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I detta nummer får ni möjlighet att öva er
engelska samtidigt som ni får information om
Ericssons fabrik i Beeston Notts. Artikeln som
skrivits av Peter Young har tidigare
publicerats i Telecom Heritage Journal och
har genom Bengt Svenssons förmedling
välvilligt ställts till vårt förfogande.

Nya e-postadresser till STSF

Sedan en tid tillbaka har föreningen fått epostadresser med domännamnet STSF.org. De
är funktionella adresser som är kopplade till
den roll en person har i till exempel styrelsen.
ordforande@STSF.org
phonetiken@STSF.org
vice.ordforande@STSF.org
info@STSF.org
kassor@STSF.org
sekreterare@STSF.org
vice.sekreterare@STSF.org
E-postadressen info@STSF.org ersätter
därmed vår gamla adress (STSF@mail.com).
Under en övergångsperiod på några månader
kommer dock båda att vara i drift. Artiklar och
annonser till tidningen skall skickas till
phonetiken@STSF.org. Det går även att
skicka e-post till alla i styrelsen med
gruppmailadressen styrelsen@STSF.org

KOM IHÅG ATT BETALA
MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening

postadress:

web-adress:
epostadress:
postgiro:
medlemsavgift:
inträdesavgift:
organisationsnr :
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STSF, Box 6040,
192 06 Sollentuna
http://www.stsf.org
info@stsf.org
75 73 64-5
100 kr/år familj: 120 kr/år
20 kr
802400-0435

Styrelse 2003-2004 :
ordförande:
vice ordförande:
sekreterare:
vice sekreterare:
kassör:

Gunnar Modig
Åke Rönndahl
Tommy Sundgren
Bengt Lidforss
Ole Jacobsen

ORDFÖRANDEN ORERAR
Så har då STSF anträtt sitt tionde levnadsår. För egen del måste jag säga att det varit tio
ytterst intressanta år fyllda av nya spännande kontakter.
När STSF bildades var jag ganska färsk som samlare och saknade helt kontaktnät.
Om jag inte missminner mig var vi 22 entusiaster som samlades på Telemuseum den
nionde April 1994 för att starta en förening för Sveriges telefonsamlare. Inte trodde vi väl
då att föreningen skulle växa på det sätt som den gjort.
Vi har faktiskt medlemmar i hela 10 länder !! Medlemsantalet varierar lite från tid till
annan men är väl i dag ca. 170.
Hur manifesterar man då ett 10:års jubileum?
Ja det började ju storslaget....... med nedläggningen av Telemuseum.....
Nåväl vi ska väl inte ge upp än, stängningen har uppmärksammats på många sätt i media
och vi får väl hoppas att detta i slutändan kan leda till något gott och varaktigt.
Personligen tycker jag att det är skamligt att inte telekomindustrin är mer angelägen om
sin historia, en historia som faktiskt dessa företag har all anledning att vara stolt över.
Hmm... nu hamnade jag visst på ett sidospår.
Vårt första årsmöte hölls i Lars Magnus Ericssons hembygd Värmskog. Och till denna
telehistoriskt intressanta plats har vi även förlagt vårat årsmöte och tioårsjubileum.
Vart annars ska telefonfantaster mötas och fira om inte vid Minnesgården i Värmskog.
Jag hoppas att uppslutningen blir minst lika stor som till 2003-års möte på Sparreholm.
Något som tydligen var mycket uppskattat förra året var auktionen som hölls efter
årsmötet. Detta har vi tagit fasta på och kommer följaktligen att ordna en sådan även i år.
Kanske försöker vi även att styra över lite av ”bagagelucksförsäljningen” till auktionen.
Detta skulle nämligen samtliga tjäna på. Alla får en möjlighet att vara med och bjuda, inte
bara den som hinner först. Även säljaren bör på detta sätt få ut mesta möjliga för sin vara.
Vi kommer även att göra ett besök på linneväveriet i Klässbol, något som inte minst borde
intressera medföljande damer. I det sammanhanget vill jag uppmana samtliga som
kommer till årsmötet och som tänker ta med någon familjemedlem att betala in de 20:extra som det kostar med familjemedlemskap. Från och med detta årsmöte kommer STSF
enbart att betala inträden, fika m.m. för medlemmar. Övriga medföljande får bekosta allt
sådant själv.t Ta nu med frugan, barnen, svärmor eller vem du nu vill ha med dig och kom
till årsmötet. Om ni bara hör av er i god tid ska vi försöka hjälpa till med att ordna fram
någon form av övernattningsmöjlighet.
Till sist vill jag komma med ett semestertips.
Från och med den här säsongen kommer man att i Sparreholms nya telefonmuseum bland
annat kunna beskåda godbitarna ur den berömda samling som Göte Abrahamson byggde
upp innan han så tragiskt omkom i en bilolycka för snart tjugo år sedan. Likt den
”Flygande holländaren” har denna samling dykt upp i samtal varhelst telefonsamlare
träffats. Få har sett den men alla har hört talas om den.
Nu har vi alltså möjlighet att med egna ögon skåda de bästa delarna av denna samling.
Sparreholm håller sina museer öppna dagligen under Juli månad. Upplysningar om övrigt
öppethållande går att få via telefonsvarare på 0157-30562.
Trevlig sommar tillönskas alla medlemmar.
Gunnar Modig
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Kassörens koll
Nu är det dags igen att hälsa nya medlemmar välkomna. Sedan mitten av november har
följande medlemmar tillkommit:
Mats Wahlbom i Arboga, Andreas Skogh i Södertälje, Juha Toivanen i Salo i Finland,
Ålands Telehistoriska Förening i Mariehamn, Leif Elmik i Regnsjö,
Göran Hasselgren i Tullinge, Åke Hasselqvist i Johanneshov samt Günther Hofmann
i Graz i Österrike. Således åtta nya medlemmar sedan november månad, inte dåligt.
I nummer 3 2003 flaggade jag för att vi eventuellt skulle starta upp en kurs i renovering
av gamla träapparater. Hoppas inte att ni har uppfattad behovet av en samlingslokal som
ett krav för att deltaga i kursen ? Jag har nämligen inte fått en enda intresseanmälan!
Under alla omständigheter blir den inte av förrän till hösten, om den blir av………….
Om alla snälla, trevliga, duktiga och omtänksamma medlemmar snabbt betalar in
medlemsavgiften, så finns det hopp att STSF även i framtiden har en god ekonomi.
Spara gärna också en slant till att handla för på föreningens auktion på årsmötesdagen den
15 maj. Eller för att handla och byta på eftermarknaden.
Slutligen kommer här en allvarlig uppmaning till alla er som känner någon i mälardalen
eller i rimlig närhet av Stockholm: Föreningen har ett stort behov av att hyra / låna ett
källarutrymme på ca 15-20 kvm för att förvara och sortera upp allt telemateriel som
föreningen redan äger. Föreningen planerar också köpa in apparater och reservdelar för att
ni föreningsmedlemmar därigenom skall kunna köpa när delar saknas.
Du är välkommen att kontakta vem som helst av oss i styrelsen i frågan.
Er kassör
Ole

KURS I RENOVERING av trätelefoner
Under hösten hoppas vi att kunna starta en kurs som skall lära ut hur man
renoverar en gammal trätelefon.
Främst kommer det att handla om träarbetet. Får vi tag i en bra möbelrenoverare
möts vi 4-5 gånger på kvällstid någonstans i Stockholmstrakten.
Avgiften vet vi ännu inte så mycket om, men den hamnar väl på samma nivå som
gängse kurser som bildningsförbunden brukar ta. Före den 15 maj måste vi ha din
intresseanmälan.
Välkomna!
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Har telehistorien någon framtid?
Söndagen den 18 januari 2004 var en sorglig dag kulturellt sett, ty då stängdes
Telemuseum för gott. Ett museum med anor från slutet av 1870-talet som startade
som Telegrafverkets modellsamling.
Museet öppnades på den nuvarande platsen 1976 i samband med telefonens 100årsdag. Denna sista dag bjöd man på fritt inträde. Om det var detta som resulterade i
att trängseln i alla utrymmen tidvis var påtaglig eller om det var ”sista gången” är
svårt att veta. Museets alla anställda samt extrainkallade gjorde som alltid ett fint
arbete och var hela dagen hårt engagerade i specialförevisningar av attraktionerna.
Telemuseet har utan tvekan en av världens mera omfattande samling teleteknisk
historia. Därtill Sveriges mer än 100-åriga topplats inom telecom-utvecklingen, gör
det än märkligare att det inte har gått att finna en framkomlig väg att behålla och
utveckla Telemuseet.
Klockan 13 inbjöd Tekniska museet (TM) och Tekniska Museets Vänner (TMV) till
en debatt med rubriken: ”HAR TELEHISTORIEN NÅGON FRAMTID” och vem
skall ta ansvar för det teknikhistoriska kulturarvet?
Mats Höjenberg , ordf. TMV, inledde bla. med att tala om det viktiga att återblicka
och vårda arvet varefter panelens medverkande presenterades:
Malcolm Dixelius, journalist och författare, moderator i debatten,
Ulla-Britt Fräjdin-Hellkvist, (tekniker) Svenskt Näringsliv,
Anne Louise Kemdal, museiedirektör, Tekniska Museet
Gunilla Thorgren, statssekreterare i kulturdepartementet
Östen Mäkitalo, SVP Mobile Business, TeliaSonera

MD
UBF-H
ALK
GT
ÖM

GT inledde med att redovisa regeringens syn på nedläggningen.
En delegation har haft i uppdrag att utreda ”bevarandet av det industriella arvet” (i
Sverige finns ca 1.500 arbetslivsmuseer!). TM har 43 milj. kr i anslag per år. Att
rädda hela det nationella teknikarvet är en övermäktig uppgift. Näringslivet måste ta
sin del av ansvaret!
(varför skall det nu plötsligt gälla Telem? Rep. av Moderna M. kostade X100 milj.)
ÖM underströk bakgrunden till Sveriges stora framgångar inom forskningsindustrin
och nämnde LME och Nobel som exempel. Problemen får inte bollas mellan
departementen därför att ingen känner ansvar för teknikkulturen. En bättre kontakt
måste komma tillstånd mellan näringslivet /staten, tillväxt är viktig! (stor applåd).
UBH inledde med att fråga auditoriet om vi visste var Vegerbol ligger? Inget svar...
Det är statens uppgift att medverka till att bevara det industriella arvet och det måste
vara tillgängligt för alla. Vad dom gjorde de gamla är inte så viktigt utan kanske mer
hur dom gjorde. Som inspiration för de unga idag och i framtiden.
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ALK framhöll att det bara finns en plats där Sveriges stolta teknikhistoria finns bevarad och
det är Tekniska Museet och Telemuseum. Hon påtalade den olyckliga hanteringen
när viktiga frågor åker på ”byråkrat safari” vilket innebär att problemet med Telemuseets
finansiering har bollats mellan olika departement d.v.s. ingen vill ta i den.
En lösning vore att det upprättades en stiftelse och att den tillsammans med staten
säkerställde museernas finansiering. ALK visade därefter en overhead för att åskådliggöra
hur TM:s årsbudget finansieras.
Tekniska Museet: omsättning
Kulturdep. anslag
Näringslivet
Telia
Projektbidrag
Entre´
Butik/hyror/ mm

83,2 milj. kr
41,8
4,5
13,9
17,1
3,7
2,1

Att TM själva ”tar in” ca 17,1 är imponerande och torde inte gå att ökas ytterligare. När nu
Telemuseums personal och förhoppningsvis några aktiviteter skall inlemmas I TM:s budget
utan Telia:s bidrag om 14 milj. då uppstår ett i längden ohållbart läge. Även om
TeliaSonera och Ericsson under 3 år skjuter till 4,5 milj. per år för att motverka att
samlingarna skingras, så måste finansieringen lösas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Det kan nämnas att ”Wallenbergsalen” var överfull av debattivriga deltagare som satt och
stod i trapporna (ca 1500 pers). Bland annat hördes: Ordföranden i TeliaSoneras
aktieägarförening höll ett kraftfullt inlägg och lovade att ta upp frågan vid nästa
styrelsemöte med TeliaSonera. Jan Uddenfeldt, senior vice president i Ericsson ansåg att
staten, när den börsintroducerade Telia, borde ha avsatt en fond som långsiktigt kunde ha
säkrat finansieringen. Generaldirektören i f.d. Televerket Tony Hagström påtalade också
den svåra sits som TM nu hamnar i i och med ”övertagandet” av Telemuseets uppgifter och
personal. Carl-Henrik Walde talade om Grimeton som ett gott exempel att lära av. Klas
Börjesson från ”Tom Tit” ansåg att museerna skulle ”minska samlandet” och lägga ner
Telemuseet!! Ett par professorer m.fl. påtalade dock samstämmigt STATENS roll som
sammanhållande ansvarig för att vårt kulturella arv får rimliga förutsättningar.
Det framkom också att t.ex. Telemuseum betalar 6,5 milj. om året i hyra till Statens
fastighetsverk och att Tekniska Museet betalar 25 milj.!!!
Som grädde på moset lär kulturdepartementet inte ens ha besvarat förfrågningar eller ha tid
för att ta emot museets och Ericssons representanter (än mindre bekräfta mottagandet eller
besvara STSF:s skrivelse). Kommentaren från Marita Ulvskog skall ha varit: ”näringslivet
har minsann råd att dela ut bonusar och därmed också råd att stödja Telemuseet”!!!!
Som framgår av hanteringen på departementen är vårt teknikhistoriska kulturarv tydligen
ingenting att satsa på………….
Således, återstår för oss sanna kulturvänner och samlare bara att ännu mera engagera oss i
att utveckla och fördjupa kunskaperna inom det telehistoriska ämnesområdet.
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Vid pennan
Ole

Sveriges första telefonkatalog?
Prylbodsägarna och antikvariatsbokhandlarna brukar titta ömsom uppgivet och ömsom
förstående på mig när jag frågar efter gamla telefonkataloger. För många framstår det
uppenbarligen som väl sjukligt att samla på sådant. Även många telefonsamlare ser
mindre intresse i katalogerna.
Därför tänkte jag skriva några korta rader om den tidigaste svenska kataloghistorien och
samtidigt efterlysa de medlemmar som, liksom jag, är road även av dessa alster vid sidan
om t.ex. telefonapparater.
För ett tag sedan tog jag mig tid och gjorde en inventering av de tidiga kataloger som
finns i Lunds Universitetsbibliotek (UB). UB i Lund är klassat som ett av de
nationalreferens-bibliotek som i princip skall inneha ett exemplar av alla trycksaker som
ges ut i landet. Därför kan man räkna med att samlingen är relativt komplett även vad
gäller sådant som telefonkataloger.
Den äldsta katalog som finns på
UB är en mycket enkel trycksak
på 13 sidor tryckt hos
K.L. Beckman 1880. Den har
ingen särskild pärm utan är bara
en enkel lista med rubriken:
"Medlemmar i Stockholms
Telefon-förening, hvilka äro
intagna i nätet den 1 Oktober
1880".
Det står alltså inte uttryckligen att
det rör sig om "Stockholms Bell Telefon-Aktiebolag" men det torde ändå stå klart att det
rör sig om deras "förening", vilken var den första egentliga i landet.
Bellbolaget sägs ju ha grundats i september 1880 med 121 "linjer". En bra gissning är att
antalet linjer är det samma som antalet abonnenter eller medlemmar.
I katalogen från 1 oktober finns det 150 abonnenter med "Skandia, Försäkringsaktiebol.
Mynttorget 1." som sist tillkomna medlem (150). Telefonnr 1 verkar inte vara upptaget
men nr 2 har "Olson & Wright...Skeppsbron 20" och nr 3 "Holmberg &
Möller...Brunnsgränd 4.".
Cental-Telefonstationen på Vesterlånggatan 16 har telefonnr 101. I en senare annons gör
Bellbolaget reklam för sig med angivande av just denna kontorsadress (Skandinaviska
bankens hus, 3 tr. upp).
Riksbanken har telefonnr 27, Aftonbladet 104 och hisstillverkaren Graham Brothers (jag
åker fortfarande med dem varje dag) 145.
Den tidiga telefonförsäljaren Joseph Leja på Regeringsgatan 5 & 7 var naturligtvis
tvungen att föregå med gott exempel och abonnerar därför på linje 81.
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Även den "Kungliga"
Telegrafstationen på skeppsbron
2 såg sig nödsakad att ingå i det
privata nätet och skulle någon
av de andra 149 ringa dit med nr
fick man ange 136.
Men det var inte bara företag
och institutioner som "var med
från början" utan även
privatpersoner. Överingeniören
H.T. Cedergren som några år
senare startade det
konkurrerande telefonnätet
"Stockholms Allmänna TelefonAktiebolag" lär ha varit medlem
i Bellföreningen men har i vart fall inte kommit med i första katalogen. Inte heller
någon av Wallenbergarna var med så här tidigt "privat". Stockholms Enskilda Bank hade
dock nr 36.
C.G. Cervin, Malmtorsgatan 6, hade telefon 63. Det rör sig förmodligen om
finansmannen Karl Gustaf Cervin som var en på sin tid mycket framstående person. Han
hade bland annat grundat Stockholms läns sparbank och haft en rad andra offentliga
uppdrag.
Andra "privatnamn" som förekommer i listan är till ex, Jacob Bagge, Axel Boivie, W.
Davidson, A. W. Frestadius, John Håkansson, Joseph Marcus, Adler Larsson, F.J.Kahn,
J.F. Rossander, Julius Slöör och Eric Öhman. Den sistnämnde har till och med två linjer,
nr 24 till skeppsbron 14 och nr 95 till Drottninggatan 29 C.
Uppenbarligen ligger olika typer av affärsintressen bakom även många
privatabonnemang. Det kan till exempel röra sig om firmor som arbetar under
grundarens person-namn och det skulle med all sannolikhet gå att få fram mycket
historia om 1800-talets Stockholm om man grävde vidare i källmaterialet med de tidiga
telefonkatalogerna som utgångspunkt.
Den här beskrivna telefonkatalogen utgör troligen den första som trycktes och utkom i
Sverige men sedan gick det fort. Redan 25 dagar senare, den 26 Oktober 1880 ger
Bellföreningen ut sin andra katalog och det är den äldsta jag har i min egen samling. Den
är till utförandet lika med den första, tryckt av samma tryckeri, men är nu på 15 sidor.
Den "nya" katalogen upptar ytterligare 73 medlemmar så det högsta telefonnumret är nu
223 till "Brinck, Hafström & C:o...Hornsgatan 32". Den tidigare nämnde A. W.
Frestadius har nu fått en särskild linje som uttryckligen går till hans bostad medan hans
första linje är märk "kontor".
Andra som tillkommit är till ex Nordström et Thulin, J. N. Tengelin och "Liljedahl, A.
Hyrkusk, f.d. Johnssons Hyrkuskverk". En tydlig trend är att flera firmor nu tydligt anger
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Min katalog ligger i en hård brun
pärm med guldtryck, märkt
"Stockholms Telefonförening" och
med Bellbolagets korslagda
"stampar" som logo och varumärke i
guld. Pärmen är av en typ som
förmodligen är avsedd att skydda den
för tillfället aktuella katalogen.
Katalogerna byttes således efter
hand, medan pärmen sparades, precis
som ofta nu görs med lokaldelar.
Pärmen är inte årtalsmärkt men jag
förmodar att den är något nyare än
1880. Den innehåller i övrigt en rad
supplement till senare upplagor av
bolagets kataloger. Den yngsta
katalogen i mappen är från 1893 och
är bara en lokaldel över Östermalm. Bellbolaget för vid denna tidpunkt en tynande
tillvaro, utkonkurrerade av de billigare konkurrenterna, och anger förbe-hållslöst att de
"numera endast å Östermalm drifver telefonrörelse". Det hjälper således inte att vara först
om man inte sköter sina andra kort rätt, något som både det svenska Bellbolaget och de
tidigare telefontillverkarna Öller och Brunius fick erfara. Men det är ju som det heter en
annan historia...
Du som har synpunkter på mina rader eller bara är intresserad av telefonkataloger äldre än
sekelskiftet får mycket gärna höra av dig till mig så kan vi utbyta erfarenheter och kanske
bidra med mer material till Phonetiken. Jag byter gärna både bättre telefoner och kataloger
om det passar min samling! Mitt specialintresse är den allra äldsta telefonhistorien.
Lund i juli 2003 Tomas Söderblom, Tel 046-328181, soderblom@lsn.se

Mutual membership!
Genom K. V. Tahvanainen försorg kom vi i kontakt med Ålands Telehistoriska förening
r.f. Våra två föreningar ingår ömsesidigt medlemskap i varandras förening och utbyter
tankar, information och erfarenheter med varandra. Hitintills har jag haft ett par trevliga
telefonsamtal med deras ordförande Leif Johansson och vi har utbytt information om
respektive förening. Deras information skrivs på svenska så vi har inga språkproblem
mellan föreningarna. Mer information vår åländska systerförening kommer i nästa
nummer av Phonetiken.
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Halda fickursfabrik
År 1887 grundade Henning
Hammarlund en urfabrik i Svängsta.
1889 var de första fickuren klara. Halda
förknippas med kvalitet som fanns i
olika kalibrar och prisklasser.
Urfabriken var ej lönsam och man
började funderade på andra produkter.
Omkring år 1890 började utvecklingen
av teleuret eller "Teluret" som det kom
att kallas, uppfinningen var ganska
enkel, uppgiften var att mäta
samtalstiden vid telefonering. 1892 var
produktionen igång det såldes med stor
framgång till företag som LM Ericsson,
Kungl Telegrafverket och enskilda
abonnenter över hela världen.
En annan produkt var Telecronuret som skulle anbringas vid telefonen och angiver
under bortavaro automatiskt för alla påringande när man träffas.
Telecronuret var lite av en lyx artikel för telefonkunderna på sin tid, och fanns i tre
olika utföranden 1) angiver med klockslag hela timmar pris 25 kr 2) angiver hela
timmar och halvtimmar pris 30 kr 3) angiver hela timmar och datum 50 kr. som
fanns med i priskurant ifrån 1894. Lovorden över dessa nya produkter, från vår
svenska press var mycket positiva citat :" Vi har haft tillfälle att taga dem i beaktande
och funnit dem lika sinnrikt konstruerande som prydliga och praktiskt
användbara" (Helsingborg Dagblad). Den ena svarar på frågan " när " och den andra
på frågan huru länge ? - Båda dessa varieteter kunna naturligtvis få en mäng
användningar och bliva till stor nytta för telefonegare.
I en priskurant ifrån 1891 kostade deras finaste fickur 260 kr vilket motsvarade 30
Telur (telefonur) Denna apparat angifver tiden som förflyter under telefonering samt varskor ½ minut före
utgången av den i rikstelefonen stadgade 3-minutsperioden, hvilken ligger till grund för uträkning af
afgifterna. Telur är äfven lämpligt för andra korta tidmätningar i kontor, fabriker, laboratorier och kök m. fl.
ställen. Fördelarne af att vid telefonering använda Telur äro:
Man kan taga full nytta af den tid för hvilken betalning skall erläggas
Man kan undvika att gå in på en ny 3-minutsperiod och sålunda slippa att betala för denna.
Man kan samtala med lugn då man vet att Teluret som genom en visare ständigt angifver tiden, medelst
signal varskor ½ minut före tidsperiodens utgång..
Man kan vid telefonering snart spara in utgiften för Teluret.
Man kan förekomma iriteringen som uppstår då vanliga ur för kontrolleringen av samtalslängden användas.
Man kan då telefoneringen afslutats under större brådska, efteråt finna af Teluret huru lång tid
telefoneringen tagit i anspråk.
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Våra Telur användas af Rikstelefonen, Allm. Telefonbolaget i Stockholm, Köpenhamns och Kristiania
Telefonsällskap m. fl. Dessutom finnas de hos ett stort antal privatpersoner i Sverige såväl som i utlandet.
Telurets pris är 12 kronor.
För efterapning varnas.

Åren 1890 - 1895 tillverkades cirka 4000 ur, under åren 1902 till 1903 fick man
stora beställningar på Telur och taxametrar och 1907 var arbetsstyrkan hela 70
personer, 3/4 av dem arbetade enbart med Telur och taxametrar.
Den 30 november 1917 försattes Halda fickursfabrik A/B i konkurs. Företaget
rekonstruerades 1918 med nya intressenter under namnet A/B Halda fabriker , men
det dröjde endast några månader innan det sattes i likvidation av Svenska
Handelsbanken industrirevision som lät företaget fortsätta i liten skala. Carl
Borgström verkmästare vid fabriken köpte 1920 kvarvarande lager och en del
maskiner och började egen verksamhet tillsammans med sin son Göte, 17år gammal
och en kollega från Halda. Företaget fick namnet A/B Urfabriken , den nya lilla
fabriken kom att i folkmun kallas lilla Halda , endast 4 kalibrar fickur tillverkades i
några hundratal exemplar fram till 1926. Åter igen var det Teluret och taxametern
som bar upp ekonomin. Sedan sonen Göte Borgström tog över driften utvecklades
A/B Urfabriken mellan åren 1930 och 1940 till en ledande tillverkare av spinnrullar.
Familjen Borgström sålde företaget "ABU" till Wallenbergs Incentivegrupp 1975.
Mikael Tegnér
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2004
Härmed kallas du till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings årsmöte 2004.
Plats: Värmskog, i Värmland.
Vi håller till i vandrarhemmet strax ovanför kyrkan.
Tid: Lördagen den 15 maj 2004 kl. 12.00
Övrigt: För er som önskar att övernatta kommer möjlighet till detta att beredas dels på
vandrarhemmet och dels i närliggande campingstugor.
120:- per bädd och natt tar vandrarhemmet.
Vi kommer även att tillsammans äta en bit mat på hotell Eklunden, kostnaden för detta
blir ca. 150:- / pers.
Det slutgiltiga programmet är inte i detalj fastställt utan vi samlas på angiven tid vid
vandrarhemmet där vidare information kommer att ges.
Anmälan om deltagande är obligatorisk, liksom anmälan om övernattning för er som så
önskar.
På allmän begäran kommer vi även i år att efter avslutade årsmötesförhandlingar hålla
en auktion. Alla som så önskar kan lämna in gods till försäljning.
Förhoppningsvis kan vi även detta år sälja några trattar + kanske litet andra saker till
våra ärade årsmötesdeltagare.
Anmälan till:
Gunnar Modig tel. 0660 / 76595 e-post. ordforande@stsf.org
Ole Jacobsen
08 / 7541440 e-post. kassor@stsf.org

eller

GRATTIS!!
Säger vi till vår
föreningsmedlem Anders
Joelson i Småländska
Virserum som fått motta
Hultsfreds kommuns
kulturstipendium.
Stipendiet får han med
motiveringen ”Att med
egna medel skapat ett
telefonmuséum i
kommunen.”
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Trevligt tycker vi att det
i de stora
telefonmuseernas
mörkgråa höstskymning
tittar fram små klart
lysande privata
telefonmuséesolar.

Ericsson i Storbrittanien
For the company centenary in the UK in 1998, Ericsson Ltd commissioned THG
member Peter Young to research and write its history. Unfortunately the book was
never published but we are privileged to be able to print chapter two. This extract is
published by permission of the company and covers the early years of the company
in Great Britain.
In Britain, as in Sweden, telephone service at the end of the nineteenth century was
provided by private companies and a state-owned authority, the latter being less
energetic in promoting the new instrument because of the threat to its telegraph
revenues. By 1889 most of the private operating companies had merged into the
National Telephone Company, the best British customer for Ericsson, which also
sold to the General Post Office. The agent who brought in the business was the
Glasgow-based Charles Bell, who sold mainly in Britain and Russia and accounted
for 7 per cent of Ericsson’s orders in 1888 and 12 per cent in 1889.
During the 1890s, when there was greater competition in Sweden, Britain became by
far the largest export market, the business being entirely in telephones and their
parts. In 1897 Britain represented 28 per cent of all L.M. Ericsson (LME) sales and
in 1900 50 per cent. There were additional sales to Egypt, under British protection
since 1882, and to Empire countries South Africa. Australia and New Zealand,
totalling a further 9 per cent.
As a place in which to expand telecommunications interests Britain had much in its
favour. It was politically stable and more than one territory. Queen Victoria, who in
1897 celebrated 60 glorious years on the throne, ruled over the largest empire the
world had ever known, covering about one-quarter of the world’s land surface and
population. Imperialism meant business. In London the High Commissioners for the
Dominions and the Crown Agents for the Colonies were customers.
In Britain itself, emerging from the worldwide Great Depression of 1873-96, during
which its economy had stagnated into relative decline, the era of free trade under
which the nation had prospered for much of the nineteenth century was giving way
to a new mood of protectionism. Through tariffs on imports, home industries would
have to be protected against foreign, especially German, competition. For overseas
companies with an edge in new communications technology the country still offered
good prospects. In 1895, for instance, whereas Stockholm, the worlds leading
telephone city, had 41 telephones per thousand inhabitants London had only two. As
public attitudes changed telephone density would increase. By 1896 the Post Office
had substantially completed the national trunk network so there were opportunities
for connecting more subscribers. Competitors were alive to the prospects. On 1
January 1898 the chief competitor of LME, Western Electric, the manufacturing arm
of Bell, which had hitherto supplied the UK market from Chicago and Antwerp,
acquired a cable plant at North Woolwich on the Thames, which it would modernise
and expand.
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Having severed its connection with the agent Charles Bell, in 1898 LME opened its own
sales office in Byron House, Fleet Street, London, managed for the first six months by
27 year old Erik Sandberg, who was later to head the St Petersburg factory. He secured
from the National Telephone Company an order for 100,000 telephone sets. Sandberg
was succeeded by Peder Hammarskjold, a graduate engineer, in January 1899.
That year local authorities were authorised to establish telephone exchanges, adding to
the demand for telephones. As in Russia, local manufacture seemed justified. As a
preliminary step Ragnar Edling, who had been assistant to the head of technical
production in St Petersburg while the factory there was being built, was despatched to
London in the autumn of 1902 to investigate and report. Land had already been acquired
at Broad Lane, Tottenham, North London, but the stout wooden fence kept
disappearing. More seriously, there was little room for expansion.
Early in 1903 an opportunity arose through the company’s largest customer, the
National, to which Ericsson was already close, having moved its sales office in London
to Temple Chambers, just across Temple Avenue from National’s head office. That
company was sensitive to criticism about its volume of imports and also knew its days
as an organisation were numbered. The operating licences granted by the Post Office to
private companies in 1881 were to run for a maximum period of 31years, ending on 31
December 1911. Henceforward the Post Office would operate the national system.
To hive off its manufacturing, the National offered premises at Beeston near
Nottingham in the East Midlands, a former small Humber and Goddard factory making
cycles and lace machinery, as the basis for a new plant to be jointly owned with LME.
In 190 the two companies agreed to form a new company, the British L.M. Ericsson
Manufacturing Co Ltd, ‘having no connection whatever with any firms trading under a
somewhat similar name’. Two directors were to come from each company and the share
capital of £100,000 was equally owned. The intention was that key positions would
alternate between Stockholm and the National, but this did not happen. Peder
Hammarskjold, the uncle of Dag Hammarskjold, secretary-general of the United
Nations 1953-61, became managing director until his death from typhoid fever in 1909,
while G.H.Robertson from the National was chairman until 1912.
Initially only £60.000 share capital was paid up, with the balance being paid in 1906,
when the two companies agreed that, with the Post Office take over in 1912, LME
should acquire at par the other half of the share capital. Moreover, in the interim the two
shareholders would receive only the real net profit after allowing for the depreciation of
assets, which was a good deal in the long term for the stronger shareholder.

14

LME was also able to get its way on another matter of principle, the field of operations.
National wanted them to cover the British Empire, including Egypt, a global field open
to any British company. LME argued that it had already developed markets in some
areas, notably Australia, New Zealand, South Africa and Egypt, and insisted on its right
to continue doing so. The upshot was that the British company agreed to limit its
operations to ‘Great Britain and Ireland and a number of the British Colonies and
Dependencies’ in which LME did not already have a significant potential market.

When British LME took on the Beeston factory in May 1903 it had 130 employees in
some 8,000 square metres. Samples of hand microphones, wooden telephones and bell
sets were supplied by Stockholm, stripped down and copied, the assemblers being ‘well
provided with files and hammers to encourage the parts to fit’. The factory made a
small profit in its first year and extra hands were taken on. In December 1903 it was
damaged by fire, enabling the new management to expand on the extensive freehold
land and modernise with the addition of a power station and the use of production
methods and models brought directly from Stockholm by Alfred Larsson. In May 1906
work began on a new joinery shop, for which the £40,000 balance of the authorised
share capital was paid up in November, the interim credit being met by a loan from
Stockholms Handelsbank against the security of existing buildings and shares. The
joinery shop was completed in the spring of 1907, greatly reducing imports of
switchboards and telephones; not until 1909 did LME introduce a telephone set with an
entirely metal casing.

Imports from the parent company had been running at 60-70 per cent of the volume of
local turnover and by 1910 orders on Stockholm accounted for less than 10 per cent of
sales. Unfortunately, the expansion at Beeston coincided with a downturn in sales,
which reached its lowest point in 1908, largely because the National had little incentive
to invest. Under the 1905 agreement with the Post Office it could look forward only to
its plant and business being taken over at the end of 1911, with no payment being made
for goodwill or profits. British LME was therefore relying more on orders from the
Post Office, which would become its largest customer. In 1911, in accordance with the
agreement, LME redeemed National’s half shareholding of £50,000 and, to match the
growth of the business, share capital was doubled to £200,000 with the issue of
£100,000 worth of preference shares. Some of these were sold to the British general
public, as were £32,000 worth of ordinary shares, but the parent company held more
than half the total share capital of British LMF. Further working capital was arranged
in 1912 with a loan of £50,000 from Stockholms Handelsbank against security from the
parent company.
The British company was
reorganised in 1912, the
principal changes being
that A. Rogers-Jenkins,
LME’s representative in
South Africa, became a
director and W.M.Crowe,
who had worked in the
London sales office from
its opening in 1898 and
had been appointed
managing director in 1909,
became chairman. He continued to hold both senior positions until retiring at the age of
75 in 1931. Overall, it was a period of prosperity.
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For the Edwardian period, working conditions were good. The average adult wage in
the plant was the equivalent of £1.60 when the official subsistence level for a family
of five was £1.10 a week. In air-conditioned electrically-lit shops automatic machines
driven by belts from electrically powered shafting turned out piece-parts and wound
coils. In 1908 a canteen had been built for serving meals to about half of the 550
workers who did not live in the surrounding streets. The canteen manageress also
oiled all the noisy overhead shafting. In 1911 a subsidiary company, Auriphone
Lim ited, was established to make hearing aids, the granules in the microphone
consisting of birdseed coated with carbon. Another specialist product was parts for the
telewrit er, a facsimile device. For Scott’s second (1910) Antarctic expedition,
Beeston-made handsets had mouthpiece and receiver caps that would not embrittle
and crack or re- move the user’s skin at subzero temperatures. By 1913, when it was
decided to start renting, installing and maintaining switchboards instead of just
handing them over to sub-contractors, 900 people were employed. The joiners’ shop
was producing ‘silence cabinets’ (kiosks) for the Post Office, office furniture and
gramophone cabinets. Switchboards were in solid mahogany, highly polished.
Up to 1909 profits had been fairly steady at about £6,000 a year on working capital of
£100,000. In 1910 they increased to £17,000 and in 1911 to £26,000. During the
Great War the up-to-date precision machine shops produced armaments and different
types of communications equipment: portable telephones and switchboards for field
use, buzzer units, cavalry sets, Fullerphone scramblers, submarine detection
equipment, and most of the microphones used in radio communications by aircraft
and spotter-balloons. There was a change too in employment, with many women
taking the place of men. Their lower wages added to profits.
Return to peace meant a reduction in the working week, from 51 to 47 hours, and
looking for new work: car magnetos, starter/dynamos, radio cabinets, a range of
crystal and valve wireless sets, headphones and loudspeakers. The company became a
minor founder member of the British Broadcasting Company of 1922. Auriphone
hearing aids never found a large enough market and production ceased. The
successful product was mining telephone equipment, flameproof and intrinsically
safe. Annual profits averaged a little over £40,000 1919-23, but allowing for inflation
their value was less than the 1911 figure from a factory half as big again and with
twice the share capital. The Ericsson Review, a monthly house magazine launched in
1919, ran for about three years but was axed for economy.
In 1918 the new Bolshevik government in Russia had nationalised the large St
Petersburg and, Moscow plants without compensation, and by 1922 the Beeston plant
was the largest manufacturing unit in the Ericsson Group, employing some 2,000
people. Its business extended to Great Britain, Ireland, certain parts of the British
colonies and trust territories, the most important being the Union of South Africa.
Overseas busi ness was again important because the Empire would be following Post
Office practice at a time when it was making a crucial decision on the preferred type
of automatic exchange system that would become the standard for decades to come.
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Most Post Office exchanges were manual, many of them obsolete or inadequate. The
few automatic exchanges were experimental, on trial at various dates since the 1912
take-over of the National. With the telephone network starting to grow again, a
deci sion on an automatic system was urgent. Although the capital cost was higher
than for a manual system, the space and operating, especially labour, costs were
lower. Indeed, it was possible that gaining too many subscribers on a manual system
could bankrupt it. The longer a decision was postponed the worse the situation would
become, espe cially in London.
Two American automatie systems were the contenders: step-by-step developed by the
Automatic Electric Company; and rotary from Western Electric. At first rotary was
favoured technically but Western Electric made a fatal political error in proposing to
manufacture in its Antwerp factory, which had been occupied for all but a few weeks
of the 1914-18 war by the enemy. At a time of rising unemployment there was strong
feeling too that as a government department the Post Office should be creating jobs
and not handing them to the isolationist US, which had tumed its back politically on
Europe but was ready to profit economically, as it had done during the war.
A technical development of step-by-step, the addition of a ‘director’, gave practically
the same numbering and trunking flexibility as the ‘panel’ system. Moreover, step-bystep was simpler, cheaper and familiar to Post Office engineering staff. Prior to the
adoption of the director system, it had been ascertained that arrangements could be
made for spreading the work among the regular exchange contractors of the Post
Of fice at an early date. The important question of supply was thus greatly eased, as
existing British factories became at once available for production purposes. The
necessi ty for placing even the initial orders abroad was avoided, and the Post Office
was able to enlist the co-operation of the skilled engineering staffs of all the
contractors who had been producers of step-by-step equipment.
One standard system used nationally was to the advantage of the Post Office and the
British-based manufacturers, initially four: Automatic Telephone, General Electric,
Siemens Brothers, and Western Electric, the US parent of which held overseas
mar keting rights in step-by-step. The parties signed a formal five-year agreement in
1923. British LME was thus excluded from steady business with the country’s major
cus tomer at an assured profit margin. True it was established as a major local
manufacturer but from 1923 its parent, a late contender in the automatic exchange
market, was committed to a system based on a mechanically operated 500-switch
developed in co- operation with its own national administration Telegrafverket.
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Fully aware of the impact it would have on its business, British LME made strenuous
efforts to be included in the agreement. Demonstrating its commitment to the British
economy, with other companies in the industry, it was a founder member in 1924 of
the Telephone Development Association, a pressure group encouraging through
vari ous media use of the telephone as an everyday necessity. So important was it to the
company that the first representative was W.M.Crowe, the chairman and managing
director. For the company, after the end of the post-war boom, it was a piece of
Keynesian economics. Greater use of the telephone should lead to public investment in
the service, providing employment in and beyond the telephone industry. From 1928
the works manager A.F.Wood, who was the son-in-law of the company’s first
chair man, G.H.Robertson, served on the council of the Association, being joined in
1936 by T.Kirkham. the managing director.
Yo add conviction to its politicking and raise money to invest in the necessary
manu facturing equipment, in 1925 the share capital of the company was increased
from £200.000 to £500, 000, its parent still holding the majority. In 1926, the year that
Lars Magnus Ericsson died at 81, the company changed its name to Ericsson
Telephones Ltd and in the following year signed the new five-year agreement, under
which from 1928 each manufacturer would have a 20 per cent share of Post Office
exchange or ders. Thirty years after opening its small sales office in London Ericsson
joined the British telecommunications establishment as an equal partner.
Peter Young

Apparaterna från Nacka Strand
Telefonapparaterna med reservdelar som föreningen fått av Ericsson Enterprise AB
och som funnits i källaren i Nacka Strand är sedan i somras tillfälligt lagrade i Jan
Wirströms förråd på Folkungagatan i Stockholm. Vi i styrelsen har diskuterat
framtiden för apparaterna och har tagit ett första beslut på vägen.
Vi avser att inledningsvis renovera apparaterna 6, 7, 9, 15, 19, 20, 22 samt 26 (se
www.STSF.org Beskrivningar/Inventarier/Nacka Strand). En apparat planerar vi
använda som renoveringsobjekt i en studiecirkel som ska köras i Stockholmstrakten,
förhoppningsvis under 2004 om intresse finns. Trärenoveringen kräver kunskap som vi
i skrivande stund söker hos möbelrenoverare och musikinstrumentmakare. Kunskap
om renoveringen av övriga delar hoppas vi finna inom egna led. Kursen kommer
antagligen att genomföras som en kvällskurs under ett antal veckor.
Vi ska dokumentera renoveringen i ord och bild som en artikelserie i Phonetiken.
Finns tillräckligt intresse kanske vi kan anordna motsvarande studiecirkel på en annan
plats. Hör av er till styrelsen i så fall.
Tommy S
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Telegrafverkets stol, gärna med "krabba" på ryggstödet.
Lös bottenplatta till en HA 150-15. eller eventuellt en nedgången apparat färdig för
slakt.
Gunnar Modig 0660-76 595
Mikrotelefonsnöre till BC 330, klangar till BD 370.
Michaël Stenberg, 013-14 70 35 (kvällsttid
Generator Elektrisk Beureau se bild —>
Juha Angervo juha.angervo@surfeu.fi
Vit plastring till mikrofonen till en Telvafon eller Wegephone, måste vara i fint skick.
Hans Thunholm 08-800560, 0709971300
Magnettelefon LME, Öller eller Siemens. Wincrantz bord- eller vägg-apparat.
Televerkets knapptelefon från –52, grå eller vit
Visartelegraf.
Mikael Tegnér 0322-50309

Ericsson DE100 i bra skick —>
Ericsson högtalatelefon i trä –50 års modell
Bok ”Från optisk telegraf till fingerskiva” tryckt 1957
Mikael Tegnér 0322-50309, 0704-625900

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 08-754 33 47
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