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Gunnar Modig
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Upplaga:  200 ex
Tryckt i Stockholm

Från redaktionen söker vi fortfarande nya 
medarbetare. Glädjande nog tycks
efterlysningen i förra numret ha gjort viss 
verkan och vi har fått in ett par trevliga bidrag
som kommer att publiceras i detta och 
följande nummer. Tack för det!  
Det finns emellertid plats för fler bidrag så 
sätt igång och skriv! 

Bilden på 
detta
nummers
framsida
kommer
från 
Ericsson 
News
julnummer 
1929. De 
nya tele-
fonerna av Wincrantz-modell visas upp till-
sammans med äldre typer.  
Läs mer om Wincrantz-apparaterna i artikeln  
som startar på sidan 10.  

Omslaget 



ORDFÖRANDEN ORERAR 
 
 

Varje sann Ericssonsamlare har väl en sådan, eller hur?… … … …  
Jag menar naturligtvis en stekpanna gjuten vid Ericssons verkstäder någon gång i bör-
jan på 1930-talet.  
 

Nja…  sanningen är väl den att ytterst få av oss överhuvudtaget vet att LME faktiskt 
tillverkat 10.000 stekpannor, minst lika få har vetskap om att man vid den tiden även 
tillverkade fältsängar, bokföringsmaskiner, höjdmätare m.m. I Kreugerkraschens fot-
spår följde svåra tider för företaget och stora ansträngningar gjordes för att kunna be-
hålla personalen. Bland annat tog man på sig legotillverkning åt andra, däribland de 
nyss omnämnda stekpannorna. 
 

Detta och otroligt mycket mer intressant finns att läsa om i den eminenta boken 
”ERICSSONKRÖNIKAN  125 år av telekommunikation”. 
Du som inte redan har ett exemplar av denna omfattande historieskrivning av ett av vårt 
lands framgångsrikaste företag, bör å det snaraste skaffa ett exemplar.  
Pärmarnas insida, dvs. första och sista uppslaget är klädd med ett drygt 60-tal prov på 
de olika logotyper vilka fått pryda de apparater som genom åren lämnat fabriken. En-
bart dessa bilder ger oss en liten aning om vilken spridning svensk telefoni redan tidigt 
hade. Jag kan sitta länge och bara titta och fascineras av utbudet med loggor från värl-
dens alla hörn. Man imponeras av dekalernas detaljrikedom och den elegans som vissa 
av dessa utstrålar. 
 

Krönikan är utgiven med anledning av Ericssonkoncernens 125-årsjubileum och be-
handlar både den tekniska utvecklingen och företagets framåtskridande i med och mot-
vind plus mycket, mycket mera.  
 

När du väl skaffat boken får du inte missa den helt underbara historien om stekpannor-
na som jag inledde med. Den första provserien på hundra pannor hade liksom en mind-
re defekt… .. vid upphettning exploderade de nämligen! Denna och många andra små 
skojiga anekdoter återfinns insprängda lite här och var mellan historieskrivningarna.  
Läsaren tas med på en intressant tidsresa som tar sin egentliga början när Lars Magnus 
startar sin första verkstad på Drottninggatan i Stockholm. Vi får sedan följa både den 
inhemska utvecklingen och hur företaget växer internationellt, en nog så spännande och 
intressant resa. Den som tror att senare tiders nedgångar och problem för Ericssonkon-
cernen är något nytt har mycket att lära. Vid ett flertal tillfällen har företaget befunnit 
sig i stora svårigheter men alltid på något sätt kommit igen och rest sig. 
 

Så i frostiga nätters, glöggdoftande tomtars och rödgnistrande pumlors* tid får mitt 
ångande heta julklappstipps bli just denna bok. En riktig önskeklapp för den telehisto-
riskt intresserade att finna under granens glitterprydda grenar. Välskriven och rikt illu-
strerad med bilder av hög kvalitet är den en prydnad för varje sann teleentusiasts bibli-
otek.   
 
 

 
* Pumla = Norrbottnisk dialektal benämning för julgranskula.  
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Dessutom är krönikan ytterst prisvärd. Ring vår sekreterare Tommy Sundgren och deala 

med honom. Föreningen har nämligen ett mindre antal böcker liggande kvar i hans 

förråd, och av någon mystisk på gränsen till outgrundlig anledning är han angelägen att 

bli av med dessa. Skulle du vilja bättra på din engelska vore det kanhända en god ide att 

införskaffa ett exemplar av den engelska utgåvan. Eller varför inte överraska din 

utländske samlarkollega med en liten julgåva av det tyngre slaget. 

Jag får väl sluta som jag började: Varje sann Ericssonsamlare har väl en sådan, eller hur?

…… 

Och därmed önska er alla samlarbröder:  

En riktigt GOD JUL och ett GOTT nytt SAMLARÅR! 
 

Gunnar Modig  

 
Kassörens koll 
 

Tiden rusar iväg och nu är det redan tid för årets sista nummer av Phonetiken. 

Av naturliga skäl är det denna gång inte så många nya medlemmar att rapportera. 

Vi hälsar följande varmt välkomna:  Dan Ståhlberg i Haninge,  Jan Ewerton i Hägersten  

samt Kjell Greus också han i Hägersten. 
 

Som det framgår av årsmötesprotokollet (som bifogas i tidningen ) så beslöt mötet att 

höja årsavgiften från nuvarande 100 kr till 150 kr (enskild medlem i Sverige). Höjningen 

kan synas stor.  Men avgiften har faktiskt varit oförändrad sedan starten 1994. Även 

jämfört med andra liknande föreningar får 150 kr betraktas som måttligt. Vi har fått 

kostnader för tryckning av Phonetiken samt diverse postutskick i samband med t.ex. 

auktioner mm.  Om det finns möjlighet i framtiden att sänka avgiften, så kommer vi att 

göra det. 
 

Beträffande reservdelar så har våra ”Mikrotelefonsnören” gått bra. Vi skall försöka att på 

STSF:s Hemsida erbjuda diverse andra snören / reservdelar och telefoner.   

Håll således koll då och då på STSF:S Hemsida !!  
 

Med risk att upprepa mig och kanske till och med låta tjatig, så uppmanas ni till att 

uppge er E-POST adress till oss.  Det skulle minska det manuella arbetet för oss med 

postutskick. 

Uppge också ert telefonnummer till oss. Du som av olika skäl inte har eller inte vill ha en 

dator uppkopplat på nätet, kanske kan använda dig av en nära släktings/väns E-Post 

adress? Kontrollera också att alla uppgifter i bifogade medlemsförteckning verkligen 

stämmer. 
 

Slutligen: vi längtar efter flera hjälpande händer i samband med olika aktiviteter inom 

föreningen, oftast av tillfällig karaktär. Du är välkommen att höra av dig till någon av 

oss i styrelsen! 
 

Ha en skön jul och ett gott nytt år 2005 
 

Önskar er kassör 

Ole Jacobsen 4 



 

 

JULUTLOTTNING 
 

 

Vi kommer lämpligt till jul att lotta ut lite prylar från vårt lager.  

Medlemmar som önskar att delta i utlottningen skickar in ett Julkort eller liknande till: 
 

STSF  

Box 6040 

192 06  Sollentuna 
 

Märk kortet ”Julutlottning”, och glöm inte att skriva er namn. 

Boxen töms den 23 December. Vi kommer då att dra fem vinnare, första pris blir 

naturligtvis en röd Cobra andra till femte pris blir paket med blandade godsaker från 

hyllorna. 
 

Så skynda er att skicka in ett julkort   och kom ihåg, sista dag i boxen…. 23 Dec.   

 
 

 

ÅRSMÖTE 2005  
 

Lördagen den 21 maj 2005 kommer STSF att ha årsmöte i 

VIRSERUM /Kalmar län, på Telemuseum/Dackestop Virserum. En 

utställning som speglar telefoni genom 100 år, från historia rakt in i 

framtiden. Här kan man bl.a följa mobiltelefonins utveckling från 

början av 70-talet fram till dagens allra modernaste telefoner. Kallelse 

kommer i nästa no: av Phonetiken.  
 

Anders J.  
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ETT KAPITEL I SVERIGES TELEFONVÄSENDES UTVECKLINGS- 
HISTORIA  (l876-1890) 

AF 

KLAS SONDÉN 
 

Telefonväsendets utvecklingshistoria är visserligen kort, hvad beträffar tiden, men 
så mycket märkvärdigare är den, om man tänker på allt, som under de få åren hunnit 
uträttas. Intet kommunikationsmedel, ja snart sagdt ingen uppfinning af något slag har 
spridts så hastigt öfver världen som telefonen. 

 

Ju snabbare en sak utvecklar sig, desto fortare förkväfvas ofta hågkomsterna från 
dess upprinnelsetid; och skall därför minnet af telefonens första år bevaras, så måste 
hithörande data samlas nu, medan ännu de personer lefva, som varit med från början. 
Spåren hafva redan börjat igensopas, och blott några få år härefter skall detta säkerligen 
hafva skett så grundligt, att det icke skall stå i någons makt att leta fram dem. De gamla 
årgångarna af tidningarna innehålla visserligen ett och annat, de tryckta medlemsför-
teckningarna likaså, men tidningspapperet förmultnar, och medlemsförteckningarna 
hafva såsom accidenstryck redan till stor del försvunnit. 

 

Det är alltså, för att från glömska rädda ett och annat, hvilket i en framtid möjligen 
kan blifva af intresse, - om det än ligger så nära vår tid, att en rekapitulation kan synas 
mången onödig, - som jag om Sveriges telefonväsende hopsamlat några uppgifter, hva-
raf här en del framlägges. 

 

Själfva telefonapparatens historia har så ofta och af så många blifvit behandlad, att 
jag beträffande densamma kan fatta mig mycket kort. 

 

 Den elektriska telefonen kan sägas räkna sin upprinnelse från den 14 februari 1876. 
Visserligen funnos tidigare försök att öfverföra Ijud medelst elektricitet, men först den-
na dag inträdde uppfinningen i ett sådant skede att den kunde blifva till praktisk nytta. 
Den 14 februari 1876 inlämnade till patentbyrån i Washington Alexander Graham Bell 
och nära samtidigt med honom Elisha Gray ansökningar om patent, hvar å sin apparat 
att öfverföra ljud medelst elektricitet. Bells patent beviljades den 7:de mars; men san-
nolikt var uppfinningen då ännu ej så utarbetad, att den kunde utsläppas i marknaden. 
Härför tala flera omständigheter, ej minst själfva stiliseringen af patentbrefvet. Det vill 
däraf synas som om uppfinnaren icke då insett, att han hade med en så värderik uppfin-
ning att göra. Till samma förmodan ledes man af det faktum, att han försummade att i 
åtskilliga länder uttaga patent, tills det var för sent. Eljes pläga amerikanare vara gans-
ka påpassliga i detta afseende. 

 
1       För den verksamma hjälp, som vid samlandet af här användt material kommit mig till 

del från herrar L. M. Ericsson, H. T. Cedergren, C. Hallén, H. Brunius m. fl. beder jag få uttala 
min synnerliga tacksamhet 
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Telefonen skall första gången hafva varit offentligen förevisad vid världsutställ-
ningen i Filadelfia 1876, men enligt hvad jag hört af en personlig bekant till Bell -- 
ingeniör Hopstock -- skulle uppfinnaren icke varit särdeles angelägen om, att hans 
apparater då uppmärksammades, hvarigenom fara för hans patenter kande uppstå. 

Detta synes ock så mycket antagligare, som ingen af alla de representanter, Sve-
rige egde vid utställningen, nämde ett ord om saken. 

 

Den första notis därom, som nådde vårt fosterland, kom ej direkt från Amerika, 
utan såsom referat af ett föredrag, som hölls i Glasgow sommaren 1876, af den be-
römde fysikern W. Thomson. 

 

Notisen läses i Dagens Nyheter för den 30 september 1876 samt lyder -- hvad 
beträffar den del, som handlar om telefonen -- sålunda: 

 

»Ett underverk kan man dock kalla 'telegrafen, som talar', som klart och tydligt 
öfverflyttar vid telegraftrådens ena ända yttrade ord till den andra.  

'Jag har med egna öron hört' -- sade den lärde fysikern -- 'och detta på det tydli-
gaste sätt vid trådens ena ända ord för ord återgifvas af en liten cirkelrund skifva 
allt, hvad min ämbetsbroder, professor Watson, yttrade vid den andra. Han höll sin 
mun tätt intill en hårdt spänd hinna, vid denna var ett stycke mjukt järn så fästadt, 
att det kunde till ett elektromagnetiskt system öfverflyttta vibrationer, som motsva-
rade luftens ljudvågor. Dessa vibrationet överfördes till trådens andra ända till den 
lilla skifvan, hvilken enligt hvad jag försökt, ganska troget återgifver alla orden'. » 

 

Notisen är mycket kortfattad och ej alldeles korrekt, men den gifver dock en an-
tydan om den epokgörande uppfinningen. 

 

Det dröjde emellertid ett halft år, innan telefonen å nyo omnämdes. Det heter då: 
1 »Man har hittills skrattat åt denna nya uppfinning, som lofvar att till fjärran trakter 
per tråd öfverföra mer än ord: -- sånger och operor. I Amerika tager man dock sa-
ken på allvar, sedan det lyckats att väsentligen förbättra apparaten. Telephon använ-
des där praktiskt som musikbefordrare, och man skall hädanefter ej säga: 'på musi-
kens vingar', utan 'på telephonens vingar'. » 

 

Man hade hos oss ännu ingen aning om telefonens praktiska nytta, ja, som vi 
hörde, skrattade man åt historien därom -- i sanning ett bevis för otroligheten och 
därmed äfven för märkwärdigheten af den nya uppfinningen ! Ett annat dylikt läm-
nade våra vetenskapsmän.  Det kan nämligen ej af någon betviflas, att t. ex. Edlund 
af den utländska litteraturen kände till apparaten.  Han förbigår dock densamma 
länge med tystnad, och den tanken ligger mycket nära till hands, att han ej satte full 
tilltro till berättelserna från Amerika. Först den 9 maj 1877 omnämdes telefonen i 
Kungl. Vetenskapsakademien, då en skrifvelse beträffande densamma från Sveriges 
minister i Washington grefve C. Lewenhaupt, upplästes. 

 
 

1      Dagens Nyh. 25/4 1877 
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Tidningarna börja emellertid nu allt allmännare innehålla notiser om telefonen, dels 
om koncerter, dels om samtal befordrade per tråd. Såsom märkvärdigheter omnämdes 
samtal på en half, en, tre, tretton mils afstånd o. s. v., men man talade dock fortfarande 
om telefonens bristfällighet. Ännu i juli 1877 1  heter det: »hittills har man ej lyckats 
att få alla ljud lika tydliga, men man bör kunna hoppas, att fortsatta försök skola öfver-
vinna denna olägenhet. I så fall kommer uppfinningen att blifva af ofantlig betydelse.» 

 

Såsom en egendomlighet med afseende på dessa första notiser må nämnas, hurusom 
befordrandet af musik ofta betraktades såsom något märkvärdigare än af ord; och dock 
är kanske det märkvärdigaste af hela telefonen just dess förmåga att återgifva mänskligt 
tal. Toner hade med elektricitetens hjälp redan lång tid förut -- 1860 af tysken Reis 2 --
verkligen blifvit öfverförda, om ock ej så fullständigt som med den moderna telefonen. 

 

Ett och ett halft år hade telefonen redan funnits till, innan våra svenska tidningar 
började förkunna hans annalkande hit; det var i augusti 1877, som han kom. Den, hvil-
ken synes hafva varit den förste, som hitfört apparaten, var en norsk ingeniör, Hop-
stock, densamme, som nu å nyo låtit tala om sig i anledning af en påtänkt telefon-
förbindelse tvärs öfver Skandinaviska halfön. Hopstock förevisade telefonapparaten för 
H. Maj:t Konungen, för telegraf- och järnvägstjänstemän, m. fl. intresserade så väl i 
Stockholm som i landsorten. 

 

Såsom naturligt var, väckte nyheten stort uppseende hvar helst den visades. 
 

I sammanhang härmed kan jag ej underlåta att i förbigående erinra om en liten ap-
parat, hvilken vid denna tid framträdde. Det var den så kallade leksakstelefonen, hvars 
användning betecknas af namnet. Han spriddes öfver hela landet och gaf t.o.m. uppslag 
till ett litet telefonnät -- i Borås -- utan tvifvel det första i riket. Apparaten var i sig själf 
ingen nyhet, då man kan spåra densamma redan i medio af 1660-talet 3 , men åren 
1877-79 utgjorde emellertid en period, då han åter ansågs för ny. Något praktiskt värde 
erhöll han dock icke. 

 

Bland de första försök af svensk man, hvilka utfördes med telefon, 
torde böra nämnas Hakon Brunii i Jönköping. Dessa omnämnas i tid-
ningarna på senhösten 1877, men inskränkte sig då till efter-görande 
af Bells handtelefoner. 
 
 

Flera firmor började nu importera dylika handtelefoner af ungefär det 
utseende, som vidstående figur visar. Dagens Nyheter för den 15 de-
cember 1877 omnämner den, som det synes, första telefonledning i 
riket: mellan gasverket i Stockholm och gasklockan vid (nuvarande) 
Vasagatan. Apparaterna angåfvos vara levererade af Joseph Leja. 
 

1       St. Dbl. Landsortsuppl. 9/7 1877. 
2       Müller-Pouillets Lehrb. d. Phys. IX Aufl. 3 p. 905 o. följ. 

  3       Le Téléphone, le Microphone et le Phonographe par Th. Du Moncel Paris 1878       
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Samtidigt omnämnas äfven lyckade försök i Göteborg mellan grossh. Gibsons 

kontor och Jonsered. Där använda apparater angåfvos vara tillverkade af Heyerdahl & 

C:o i Kristiania. 
 

Enligt skriftligt meddelande från Numa Peterson i Stockholm inkom till honom 

den 17 december 1877 den första sändning telefoner, 50 st., hvaraf åtskilliga uppsattes i 

och för praktiskt bruk. 
 

De sista dagarna af 1877 och de första af 1878 utmärkte sig för en synnerlig 

lifaktighet på telefonområdet. En del är redan omnämd; vidare samtalade man mellan 

Malmö och Lund; ledningar uppsattes mellan Haglunds hotell och Göta Källare i 

Göteborg, mellan H. T. Cedergrens butik och bostad i Stockholm, mellan 

Vattenledningsverkets pumpverk och chefsbostad därsammastädes, mellan Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsens lokal och Normans tryckeri o. s. v. 
 

Telefonbyggmästare C. E. Nilsson uppsatte under första kvartalet af 1878 ej mindre 

än 23 telefonledningar  
1
. 

 

Tidningarna fortsatte emellertid att berätta om snart sagdt hvarje försök med 

telefon, som gjordes på något längre håll: om huru »Gubben Noak» sjöngs i Vesterås, 

så att det hördes i Sala, huru telefonen tjänstgjorde som postillon d'amour mellan Piteå 

och Luleå o.s.v. 
 

Man började dock så småningom inse, att här icke längre var fråga om en leksak 

utan om ett kommunikationsmedel med verkligt praktisk betydelse. Dock var ännu en 

transport af ljud, utan att ljudvågorna själfva öfverfördes, något så nytt och för det 

allmänna medvetandet så svårfattligt, att man icke rätt kunde komma till klarhet om, att 

denna öfverföring försiggick på alldeles samma sätt och under samma villkor som 

annan elektricitetsöfverföring. Såsom något kuriöst berättades därför telefonens 

användning vid grufdrift, vid dykeriarbeten, till krigsbruk, till polisändamål, i 

pedagogiens tjänst o. s. v. Men dess allra viktigaste användning -- den, som kan sägas 

utgöra sammanfattningen af alla de andra -- till telefonnät, nämdes dock ännu icke. 

Först genom liniernas sammanförande i centralstationer kunde telefonens användbarhet 

blifva fullt allmän. 
 

För sådant bruk egnade sig likväl föga de gamla, jämförelsevis ljudsvaga magnet-

telefonerna. Bättre sådana konstruerades, t. ex. af Siemens och Halske, af hvilken sort 

ett icke ringa antal importerades hit.  
 

Den kraftigaste hjälp i tekniskt afseende erhöll dock telefonen genom mikrofonens 

uppfinnande, som egde rum år 1878. Såsom uppfinnare angifves vanligen Huges, men 

Pfaundler anför såsom samtidig uppfinnare af apparaten tysken Lüdtge 
2.  

 
 

1 Enligt visad räkenskapsbok från nämda tid. 
2    Müller-Pouillets Lehrb. d. Phys. IX Aufl.  

 

Sammanställt av Rustan 
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WINCRANTZ 
Nu är jag ute på hal is, det är väl lika bra att jag erkänner det direkt.  
Jag vet egentligen nästan ingenting om telefonen jag förutsatt mig att skriva om. Därför 
emottages reaktioner på artikeln tacksamt. 
Mig veterligen finns de apparater som vi allmänt kallar för ”WINCRANTZ” inte om-
nämnda i någon produktkatalog från Ericsson, jag har heller inte sett någon direkt mo-
dellbeteckning på dessa trevliga små 
telefoner. Inte ens på det lilla schemat 
som sitter fastklistrat på bottenplattan 
står någon direkt benämning på appa-
raten.  
I tryck har de förekommit några gång-
er, dels på de två blad med bords re-
spektive väggapparater som Ericsson 
låtit ge ut någon gång i något samman-
hang.  
Bladen i fråga återfinns hos flera av 
oss samlare och består av ett represen-
tativt urval av  telefonmodeller sorte-
rade i kronologisk ordning, från magnettelefonen till modernare plastapparater. Varje 
bild är prydligt försedd med respektive apparats modellår.  

Bordstelefonen återfinns även på några varianter av Ericssons 
varumärken runt 1930. Bland annat ”Ericssons anläggningsaktie-
bolag” och ”Ericsson CONCERN” (se sid. 116 i Ericssonkröni-
kan).  
Smeknamnet ”WINCRANTZ” härstammar med största sannolik-
het från den man som var VD för LM Ericsson de sista åren av 
tjugotalet. Närmare bestämt mellan 1925 och 1930.  
I Ericssonkrönikan kan man läsa om Karl Fredrik Wincrantz och 
hans väg i företaget. K.F.Wincrantz var en karriärist och hade 
manövrerat sig till aktiemajoriteten men blev 1930 själv bortma-
növrerad av Ivar Kreuger. Man kan mellan raderna i nyss nämn-
da krönika läsa sig till att Karl Fredrik kanske inte var fullt så väl 
sedd i Ericssonleden, men samtidigt måste det konstateras att 
koncernen utvecklades mycket positivt under hans ledning. 
Kanske var det så att han på något vis hade en 
direkt inblandning i tillkomsten av dessa små  
telefoner, eller så var det bara en tillfällighet 
att teknikutvecklingen kom att sammanfalla 
med Wincrantz tid i ledningen för företaget. 
Man brukar säga att apparaterna tillverkades 
mellan 1928 och 1930, vilket lite styrker teorin 
om Karl Fredriks inblandning i apparat-
tillkomsten. I sådana fall kan tillverkningen ha 
lagts ned i samband med hans avgång.  10



Å andra sidan så påminner vissa tekniska lösning-
ar, främst kåpans fastsättning med hjälp av klyk-
muttern starkt om den så kallade BCB (den bords-
apparat som Ericsson tillverkade åt Stockholmste-
lefon), och kan då tänkas vara ett steg i LME:s 
utvecklingsarbete. 
I början av 30-talet gjorde bakeliten sitt inträde, 
och detta kan ju vara anledningen till att modellen 
lades ned. Wincrantz-luren är ju relativt tung och 
måste dessutom ha varit betydligt dyrare att till-
verka än dom moderna bakelitlurarna.  
Men hur kommer det sig i så fall att tillvekningen        

 

av de lättservade ”BCB” och ”Wincrantz” 
lades ned medan tillverkningen av tex. BC 
310 (som ju var mycket krångligare upp-
byggd) fick fortsätta under ytterligare ett an-
tal år? 
På CD-romskivan ”The Ericsson files” åter-
finns en bild på en telefon som  benämns 
”bordstelefon specialdesignad för Direktör 
Wincrantz”. Det är en udda skapelse försedd 
med en mikrotelefon av Wincrantz-modell. 

Och kanske är detta hemligheten med namnet, direktören hade en specialbyggd telefon 
den så kallade ”Wincrantztelefonen” och sedan har alla apparater med denna mycket 
speciella mikrotelefon i förnicklad mässing kommit att kallas på detta sätt. 
Hur som helst kommer Direktör Karl Fredrik Wincrantz för alltid att förknippas med en 
söt liten plåttelefon försedd med ytterst säregen lur.   
 

Så här långt har jag i stort sett bara levererat antaganden och spekulationer, och tyvärr 
får nog denna del av telefonhistorian även i fortsättningen sägas vara dold i mörker. 
På grund av de knapphändiga uppgifter som finns att tillgå är det naturligtvis svårt att 
uttala sig om hur många apparater som till-
verkats, några större serier torde väl knap-
past ha lämnat LM-fabriken. Det är dock 
känt att i en mindre finsk landsortsstad 
byggdes sista åren på tjugotalet ett nät med 
just dessa telefonapparater. 
   

Vi ska ta och lyfta på skalet och ta en lite 
närmare titt på bordstelefonen. Detta är nog 
en av de mest genomtänkta telefoner som 
tillverkats. Servicevänlig så det förslår. 
Lossa bara en mutter så plockar du bort 
både klykan och höljet. Sedan är det bara 
två skruvar som håller kopplingsplinten.  

BCB 

11



Genom att sedan lossa de två skruvar som håller 

ringklockan och talspolens båda skruvar frigör 

man hela innandömet i telefonen. Både 

kondensatorn och trådhärvan hålls på plats med 

små snäppen.  

Så helt plötsligt, utan att man egentligen vet hur, 

sitter man där med hela det elektriska innandömet 

framför sig på bordet. Första gången blir det en 

riktig ”aha-upplevelse”   

Det invändigt fastklistrade kopplingsschemat 

gäller för både AT och CB, det var bara att 

montera en fingerskiva om man ville ha det. Fast 

så här i efterhand är det lite svårare att konvertera 

en CB till AT, fästet för fingerskivan liknar nämligen inget man tidigare sett.  

Mikrotelefonen med sitt säregna yttre är lika lättjobbad den, lösa mikrofon och hörkapslar. 

Det är bara att lossa de förnicklade ringar som håller vardera kapslarna för att frigöra 

innehållet.  
 

Vad gäller olika utföranden på 

Wincrantzapparaterna känner jag så här långt 

till fem varianter. Förutom den kombinerade 

vägg-bordsapparaten i trä,  gjordes två 

bordsvarianter dels den ”vanliga” 

bordsapparaten och sedan har jag sett bilder på 

en mikrotelefonväxelvariant av samma apparat. 

Den var betydligt lägre än den vanliga 

bordsapparaten, ungefär som en CD 568. 

Samma förhållande gäller väggtelefonerna, en 

väggapparat enligt bild och sedan en mindre  sidoapparat väldigt lik sidoapparaten till 

BCV men med vägg-wincrantzens karakteristiska klyka. 
 

Är det någon där ute som känner till något utöver vad jag här satt på pränt vore jag 

tacksam om ni ville höra er till mig, när det gäller gamla telefoner är jag kunskapstörstig. 
 

Gunnar Modig 

 

 

Julpyssel 
 

Till jul bjuder vi på en ritning som visar hur man 

anordnar en upptagetlampa till sin telefon. Enkel 

att bygga själv för den händige.  
 

/Henrik  
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      Dir Wincrantz  ”egen” apparat 



Höstmötet i Malmköping / Sparreholm. 
 
Många av våra medlemmar har ett 
brett teknikintresse. Det märktes tyd-
ligt vid årets höstträff i Sörmland den 
23 oktober. Den inleddes i Malmkö-
ping, där Svenska Spårvägssällskapet 
driver en museispårväg och ett muse-
um med vagnar från tolv svenska 
städer. Malmköping var en gång me-
delpunkten för Mellersta Söderman-
lands järnväg, en ursprungligen pri-
vat bana mellan Skebokvarn i söder 
och Stålboga i norr. Den invigdes 
1907 och hade sin glansperiod under 
de första femton åren, då Södermanlands regemente övade på Malma hed strax intill. 
Vid mitten av 1920-talet köptes banan av SJ, som elektrifierade den 1936. Under 1960-
talet lades trafiken successivt ner, och 1969 fick Spårvägssällskapet ta över stationshu-
set och en del andra byggnader samt den fem kilometer långa bandelen mellan Malm-
köping och Hosjö, vilken nu bildar museispårvägen.  
 

Vi var drygt tjugo personer (enbart män!) som hade samlats vid det fint upprustade sta-
tionshuset. Efter att ha hälsats välkomna av Spårvägssällskapets Lars-Axel Lundblad 
steg vi på en blå Göteborgsvagn, skyltad för färd mot Mölndal. Det var en förhållande-
vis modern vagn, tillverkad 1930 av ASEA, med strömavtagare av pantografmodell. 
Från plattformarna i vagnsändarna steg vi in genom skjutdörrarna och tog plats på de 
tvärställda, vändbara träbänkarna.  
 

Vår konduktör Assar Gallby, tillika vår guide, gav klarsignal – två pling i klockan – till 
föraren Thomas Lange, som ställt sig vid kontrollern på ena plattformen, och färden 
genom det höstliga sörmländska landskapet kunde börja. Assar serverade oss på sitt 
personliga och underhållande sätt fakta om vagnen och om banan, där de olika hållplat-
serna försetts med väntkurer och annan utrustning från olika håll i landet, och berättade 
om några festliga episoder från tidigare guidningar.  
 

Åter i Malmköping besåg vi först vagnhallen med Lars-Axel Lundblad som sakkunnig 
ciceron. Där fanns bl.a. en grön Malmövagn (4:an mellan Gustav Adolfs torg och Lim-
hamn) i 1940-talsskick, en liten blå Helsingborgsvagn från 1904, en nyare, likaledes 
blå Stockholmsvagn av förortstyp och en Norrköpingsvagn i den typiska gulaktiga fär-
gen. Två vagnar från Södra Lidingöbanan, 21:an, fanns med, den ena en helsvetsad 
stålvagn i vad som rätteligen bör kallas venetianskt rött (inte smutsbrunt!), den andra 
en utvändigt teakklädd vagn med invändig väggbeklädnad av kork. Den, och ett tidigt, 
blålackerat ellok blev jag personligen mest begeistrad över. Loket, avsett för 600 volt 
likström, hade använts för godstrafik på Helsingborg–Råå–Ramlösa Järnväg, sederme-
ra en del av Helsingborgs Spårvägar.  
 
Titta gärna på sällskapets hemsida: http://www.ss.se 13 
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I en byggnad intill fanns också en betydande samling bussar, som vi hann ta en titt på. 
Våra frågor besvarades av Ulf Stenberg, som också kunde visa upp ett udda nyförvärv: 
en Volvodroska från premiäråret 1950 i synnerligen gott skick. Bland bussarna märktes 
en som tillhört Gotlands Järnvägar, från 1932, med utskjutande motorhuv. Mot den 
kontrasterade en buss från året därpå, en av de första av boxermodell, d.v.s. med motor-
huven inne i bussen, bredvid chaufförsplatsen. Med stor saknad återsåg jag en röd dub-
beldäckare av märket Leyland från Storstockholms Lokaltrafik. Det var sådana bussar – 
och snarlika av Büssings fabrikat – som under ett par decennier från 1960-talet och 
framåt skänkte glans åt några av Stockholms viktigare innerstadslinjer. Vem minns inte 
den stolta 54:an!  
 

Efter lunch på Malmköpings Wärdshus begav vi oss raskt till Sparreholms slott, där vår 
medlem Helge Karinen stod som värd. Sedan vi höll vårt årsmöte där 2003 har han ut-
ökat sitt museum med ett rum helt ägnat åt telehistoria. Huvuddelen av föremålen här-
rör från Göte Abrahamssons förnämliga samling, som legat nerpackad åtskilliga år, 
men som Helge för någon tid sedan förvärvade. Här kunde vi bese åtskilliga äldre rari-
teter, t.ex. en väggtelefon i trä från 1880-talet som ingått i Stockholm Bell Telefon Ak-
tiebolags nät. En väggmonterad växel från samma tid fanns med, och intill den hängde 
flera 1800-talsapparater från Oslo.  
 

Olika slags provningsutrustning fanns med, och en tidig telegrafapparat, en sådan rems-
skrivare för morsetelegrafering som finns avbildad i alla gamla skolböcker.  
 

De som liksom jag vurmar för automatiska telefonapparater fick också sitt lystmäte. 
Några exempel: BC 310 och bredvid, som jämförelse, LME:s ännu tidigare motsvarig-
het (det borde vara den som i form av en attrapp i kolossalformat figurerade på Göte-
borgsutställningen 1923!), vidare DE 100: den ericssonska väggapparat i plåt med ut-
vändiga klangar som aldrig levererades till Telegrafverket, vars verkstad i stället ut-
vecklade BD 370 (med liggande mikrotelefon) och byggde om CB-apparater från 
Stockholmstelefon till den nätta, linjerena väggapparat vi kallar BCV-AT. Båda de sist-
nämnda fanns naturligtvis med, liksom en 
handfull Ericofoner, några från KTAS’ 
nät.  
 

När vi steg ut i ljuset vid Båvens strand 
var det fortfarande uppehållsväder, och så 
förblev det också under den lilla auktion 
som satte punkt för vår fullmatade höst-
träff.  
 

Michaël Stenberg 
 

 
Svenska Spårvägssällskapet välkomnar 
nya medlemmar. Är du intresserad, ta 
kontakt genom att skriva till någon av dessa adresser:  
 

        Svenska Spårvägssällskapet                       info@sparvagssallskapet.se 
        Falkenbergsgatan 2 
        115 21  STOCKHOLM 
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Protokoll från STSF Årsmöte 2004 

Plats: Vandrarhemmet i Värmskog 
Tid:   Lördagen den 15:e maj 2004 
 

9. Revisorernas revisionsberättelse samt balans och resultaträkning upplästes. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet tillstyrkte 

Inga ärenden. 
3. Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen. 

Inga ärenden. 

Lanhage och Ove Svensson. 
5. Förteckning över de närvarande: Gunnar Modig, Henrik Lundin, Bengt Lidforss, 

1. Mötet öppnades av ordföranden Gunnar Modig. 
2. Till ordförande för mötet valdes Gunnar Modig. 
3. Till sekreterare för mötet valdes Tommy Sundgren. 
4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Christer

Mikael Tegnér, Ove Svensson, Michaël Stenberg, Tommy Sundgren, Ole
Jacobsen, Bosse Munkhammar, Jan Johansson, Bert Hellsberg, Evan Svensson, 
Henning Söderman, Denny Wahlström, Lars Liljestrand, Hans Eriksson, Per 
Hedman, Christer Lanhage, Jan Ohlin, Alvar Persson samt Uno Andersson. 

6. Mötet ansåg stämman utlyst i enlighet med stadgarna. 
7. Dagordningen godkändes. 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes efter att den uppdateras med

formation om föreningens brev till Närings- och Kulturdepartementen
angående Telemuseum. 

ansvarsfrihet för styrelsens arbete. 
11. Beslut om medlemsavgifter för föreningen för verksamhetsåret 2005. Mötet

beslöt att anta ett av förslagen som lades fram under mötet;  Ordinarie årsavgift 
150 Kr, inträdesavgift 20 kr, årsavgift för familjemedlemskap 170 Kr, årsavgift 
för bosatta utanför Sverige 170 Kr. 

12. Val förrättades enligt valberedningens förslag. 
a) Till ordförande för ett år valdes Gunnar Modig. 
b) Till styrelseledamöter för två år valdes Bengt Lidforss och Anders Joelson. 
c) Till suppleant för 2 år valdes Leif Kindahl. 
d) Till revisor för 2 år valdes Christer Lanhage. 
e) Till revisorsuppleant för 1 år valdes Bengt Svensson 
Val av valberedning gav 
a) Mikaël Stenberg, sammankallande, och Henrik Lundin samt Mats

Andersson, suppleant 
1. Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem.

Styrelsens förslag om 0 Kr godkändes. 
2. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet. 



Övriga frågor. 

1) Bo Munkhammar föreslog att informationen i matrikeln ska kompletteras med 

familj och hedersmedlem. 

2) Bo Munkhammar frågade vad som skiljer medlem från familjemedlem. Mötet 

klargjorde att det enda som skiljer är att medlem och familjemedlem endast får 

en Phonetiken och en röst. 

3) Christer Lanhage anförde att vid nästa anbudsauktion kommer minimipris att 

öppet redovisas. 

4) Gunnar Modig anmodade de närvarande om behovet av medlemslokal och 

lagerlokal. 

5) Ole Jacobsen framförde en hälsning från Juha Angevo bland annat om att 

Finlands största telemuseum, Telia-Soneras Telegalleriet, slutligen har stängt. 

6) Henrik Lundin vidarebefordrade en hälsning från Gösta Thames. 

7) Ole Jacobsen tackade Lars Liljestrand för besöket på L M Ericssons Minnesgård 

och överlämnade gåvan Kulturarvskortet från föreningen.. 

Mötet förklarades avslutat 

 
 

      Tommy Sundgren, sekreterare  Gunnar Modig, ordförande 

 
 

      Christer Lanhage, justeringsman Ove Svensson, justeringsman 

 

 
Medlemsenkäten 
 

Ordförande skrev i föregående nummer att vi planerade genomföra en medlemsenkät 

under hösten, i syfte att få reda på era önskemål och åsikter. De av er som har angivit en 

fungerande mailadress har när detta skrivs redan fått den elektroniska varianten i ett mail 

och övriga kommer snart att få ett pappers exemplar i snigelposten. Det är lite tidigt att 

redan nu dra några slutsatser med så pass få svar som kommit in, enbart 40%, men vissa 

frågor som angående Phonetiken är rätt samstämmiga, medan andra kan peka åt lite olika 

håll. Vi har dessutom fått många värdefulla svar på frågor vi inte ens ställt i enkäten. Det 

tolkar jag som både intresse och engagemang för föreningens verksamhet och det 

uppskattas enormt av oss i styrelsen som ibland känner oss lite isolerade. 
 

Självklart kommer vi att redovisa enkätresultatet i nästkommande Phonetiken men även, 

och det är nog det viktigaste tillfället, på Årsmötet i Virserum. Då finns möjlighet att 

debattera, komplettera och ifrågasätta.  
 

Resultatet kommer att bli ett synnerligen bra underlag för den nya styrelsens arbete, 

därför ber vi dig som ännu inte svarat att bidra till förbättringen av föreningens 

verksamhet. 

 

Tommy S 

4. 

5. 
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DIAVOX 
 

Telefonapparaten Dialog som konstruerades i 

början av 1960-talet och introducerades i 

Televerkets sortiment 1965 började i mitten på 

1970-talet bli omodern, även om den då kunde 

utrustas med knappsats för puls- eller tonval och 

antalet färger utökats från tre till sex.  De 

ursprungliga svart, grå och vit hade kompletterats 

med de nya färgernaröd, ljusgul och mörkgrön. 

AXE-stationernas införande var ett av motiven att konstruera en ny telefonmodell som 

från redan från början var avsedd för knappval.  

1975 beslutade Televerket och LM Ericsson att börja utvecklingen av den 

nya telefonen, detta skulle ske i det gemensamma utvecklingsbolaget 

Ellemtel. Fyra olika designföretag fick i uppdrag att ta fram förslag på den 

nya telefonens yttre utformning. Den modell som valdes ut för produktion 

var designad av Carl-Arne Breger, en formgivare vars ting finns eller har 

funnits i många svenska hem, t ex Flora paketet, ABC-80-datorn, 

vattenkannan i plast, Ericofon 700 och naturligtvis Diavox-telefonen.   

Diavox form gör att det finns gott om plats för knappar display etc. Den 

färgade delen av kåpan är billig och lätt utbytbar även av abonnenten. 

Diavox har av kostnads- tillförlitlighets-skäl fått behålla den polariserade ringklockan 

som signalorgan även om den faktiskt har ersatts av tonringare i ett antal 

provapparater.  I övrigt har elektronik använts i stor omfattning. Kolkornsmikrofonen  

som började användas redan 1888 har  t ex i Diavox ersatts av en elektretmikrofon 

med betydligt bättre ljudegenskaper.  

Till skillnad från kolkornsmikrofonen kräver den nya mikrofonen en förstärkare. 

Denna byggdes in i samma kapsel som mikrofonen. Övrig elektronik fhittar man på ett 

direkt under kåpan placerat kretskort.  

Basmodellen finns i två grundutföranden . Den ursprungliga modellen och en något 

modernare, Diavox-II, som till skillnad från ursprungsmodellen har volymkontroll och 

snören med modularkontakter. I Diavox-II har man flyttat förstärkaren för mikrofonen 

från mikrofonkapseln till kretskortet i apparaten. Mikrotelefonsnöret som på den äldre 

modellen bara hade två ledare har i Diavox-II fått fyra, två till mikrofonen och två till 

hörtelefonen. 

Diavox finns i ett stort antal varianter. Basmodellen har tillverkats med 10, 12 och 13 

knappar. Tioknapparsmodellen  är avsedd för äldre växlar som bara kan ta emot 

pulsval. Tolvknapparsapparaten är en tonvalsapparat utan R-knapp. Den var tänkt för 

äldre växlar som kompletterats med tonmottagare. Modellen med tretton knappar är en 

tonvalsapparat med R-knapp, avsedd för AXE-växlar och moderna företagsväxlar. 

Ericsson har äventillverkat apparater med 11 knappar där R-knappen inte har den 

vanliga funktionen med ett kort avbrott utan istället används för att ansluta linjen till 

jord. Denna R-knapp har samma funktion som den vanliga R-knappen men används 

ihop med pulsval istället för tonval. En Diavox man sällan ser är den som är försedd 

med en vanlig ”gammaldags” fingerskiva.  Denna modell har inte använts i 

Televerkets nät.  17 

 



Telefondesign, ur ett svenskt perspektiv 
 

Svenska telefoner nådde tidigt världsrykte och redan i slu-
tet av 1800-talet var kvalitet och estetik kännetecknande 
för LM Ericssons telefoner. Med utgångspunkt i fem till 
sex internationellt välkända svenska telefonmodeller vill 
vi i en historisk utställning visa hur olika faktorer har på-
verkat designen och hur dessa har samspelat vid utform-
ningen av en framgångsrik telefonkonstruktion. Svenska 
telefoner blev tidigt en betydelsefull exportprodukt och i 
flera fall har svenska telefonmodeller även varit föredöme 
för och påverkat telefonens utformning i andra länder. Vi 
vill hävda att svensk telefondesign var ett betydelsefullt 
konkurrensmedel redan från den tidiga hantverksmässiga 
telefontillverkningen och bidrog till framgångarna för 
svensk telekomindustri, både nationellt och internationellt.  
 
Utställningen bygger på ett forskningsprojekt kring tele-
fondesign, ett hittills outforskat område, och kommer även 
att resultera i en bok.  
 
   Datum: 1/3/2005 - 1/9/2006 
   Tid: Vard 10-17, ons 10-20, lör-sön 11-17 
   Plats: Tekniska museet, Stockholm  

 Kontaktperson: Anita Kempe 
 Webbplats: www.tekniskamuseet.se 18 

Under kåpan finns också plats för förstärkare och högtalare, som i Diavox200,  Andra 
modeller är  chefs– sekreterarapparaten, tvålinjersapparaten och  en telefon som medger 
anslutning av headset Det har även gjorts speciella apparater, analoga och digitala,  för 
anslutning till olika typer av företagsväxlar. Ett urval av alla dessa modeller syns på bil-
den nedan. 
 

Ericsson tillverkade totalt 
6,5 miljoner kompletta 
apparater och detaljsatser 
för sammansättning ut-
omlands. Produktionen 
var igång  fram till 1989.  
 

Dessutom har ett stort 
antal Diavox-apparater 
för den svenska markna-
den tillverkats av TELI. 
 

Ove S 



BC564 eller 664 vit/grå köpes. Även intresserad av alla delar till Ericofon. 
Patrik Nilsson, 0454-99 444  eller  0454-99 005 
 
Telepolletter och provmynt  köpes & bytes. 
Samt Information om dom på polletterna präglade områdeskoderna. 
Gärna partier eller samlingar 
Magnus Lindell 08-379152  email: magnus.lindell@parker.com 
 
"Upphöjt" förnicklat mikrofonfäste för Ericsson väggtelefon samt hörtelefon  
(stamp). Avsedda att användas för renovering av föreningens telefon AB505/Nr320 
Ulf Åström, 090-14 49 03 
 
Mikrotelefonväxel  CD567 eller CD568.  
Ove Svensson, 031-87 30 20   email: ove@svensson.tf 
 
Telegrafverkets stol, gärna med "krabba samt telefonapparat AC150. 
Gunnar Modig,  0660-765 95  email: gunnar.modig@telia.com 
 
Annonser till Phonetiken.  Vi behöver fler annonser till tidningen! Alla medlemmar 
annonserar gratis i Phonetiken. Skicka din annons till adressen på sid 2 eller till   
email: phonetiken@stsf.org 

 

 

Bordslinjeväljare Ericsson HA 150-10,   
Bordsapparat "Wincrantz", snygg apparat i CB  utförande. För denna telefon gäller 
endast "byte" mot intressant objekt. 
Bilder kan mailas till intresserade.  
Gunnar Modig,  0660-765 95  email: gunnar.modig@telia.com 
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LM Ericsson ”Wincrantz”  

bordapparat för centralbatteri. 

 

 


