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Hos alla människor finns en född motvilja
mot mörkret, en längtan efter ljuset. De flesta har säkerligen legat någon natt utan att
somna stirrande timme efter timme ut i det
tomma mörkret. År 1876 började det första
elektriska ljuset i Sverige vid två sågverk
Näs sågverk i Dalarna och Marma sågverk i
Hälsingland. Det elektriska ljuset var mindre
brandfarligt än fotogenlamporna vilket uppskattades hos industrin som också fick en
bättre arbetsbelysning på arbetsplatserna vilket fick till följd att man kunde förlänga eller
ändra arbetstiderna när brist på arbetsljus
inte längre var något problem. Våren 1885
arrangerade Tekniska Samfundet en utställning i Chalmerska slöjdskolan nära Valand, i
Göteborg. De två första dagarna noterades
ett tusen besökare. Här fick man se båglampor av Hakon Brunius samt koltrådslampor
av Tomas Edison samt telefoner och telefonväxlar av LM Ericsson & 00. År 1882 tillverkade Edisonsfabriker l(lO 000 glödlampor.
Men först på 1910 talet börjar elektrifieringen så gott som i hela Sverige.
M.Tegner
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Ordföranden orerar
Jag satt och bläddrade runt lite på Internet och hamnade än en gång på ATCS hemsida.
ATCS är ju Australiens motsvarighet till STSF.
Mina ögon föll på en artikel ur deras medlemstidning. Där beskrevs ett möte som hållits där
man avhandlat Ericssons vägg apparat AB 535. Denna apparat var tydligen den vanligaste i
Australien och går därför under benämningen "Commonwealth".
Man hade som sagt var samlats till ett möte för att diskutera just dessa "Commonwealth"apparater.
Diskussionerna var stundom livliga när man skulle sätta någon form av "standard" för dessa
telefoner. Det diskuterades om ringklockor, ohmtal, magneters antal i induktorn, dekaler,
krön och mycket mer.
Hm...... Den livligaste diskussionen jag upplevt på någon av våra träffar var väl när valberedningen skulle utses vid förra årsmötet.. .. tungbanden lossnar ju när man ska förklara varför man inte kan ställa upp.
Nåväl, vi kan väl ta nya tag. En förening blir ju aldrig aktivare än vad medlemmarna gör
den till.
Så vad vill du med ditt STSF? .......
Få en tidning tre gånger om året att bläddra i.. ...
Kanske knyta en eller annan kontakt bland medlemmarna ... I bästa fall ett deltagande i anbudsauktionen.
Men varför inte göra något mer av ditt medlemskap?
Med fjolårets höjdarårsmöte i Uppsala i färskt minne, vill jag uppmana er alla att sluta upp
på Sparreholmsslott den 17:maj då årets årsmöte går av stapeln.
Förra året i Uppsala bjöds vi på en mycket angenäm utflykt med ånglok utefter UppsalaLänna museijärnväg. Vi fikade och höll årsmötesförhandlingar i en gammal väntsal, bjöds
på intressanta glimtar av signal och teleteknisk art av våra guider och höll en teleauktion
med avslutande bytesmarknad i ett gammalt förråd.
Sparreholmsmötet ser inte ut att bli sämre. Vi kommer att bli guidade runt i museet och
bland mycket annat få se de fina samlingar av jukeboxar, bilar, positiv, cyklar, modellflygplan och mängder av annan gammal "teknika" som Helge Karinen under 40-år av samlande fått ihop.
Helge håller även på att bygga upp en telefonsamling. Telemuseet är ännu ej klart utan uppställt på hyllor, men vi får även tillfälle att ta en titt på apparaterna.
I skrivande stund ser det ut som att det blir en auktion även vid årets årsmöte.
Den här gången kommer vi bland annat att bjuda ut några gamla mätinstrument och lite annat smågodis. Det kommer även att beredas mötesdeltagarna möjlighet att köpa tygsnören
och en och annan "tratt" (ej nytillverkade).
Vad gäller vad som kommer att gå under klubban på årsmötet så ber jag er hålla ett öga på
vår hemsida. Där kommer vi att lägga ut auktionsgodset så ni kan ta en förhands titt på det.
Ni som inte har Internet vill jag rekommendera att ta med vår webbadress www.stsf.org till
barn, barnbarn eller någon annan bekant som har Internet, och be dem om hjälp.
Själv kommer jag att sätta mig i bilen och köra de sjuttio milen ner till Sparreholm....
"Så kåm nu in't å säg att he e för långt å åk............ "
Vi ses den 17:e maj!!!

Gunnar Modig
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Kassörens koll
En av mina uppgifter som kassör har varit att hålla ordning i medlemsregistret. Det är denna ordning som gör att du nu drabbas aven påminnelseavi om du inte har betalat medlemsavgiften senast någon vecka innan 19bonetiken landar i din brevlåda. Ta chansen nu - du
slipper förseningsavgift !
En annan service baserad på medlemsregistret är den tryckta medlemsmatrikel och dess
kompletteringar. Denna gång är det bara ett rättelseblad. Här hittar du dels ändringar och
dels de nya medlemmarna Jan Andersson i Eskilstuna, Ivar Broberg i Jättendal, Sune Gustafsson i Nacka, Patrik Nilsson i Olofström (som är en återvändare) samt Jari Ruotsalainen i
Stockholm. Vi är just nu 161 medlemmar.
En "matrikel" av helt annat slag är bilagd vårphonetiken. Att Lars Magnus Ericsson var en
tillbakadragen person som undvek publicitet är omtalat. Familjegraven på kyrkogården i
Botkyrka bär syn för sägen - en diskret utformad yta utan gravsten (slå gärna upp Henriks
artikel i Phonetiken n02, 1996).
När jag lovade att undersöka om det överhuvudtaget existerar några levande ättlingar till
Lars Magnus och Hilda, såg jag framför mig ett enkelt och snabbt arbete. Inte anade jag att
arbetet skulle resultera i en katalog med nästintill 300 personer (ättlingar och ingifta). Jag
tar tillfället att be om överseende med felaktigheter och ofullständighet. Jag har inte sökt
kontakt med Ericssonsläkten utan arbetet bygger helt på offentligt tillgängligt material. Ytterligare uppgifter om medlemmar i LM Ericssons familj finns Lex. i Phonetiken 2/1996
och 2/2002.
Inom kort kommer jag att sätta (min sista decimal-) punkt som kassör i STSF. Ett stort tack
till alla er som punktligt (nåja !) levererat pengar till vår kassa - och därmed gjort mitt ämbete lättare att bära. Alla stimulerande kontakter, som - trots min fogdeimage - kommit till
stånd, har jag högt uppskattat. Ett varmt tack riktas till ärade Styrelsen vars understundom
uppsluppna möten jag kommer att sakna. Slutligen utdelas en mjuk lyckospark till min efterträdare på kassörsposten.

Rustan

STSF Sändlista
Vår e-post sändlista har fungerat bra sånär som på debaclet med automatiskt vidaresända virus för en tid sedan. Flera medlemmar har utnyttjat möjligheten att snabbt och enkelt få ut et!
meddelande till de ca 90 prenumeranter som nu finns på listan. Som ni har sett av epostadressen tillhör den en server på Ericsson. Dessvärre har nu Ericsson beslutat lägga ner
den Unix-server där listprogrammet Majordomo finns, och jag som ägare och administratör
av listan har inte erbjudits ett bra alternativ som ersättning. Servern kommer att tas ur drift
den 28 :e April och vi i styrelsen gör vad vi kan för att hitta en fungerande ersättning.

Tommy
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Mätinstrument har fått en ny hemvist
För en tid sedan kontaktades STSF av Kjell-Åke Ryden på Ericsson. Kjell-Åke hade ett
mindre logistiskt problem han behövde ha hjälp med; I ett lager i Huddinge söder om
Stockholm fanns 6 lådor förvarade sedan några år, med en mängd 'saker' i. Lådorna
märkta 'Växel" hade ingen ägare inom Ericsson, antagligen hade namn och tjänsteställe
gått förlorade genom årens omorganisationer och den senaste tidens drastiska personalnedskärningar. Inte heller fanns det något dokument som avslöjade innehållet, men
Kjell-Åke undrade om vi i föreningen var intresserade av de gamla 'sakerna'.
Henrik Lundin och undertecknad åkte till lagret för att se vad som kunde döljas i de
nerpackade lådorna. Vi fick oxo besked att vi helst skulle ta med oss allt omedelbart, så
min lilla Toyota blev hyfsat nerlastad med ca 200 kg gamla mätinstrument. De äldsta är
från 1911 och den yngsta bara ca 30 år gammal. Instrumenten är Volt, Ampere, Watt
och Ohm men det finns även några spegelgalvanometrar samt resistans- och kapacitans
boxar. Just nu funderar styrelsen hur vi ska hantera detta på bästa sätt och självklart
kommer en del att auktioneras ut till medlemmarna men en del borde sparas och förhoppningsvis ställas ut.
Vill du se bilder och lite upplysningstext så titta in på hemsidan. På Beskrivningar hittar du Instrumenten.
Tommy
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Tele-vykort
Här är ett par vykort med teleanknytning, från förra seklets början.
Till vänster syns pagodkiosken på
Bergsgatan i Malmö, kortet är
handkolorerat och visar kiosken i
sin gröna originalfärg, som tyvärr

inte kan visas i tryck här.
Till höger visas den gamla telefonstationen i korsningen Västra
Hamngatan - Kungsgatan i Göteborg. På bilden är hamnkanalen
ännu ej igenlagd. En dam i tjusig
hatt vandrar över kanalbron.

Internet-helgon
I förra numret av Phonetiken redovisades K V Tahvanainens skriftväxling med Vatikanen angående den utlysta tävlingen om ett internet-helgon. Detta trots att ärkeängeln
Gabriel enligt ett påvligt brev från 1951 utsetts till beskyddare av all telekommunikation. Detta påpekades i ett e-mail till Vatikanen. I november kom "svaret" via e-mail:
"Grazie ma ... I no speak english." Ett brev på italienska med samma innebörd postades då till Den Heliga Stolen. Något svar har ännu inte kommit.
Tävlingen är nu inne i slutfasen och sex kandidater återstår. Ungefär 48 000 röster har
avgivits och man kan fortfarande rösta. Följande kandidater återstår, ordnade efter antalet röster.
Ven. Giacomo Alberione
San Giovanni Bosco
Sant' Alfonso de ' Liguri
o San Gabriele
o San Massiliano Kolbe
o Santa Chiara
D

D
D

Ärkeängeln Gabriel ligger för närvarande på fjärde plats med blygsamma 9.74 % av
rösterna. - Utom Gabriel är alla kandidaterna helt okända i telehistoriska sammanhang.
~~onetikens läsare har nu chansen att säga sin mening. Gå in på www.santibeati.it och
klicka på "Un patrono per Internet" i övre vänstra hörnet för att komma till "valsedeln"
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Wonderful, wonderful Copenhagen !
Köpenhamn på 1960-talet! Vilket eldorado för en telefonintresserad ung svensk! En regnig
augustimorgon 1960 steg jag av båten från Malmö vid Havnegade. Det var mitt andra besök
i Danmarks huvudstad. Vid det första - två år tidigare - hade fjortonåringen varit helt uppslukad av djuren i Zoologisk Have, spöktåget på Tivoli, storstadsvimlet med de gula spårvagnarna och röken från ångloken som dök fram ur underjorden vid Vesterbrogade, där
Arne Jacobsens SAS-hotell just hade börjat resa sig. Några telefoner fäste han sig inte vid.
Men nu, im var vi där för att köpa mat. Snett över
gatan låg Havnegade 47 Lageret några trappsteg ner
i källaren. En mörk gammaldags bod, sparsamt upplyst av några glödlampor. Det var där jag fick syn
på den, i hörnet till vänster innanför disken . En fantastisk gammal telefon med trattlur men med en
fingerskiva monterad utanpå den låga långsidan.
Undrar om den fungerar? Jodå! Rätt som det var
ringde den, en distinkt, vacker klockklang, och mannen i den ljusbruna överdragsrocken svarade. Tänk
om man kunde få tag i en sådan apparat!
Nästa anhalt var det doftande mejeriet, d.v.s. mjölkoch brödbutiken runt hörnet, på Cort Adelersgade.
D08
Också den ett par trappsteg ner, men modernare:
vitt kakel på alla väggarna, och på en liten trä pulpet
utmed den vänstra en väl så fantastisk apparat, på samma gång modern och en aning gammalmodig. Med smäcker lur i bakelit, fingerskiva på den lutande fronten, men ändå av plåt
och med riktig klyka. Som en leksakstelefon, nästan.
Att apparaterna hette D 08 och D 30 visste jag inte då. Det lärde jag mig först ett par år senare, när jag på Kommunebiblioteket vid Kultorvet
lyckats leta reda på en bok om KTAS' historia*).
Från Sverige skrev jag sedan till KTAS och undrade
om jag kunde få köpa en D 30. Nej, skicka den kunde de inte, men i svarsbrevet blev jag inbjuden till
deras lager vid Teglholmgade 1-3.
På februarilovet 1964 tog jag spårvagnen ut till
Sydhavnen, visade brevet för vakten, fick komma in
och för 40 danska kronor köpa en D 30 på villkor
att den skulle "f0res ud af landet". Jag hade inte
möjlighet att också köpa en D 08 för 60 kr. Det fick
anstå till året därpå, när jag börjat läsa i Lund, men
då hade priset gått upp med cirka en hundralapp.
*) KTAS: Kj0benhavns Telefon Akcieselskab
Obs. gammalstavningen med Kj!)

D30
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Det demiautomatiska systemet
Det var inte bara apparaterna som fängslade mig. På 1960-talet fanns i Köpenhamn inte
mindre än tre telefonsystem sida vid sida:
- Ett helt manuellt CB-system för storabannenter över hela staden (med stationsnamnet
Central).
- Ett demiautomatiskt system (demi är franska för 'halv') med lokala manuella stationer
utspridda över hela huvudstadsområdet. (Det var en av dessa stationer som kunde upplevas
i funktion i det nu nedlagda Telefonmuseet i Hellerup.) Numren var uppbyggda av de två
första bokstäverna i stationsnamnet, vilka slogs på fingerskivan, samt 1-5 siffror som begärdes muntligen av telefonisten, sedan man på automatisk väg blivit kopplad till önskad
lokalstation. Abonnenter som delade på en linje hade ytterligare en bokstav sist: u, v, x, eller y.
- Ett helautomatiskt system med sexsiffriga nummer.

Det demiautomatiske system fann jag särdeles intressant. Det förde med sig verkligt storstadsmässiga fingerskivor med bokstäver i hålen, som i London, Paris och New York, fast i
dansk version - med tE och 0, och med C (eller CENTRAL) ensamt i håll. Vad som gjorde
det extra spännande att ringa var att numret måste framsägas - på danska förstås - med siffrorna grupperade enligt bestämda regler.

Väggapparat modell 08

Stationsnamnen var ett intressant kapitel. I
stadskärnan fanns förutom BYen stationerna
PAla: och MInerva, alla inrymda på samma
ställe. J ag gissar att de två senare namnen hänsyftade på Amalienborg och universitet
(gudinnan Minerva brukar ju identifieras med
Pallas Athena, bl.a. vetenskapens skyddspatron), men jag kan ha fel. Längre ut blev stationsnamnen än mer fantasieggande. Ofta utgjordes de av flicknamn (lätta att komma
ihåg?) där namnen med stadsdelsanknytning
inte räckte till. På Vesterbro fanns t.ex. förutom VEs ter både EVa och HIlda, i andra områden NOra, ASta och BElla.

Det blev många köpenhamnsresor de kommande åren, tjugo stycken bara under första läsåret i Lund och många fler under somrnarjobbandet som färdledare för svenska barn på
skolresa och som rundtursguide i Kongens K0benhavn.

Apparaterna
Köpenhamn vid mitten av 1960-talet måste ha varit unikt med sin mångfald av apparater
från skilda epoker. På Magasin du Nord, det största varuhuset, fanns på alla avdelningar
CB-apparater av 1908 års modell (som D 08 fast utan fingerskiva) eller motsvarande väggmodell, alla blänkande och fint underhållna.
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Av demiautomatiska apparater fanns vid den
här tiden förutom D 08 och D 30 de nyare D
51 (från Kirks Telefonfabrik i Horsens) och D
52 (från Telefonfabrik Automatic i Köpenhamn). De två senare hade också var sin helautomatisk pendang (F 51 resp. F 52), till utseendet lika D-modellerna, men med fingerskivor
som svischade tillbaka dubbelt så fort! När systemet började införas 1927 försåg man CBmodellen från 1908 med fingerskiva: D 08 var
född. I Stockholmsutställningens år 1930 tillkom så den funktionalistiska nyskapelsen D 30,
som bevarade ett originellt drag från 08modellerna - enklangsklockan med den blanka,
utvändiga klangen vid klykfåstet.

FSl

En unik D 30 kunde ses på Nationalmuseum i Stockholm för några år sedan, när man visade
en retrospektiv utställning av Sigvard Bernadottes silverarbeten och industridesign. Modellen
måste ha fallit funktionalisten Bernadotte i smaken; i stället för det sedvanliga plåthöljet hade
han försett den med ett eget -lika stramt, men i konstfullt bearbetat silver! För övrigt kan
man på fotografier från hans tid i Köpenhamn på industridesignföretaget Bernadotte &
Bj0rn - till en början med kontor vid Amaliegade, den gata där både D 08 och D 30 tillverkades - se honom och hans danske kompanjon, arkitekten Acton Bj0rn, med svarta D 30 i bakgrunden.
T elefoni över Sundet
Flera år innan internationell trafik med landsnummer hade införts kunde man ringa från Köpenhamnsområdet direkt till Malmö genom att bara slå 020 + abonnentnumret; senare blev
det också möjligt att ringa Stockholm enligt samma mönster - riktnumret var 021 för 6siffriga och enbart 02 för 7-siffriga nummer. Även Göteborg och Oslo kunde då nås på detta
sätt (via 023 resp. 022, vill jag minnas).
Kring 1969, när landsnumren tagits i bruk, fungerade både de och de direkta riktnumren en
tid parallellt.
Jag var den förste som skaffade egen telefon (en grå BG 660) i det studenthus där jag flyttade
in höstterminen 1966. F ör mina korridorkompisar brukade jag demonstrera hur man kunde
ringa till Köpenhamn: först slog man landsnumret 009 45, sedan 1 för Köpenhamnsområdet,
därpå 28 (bokstäverna BY översatta till siffror), och när talmaskinen svarat "Byen" begärde
man numret: seksogfirs treoghalvfems (86 93). Simsalabim! Vi brukade ringa till restauranger
och fråga hur länge de hade öppet och fick då samtidigt ett smakprov på stämningen i form
av gästernas sorl och musiken i bakgrunden.

Michael Stenbe~
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Äldre mikrofoner i svenska telenät
Under 1800-talets senare del utvecklades mikrofontekniken snabbt,
nya uppfinningar och modeller togs i bruk med korta mellanrum.
När Bells första telefoner som spreds under världen var mikrofonen
och hörtelefonen av Bell-typ, det som vi idag kallar magnetdynamisk
mikrofon. De kopior som började tillverkas hade samma ljudupptagare. Ett exempel på denna typ av mikrofon är Ericssons stora magnettelefon. När man talar in i en magnettelefon genereras svaga strömmar
som kan uppfattas in en hörtelefon (samma sak som mikrofonen).
Några batterier behövdes inte men att strömmarna var så svaga innebar att man bara kunde överbrygga ganska korta avstånd.

Magnettelefon

När Bellbolaget startades 1880, infördes från Amerika en ny typ av
mikrofon, Blake-mikrofonen. Denna mikrofon krävde strömförsörjning med batterier och noggrann justering för att fungera väl men var
mycket effektivare än de äldre mikrofonerna. Det gick nu att bygga
praktiskt användbara telefonnät. Blake-mikrofonerna byttes under de
sista åren av 1800-talet
~
[ ofta ut mot mikrofoner som inte krävde regelbunden justering för att
fungera är därför idag mycket sällsynta och betingar också höga pri--=-,", _ _' ,,_
L _ _ .-/'< ser. Den som har en Blake-mikrofon kan hitta instruktioner för hur
den skall justeras Nyströms bok "Telefoni" från 1885.
Blake-mikrofon
Ericsson konstruerade 1880-1881 en mikrofon som byggde på
samma principer som Blake-mikrofonen den kallas för spiralmikrofon, på engelska "helical transmitter". Skillnaden var att
spiralmikrofonen var dubbelverkande d v s den hade två seriekopplade mikrofonkontakter, ställen där mikrofonens motstånd
varierade i takt med ljudvågorna. Mikrofonkontakterna bestod
av platina mot kol. Spiralmikrofonen patenterades aldrig. Det
patent med bild aven spiralmikrofon man ibland ser, avser sättet
att kombinera och placera mikrofon, hörtelefon etc på en telefon.

",\.

\

\
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Spiralmikrofonen krävde, liksom Blakes
mikrofon, noggrann justering. Detta utfördes med hjälp av ratten längst ner på mikrofonen som påverkar kontakttrycket i de
två seriekopplade mikrofonkontakterna.
Ringen med hål ovanför justerskruven är en
låsmutter som användes för att säkra justerskruven i sitt läge. Vid jämförande tester t
ex i Gävle 1881 fann man att spiralmikrofonen fungerade bättre än Blake-mikrofonen. De flesta spiralmikrofoner byttes dock också ut mot
slutet av 1800-talet, när mikrofoner som var enklare att sköta fanns att
tillgå. Den är därför liksom Blake-mikrofonen svår att hitta idag.
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Problemen med de för abonnenterna svårhanterliga mikrofonerna gjorde att Ericsson från 1886 som alternativ till spiralmikrofonen erbjöd en kolstavsmikrofon. Principen var känd
från utlandet men det är nu den blir tillgänglig i Sverige. Mik- . ......__
rofonen består av sex kolstavar med kolkontakter, den kräver
ingen justering men är
mycket lägeskänslig.
En kolstavsmikrofon
är lätt att känna igen
på sin korta vida tratt
och på skruven som
syns mitt i botten av tratten.
Mikrofontypen blev ganska
kortlivad, den tillverkades
under ungefär två år och
försvann när koIkornsmikrofonen började tillverkas
Kolstavsmikrofon
1888.
Kolkornsmikrofonen uppfanns av Runnings och blev
en succe i de flesta länder som använde telefoner.
Den kräver ingen justering och är mindre lägeskänslig än de äldre mikrofon typerna utom magnettelefonen som är totalt okänslig för läge.

Ovan: kolstavsmikrofoner

Ericssons första modell av kolkornsmikrofon började
tillverkas 1888, sju år senare, 1895, kom en förbättrad mer kompakt modell som var helt förnicklad, den
äldre modellen var blandat mässingsfärgad och förnicklad. De tidiga mikrofonerna av 1895 års modell
Ovan o till vänster:
kolkornsmikrofoner

hade ingen text på mikrofonen. De som tillverkades
efter 29 oktober 1895 hade
text som informerade om ett
patent från detta datum och
att mikrofonen var tillverkad
av LM Ericsson i Stockholm.
En bit in på nittonhundratalet
kom nästa modell där formen på mikrofonkapseln
liknar de som sitter på telefonlurar från samma tid.
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Det var inte bara formen på mikrofonerna som förändrades, även inuti hände det saker. Mikrofonerna fick
flera kolkamrar som arbetade parallellt. Detta gjorde
ljudet bättre och mikrofonen okänslig för lutning. En
egenskap som kom till användning när man gjorde rörliga mikro fon armar.
Olika modeller tillverkades för olika marknader. För
den amerikanska mark'naden togs t ex fram modeller
för caindiesticks och armar för montering på väggappa- ,
rater. De amerikanska modellerna hade ofta löstagbara
mikrofon trattar i bakelit. Som extra tillbehör kunde
Mikrofon med en kolkammare
man skaffa "hygieniska" trattar av glas som kunde kokas.
Även Telegrafverkets Verkstad tillverkade en mikrofon
för användning på Ericssons väggapparater. Den är litet
enklare i designen än Ericssons egna och är idag relativt
svår att hitta. (Telegrafverkets Verkstad gjorde också en
hörtelefon liknande Ericssons)

Text: Ove Svensson
Foto: Paul Sidey, Ove Svensson
Mikrofon med sex kolkammare
Höj och sänkbar

< mikrofon för
"järnvägstelefon"

Mikrofoner för den amerikanska
marknaden. Lägg märke till den
korta anslutningen för bl a CandIesticks

Ericsson-mikrofon
med mindre diameter >
än vanligt.

< Telegrafverkets
Verkstads mikrofon
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Mikrofon frän Ericsson Buffalo

Tips och Trix
Undermedel för rengöring av mässing och koppar.
I detta nummer testar vi ett recept på en "soppa" för rengöring av små mässings och
koppardetaler som t ex kordongmuttrar. Vanligtvis är det ett komplicerat arbete att få
rent i lättrings-skårorna, detta är ett sätt att komma betydligt lindrigare undan.
Receptet på soppan har vi fått från en av våra medlemmar Mats Andersson i Hedemora.
Här är receptet:
50 g
3,5 dl
2,5 dl
6 dl
21

Oxalsyra
Grön såpa
Ammoniak
Rödsprit
Vatten

Lös upp oxalsyran i 1 liter hett
vatten, blanda ner såpan i lösningen. Rör om så att såpan löser
upp sig. Blanda i rödspriten. Tillsätt slutligen ammoniaken. Observera att ammoniak är frätande,
var försiktig! Det är först när ammoniaken tillsatts som blandningen klarnar..
Tillsätt resten av vattnet.
Förutom att ammoniak är frätande så är det
otrevligt att andas in. Blanda inte till soppan i
köket därhemma om ni vill fortsätta att kunna
vistas där. Vi föreslår att man håller till utomhus eller i ett väl ventilerat garage eller
liknande utrymme. Det visade sig också att
iden med att använda ett kärl med lock var
utmärkt.
Doppa ner delarna som skall rengöras i soppan. Vi använde vanlig ledningstråd för att
fästa dem i, det fungerade utmärkt. Låt soppan verka i 3-5 minuter. Kontrollera med
någon minuts mellanrum att allt ser bra ut.
Blandningen kan påverka metallen om dem
ligger i för länge. Glöm inte kvar dina detaljer, då kanske de försvinner.
Se till att ha et kärl med vatten bredvid som
du kan skölja detaljerna i efter behandlingen
så att ingen soppa lämnas kvar på föremålet

Här visar vi några bilder på hur delarna vi rengjorde såg ut före och
efter behandlingen. Den översta bilden visar kordongmuttrar och en
klyka för hörtelefon före behandling. Mittbilden visar delar efter behandling. På nedersta bilden visas
blandat obehandlade och behandlade
delar.
Resultatet blev, som synes, mycket
bra. Kordongskruvar som var grågröna av ärg och smuts blev helt
blanka och inte ens i botten av lättrings-skårorna kunde man se några
rester av smuts. Om något ändå
skulle bli kvar kan en tandborste
vara ett bra hjälpmedel.
Delarna blir metall-rena, även schellack försvinner efter en stunds behandling. Något att tänka på om du
inte vill lägga på ny schellack.
Soppan kan sparas i ett kärl med
tättslutande lock. Se till att förvara
kärlet så att barn inte kan komma åt
det.
Oxalsyra kan köpas på Apoteket.
Minsta förpackning är 700 g och
kostar ca 175 kr. Några 50 g förpackningar kommer att finnas till
försäljning vid årsmötet.
Övriga ingredienser finns att köpa
vanliga butiker eller på bensinstationer.

Text: Mikael Tegner, Ove Svensson
Foto: Mikael Tegner
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Inbjudan till årsmöte
Medlemmarna i STSF kallas härmed till
årsmötet den 17. Maj 2003 på Sparreholms slott. Samling kl 11 :00 vid slottet
På programmet har vi:
Rundvandring på slottets museer
Årsmöte med fika,
Auktion och bytesstund.
Om intresse finns, en gemensam
måltid.
Bland slottets samlingar finner vi förutom telefoner också en av världens finaste jukebox-samlingar, veteranbilar och
andra fordon, samt olika typer av mekanisk musik.
De som inte är medlemmar i STSF får
själva stå för kostanden för visningen ca
100 kr.
Till auktionen kan föremål lämnas in,
dessutom säljs vissa av instrumenten
som omtalas på sidan 5, gamla trattar,
gamla tygsnören i svart beige och grönt,
mm mm.
För att kunna beställa fika mm behöver
anmälan ske senast den 9. maj till
Gunnar Modig telefon 0660-76595 /
0705-73 61 73 eller via email
gunnar.modig@telia.com
eller till Tommy Sundgren telefon 087323766 eller via email
tommy .sundgren@lottingelund.se

Välkomna!

STSF: s valberednings förslag till styrelse 2003.
Befattning

Förslag

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör

Gunnar Modig
Väljs för 1 år
Åke Rönndahl
Kvarstår
Tommy Sundgren Väljs för 2 år*
Bengt Lidforss
Kvarstår
Ole Jacobsen
Väljs för 2 år*

Suppleant 1
Suppleant 2

Bengt Almqvist Väljs för 2 år
Jan-Åke Olofsson Kvarstår

Revisor 1
Revisor 2

Bo Munkhammar Väljs för 2 år
Christer Lanhage Kvarstår

Revisorsuppleant Bengt Svensson

Väljs / Kvarstår

Väljs för 1 år

*Enligt stadgarna väljer årsmötet två styrelseledamöter varje år. Styrelsen fördelar
sedan befattningarna inbördes. Om valberedningens förslag antas, förväntas befattningarna fördelas enligt ovan.
På årsmötet väljs även en valberedning om två ledamöter och en suppleant.
Valberedningens ledamöter 2002 / 2003:
Michael Stenberg (sammankallande)
Henrik Lundin
Valberedningen 2003-02-23
Michael Stenberg

16

Henrik Lundin

Dagordning för årsmötesförhandlingar
1.

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 mötet
Val av två justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare
Upprättande av förteckning över de närvarande
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas granskningsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Beslut om medlemsavgifter till föreningen för år 2004 Förslag: ordinarie
årsavgift 100 kr, inträdesavgift 20 kr, familjemedlemskap 120 kr, medlemskap inkl utrikes postgång 120 kr.
Val av
a. Ordförande för föreningen
b. Två styrelseledamöter
c. En styrelsesuppleant
d. En revisor
e. En revisorsuppleant
f. Valberedning
Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem
Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen senast en månad
före årsmötet
Övriga frågor
Mötets avslutande
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Omslagstelefonen
Detta nummer har en mellanstationsapparat för centralbatteri, CK550, från
Ericsson på förstasidan. Längst upp ses en blänkare som gjorde att man
kunde se om samtal pågick vid anknytningen. Apparaten har dubbla klockor, en för centrallinjen och en för anknytningen. Tillverkad på 191O-talet.
Bilden t h från 1911 drs katalog

Tävlingen i förra numret av ~bonetiken
Till vänster ses ännu en gång de två bilder som Henrik Lundin hade tagit på olika ställen i Stockholm. Tävlingen gick
ut på att identifiera var bilderna var tagna.
Stockholmarna hade väl ett litet försprång när det gällde att
känna igen sig, och det blev mycket riktigt en av våra medlemmar från huvudstaden, Fredrik Roos, som var först med
att berätta var Henrik hade varit med sin kamera, nämligen
vid ingången till Electricum på Kungliga Tekniska Högskolan och vid Ericssons gamla fabrik på Tulegatan.

Har du en bra och rolig ide om vad teleteknikern på bilden till vänster säger.?
Skicka då in ditt förslag till ~bonetihens
redaktion. Post- och mail-adresser hittar
du på sidan två.
Förutom äran att få sitt bidrag med i nästa
nummer av ~bonetiken, har vi också fått
styrelsens sanktion att utlova något slags
pris. Vad det blir kommer att bli en överaskning såväl för vinnaren som för redaktörerna.
Bidragen skall vara redaktionen till handa
före årsmötet 17. Maj.
Tack för bilden Gunnar Modig
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Delar till en TAX: Ebonitring som skyddar kabeln vid ingången i ebonitplattan, Centrifugal-regulator för generatorn
Ole Jacobsen 08·7541440
Gamla skyltar, elektriska handböcker och broschyrer, t ex från ASEA, Osram, Siemens.
Även medaljer och märken samt reklamprylar sökes.
Mikael Tegner 0322·50309
Klangar eller ev. komplett klocka till BD360/370
Mikael Stenberg 011·147035
Ericsson mässings-mikrofon, en eller två (bra betalt för snygga exemplar!) Tremagneters induktor från ca 1889. Fyrkantig anslutningsplåt
för klockan på tax före 1900.
Paul Sidey mail: sidangus@bright.ne.t
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Äldre inbundna årgångar av Ericsson Review, ev. lösta tidningar.
Ove Svensson 031·873707
Vev till tax ACllO.
Henrik Lundin 08·754 33 47
Tremyntsapparat 597 eller 605
FredrikRoos 08·7120074

Inbundna årgångar av Televerkets tekniska tidskrift, TELE. 1960-1985 med vissa luckor
Bo Rolandsson 063·203 59
Diverse lösa nummer av Televerkets tekniska tidskrift, TELE
Ove Svensson 031·873707
Telefonväxel TEFAB, 07-25209-1, reläväxel med 3+9 linjer. Trästativ b:70 d:32,5
h:168. Korskopplingsplint. Ritningar, bygelförteckning samt joumalbok medföljer. Växeln är i gott skick. Finns i Stockholmsområdet.
Jonas Andersson 0706·896907 e·post: jonas.andersson@wwf.se
Ericssons linjetagare "Hästhuvudet"
HenrikLundin 08·7543347

Information sökes
För att inhämta underlag till en artikel sökes ägare av Ericssons tax där plattan som vanligen är av ebonit istället är tillverkad av järnplåt.
Kontakta Henrik Lundin 08·75433 47
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Annons som visar Ericofonen i de 18 olika färger som såldes i USA.
Lägg märke till namnen på färgerna,

Bilaga till
Phonetiken 1 / 2003

[Annons]:
Vi har lyckats komma över ett parti av
"Svenska Televerket ; Historisk framställning.
Del 7, Från myndighet till bolag 1966-1993" ;
utg 1997, 934s. Det är alltså den sista delen av
det omfattande verket om
Telegrafverket/Televerket.
Boken utdelas gratis till STSFs medlemmar.
Om du vill ha ett exemplar dig tillsänt per post
så sätter du in 80 kr (kostnad för B-postbrev)
på STSFs postgiro.
För dig som har Stockholm inom räckhåll har
vi inrättat ett hämtställe i city. Om du vill ha
ett ex i samband med årsmötet eller levererat
på annat sätt så meddela någon av oss.
Henrik & Rustan

STSF:s Verksamhetsberättelse för 2002
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Suppleanter:

Gunnar Modig
Åke Rönndahl
Rustan Gandvik
Tommy Sundgren
Bengt Lidforss
Jan-Åke Olofsson
Bengt Almqvist

Styrelsen har haft sex protokollförda möten och två medlemsmöten har hållits.
Föreningens årsmöte hölls lördagen den 27 april på Almunge station, UpsalaLenna Jernväg. Närvarande var 21 medlemmar. Mötet beslöt att behålla
medlemsavgiften på 100 kr/år (120 kr/år för medlemmar boende utanför
Sverige) och inträdesavgiften på 20 kr. Inga ärenden hade hänskjutits till mötet
av styrelsen. Ej heller hade någon enskild medlem lämnat in något ärende. Fyra
övriga frågor togs upp och diskuterades: angående 10-årsjubileet,
reservdelslagret, redaktion för Phonetiken samt anbudsförfarandet vid auktion.
I samband med årsmötet berättade Sven Block om Museiföreningen
Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJmf). Ett antal stationer besöktes där
SRJmf förevisade signal- och teleanläggningar. En auktion och bytesmarknad
hölls i Marielunds station.
Höstmötet ägde rum på Skansens Mekaniska Verkstad i Stockholm den 26
oktober där Pierrino Delerba förevisade och berättade om verkstadens
maskinpark. Medlemmarna hade många frågor om bland annat nytillverkning
av telefondelar. Efter besöket på Verkstaden följde en enklare middag på
Skansen, samt bytesmarknad och kaffe på Telemuseum. Drygt 20
medlemmar med respektive deltog.
Den av föreningen producerade videofilmen ”Telefoner tillverkade av
L.M.Ericsson” i svensk- och engelskspråkig version har försålts i ett drygt
tiotal exemplar under året.
En auktion genom anbudsförfarande har genomförts.
Medlemstidningen Phonetiken har kommit ut med tre nummer under året.
Vid årets slut hade föreningen 156 medlemmar varav 2 hedersmedlemmar och 7
partners (samlarföreningar och museer).
Täby 2003-01-25

Tommy Sundgren
Sekreterare

Gunnar Modig
Ordförande

BALANSRÄKNING, 2002
Tillgångar

Ingående saldo

Förändring

Utgående saldo

Postgiro (1920)
Skandiabanken
(1930)

28 754

-24 791

3 963

0

+33 137

33 137

Summa

28 754

37 100

Skulder och
eget kapital
Skulder (2429)
Eget kapital

2 310
26 444

Summa

28 754

+2 730
+5 616

5 040
32 060
37 100

RESULTATRÄKNING, 2002
Intäkter
(3000)
(3010)
(3020)
(3040)

Medlemsavgifter
Försäljning av videofilmer
Försäljning av telefoner
Försäljning av publikationer

Summa intäkter

15 300
2 750
6 710
380
25 140

Kostnader
(4010)
(4020)
(5400)
(6250)
(6982)
(6992)
(7640)
(7650)

Videofilmsverksamheten
Inköp av telefoner
Inköp av förbrukningsmtrl
Postbefordran
Föreningsavgifter
Postgiro och postbox
Styrelsens verksamhet
Års- och höstmöten

Summa kostnader
Rörelseresultat
(8311)

Ränteintäkter

Årets resultat

100
5 000
471
3 852
180
1 810
1 068
7 231
19 712
5 428
188
5 616
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Lars Magnus Ericssons ättlingar
Släktträd upprättat av
Rustan Gandvik
2003
Denna förteckning är baserad på uppgifter i tryck och offentliga
källor. Förteckningen är säkerligen ej komplett och jag ber om
överseende med de felaktigheter den kan innehålla.

-oLars Magnus Ericsson f.1846 5/5 d.1926 17/12
g.1878 med Hilda Carolina Simonsson f.1860 3/8 d.1941
│
├─ John Ericsson f.1879 11/1 d.1881
│
├─ Gustaf L.M. Ericsson f.1880 d.1965
│
├─ Anna Ericsson f.1881 6/9 d.1967 12/1 [Hågelby]
│ g.1903 med Knut Harald Giertz f.1876 26/11 med dr,
│ professor d.1950 3/1
│ │
│ ├─ John Magnus Bernhard Giertz f.1904 d.1973
│ │
│ ├─ Bo Harald Giertz f.1905 d.1998
│ │
│ ├─ Gustav Bertil Giertz f.1906 d.2002
│ │
│ ├─ Lars Magnus Giertz f.1908
│ │
│ ├─ Knut Harald Giertz f.1910 d.1951
│ │
│ ├─ Anna Stina Giertz f.1912 18/2 d.1914 6/11
│ │
│ ├─ Karl Gustaf Giertz f.1913 d.1940
│ │
│ ├─ Hans-Wilhelm Giertz f.1914
│ │
│ ├─ Signe Margareta Giertz f.1916
│ │
│ └─ Ulla Maria Giertz f.1918 18/5 d.1919 16/12
│
└─ Lars Magnus Jr Ericsson f.1892 d.1921
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