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l1b 21 Haninge 
web-adress: http://www.stsLcrg 
epostadrcss: stsf@Jycosmliil.com 

Kallelse till STSF:s höstmöte 2003. 

Tid: Lördag den 18 oktober kl. 11.30-16.00 

Lokal: Telemuseum, Museivägen 7, Norra Djur
gården, Stockholm. 

Ingång via glasgången mellan Tekniska mueet och 
Telemuseum. 

Program: 
11.30-12.00 Samling. Telemuseum och 

STSF bjuder på kaffe och smörgås. 
12.00-13.30 Anders Lindeberg berättar om 

"Museumsstiftung Post und 
TelekommunitlOn" (Tysklands 
telemuseum). 

13.40-14.30 Anders Lindeberg guidar oss genom 
den nya telefonutställningen. 

14.30-15.00 Frågestund, avslutning. 
15.00 - ?? Bytesstund på parkeringen. Medtag 

objekt. 

Välkomna hälsar styrelsen. 

Styrelse 2001-2002 : 
orc::mmde: 
vice ordförande: 
selm:terare: 

medlemsavgif:: 100 kr/år familj : 130 kr/år l
PostgjW: 757364-5 vice sekreterare: 

kassör: 

GUilnar Modig 
Åke RönnCiahl 
Tommy SUlldgren 
Bengt Lidforss 
Rustan C; ,;,idvik 

intraJes<1\ gift: 20 kr 
orgalllsa:lomnr 8fJ2100-04 ::: S 

-- ---------_._- .. ---
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Ordföranden orerar 

Så är en sommar åter till ända. Jag sitter här på semesterns allra sista dag och försöker 
sammanfatta de intryck som hopats i huvudet. 
Rivstarten på Sparreholm var en perfekt sommarupptakt. Massor med nya ansikten, trev
liga bekantskaper att minnas när man tittar i medlemsmatrikeln. Aldrig har vi haft ett så 
välbesökt årsmöte. Som arrangör uppskattar man sådant. 
Anläggningen som Helge Karinen håller på att bygga upp är minst sågt imponeninde. 
Mängden och skicket på allt som visades oss 'Var magnifikt. Som samlare får man nästan 
en liten "knäck". 
Men vi samlar juvar och en utifrån de förutsättningar just vi har. Vissa samlar mycket 
specialiserat, andra i mångfald. Själv samlar jag mest i enfald. 

För egen del har sommaren även inneburit några dagars vistelse i Småland. Bland myck
et annat fick jag tillfälle att hälsa på hos Anders Joelson i hans telefonmilseum. 
Ni som har vägarna förbi Smålandska Virserum' får inte missa detta. Här bjuds man på 
en spännande resa längs telefonutvecklingens slingrande väg. 
Tyngdpunkten i Joelsons samlingar ligger på mobiltelefonsidan. men en och annan 
"oldtimer" finns även till beskådande. 
När jag ändå skriver om föreningsmedlemmar som driver museer, där man kan beskåda 
äldre telefoni, måste jag även nämna Bosse Byman i Storvik. 
En rundvandring i hans museum är ett måste för alla som gillar gammal "technika". Hos 
Bosse kan man förutom telefoner även få se cyklar, leksaker, skyltar, kameror. spelma-
skiner, radio, ............. Här finns verkligen något för alla smakriktningar. 
Vi tillbringade även några dagar av semestern i Dalarna, närmare bestämt i SiIjansbyg
den. 
Vart ska man hitta kurbitsmålade telefonkiosker om inte i just Dalarna? Både i Nusnäs 
och i Tällberg stötte jag på vackert och fantasifullt utsmyckade gamla telefonhytter, 
mycket kreativt måste jag säga. 

Jag har så smått funderat över, om vi inte skulle försöka göra en liten förteckning över 
landets olika begivenheter för oss "telenördar". Det vore ju synd om man skulle missa 
något intressant när man ändå är ute och åker. 
Du som har några tips om sådant man ej får missa kan väl maila dessa till mig så ska jag 
försöka att göra en sammanställning. 
Det får även gärna vara antikhandlare som brukar ha telefoner, och annat smågodis, som 
tilltalar oss med lite avvikande syn på det här med sevärdheter. 

Så hoppas jag att vi ses på höstrnötet som går av stapeln den 18:e Oktober på Teleinuse
um i Stockholm. 
Det verkar bli mycket intressant, 'missa det inte! 

Gunnar Modig 
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Kassörens koll 

Att vår kassör Rustan Gandvik har gjort ett fantastiskt arbete under sina fem år i ämbetet 
börjar jag egentligen först nu riktigt inse ...... Ett noggrant underlag som jag nu skall ta 
över för att förvalta till medlemmarnas och föreningens fromma. Men om det till alla delar 
blir lika detaljerat och omfattande som tidigare, det blir svårt ...... . 
Vem är då jag som blev invald i styrelsen vid årsmötet på Sparreholm ? Jo, Ole Jacobsen 
heter jag och är som namnet kanske antyder bördig från Köpenhamn varifrån jag flyttade 
vid 9 års ålder 1948. Under några av de första åren alldeles i närheten av L.M Ericsson fa
brik på Tulegatan i Stockholm. Där grundades lite av det allmänna teknikintresset med att 
(för mycket små pengar) slakta och dissekera inköpta telefoner från LME:s lager en trappa 
ner på Markvardsgatan ........ Nåja det var först i mitten på sjuttitalet som mitt telefonintres-
se så smått började ta form. Tiden mellan samlandet har jag ägnat med att köpa in ljudtek
niska utrustningar till Sveriges Radio och Television ..... 

Har i alla fall hunnit konstatera att föreningen består av 161 medlemmar varav 14 är nya 
för 2003. Vi som varit med under några år vet hur givande det är att få och ge erfarenheter 
samlare emellan. Alltså hälsar vi följande medlemmar varmt välkomna i föreningen: 
Jari Ruotsalainen i Stockholm, Sune Gustavsson i Nacka, Jan Andersson i Eskilstuna 
Ivar Broberg i Jättendal , Bengt Stenfelt i Nynäshamn, Håkan Bengtsson i Göteborg 
Peter Öqvist i Umeå, Curth Svensson i Haninge, Tomas Söderblom i Lund, 
Hans Ericsson i Skultuna, Hans Ingbert i Skövde, Ingmar Unnerstad i Vallentuna, 
Håka n Karlsson i Karlskoga samt Anders Joelson i Borgholm (Wirserum). 

Vad beträffar föreningens ekonomi så ruvar vi inte på några förmögenheter (och skall 
heller inte göra det) men läget ser bra ut (enligt mina än så länge något ovana ögon). 

En angeläge n aktivitet för oss alla i föreningen är att hitta någon form av föreningslokal, 
där vi kan träffas och I.ex . hålla mindre kurser i renovering och använda som möteslokal. 
Behov finns också att få en plats där föreningen kan förvara och visa våra apparater och 
referenslitteratur. Med andra ord, det är viktigt att ni hör av er med tips på lokal (som inte 
"kostar skjortan" ) i Stockholmstrakten. 

Till slut: för att slippa tråkiga och tidsödande påminnelser om icke betalda medlems
avgifter är jag / vi tacksamma om du anmäler till oss om du eventuellt inte avser att vara 
kvar i föreningen. Vid årsmötet på Sparreholms Slott beslöts att bibehålla den blygsamma 
avgiften om 100 kr samt 120 kr ink]. familjemedlem. Inbetalningskort för 2004 kommer 
att bifogas med Phonetiken nr 3 / 2003. Jag är tacksam om ni inte betalar årsavgiften [ör 
2004 förrän i slutet av januari 2004, men dock senast den 30 mars! 

Tack för förtroendet i kassörsuppdraget hälsar 

Ole Jacobsen 
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Plåtapparater tillverkade vid Telegrafverkets Verkstad 

Telegrafverkets Verkstad flyttades från Stockholm till Nynäsharnn 1913. Verkstaden i 
Stockholm var omodern och hade lokaler som inte var anpassade för en industri. När 
man byggde upp den nya verkstaden fick man lokaler som redan från början var avsedda 
för tillverkning av telemateriel. 
De första åren fanns ungefär samma saker på tillverkningsprogrammet som man hade 
haft på Stockholmsverkstaden. Man tillverkade t ex väggapparater i trä, AC 150, och 
bordapparater i trä och plåt, AB 112. Snart började dock modernare konstruktioner helt i 
plåt tillverkas. 

Med början 1915 gjordes en centralbatteriapparat som var i stort 
sett identisk med 
Ericssons CG 400. I verkstadens utförande fick den beteckningen 
BC 300. Denna apparat blev starten på en populär serie apparater 
i plåt som tillverkades ända fram till 1949. 

Den första apparaten var alltså en ändstationsapparat i bordsutfö
rande men den följdes 
senare av väggapparater och aven mängd olika specialapparater i BC300 
lokalbatteri, central-
batteri och automatutförande. Nedan följer en förteckning över de olika modeller som 
gjordes. 

Ändstationsapparaten för lokalbatteri som ersatte AB 112 kalla
des AB 100 och började 
tillverkas 1926. Apparaten liknar Ericssons AC 500 men har 
dubbla vevar. Generatorns vevaxel sitter lägre än på AC 500. I 
samma kåpa gjordes en mellanstationsapparat för en 
anknytning AB 101. På en plansch finns också en mellansta
tionsapparat för två anknytningar, AB 103, avbildad. Denna mo
dell har inte gått att hitta på andra ställen i litteraturen och jag 
har heller inte sett den hos någon samlare. Har någon av våra 
medlemmar träffat på denna apparat? 

Bland lokalbatteriapparaterna hittar vi också en yttre anknytning 
för linjeväljare, AB 104, samt väggapparaterna AC 140 för änd
station och AC 141 för mellanstation. Bägge började tillverkas 
1925. 

Telegrafverkets första mellanstationsapparater för centralbatteri 
köptes från Ericsson men på 1920-talet startade tillverkningen på 
Telegrafverkets Verkstad av specialapparater i både CB och au
tomatutförande. På programmet fanns mellanstationsapparater 
för en respektive två anknytningar benämnda BC 301 / BC 303 
som CB-apparater och BC 311 / BC 313 som automatapparater. 
Anknytningsapparaterna hette BC 302 och BC 312. För CB respektive AT. 5 



En ny apparatvariant som tillkom i slutet av 1920-taJet var tvil
lingapparaten BC 304 / BC 314. Dessa telefoner levererades i 
par med två likadana apparater. En telefonlinje kopplades till 
varje apparat. Bägge linjerna var åtkomliga vid de två telefoner
na och internsamtal var dessutom möjliga. 

Bland nyheterna under 20-talets sista år kom en apparat med 
två linjer BC 305 / BC 315. Den var konstruerad för använd
ning vid abonnentväxlar, den andra linjen var avsedd att använ
das vid förförfrågningssamtal. 

Mikrotelefonväxeln CD 567 / CD 568 Tillverkades i ganska 
små serier. Det var i princip en ändstationsapparat utan ring
klocka. 

En annan apparat som kom att tillverkas i litet antal var appara
ten med två fingerskivor. Det tidigaste utförandet betecknades 
BC 316, varianten med moderniserat schema och bakelitlur 
fick heta BC 317. 

Källor: Tekn medd, Schemaboken 1938, Materielkatalogen 
1926, 1930, TEVE 1963 

Beteckn Apparattyp TiIlv TilIv 
from tom 

Anm 

AB 100 Ändstationsapparat LB 1926 - 1944 Bakelitlur fr 1937 
AB 101 Mellanstationsapparat LB 2 DL 1926 - 1944 Bakelitlur fr 1937 
AB 103 MelJanstationsapparat LB för 3 DL ? 
AB 104 Yttre anknytning fär linjeväljare 1927 - ? Bakelitlur fr ? 
AB 105 Apparat för annexväxel ? Bakelitlur fr ? 
AB 112 Ändstationsapparat LB Trä 1894 - 1925 
AC 140 Ändstationsapparat LB vägg 1925 - 1944 Bakelitlur fr 1937 
AC 141 Genomgångsapparatsapparat LB vägg 1925 - 1944 Bakelitlur fr 1937 
AC 150 Ändstationsapparat LB trä 1893 - 1925 
BC 300 Ändstationsapparat CB 1915 - 1944 Bakelitlur fr ? 
BC 301 MelJanstationsapparat CB 2DL 1915 - 1944 Bakelitlur fr ? 
BC 302 Anknytn till melJanstationsapparat CB 1915 - 1944 Bakelitlur fr ? 
BC 303 MelJanstationsapparat CB för 3DL 1915 - 1944 Bakelitlur fr ? 
BC 304 Tvillingapparat CB ? Bakelitlur fr ? 
BC 305 Dubbelapparat CB ? Bakelitlur fr ? 
BC 310 Ändstationsapparat AT 1925 - 1949 Bakelitlur fr 1944 
BC 311 Mellanstationsapparat AT 2DL 1925 -? BakelitIur fr 1944 
BC 312 Anknytn till melJanstationsapparat AT 1925 - ? BakeJitlur fr 1944 
BC 313 MelJanstationsapparat AT 3DL 1927 - ? BakeJitlur fr 1944 
BC 314 TvillJingapparat AT 1929 - ? Bakelitlur fr 1944 
BC 315 Dubbelapparat AT 1929 - ? BakeJitIur fr 1944 
BC 316 Apparat med dubbla fingersk äldre utf 1929 - 1936 

6 BC 317 Apparat med dubbla fingersk senare utf 1936 - ? . Bakelitlur 



Ericofonen 50 år! 

Den 3: e januari i år hälsade jag på hemma hos Gösta Thames. Vi 
hade en trevlig pratstund tillsammans och vad kom man in på om 
inte telefoner. Närmare bestämt Göstas telefon Ericofonen som i år 
fyller 50 år. Den första Ericofonen levererades den 1 november 1953 
till Televerkets generaldirektör Håkan Sterky av L M Ericssons VD, 
Sven Ture Åberg. Gösta hade då själv farit från Midsommarkransen 
till Brunkebergstorg med moped (cykel med påhängsmotor) för att 
överlämna den första Ericofonen till sin VD. Telegrafverket firade då 
100 år och böt samtidigt namn till Televerket. Femtio år är en 
lång tid för en telefon, och Gösta som själv nyligen fyllt 86 år 
hade många intressanta detaljer att berätta om telefonens till
komst. 

Visste du att det finns tre olika kåpor till Ericofonen? I dagligt 
tal kallar jag dem utförande 1, 2 och 3. Utförande 1 kom hös
ten 1953 och var lite högre, 232 mm, än senare utförande. Se 
bild 1. Enklast att se skillnad på dem är att ställa upp dem 
bredvid varandra. Då ser man tydligt att utförande 1 är högre 
än utförande 2. Se bild 2. Höjden på utförande 2 och 3 är 
213,5 mm, se bild 3. Utförande 2 har samma profil på hörtele
fondelen som utförande 1. Se bild 4. Utförande 3: s hörtelefon 
har annan vinkel än nr 1 och 2. Se bild 5. Detta är de enklaste 
sättet att se skillnad på de 3 olika utförandena. 

Hur kom de nu att det blev 3 olika faser i utvecklingen av Eri
cofonen? Det beror på produktions-tekniska och ekonomiska 
orsaker. Tittar vi lite närmare på utförande 1, med andra ord 
skruvar isär apparaten, så ser vi en viktig skillnad. Utförande 
1 göts i två stycken halvor som sedan limmades ihop. På insi
dan av kåpan kan man tydligt se limskarven. Se bild 6. Denna 
finns inte på utförande 3, se bild 7. För att utsidan på kåpan 
skulle vara vacker så behövdes det någon som slipade skarven 
och polerade kåpans utsida. När Ericssons fabrik i Karlskrona 
hade över hundra kvinnor som dagarna i ända höll på med att 
polera Ericofon-kåpor insåg man tidigt att detta skulle inte gå 
i längden. 
En ny maskin införskaffades för 10 miljoner 
kronor och ur den kom hela kåpor till Ericofo
nen. Nu var limskarven borta och med den 
många enahanda arbetsuppgifter. Samtidigt 
minskades kåpans höjd för att mikrofonen 
skulle komma närmare munnen och utförande 
2 var ett faktum. 
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Vinkeln till hörtelefonen ändrades ' \.'na re i utförande :3 till ett icke parallellt utförande, 
Vi llk t' ln till hurisul1talplun et bkv 70" i stä ll et för 65°. 

(Jiista heriittade också hur valet av (~irge r på Eri co fonen togs fram . Han valde själv ut c:a 
20 pt.'rsonn sum var prllpert klädda på företag~l. De fick sedan genomgå en test av färgse
t:ndct. DI.' ~() m klarade della fick seda n från 100 olika färgprover välja ut vilka prover de 
ansåg vära vac krast. På så Sä ll bestämde sig L M Ericsson för all lansera Ericofonen i föl
junu e o f~irgcr: 
Bl å. Elt'cnhc ns vit. Grön. Ljusgrä. Mörkgrå oc h Röd. 

Tt:k\'l'rkt:t val de att lanscra Ericofllnl' ll i fem fä rger i Sverige, nämligen Beige, Röd , 
Ciriin. Hl ,i ,Kh Ljusgrå. 

Amcrikdll' lrI1:.t sk ulk natur li gt vis ha ännu Ikr färger, jag tror närmare 18. Senare erbjöds 
Fri cofnnt:n i USA ·'b:.tra" i 8 färge r. Tuta lt till ve rkadcs Eri cofo nen i 20 olika färger. Från 
den myck\.·t vä lgjo rda bokcn "Colkcting the Erico[on " som skri vits av Bob Mills i Aus
trcd it: n nämn s fö lja nde färgc r: Ivory. Light Grev , Dark Grey, Green, Red, Blue, Mush
rllllm. Al.ju,1. Pink. Sandalwood. Beige , White, Brown, Mustard , Yellow, Black, Orange, 
Ckar. C;uld plat\.'d Gnd Chromc plated. 

Ll ,rksid:rn pJ fö rra numret av Phonl·tiken visa r de 18 amerikanska färgerna . 

Gösta ber;ittade all Amerika sa tte sky höga tullar på färdiga telefoner för att skydda in
hemsk,r industrin. Eri csso n gjo rd e då så at t ett pressverktyg skickades till North Electric 
som Ericsson hade delägarintresse i llc h kåporna till ve rkades där. Innehållet i tel efonern a 
g.iordes Ul1\.'k i Sveri ge. närmare bes tii mt i Karl skrona. På så sä tt kunde man kringgå tult
kost naut:rIl3. 

II1Ir Sl' r man 11111 jag har en "amcribnsk" Ericofon ') Enklast att se på bottenplattan . Se hild 
S. Texten "Ericofon® NORTH El.ECTRIC COMPANY, GALlON, OHIO" står skrivet 
I~ingst ned. OvanUi r stoppet på fingerSkivan stä r det Ericofon och inte L M Ericsson som 
r~l ue svt: nska apparate rna. 
Dcn röda bOllt'nknappen har tre skå rur för att kunna fästa telefonnummer på knappen. 

Erico fonen till ver kades vid L M Eri cssons fabrik i Karls
krona. I boke n "46 år på Ölandsgatan i Karlskrona" finner 
jag uppg ilten all Erico fo nen till verkades i l 800000 kom
pletta äppa rater oc h 700000 detaIjsatscr, dvs. 2, 5 milj oner 
e\\.' mplar fr;rn I L):lO Iram till 1')82 SLlm hlev dess sista år. 

h 'i rd\.' lnin g\.·n iiver d rlden hkv i runda sillrur följa nd e: 
S\crigc ~o "r Llrasilicn 5 % 
USA 15 '7" Schweiz 5 % 
It alien 15 % T ys kland 5 % 
Aust ralien 10 % Övriga 25 % 
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Hur länge höll man på med utvecklingen av Ericofollcn'! Enligt Gösta så påböqadl:s 
arbetet under 1940-talet. Siemens hade ju gjort en "enstycksapparat" på 1930-talc t ml:n 
dtn kom aldrig i produktion. Hugo Blombergs och Ralph Lys~ lIs första fungerande ErI
cofonmodell kom ju under "brinnande krig" och ansågs som t n Iyxtclefon . Svårigheten 
var att få fram en lätt apparat som skulIc kunna fungera i vardagslivct. Plasten var JU ett 
nytt material som lovade mycket men var ännu ej fullt färdigutvecklad. Gösta her~ ttadL' 

om försök med cellulosaplast som var för mjuk och lättrepad. Det var en termoplast 
man sökte som kunde sprutas i form. Den skulle b<.:hålla sin form, vara tålig 1l1ut rL'!)lJl' 
samt lätt och stark. "I grevens tid" kom så ABS-plasten (Akrylat , Butadien , Styren) 
som visade sig fungera bra till telefonkåporna 

I annan artikel av detta nummer står mer om användningen av plast i teldonkäpur 

Under utvecklingen togs det fram modeller av teld'llnen i ett lätt träslag. Se bild l) Sllm 
visa r en tidig modell som kasserades av Gösta pa grund av dåligt grepp. Av del liirsIJr 
man att ingenting lämnades åt slumpen när det gällde framtagning av vår kiira SO-aring. 
Ericofonen. 

Henrik Lundin 

Källor: 
Gösta Thames. 
"46 år på Ölandsgatan i Karlskrona" av Gösta Ed . 
"Co llecting the Ericofon " av Bob Milis. 
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Ericsson-apparater från Nacka Strand 

Jag har tidigare skrivit om den lilla telefonutställning som har funnits i Ericssons reception 
i Nacka Strand och om några apparater i ett källarförråd. Under sommaren har Ericsson 
flyttat ut från lokalerna i Nacka Strand och utställningen ska flyttas till de ärevördiga loka
lerna och receptionen vid huvudfabriken, HF, vid Telefonplan i Stockholm. Mycket av det 
som fanns i förråden flyttas också till HF, men inte riktigt allt. Några kubikmeter apparater, 
reservdelar och dokument har skänkts av Ericsson Business Network AB (EBC) till STSF. 
Ni kan se det mesta avfotograferat av Henrik Lundin på vår nya web. Klicka på Beskriv
ningar/Inventarier/Nacka Strand. 

Allt detta så när som på en apparat tillhör nu föreningen. Styrelsen funderar som bäst på 
vad vi ska göra med allt detta, men i huvudsak kommer det att sparas för t.ex. utställningar. 
Vi behöver renovera och komplettera träapparaterna och kan därför bli tvingade att byta 
eller sälja av någon dubblett för att klara det. Dessutom behöver vi din hjälp med att reno
vera. En tanke är att ordna en renoveringskurs och använda någon apparat som träningsob
jekt. 

Dokumenten är även de mycket intressanta. En stor flyttkartong innehåller till exempel 
följande : Katalog Aktiebolaget Telefonfabriken (1899), Katalog Ta-Tf 6:th Edition 
(telegrafi) Innehåller även prislistor för år 1915, en gammal pärm med Telefonapparater; 
Företeckning med scheman samt bilder från modellrummet på HF under 30 eller 40-talet. 
En del av detta kommer jag att scanna och lägga ut på web:en så fort min tid medger det. 

Fortsättning följer med bilder från den nyuppsatta utställningen och information om vad 
som händer med apparaterna. 

/ Tommy S 



Telefonen i Stockholm 
En vacker dag för ungefär tre år sedan genomfor en lycklig aning likt en blixt hr 
Stockholms nyfikna sinne ha läste i tidningarna om ett välsignadt amerikanskt påhitt 
som satte en menniska i stånd att muntligen samtala med sina bekanta på ett par, tre 
mils afstånd. 
Hans glada hopp växte när han strax därpå fick se den märkvärdiga talapparaten. Det 
var en liten tingest, liknande de där små trälurarne hvilka läkare pläga applicera på 
patientens bröst eller rygg då de vilja lyssna efter andhemtningen. Det var telefonen i 
sin barndom, dess barnastemma ljöd dof och dämpad, liksom kom den från en skick
lig buktalare. 

Hr Stockholm tog sig dock an bytingen, satte upp telefonledningar mellan sina maga
sin och kontor och skrek sig andfådd och hes i den hemlighetsfulla trätratten, men 
kände sig ändå rätt belåten om han lyckats göra sig någorlunda förstådd af vederbö
rande. 
l Amerika vann telefonen ett allt större erkännande i affärsvärlden, telefontrådarne 
spändes i allt tätare nät öfver städerna. 

Det var i våras för ett år sedan som telefonen kom 
till oss för andra gången och i en ny skepnad. Den 
mottogs nu med större aktning än förut ty den pre
senterades för allmänheten under herrar Recins, 
Bratts och Lybecks i det svenska electricitetsväsen
dets väl bepröfvade egider. Desa tre utfärdade en 
inbjudning för teckning av frivilliga bidrag till 
fulländning av telefonen. 
Telefonens vänner och beundrare skrefvo raskt på i 
hundratal, konstituerade sig till Stockholms Bellte
lefon aktiebolag som installerades i en blygsam men 
nätt våning i Skandinaviska Kreditaktiebolagets 
hus vid Storkyrkobrinken. 

En dag gjorde jag och några andra abonnenter ett 
besök i våningen. Vid dörrposten till dörren till hö
ger hängde ett aflångt polerat valnötsskåp. Skåpet 
såg ut att vara hpfogadt af en elegant kaffeqvarn, 
som blifvit itusågad på tvären och hopsatt på det 
sättet att vefven fått sin plats högst upp under det att 
den trattformiga skålen, i hvilken man häller kaffe
bönorna, blifvit placerad på skåpets mellersta del. 
Ett par små förnicklade ringklockor bölänka på den 
öfre delen och upptill på ena sidan hänger i en pole
rad klyka ett svart handtag som utgör handtaget till 
en dubbel ringtross af fint öfverspunnet snörmakeriarbete, hvilken löper ut från hand
tagets öfre ända. Jag fattade i och ringde och kunde förstå att ringningen åtminstone 
måste hafva hörts till nästa rum, ty strax därpå öppnade en ung dam och bad oss stiga 
in i rummet till höger. 
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Här sågo vi fem til sex sluttande bord eller pulpeter med höga platta upprättstående 
bakstycken, hvilka gäfvo hela tillställningen en viss likhet med dessa gamla upprättstå
ende pianon hvilka litet hvar torde erinra sig från sina far- eller morföräldrars hem. 
Trådar löpte nerifrån upp till instrumemntets öfverkarm, varifrån de sedan fortsatte 
upp till taket och sedan försvann genom väggen. En lång rad med rödmålade klaffar 
föllo vid anrop ned med ett lätt skrammel och framvisade sin med ett tydligt nummer 
fösedda baksida. Det råder lof och rörelse i rummet. De små röda klaffarne flyga upp 
och ned i kapp med fingrarna på de fyra unga damer hvilka tjenstgöra. Dessa figrar 
flytta tvenne små messingsklemmare med ebenholzknappar fram och åter på arbetsbor
dets med en mängd i jemna rader löpande inskärningar liksom man flyttar en räf och en 
gåsunge på ett räfspel. Då en av de der små röda klaffarne faller ned, sätter den qvinnli
ga assistenten en telefonlur till örat. Hallåh! Klart till nr 109! låter det oupphörligt från 
de unga damernas läppar. 

Hr Stockholm gjorde som sagt telefonens bekantskap i våras ett år sedan. Han fick 
sig ett plakat med anvisning om huru han skulle bära sig åt för att begagna 
telefonens tjänster, och sedan han lärt sig detta utantill öfvervann han så 
småningom de praktiska svårigheter som stäIde sig ivägen för ett rätt 
handhafvande av filialapparaten. 

Hvad är väl telefonen? Är han blott en maklighetsmaskin, i bästa fall tillkommen 
för att hos den egoistiske affärsmannen eller hos den för samhällets verkliga nytta arbe
tande ännu mera inpränta betydelsen av det engelska Time is money? 
Nej! Telefonen för oss ett fjät uppåt på den stege, på hvilken menskligheten långsamt 
klättrar upp under sina bemödanden att så vidt möjligt öfvervinna de skrankor rummet 
och tiden resa upp emot hennes utveckling. Några af stegens pinnar känna vi redan för
ut; de heta t ex skrifkonsten, boktryckarkonsten, kompassen, ångfartyget, fotografien, 
jernvägen, telegrafen och det elektriska ljuset. Att de äro så få visar oss också klart 
huru länge den civilicerade världen ännu måste vandra på uppfinningarnas svåra väg, 
innan hon nått den ståndpunkt der sjelva den materiella livsluften, der sjelva de dagliga 
förhållandena i sam
hällslifvet äro sådsana 
att de icke blott obe
höfliggöra utan äfven 
omöjliggöra mensk
lighetens plågoris: 
kriget och det materi
ella elendet. 

Ur Ny Illustrerad 
Tidning Nr 27, 
2. Juli 1881 
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Ti ps och Trix 
Att renovera plast och bakelit 

I modernare telefoner är plast och bakelit de material som används i nästan alla appara
ter. Tyvärr har det visat sig att dessa material påverkas av solljus, ozon och luftförore
ningar. 

En bakelit-telefon som utsatts för solljus förlorar sin glans och sin svarta färg, I de 
värsta fallen har apparaten blivit brun och fått en skrovlig yta. 
Vad kan man då göra åt detta? 
Till att börja med bör man undvika att förvara apparaten så att den utsätts för solljus. 
Detta går ibland inte att undvika helt En behandling med vax kan då hjälpa till att 
skydda ytan något för solen och dessutom minska påverkan av luftföroreningar och 
ozon. 

Om skadan redan är skedd kan glansen återställas genom att man polerar ytan med rub
bing eller t ex Autosol. Är det fortfarande gropar kvar i ytan efter denna behandling kan 
polering med svart skokräm göra nytta och fylla ut porerna. 

Plast påverkas även den av solljus, ozon och föroreningar. De långakedjorna i plasten 
bryts ner och den missfärgas ofta, gulnar. För att återställa utseendet hos missfärgad 
plast måste man i allmännhet avägsna plastens ytskikt genom slipning. 
Använd efterhand allt finare slipduk och polera till slut upp glansen med 
rubbing eller Autosol. 
Var försiktig med hörn och fina detaljer i gjutningen det är lätt att förändra utseendet på 
en plastapparat vid slipning. 
Det går också bra att ta bort repor och andra skador i plastytan med slipning och pole· 
ring. 

På web-siten eicofon.com 
visas bilder på hur en riktigt 
dålig Ericofon efter be
handling blir som ny igen. 

Gulnad telefon där den 
vänstra delen av ytan slipats 
ner och resten lämnats 
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, l';~, Ericofonen introduceras i Televerkets nät 

Det dröjde några år efter det att Gösta Thames leve
rerade den första Ericofonen till Televerkets general
direktör Håkan Sterky innan den officiellt introduce
rades i nätet. Denna bild är tagen vid pressinforma
tionen i samband med detta evenemang. Gd Sterky 
ses här tillsammans med ingenjör Hansson från tek
niska byrån testa atrapper (!) av Ericofonen 10 april 
1959. På bordet syns några äldre apparater som lånats 
av Telemuseum. Ericofonen hade tidigare testats av 
1000 abonnenter över hela landet med gott resultat. 
Ericofonen ansl uts alltid med propp och jack och kan 
fås i färger för anpassning till inredningen . 

(Verket och Vi, Nr 3 1959) 



LJjs mikrofon av samma sort som den ~om sitter på telefo
nen på bilden . 

Gunnar Modig 0660-76595 

Klaffar till telefonväxel av äldre modell, gärna med "öron" 

Ove Svensson, Tel 031-873020 

Delar till Ericofon, även surruar och klockor 

Patrik Nilsson. Te:] 0544-99 444 

Emaljskyltar med tdc & elektrisK anknytning små som 
stora, galvanometer TelegrafvetkLt "runda modellen ,. 

Mikael Tegner Tel. 0322-503 09 

Liten ringklocksplåt till i\B 120. Skicket ingen betydelse. 

Ulf Åström Tel 090-144903 

Telefonapparat AC ]50. Se blid. 

Anne-Christine Eliasson -i'iyström Te] 0702-6703 15 elier 08-7oS 1434. 

Böcker Ekeberg, Telefoni del 2. Hemming :ohansmr., Teldonaktiebola
get LM Ericsson B76- i 'JJS. Torsten Althin, TeJelalldet Sverige, häf;ad. 

Ulf Åström. Tel 09G- 144903 

Telefonväxel APE. Med rehiram 

Henrik Lundin, Tel ms-7543347 

Väggapparat Ericsson modell ''Tclefonfabriken'' 

Gunnar Modig Tel 0660-765 9S 
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