra, men har aldrig nått de framgångar som kom AGF 
och ARF till del. Styrdatorerna byggdes upp på diskreta komponenter. Det stod snart 
klart att man måste utveckla ett helt nytt system som byggde på teknikens senaste land
vinningar. Eftersom utvecklingen i världen går så snabbt måste man försöka blicka fram
åt och konstruera något som kunde klara sig många år. 

Utveckling är mycket dyrt och inte ens Ericsson hade resurser att klara detta ensamma. 
Man gjorde då under Marcus Wallenbergs ledning ett avtal med svenska staten om ett 
gemensamt företag som skulle utveckla det nya systemet. 
Företaget som fick namnet ELLEMTEL knöt till sig de skickligaste konstruktörerna från 
Ericsson och Televerket. Sex års hårt arbete resulterade i AXE. I avtalet ingick att Tele
verket hade rätt att via det helägda TELl tillverka AXE för egen konsumtion och att LM 
Ericsson marknadsför utanför Sverige. I Sverige konkurrerade LME med TELl om leve
ranserna till Televerket. På detta sätt undveks en monopolsituation samtidigt som Tele
verket fick ett och samma system i hela landet. Det ger mycket stora samordningsvinster 
och även kontroll på kostnadsläget. Det har talats mycket om vådan av att ha en enda le
verantör, men de besparingar i experter och utbildning, som Telia kunnat göra har upp
vägt nackdelarna många gånger om. 

1977 vann Ericsson tillsammans med Philips en internationell anbudstävlan om utbygg
nad och modernisering av Saudi Arabiens telefonnät. Detta var, tillsammans med det fak
tum att Australien strax innan valt AXE som grundsystem för hela Australien, det som 
gjorde AXE till en ekonomisk succe. Det var för övrigt det faktum att Australien valde 
AXE, som gjorde aU saudierna valde detsamma. Det stod klart långt före det avgörande 
beslutet. Den första "riktiga" AXE-stationen installerades samma år i Åbo Finland. Det 
hängde samman med anbudstävlan för Australien-kontraktet. Australierna ansåg att sta
tionen i Södertälje mera var ett laboratorium än en färdig produkt. 



1980 den 2: a september sattes de första kommersiella AXE-stationerna i Sverige i drift. 
De hade byggts i Ulriksdal och i Sävedalen i Göteborg. Ericsson byggde stationen i Göte
borg och TELl i Ulriksdal. Kapplöpningen var hård in i det sista och man tvistar ännu om 
vem som blev först över mållinjen. Invigningen av AXE-stationen i Ulriksdal blev för 
övrigt Ericssons styrelseordförande Björn Lundvalls sista stora offentliga uppdrag då han 
omkom i en trafikolycka i Småland strax därefter. 

1984 övertog AXE-stationen på Vegagatan, döpt till Birka, ansvaret för Norra Vasas 
abonnenter och Norra Vasa stannade efter 60 års troget och säkert arbete. 

1998 var hela landet styrt av AXE-stationer i och med att stationen i Älvros konvertera
des från koordinatväljarteknik till AXE. 

Mina upplevelser vid införandet av AXE i Sverige. 

Den 2 september 1980 invigdes en ny era i Televerkets hi
storia. Då invigdes officiellt de två första telefonstationerna i 
Sverige (Sävedalen och Ulriksdal) som byggts upp med 
AXE-utrustning. Invigningen var ett stort ögonblick och 
både Björn Lundwall från LM Ericsson och Tony Hagström 
från Televerket samt Ulf Adelson som då var kommunika
tionsminister deltog. Samtidigt invigdes en station i Göte
borgstrakten vid namn Sävedaien. Det hade varit en spän
nande kapplöpning mellan Ericsson och Televerkets egen 
firma Teli att bli först. Teli byggde stationen i Ulriksdal i 
Solna och Ericsson Sävedaien. Vi har enats om att det var ett 
"dött lopp". 

Televerket hade tidigare dels ensamma försökt att bygga SPC-stationer (SPC = Stored 
program controled eller programminnesstyrda system) i Storängen och dels tillsammans 
med LM Ericsson i Tumba. Stationen i Storängen blev aldrig någon succe, men datorn, 
som utvecklades används än i dag för övervakning av nätet. Den kallas rätt och slätt 
A21O. Man kan säga att det blev ett misslyckande, men Televerket fick mycket värdefulla 
erfarenheter och ett antal duktiga tekniker. Dessa gjorde sedan stora insatser både när det 
gäller utvecklande t av AXE tillsammans med LM Ericsson i det gemensamägda företaget 
Ellemtel och när det var dags att börja förvalta och driva AXE-nätet. Stationen i Tumba 
var av typen AKE och fungerade visserligen ganska bra, men även där var det mest i 
form av erfarenheter, som LM och Televerket fick tillbaka pengarna. Det byggdes aldrig 
några fler AKE-stationer för abonnenter. Däremot byggdes ett antal stora transitstationer 
med den tekniken. I Sverige fanns det två, en i Fredhäll och en i Hammarby och våra 
grannländer Danmark och Finland använde också denna teknik för sin utlandstrafik. Det 
fanns stora stationer i många länder också, men den byggde på en väljare kallad, kodväl
jare därav K i namnet. Så småningom såldes licensen för dessa väljare till Kina där de 
länge användes -- och troligen än i dag - under det missvisande namnet koordinatväljare. 
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Den första AXE-stationen byggdes i Södertälje, men den blev aldrig något annat än ett labo
ratorium. Väljarna i denna första AXE hade Reedreläer, dvs. ett relä med en spole som lig
ger runt ett eller flera glasrör med ett tungelement i. I Södertälje användes tre parallella kon
takter, men i alla senare stationer finns det två tungelement. Det lär ha varit fråga om att Sie
mens hade patent på de trepoliga reläerna. Stationen i Södertälje accepterades ~ldrig av 
Ericssons kunder som en referensanläggning. När Australien skulle göra ett uppköp för näs
ta generations telenät i hela Australien ville man se en anläggning utanför Sverige. Man 
lyckades övertala direktör Veikko Tähti i Åbo att i stället för en AKE-station köpa en AXE. 
Den togs i drift i augusti 1977 och fungerade sedan i 20 år. 1997 strax efter 20 årsjubileet 
togs den ur drift. 

Under våren 1977 var det en strid ström av Ericssons kunder på besök i Åbo för att titta på 
denna station. Under våren var det en mycket stor sammandragning med alla inblandade i 
Ericssons ledning med Björn Lundwall i täten och ett stort antal australier under ledning av 
VD Tony Curtis. Det var ett spännande ögonblick när Curtis och Lundwall gjorde först ett 
samtal mellan 2 telefoner i samma rum och därefter diverse utlandssamtal till både Stock
holm och Australien. Telefonerna hade placerats på en låda inför alla åskådarna. Lundwall 
var mycket nervös och för att lätta på stämningen skämtade han att egentligen gick samtalen 
genom en liten växel gömd i lådan. Alla skrattade pliktskyldigast, men när alla gästerna gick 
in i stationen för att titta närmare på hårdvaran kunde jag, som skötte kön, se hur två austra
lier lyfte på lådan för att kontrollera att den var tom. De skrattade generat och en av dem 
sade ursäktande, man kunde aldrig så noga veta! 

När det hela var över reste det stora gänget med chartrat plan vidare till Ericssons fabrik i 
Östersund och när de kom fram dit fick jag ett samtal från Björn Lundwall, där han med 
märkbar rörelse meddelade att Curtis hade skrivit på kontraktet, som gjorde AXE till det 
enda systemet, som skulle finnas i Australiens telenät. Olle, sa Lundwall, ta nu hela gänget 
och gå ut och ät den godaste middag ni någonsin ätit! Det blev en verklig helafton och vi 
kände nog alla att vi varit med om ett historiskt ögonblick. Det var ju så att alla förvaltning
ar hade legat och "tjuvhållit" på sina beställningar medan man väntat på vad Australien 
skulle välja. Saudi Arabien hade rent ut sagt att deras 10 miljarders order var helt beroende 
av Australiens val. Ericsson fick mycket riktigt den ordern några månader senare tillsam
mans med Philips i Holland. Ericsson hade inte vågat ta hela kontraktet ensamma, det var 
för dåtidens förhållanden en jätteorder. 

De första stationerna hade ett analogt abonnentsteg. Det betyder att samtalen kopplades ge
nom väljare med Reedreläer och att signalerna överfördes i form av elektriska svängningar 
inom väljarsteget. Redan i Ulriksdal och Sävedalen användes dock en digital gruppväljare 
varvid signalerna från abonnentsteget kodades och avkodades till och från digital form i 
PCD:er (puls e coder and decoder). Den första datorn som installerades hade minneskapslar 
med en kapacitet av 1K dvs. 1024 tecken. Datorn blev mycket stor och kunde nästan jämfö
ras med datorerna i AKE-stationerna. En dator fyllde fem dubbelsidiga stativ i stationen dvs. 
ungefär 3,5x1x3 m. Detta skall jämföras med dagens datorer, som ryms på en hylla dvs. 
O,4x03xO,8 m. De allra senaste är mindre än så! Stationerna byggs alltid med två parallella r
betande datorer för att höja driftsäkerheten och man sa då 1980 att det torde gå över sjuttio 
år mellan två driftstopp. Om detta skulle vara riktigt är alla vi, som deltagit i arbetet åtskilli
ga hundra år gamla! Vad som gjorde oss lite besvikna var att tekniken var så energikrävan
de. Varje dator drog ca 3,5 kW och vi sade att detta var de dyraste värmeelement vi sett! 



En elektromagnetisk station drog ju praktiskt taget ingen ström i "viloläge" och sen 
var elkonsumtionen direkt proportionell mot trafikintensiteten. Spe-stationerna drar 
praktiskt taget lika mycket ström hela tiden. Vi behövde aldrig någon extern värme
källa på de första AXE-stationema utan tvärtom massor av kylning! Detta resulterade 
också i den första incidenten med eldsvåda i en AXE-station, när oljepannan på Ul
riksdals station utsattes för en soteld efter några år. Oljepannan hade stått oanvänd 
ända sedan AXE-stationen sattes i drift, men ingen hade tänkt på att stänga av den! Så 
småningom hade pilotlågan alstrat så mycket sot att den antändes. Det blev en hel del 
rökskador inne i stationen, men stationen fortsatte att fungera fram till för fyra år se
dan då den togs ur trafik och ersattes med moderna abonnentsteg, som styrs från en 
annan moderstation. 

Man har konsekvent minskat på antalet moderstationer. Detta hänger samman med 
den stora utvecklingen av tjänster och nya funktioner i stationerna. Varje förändring 
aven funktion innebär förändring av programvaran i de centrala och regionala dato
rerna. Av driftsäkerhetsskäl gör vi dessa förändringar nattetid och det har inneburit ett 
enormt nattarbete för ansvariga driftstekniker. Ju färre moderstalioner desto färre 
nattarbeten, alltså tjänar vi på att ha färre moderstationer. Att vi samtidigt gör vårt 
telenät känsligare och utslagsenheterna större vid driftstopp är inget, som vi vill dis
kutera. 

Stationerna har blivit allt driftsäkrare under årens gång. Hårdvaruproducerade 
driftstopp är i dag mycket ovanliga, men "SBK = skit bakom knappen" dvs. mänskli
ga misstag har blivit vanligare. Oftast har det berott på aU man inte har varit tillräck
ligt fantasifull, när man provat en ny funktion inför införandet i nätet. Man har helt 
enkelt inte kunnat komma på alla de underliga misstag användarna kan utföra. Om 
man bara provar en ny funktion, genom att göra precis så som manualen säger då är 
det lätt, men så gör ju inte användaren. "Vad händer omjag trycker på den knappen i 
stället?" 

Ett av de klassiska felen i mjuk
varan för nya tjänster var när vi 
introducerade "Repetition av sist 
slaget nummer". Min då tretton
årige son Olle, fick en manual 
och ett anteckningsblock och en 
telefon ansluten till Östermalms 
AXE-station i Stockholm. Han 
skulle följa manualerna, men 
också försöka andra sätt att an
vända tjänsterna. Det viktigaste 
var att kontinuerligt notera exakt 
vad han gjorde, så att vi skulle 
kunna återskapa situationen när 
det blev tyst i luren, dvs. när sta
tionen fick en störning. 
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Efter rekordkorta 1 minut sa han "Pappa, jag tror jag har återstartat Östermalm"! Jag 
lyssnade i luren och konstaterade avsaknaden av registerton. Det var bara att sätta sig i 
bilen och åka in till stationen. Mycket riktigt! En återstart hade registrerats. Nu visste vi 
exakt vad Olle hade gjort. Han hade helt enkelt börjat sitt provande genom att slå * * 0, 
den kombination, som skulle ha ringt upp den abonnent, som senast hade blivit upp
ringd från denna telefon. Nu hade vi på denna lördagsförmiddag haft en återstart på Ös
termalm och därefter hade denna testtelefon inte använts. När datorn fick uppmaningen 
att ringa senast slaget nummer fanns inget sådant nummer att ringa till varför centralda
torn fick "nervsammanbrott". Datorerna hatar att få order om att avläsa minnesceller, 
som inte finns eller inte har relevant information! Jag ringde till Börje Lillhannus ute i 
Nynäshamn och han blev mycket glad trots att jag störde honom hemma! "Hurra" sa 
Börje, "nu vet vi vad det beror på. Jag återkommer". Det gjorde han sedan sent på lör
dagskvällen då han hade löst problemet. Vi hade jagat dessa återstarter i nära två veck
or. 

När de första kunderna på Östermalm kopplades in till AXE fick vi många klagomål på 
att kunderna upplevde att deras telefon inte kopplades ner när de la på luren. I den gam
la AGF-stationen tog det tid innan man fick registerton. Man lyfte på luren och väntade 
sedan snällt tills man fick registerton. Det kunde ta upp till en minut innan tonen kom. 
På Östermalm betydligt längre än så då stationen var hopplöst överutnyttjad. När AXE 
kom hade man praktiskt taget alltid ton innan man hann sätta luren till örat. Det upplev
des av kunderna som om tonen alltid fanns där! Vi rådde kunderna att behålla luren vid 
örat och trycka ner klykan. Då kunde man höra att tonen klipptes av och när man sedan 
släppte upp klykan igen kom tonen genast. 

Samma typ av problem fick vi när vi introducerade GK-signaleringen. GK = gemensam 
kanalsignalering. Enkelt utryckt innebär det att man kopplat ihop alla stationer med en 
datakanal, som utför signaleringen mellan stationerna. I den gamla tekniken slår den 
uppringande abonnenten det önskade numret varefter stationerna etablerar en samtals
förbindelse emellan sig och på denna förbindelse överförs sedan även informationen om 
vilket nummer, man önskar samtal med. Denna information användes sedan för att 
koppla upp sig mot den önskade B-abonnenten. Om denne är upptagen eller inte svarar 
skickas informationen tillbaka till A-abonnenten i form aven upptagetton eller ringsig
naler. Förbindelsen är då etablerad tills A-abonnenten lägger på luren varefter förbindel
sen kopplas ner via signaler från A-stationen. Det kan ta minuter innan ledningen blir 
ledig för ett nytt samtal trots att ingen samtalsförbindelse mellan A och B har erhållits. 
Det är bland annat det som ligger bakom att man i vissa länder debiterar för alla sam
talsförsök eftersom man ju de facto utnyttjar en förbindelse i telenätet. När man använ
der GK-signalering sker all informationsöverföring på datakanalen fram tills det att sta
tionerna gemensamt har konstaterat att B-abonnenten svarar. Då först kopplas en sam
talsförbindelse upp. 
Detta sker så snabbt att, vid upptaget eller spärr, A-abonnenten får sin upptagetsignal 
från sin egen station så snabbt, att man knappt hunnit slå sista siffran. Kunderna klagade 
på att de aldrig kommit fram. De var vana vid att vänta med luren vid örat tills tonen 
kom från den uppringda stationen, vilket kunde ta upp till en minut. En van tekniker 
kunde genom att lyssna i luren konstatera hur långt samtalet hade kopplats upp. 
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AXE-systemet byggdes upp efter helt nya principer och är, enligt min personliga upp
fattning, det bästa systemet, som tagits fram. Mjuk- och hårdvaran är uppbyggd i en 
modulär struktur, som gör det lätt att modernisera systemet genom att införa nya funk
tioner. Eftersom man har dubblerat alla styrfunktioner kan man införa den nya mjuk
varan i en av centraldatorerna sedan man separerat dem och även prova den nya funk
tionen i den separerade datorn medan den andra avverkar trafiken som vanligt. När 
man sedan är säker på att allt fungerar som det skall byter man så att datorn med de 
nya funktionerna tar ansvaret för driften och sedan uppdateras den andra automatiskt 
med den nya mjukvaran. Teoretiskt skulle man faktiskt kunna göra detta under normal 
trafiktid, men då risken för misstag alltid finns där gör vi sådana saker nattetid då de 
flesta kunderna inte använder sina telefoner. 

I normal drift arbetar alla regionaldatorer och de två centraldatorerna parallellt, men 
om någon gör fel kopplas den automatiskt ur och larm utgår. Centraldatorerna arbetar 
helt parallellt och varje beräkning utförs av vardera datorn och resultatet jämförs i en 
komparator. Om resultatet blir olika, avgörs vilken dator som är felaktig och denna 
kopplas ur. Sedan görs försök att uppdatera den felande datorn och om detta misslyck
as kopplas den ur och larm utgår. 

En dag när jag kom upp till Östermalmsstationen tillsammans med några utländska 
gäster från Ericsson, satt en kollega vid kontrollbordet och var mycket bekymrad. När 
han fick se mig sa han. Bra, nu kommer Olle att fixa det här åt oss. Jag undrade vad 
som stod på och kollegan berättade att han hade en kund som hela tiden hamnade på 
karolinska sjukhuset när han skulle slå ett nummer i 40-serien. De hade provat allt utan 
att kunna hitta felet. Det hade pågått under cirka 2 veckor, och nu började han bli de
sperat. Dom hade bytt allt åt kunden, LIC, linje, 2048 grupp, telefon och allt som tän
kas kunde. Det enda vi inte bytt är kunden. Jag kommer upp en stund när vi har ätit 
lunch sa jag och genomförde min visning av stationen och sen gick vi ner på Narvavä
gen och åt lunch på kinesrestaurangen. Vid halv tre var jag tillbaka och då sa min ar
betskamrat: "Jaha, nu går vi och dricker kaffe och när vi kommer tillbaka har Olle löst 
problemet." 

Jag följde min sedvanliga rutin vid felsökning på abonnenttjänster. Dvs. jag slog kom
mandot SUSCP.List; Detta ger en total utskrift av alla tjänster, alla kortnummer och 
andra speciella funktioner, som kunden har. Så fort jag fick se kortnummerlistan för
stod jag vad som hade hänt. Kunden hade på kortnummer 4 # numret till Karolinska 
sjukhuset! Sannolikt blev det fel när han skulle slå 40-xxxx så att han i stället slog 4 #. 
Jag gick ner till kamraterna i kafferummet och kollegan sa: "Vad var det jag sa, Olle 
skulle lösa det!" Jag tror inte att han egentligen trodde på att jag löst utan bara kom ner 
för en kopp kaffe. Han ansåg nog att efter allt deras arbeta var det omöjligt att hitta 
felet så snabbt. När jag berättade vad jag hittat trodde jag att han skulle explodera. Jag 
lovade ringa upp kunden efter kaffet och min kollega var mycket tacksam. När jag 
ringde upp kunden sa jag att jag trodde han slog lite ovarsamt på knapparna och då sa 
en mycket prudentlig röst. Jag skall säga ingenjörn att jag alltid slår utomordentligt 
noga numret! Å, är det du NN? Ja, vem är det jag talar med? Jag berättade vem jag var 
och jag hade talat med honom massor av gånger när jag var ansvarig för Östermalm. 
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Han är blind och har i årtal varit Televerkets dåliga samvete på Östermalm. I rättvisans 
namn skall sägas att han ofta haft rätt också! Allt som händer när han ringer är Televerkets 
fel och han har varit en av de mest flitiga klagande i hela Stockholm näst efter den riksbe
kanta affären med en kund ute i Österåker, som journalisten Erik Fichtelius, då på Dagens 
Eko, gjorde stor affär av. Inom parantes kan sägas att den historien var helt klar, men Tele
verket kunde aldrig juridiskt bevisa vad man hittat genom avlyssning. Vi fick ju inte använ
da sådana metoder. J ag tycker att Erik missbrukade sin ställning, som journalist, men efter 
många år har jag förlåtit honom då han nu etablerat sig som en rätt skicklig politisk reporter. 

Jag förklarade vad jag hittat och då berättade han att han lät tre fingrar glida ner över knap
parna och kunde det vara lite olika känslighet på knapparna. Jag erbjöd att vi skulle försöka 
ordna en telefon med mindre känsliga knappar, men han avböjde och sa att nu när han visste 
om det var det inget problem. 

Olle Wanhainen 

När det gäller författaren Olle Wanhainen kan kanske en liten bakgrund vara intressant: 

Olle Wanhainen har på Ericsson varit chefför installationsprovning. Under den tidAXE 
utvecklades var han "Training Manager" när det gäller kurser i installation, provning samt 
underhåll på Ericsson. 

När AXE skulle tas i kommersiell drift var Olle Wanhainen ansvarig för driftsättningen och 
gick i det skedet över till Televerket, senare med ansvar för alla AXE-stationerna inom Regi
on Stockholm. 
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HÖGVAKTS
STYRKAN har. tor 
förmodligen första 
gången i världshistori
en, utgått från Ponton
järgatan. 

Det skedde då 
Kungliga fåluelegraf
kåren fIrade lOO-årsju
bilcum med en cere
moni i Pontonjärpar
ken. 

Då eLt så fiot minne 
högtidlighålls gäller 
det aU. ha perfekt ord
ning även på de vita 
damaskerna ... 
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vinnare som stolt kommer att kunna se sitt namn 
i nästa nummer av Phonetiken. 

Vad är detta? 

Henrik Lundin har sänt några foton 
med Ericssonanknytning till redaktio
nen. Motiven verkar vara från helt olika 
tidsåldrar. Är det någon av våra läsare 
som kan se var bilderna är tagna? 

Sänd ett mail eller vykort (med trevligt 
motiv!) till redaktionen. Bland inkomna 
korrekta svar kommer vi att att dra en 

Ett litet pris kommer också att delas ut. till vinna
ren. 

Redaktionen 

Auktion på kontorsantikviteter i Köln 

Aktion Team Brekers auktion i Köln den 1. december innehöll som vanligt en del intres
santa telefoner. Priserna var, också som vanligt, efter svenska förhållanden höga. De som 
är stadda vid kassa rekommenderas ett besök på adressen: http://www.auction-team.de 
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Resultat av STSFs anbudsauktion 2002 
Auktionen väckte ett stort intresse. 35 medlemmar lämnade anbud och ca 70% avobjek
ten såldes. Totalt omsattes nästan 85 000 kr. Tabellen nedan visar vinnande bud. Streck
markering innebär att säljarens minimipris ej uppnåddes eller att inget bud lämnades. I 
fall markerade med * har lottdragning fått ske pga två lika högsta anbud. 

obj 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
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pris obj prlJ 

· 35 38 
· 36 452 
· 37 -
· 38 -
· 39 -
· 4l -

000 41 50 
261 42 -
1oo 43 -
- 44 7~ 

600 45 201 
9500 46 261 

- 47 -
4901 48 252 

- 49 75 
«5000 50 75 
1756 51 50 
291 52 111 
291 53 50 
250 54 50 . -

- 55 ~O 

- 56 roo 
- 51 25 -- 58 20 

400 59 20 
W1 60 20 
WO 61 100 
WO 62 140 
100 63 -
HQi 64 -
OCJ'f 65 276 

- 66 211 
wall, 67 311 
100 6& 211 

Roland Hedlund 
/Nostalgius Publicus! 

. 

o-

obj prU 
-

69 100 
70 100 
71 100 
72 100 
73 101 
74 302 - 75 176 
76 100 
71 -. 
7& fJO 

19 111 .. 
80 112 
81 BB 
82 BB 
83 20 
84 -
85 - --
86 20 
87 20 
88 51 --
89 60* 
90 20 -. -
91 20 
92 101 
93 -
94 -
95 -
96 -
91 150* 
98 71 -
99 320 .- . 
100 -
10l 100 ' ' 
i02 t 001 

-
~~ .. 

Henrik Lundin 
!STSF! 

obj 

103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
111 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

pm Uj prit 
-

1000 131 ---BOi 138 -
.- .139 200 

100 14) -
20 141 -
20 142 -
20 143 -
41 1M -
20 145 -. 
20 146 20 . 
20 147 1152 
20 148 111 -271 1.49 111 .. -
- 150 611 

N~·~ ~ 

- 1.51 151 .- -
~1 1.52 --
3151 1.53 81 _ ..... 

~(J* 1.54 20 -
479 155 --
91 156 301 
171 1.51 -
- 158 1101 

252 159 ~r 

251 160 -
291 161 -
111 162 1~ 
51 163 -

111 164 -
1M 165 101 
2r)Q 166 100 

,~,'" 

M H33utg&r 
111 ~oklarhet i .--
100 auktions-
50 villl<:.olen> . 

Rustan Gandvik 
/ Auktionskornmissarie/ 



Proppar. enkelpoliga som passar till Ericssons växlar typ OB och SA 

Ove Svensson 031-873707, ove.svensson@dosk.se mO HIIUl!O!J=::r, 

Skruvar och brickor till taxben, mössmärke linjernästare, galvanometer 
med trähölje. 

Stig Wenander 0320-60184 

Gamla emalj och plätskyltar med telefon eller elektrisk anknytning. 
Mikrotelefonväxel CD 565 

Mikael Tegner 0322-50309, mikael.tegner@goteborgenergi.se 

Vem känner till någon som kan tillverka krön till Ericssons äldre 
väggapparater? 
Hör av er till: 

Gunnar Modig 0660-765 95 

Väggtelefon med vev och lur på vänster sida .. Märkt LM Ericsson Troligen AB590 
Telefonen är i bra skick och säljes till ett rimligt pris 

Tomas Rappo. 021-130712,073-6364744, Mail: lodet@hotmail.com 

Väggtelefon i trä tillverkad av AB Telefonfabriken. Märkt "Stockholmstelefon" på 
klockpläten 

Gunnar Modig 0660-765 95 

Ericsson AB2100 "Järnvägstelefon" 

Ove Svensson 031-873707, ove.svensson@dosk.se 

Extra ringklocka i fint skick 

Bengt Öström 08-58038332, bengt.ostrom@telia.com 



God Jul 
och 

Gott Nytt År 
önskar 

ftbonetfken~ redaktion 
alla STSF:s medlemmar .. 


