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    phonetiken@stsf.org 

Redaktörens ruta 
 

Våren tycks slutligen ha anlänt till större delen 
av Sverige och marknadsförsäljarna börjar 
visa sig utomhus. Det är alltså dags att lämna 
datorn för att ge sig ut i solskenet för  jakt på 
lopp- och antikmarknader. Glöm sedan inte att 
ta med med fynden och visa upp dem för in-
tresserade ögon på årsmötet i Virserum den 
21. maj. Läs mer om mötet på sidan 11 i detta 
nummer av Phonetiken. 

 

Bilden på detta 
nummers fram-
sida föreställer 
en Ericsson mel-
lanstationsap-
parat modell 
CL 510. Appara-
ten finns med i 
1911 års katalog 
men tillverk-
ningen startade 
några år tidigare. 
Den valnöts-
lackerade kåpan 
kunde fås mot speciell beställning, men utan 
extra kostnad. Som standard levererades appa-
raten svartlackerad. 
 

 /Ove 

Omslaget 

 

 



ORDFÖRANDEN ORERAR                                        
 
Som ni alla med största säkerhet märkt är det inte alltid  så lätt att finna något vettigt att 
skriva om. Mitt sjätte år i styrelsen är avklarat och därmed är mitt styrelsemandat över 
för den här gången. Detta blir min femtonde ruta under rubriken  ”ORDFÖRANDEN 
ORERAR”. ibland har ämnet varit självklart, som i samband med Telemuseums av-
veckling. Andra gånger har väl innehållet i rutan tenderat att kännas mera krystat. 
Fem år går snabbt, det känns som om det var helt nyss jag med viss bävan tog över ord-
förandeklubban efter Bengt G.  Nu är det min tur att lämna klubban vidare, något som 
jag gör med största glädje. Nya kvastar sopar ju som bekant bäst och för att få en levan-
de förening är det viktigt med ständig förnyelse, inte minst på ordförandeposten.  
Men det är inte bara ordförande och styrelse som gör en levande förening. Om STSF 
ska överleva är det viktigt att du som enskild medlem drar ditt strå till stacken. Det be-
hövs förutom intresserade och kreativa delegater i styrelsen, folk som hjälper till med 
allt möjligt. Till exempel tidningen, det känns absolut inte rättvist att vännen Ove 
Svensson ensam och till hälften sjukskriven ska dra det tunga lass som Phonetiken in-
nebär.  
Jag har haft en vision om att vi skulle kunna skapa flera redaktioner, på så sätt skulle 
man turas om med det redaktionella arbetet. Låt oss säga att vi har en Stockholmsre-
daktion och en Göteborgsredaktion, i så fall skulle respektive redaktion få dubbelt så 
mycket tid till förfogande. Det blev med andra ord inte så betungande som det är i dag. 
Göteborgsredaktion föresten, geografin är på intet vis avgörande för tidningsarbetet. 
Internet ger oss möjlighet att jobba redaktionellt varhelst vi bor.  
Det behövs även någon som orkar engagera sig i hemsidan, främst innehållsmässigt då 
Tommy Sundgren lovat att sköta knappningen. Ska vi sedan kunna fortsätta med an-
budsauktionerna måste också någon axla posten som samordnare för dessa.  
Den enkät som skickades ut till er medlemmar och som vi fått in ett förtiotal svar på 
kommer att redovisas dels vid årsmötet och även i nästa nummer av Phonetiken. Jag 
ska inte föregå den presentationen förutom med några små kommentarer om tidningen.  
Phonetiken är vår sammanhållande länk, något som tydligt syns i enkätsvaren. Jag tror 
att så gott som samtliga svarade att man uppskattade blaskan och regelbundet läste den. 
Några hade synpunkter på innehållet, tex. för mycket rent apparatrelaterade artiklar. 
Andra vill läsa om nyare apparater, ”hemma hos” reportage, marknadsuppföljningar 
(auktioner, Internet m.m.).  
Vi ska försöka införa ett stående inslag av typen ”Klubbat på auktion”, men att skapa 
någon form av ”prislista” för gamla telefoner är inte realistiskt. Hur man värderar gam-
la apparater är ju väldigt individuellt. Men lite axplock från olika marknader och auk-
tioner kan vara på sin plats för den som vill skapa sig en egen ”prisbild”.  
Sedan är det ju så att man skriver om sådant som man kan och det som för en själv ter 
sig intressant. Jag är först och främst telefonsamlare, telefonapparater är det område 
som jag behärskar bäst, alltså skriver jag om just telefonapparater. Så min uppmaning 
till dig som saknar något speciellt är att själv ta tag i den biten. Är man specialintresse-
rad brukar man faktiskt kunna en hel del, och ett utmärkt sätt at förkovra sig i något är 
att sätta sig ned och försöka skriva om det.  

3 



Det behövs även några som kan hjälpa till med mera praktiska göromål. Vi har för till-
fället bland annat ett ganska stort lager av telefoner och reservdelar som måste organise-
ras, osv. 
 
Nää.. nu ska jag sluta tjata…  Mina fem år som ordförande har varit en fin tid. Jag har 
fått möjlighet att knyta många nya intressanta kontakter med samlare och andra telein-
tresserade både inom och utom föreningen. För mig har det varit ett privilegium och en 
ära att under fem års tid fått åtnjuta ert förtroende. Ge nu nästkommande ordförande 
samma stöd som ni gett mig. Och låt oss gemensamt komma överens om att tillsam-
mans skapa en levande samlarförening där vi alla hjälps åt och inte förväntar oss att sty-
relsen ska servera allt på silverfat. 
 
 

Gunnar Modig 

 
 

Sista artikeln som sekreterare 
 
För sex år sedan ringde en person ur dåvarande valberedningen precis när jag satt mig 
till bords för middagen med familjen. Jag var hungrig men samtidigt lite nyfiken på 
samtalet eftersom jag då inte hade varit medlem så värst länge, så jag ville höra vad det 
var frågan om.  
 
Mitt svar blev ungefär – Ja ja, men om ni inte hittar någon annan så kanske jag kan fun-
dera på en plats i styrelsen. Därefter tog hungern överhanden och jag glömde så små-
ningom bort samtalet. 
 
Till min förvåning (eller var det förfäran?) blev jag vald som sekreterare och funderade 
vad det uppdraget  kunde innebära. Inledningsvis blev det bara lite pappersarbete men ju 
mer tiden gick desto mer växte ambitionerna både för mig och styrelsen och arbetet blev 
roligare och mer engagerande. Mycket är detta tack vare övriga i styrelsen som gjort att 
styrelsearbetet gått så lätt och varit så givande.  
 
Nu är det dax att falla även för detta åldersstrecket och för nya friska idéer att ta vid. 
Men visst kommer jag att hjälpa nya styrelsen ändå, bland annat för att ro i hamn en del 
av det arbete med jag varit med att starta. En och annan artikel till Phonetiken blir det 
oxo, framförallt inom områden som inte är ren teknik eller tips & trix utan mer historia 
och upplevelser. Det var ju trots allt mitt intresse för historia för tidsepoken 1800-1950 
som förde mig in i föreningen via min första apparat, en rostig BCV AT jag fått av en 
granne.  
 
Tommy S 
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Kallelse   till   Årsmöte   2005 
 
Härmed kallas Du till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings årsmöte 2005. 
 

Plats: Virserum, Telemuseum/Dackestop. 
 

Tid:  Lördagen den 21 maj, samling kl 12.00 för lunch (föreningen bjuder) samt 
inlämning av gods till kvällens auktion. 
 

Programpunkter:   Lunch 
                              Besök Telemusum 
                              Årsmöte                             
                              Auktion 
                              Middag o kvällsaktiviter 
Under årmötet o auktionen kommer det att finnas aktiviteter för medresenärer. 
 

Middagen kommer att serveras på Hotell Dacke, där vi får egen matsal och  för dom 
som vill, är det ok att fortsätta samtala in på småtimmarna. 
(föreningen bjuder på middagen exkl dryck) 
 

Övrigt: För er som önskar övernatta finns rum reserverade, enkelrum 350:- och 
dubbelrum 450:- inkl frukost. 
 

Föreningen kommer att bidraga med auktions objekt från STSF:s ”lager”, dessa  
objekt kan man beskåda på webben från ca två veckor före mötet. 
 

Anmälan till: 
Anders Joelson  tel. 070-5390450 ,  e-post.  vice.ordforande@stsf.org   
 
Glöm inte studera valberedningens förslag till styrelseledamöter på sidan 9                          



Såg ni annonsen? 
 
Bil säljes 
 
VOLVO 21124 FR Duett TELE Skåp   
Regnr:  ACE 376 
  
Årsmodell: 1966  
Chassinummer: 79615 
Datum för första reg.: 1966-06-03 
 
Färg: Teleorange  
Fordonstyp: LB Kombi  
Växellåda: Manuell  
Drivmedel: Bensin  
 
Senast godkända besiktning:  
2001-05-28 
 
Info: Unik Televerks Duett skåp 21124. Renoverad av Volvo i Göteborg 1990 till nära 
nyskick. Har sedan dess stått på Telemuseum i Stockholm. Bilen har det mesta i utrust-
ningsväg som användes när den var i tjänst, t ex. stegar stolpskor mm. Bilen säljes genom 
skriftliga anbud märkt med " Volvo Duett" senast 05 01 15. Fri prövningsrätt förbehålls 
säljaren.  
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Duetten såldes till en privatperson. 

 
 



Entonigt svarar den lilla lådan. 
K-G Andersson, Luleå 
 
Flygvapnets optiska luftbevakning hade i slutet av 1950-talet ett stort antal telefonför-
bindelser till bl.a. luftbevakningsstationer (Ls). Dessa Ls, c:a 1 500, var utspridda över 
hela landet och placerade högt, på hustak, berg eller kullar ofta i speciella torn. Flera av 
stationer  låg ocentralt d.v.s. ingen bilväg fanns till platsen, i bästa fall ledde en stig upp 
till slutpunkten.  
 

I det tekniska underhållet ingick att regelbundet prova telefonförbindelsen till dessa 
stationer från luftbevakningsgruppcentralen (Lgc). Detta innebar att någon måste åka ut 
till Ls-platsen och ansluta en telefon och ringa till Lgc, ett tidsödande arbete till hög 
kostnad. Inte sällan visade det sig att förbindelsen av olika anledningar inte fungerade 
och mycket tid och möda spilldes  till ingen nytta. Det är inte särskilt trevligt att i 
ödemarken kämpa sig upp på ett högt berg anfallen av millioner mygg eller spolad av 
ett intensivt regn och finna att ingenting fungerar. 
Den sista biten av förbindelsen var oftast en stolplinje med blanktråd dragen i skogen 
vilket medförde att snö och rimfrost alternativt träd eller grenar kunde orsaka avbrott 
eller kortslutning. En klok åtgärd var därför att gå upp till slutpunkten utefter stolplin-
jen, vid dessa tillfällen var telereparatörens vanligaste verktyg yxa och såg. 
Detta förfarande borde således effektiviseras, det tyckte inte minst dåvarande driftin-
genjören vid F 4 i Östersund, Einar Eriksson. Han uppfann i slutet av 1950-talet ett 
provdon för ledningsprovning som smått revolutionerade verksamheten. 
 

I en skrivelse från F 4 till Kungl. Flygförvaltningen (FF) i januari 1958 anmäldes och 
beskrevs uppfinningen. I beskrivningen angavs bl.a. ” Inom luftbevakningen föreligger 
ett absolut krav, att förbindelserna mellan ls och centralen ständigt äro funktionsklara. 
För närvarande måste funktionskontrollen ske från slutpunkten. Detta är mycket tids-
ödande i de fall slutpunkten är belägen på stort avstånd från allmän samfärdsled. (spec. 
för norrlandssektorerna). 
Med nuvarande metodik kan i genomsnitt endast fem st ledningar (ls) kontrolleras per 
dag, vilket är kostsamt och ur beredskapssynpunkt otillfredsställande.” 
Uppfinningen bestod av en anordning som omvandlade ringsignalen till en tonfrekvent 
återgående signal vilket angav att förbindelsen var hel, anordningen fick namnet ton-
svarare.  
 

I princip fungerade tonsvararen så att vid manuella telefonstationer likriktades ringsig-
nalen i tonsvararen och laddade upp en kondensator som efter ringsignalens slut ström-
försörjde en transistoroscillator som sände en avklingande hörbar ton tillbaka på linjen. 
Hur länge avklingningen varade berodde på kondensatorns storleken. Vid automatiska 
telefonstationer var konstruktionen i princip densamma men där gällde det dessutom att 
få tonsvararen att uppträda som en ansluten telefon som kopplade upp förbindelsen i 
automatstationen, tonoscillatorn strömförsörjdes sedan från stationen.  
Kontrollmetoden var i båda fall densamma, från lgc ringde man upp ls-platsen och om 
förbindelsen var hel fick man en svarston tillbaka. 
Vid beskrivningen av provdonet hade Eriksson angivit följande kostnadsjämförelse: 
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A    Nuvarande system. 
Vid norrländska förhållanden max 5 st ls/dag. Dagtraktamenten 35:-   plus lön 48:-,  
summa 83:- Detta ger en provningskostnad/ls på 16:60:-. Tillkommer sedan resekost-
nad/ls på 5:-vilket ger en provningskostnad av 21:60 per ls. 
 
B. Enligt system med provdon. 
Prov av 80 ls/dag med rikssamtal där varje samtal kostar c:a 1:- =  80:-. Tillkommer  
lön på 48:- som tillsammans blir 128:- eller 1:60 per ls. 
 
Provningsdonets tillverkningspris uppgavs uppgå till 25:-/styck  men sedan skulle den 
vara helt underhållsfri, väderbeständig och inte erfordra batterier. 

 

I en skrivelse till Försvarets Civilförvaltning 
uttrycktes en önskan från FF att förvärva utöv-
ningsrätten till uppfinningen och om förutsätt-
ningar fanns, söka patent på den samt komma 
överens med uppfinnaren om villkor för detta. 
Man sände även en tonsvarare till Kungliga Te-
lestyrelsen för att få deras syn på saken. 
Tiden gick och inget svar kom varför FF i skri-
velse påminde om att patentmålet var tidsbun-
det och hemställde att yttrandet snarast möjligt 
tillställdes ämbetsverket. 
Detta tog skruv och bara ett par dagar senare 
anlände Telestyrelsens svar. 
De hade utfört laboratoriemässiga prov på ut-
rustningen och funnit att provdonet verkade allt 
för känsligt för åska, särskilt dioderna och tran-
sistorn. Detta föreslogs kunna minskas med in-
förande av åskskydd. Svarstonens frekvens var 

vid provet 2 500 Hz vilket inte var så bra eftersom den på vissa förbindelser kunde bli 
kraftigt dämpad samt riskerade att ge upphov till störningar på andra tonförbindelser. 
En frekvens på 1 100 Hz rekommenderades istället. Det provdon som var avsett för 
automattelefonnät var beroende av branchrätt inkoppling på abonnentledningen, men 
detta kunde nog avhjälpas med ändring i provdonet.  
Om tonfrekvensen ändrades enligt förslaget hade Telestyrelsen inget emot att provdo-
net tillfälligt inkopplades för kontinuerligt prov av funktionen. Man garderade sig dock 
att om anskaffning och inkoppling av donet på luftbevakningsförbindelser blev aktuell 
skulle styrelsen meddela de ekonomiska villkoren för detta.  
 

Ett drygt år senare hade 15 provdon tillverkats och monterats. Tillverkningen skedde 
mest troligt av Einar Erikssons egen firma ”Transistorteknik” i  Hackås. 
Enligt önskemål från Telestyrelsen var tonfrekvensen ändrad till 1100 Hz och appara-
ten försedd med åskskydd. 
Provdonen inkopplades tillfälligt på abonnemang tillhörande luftbevakningsstationer 
inom riktnummerområden Norrtälje, Alunda, Stockholm, Östersund, Krokom  & 0760.   
 

  LS-torn 
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Proven slog väl ut och SATT fick så småningom i uppdrag att tillverka tonsvarare till de flesta 
försvarets telefonlinjer som slutade i  terrängen. Den nya svararen var monterad i en silumin-
låda i vattentätt utförande med låsbart lock. Både oscillatorn och åskskyddet var ingjutna i var 
sin rektangulär enhet av epoxyharts. På detta sätt kunde den tåla olika väder och temperaturer. 
I de tekniska data som tillverkaren angav kunde tonsvararen arbeta inom temperaturområdet  
-40?  till + 55?  C. Dessa förhållanden var ungefär lika med det som markteleingenjörerna ar-
betade inom men tonsvaret avgavs något snabbare.       
 

Att detta innebar en stor ekonomisk besparing och medgav att förbindelserna kunde funktions-
provas effektivt framgår tydligt. Nu kunde en person sitta och ringa runt önskade objekt och få 
en uppfattning om förbindelsestatusen från sista telefonstationen ut till slutpunkten. 
Detta gav dock inte hela sanningen om den totala förbindelsen för den del som i krig var reser-
verad för försvaret ingick inte i provet. Principen var att från Lgc till Ls gick förbindelsen över 
ett antal telefonstationer. I dessa stationer fanns ett antal militära omkastare som måste fällas 
för att koppla in förbindelsen på ordinarie civila nät och först när alla berörda omkastare var 
fällda kunde krigsförbindelsen provas. Med Eriksson´s provdon ringde man som till en vanlig 
abonnent från anläggningen till det abonnentnummer som slutpunkten hade i sista telefonsta-
tionen och provade i praktiken endast den sista, med mest utsatta, delen av totala sträckan.  
 
 
STSF:s valberednings förslag till styrelse 2005 

Befattning               Förslag                    Väljs / Kvarstår 
 

Ordförande               ?                               Väljs för 1 år   Nyval 
Vice ordförande        Anders Joelsson       Har 1 år kvar 
 

Sekreterare               Bengt Lidforss          Har 1 år kvar 
Vice sekreterare        Mats Andersson       Väljs för 2 år   Nyval 
 

Kassör                       Fredrik Roos            Väljs för 2 år   Nyval            
 

Suppleant 1              Bengt Almqvist        Väljs för 2 år  
Suppleant 2              Leif Kindahl             Har 1 år kvar  
 

Revisor 1                  Bo Munkhammar     Väljs för 2 år  
Revisor 2                  Christer Lanhage      Har 1 år kvar  
 

Revisorsuppleant      Bengt Svensson        Väljs för 1 år  
 
På årsmötet väljs en valberedning om två ledamöter och en suppleant. 
 

Valberedningens ledamöter för 2004–2005 har varit 
 

Michaël Stenberg (sammankallande) 
Henrik Lundin 
Mats Andersson  (suppleant) 
 
Michaël Stenberg                           Henrik Lundin 



Mellanstation 
 
Först långt senare förstod jag vad min mamma 
egentligen berättade för mig. Hon växte upp på en 
större bondgård i Näs by i Anudsjö socken. På 
grund av att hon föddes näst sist i en barnaskara 
på tolv telningar fick hon för avlastnings skull, 
tillbringa sina uppväxtår hos sin mors fyra syskon 
som ogifta blivit kvar i fädernesgården.  
Bakom boningshuset bredde en kornåker ut sig 
innan den täta mörkgröna granskogen tog vid. I 
en liten stuga något längre in i skogen bodde fa-
miljen Thelin. Dessa båda fastigheter delade på 
en telefonlinje.  Det ringde i båda telefonerna när 
växeln kallade, en signal till syskonen Olsson och 
två ”ringningar” när Thelins hade ett väntande 
samtal. I mina unga öron lät detta mycket pitto-
reskt, själv var man ju uppväxt med den grå Dialo-
gens otvetydiga trygghet. Ringde det så lyfte man luren, det var aldrig någon tvekan 
huruvida samtalet var till oss eller inte.  
Naturligtvis var det en mellanstationsapparat som hängde där på väggen i det Olssons-
ka hemmet. Troligen en AC 141:a, då denna apparat var speciellt lämplig för ändamå-
let. Nu var nog detta inte den mest typiska applikationen utan oftast satt nog mellansta-
tionsapparaten i tex. en affär och sedan hade man en ändstationsapparat ute i lagret. På 
så sätt fungerade utrustningen både som lokal och rikstelefon.  
 
Mellanstationsapparaten eller ”Telefonapparat för mel-
lanstation” omnämns  i skrift första gången i Öfvering-
engörens berättelser från år 1882. Där beskrivs funktio-
nen och visas ett schema föreställande en sk. ”Kista” i 
just detta utförande för den vetgirige att studera. I ”Ny-
ströms Telefoni” från 1885 kan man ingående ta del av 
uppbyggnaden av apparaterna och där görs även en 
jämförelse med de små väggväxlar som i stort sett har 
samma funktion. Den största skillnaden på att använ-
da en väggväxel kopplad till en vanlig telefon eller en 
mellanstationsappparat. är att i kopplingsexemplet med 
väggväxeln saknas fördelen man får av ”klykfunk-
tionen”. Växeln kan lätt glömmas kvar i ”mellanstations-
läge” med påföljd att den eller de telefoner som låg efter 
på linjen blev bortstängda. Detta omak slapp man vid 
användandet av den speciella mellanstationsapparaten. 
När man väl hängt tillbaka hörtelefonen eller senare mik-
rotelefonen var linjen öppen till efterliggande apparater 
oavsett i vilket läge man lämnade omkopplaren.  

                  AC 141 

 

 

 10 



I Ericssons kataloger hittar man en apparat i mellanstationsutförande första gången i 
1888 års katalog.  
 

Med tiden kommer centralbatteriapparaterna, även 
dessa tillverkades i mellanstationsutförande. De 
var utrustade med likströmsklocka för utifrån 
kommande samtal och växelströmsklocka för den 
interna signaleringen. En vevinduktor alstrade 
växelströmmen till dessa ringanordningar. Ofta 
utrustades telefonerna med en sk. ”blänkare” dvs. 
en liten anordning som skiftade från svart till en 
svart-vit stjärna om linjen var upptagen. Detta för 
att man inte skulle bryta ett pågående samtal, man 
fick snällt vänta tills linjen var ledig. (Se bilden på 
omslagets framsida) 
 
Även i AT-telefonerna löstes den lokala signale-
ringen på samma sätt, AT på den externa delen 
och LB för internkommunikation med vevindukto-
rer på respektive apparat. Det där med LB är väl 

förresten en sanning med modifikation,   
tekniken var den samma både internt och 
externt men inter kommunikationen 
strömförsörjdes via lokala batterier.  
 
Att förlägga två telefoner på samma led-
ning var ett kostnadseffektivt sätt att nyanlägga eller utöka befintliga redan hårt belas-
tade nät. Dels kunde man använda sin gamla egentligen urväxta växel ytterligare en 
tid, och inte minst slapp man belasta redan välfyllda och hårt tyngda stolplinjer med 
ytterligare en eller två nya blanktrådar.   

Gunnar 
 

BC311   1925 

 

 

Modell 1888 

 

Modell 1888 

11 



12 

Telenät på Skansen. 
 
För några år sedan tog vår medlem Leif Kindahl upp en ide med mig om att vi skulle 
bygga ett telenät på Skansen. Jag tände direkt på iden och vi beslöt att påbörja projektet 
när vi gick i pension från Telia. Dock inträffade händelsen att Telemuseum lades ned 
och vi kände att vi måste påskynda projektet om vi skulle kunna få sponsring från Tele-
museum med kunskap och material. Sagt och gjort! I slutet av 2003 skrev vi till Kultu-
ren, Skansen ett brev som löd så här: 
 
Hej, 
 
Om det skulle bli så att Telemuseum stänger (och det ser ju illa ut), är vi några (enskilda 
medlemmar inom Sveriges Telehistoriska Samlarförening, se t.ex. http://www.stsf.org/
index1.asp) som tror att Skansens stadskvarter skulle kunna vara en intressant slutdesti-
nation för en del av Telemuseums materiel. 
 
Under 1880- och -90-talen fanns det många (450 olika) telefonnät i svenska städer och 
köpingar. Baserade dels på Telegrafverkets verksamhet och till än större del på lokala 
ekonomiska föreningar, som placerade en liten växel på översta våningen i lämpligt hus 
och drev telefonnät, merendels baserade på Ericssons produktsortiment. 
 
De "vi" jag referera till ovan har en tanke att om några år, då vi uppnått mognadsålder 
och avslutat yrkeslivet, föreslå Skansen att bygga några autentiska luftledningar i stads-
kvarteret. Därmed skulle ju ett komplett telefonnät kunna studeras "på plats". Lämplig 
telefonapparat finns ju bl.a. redan placerad på kontoret i Skansens mekaniska verkstad. 
Andra kan tillkomma. Vi har redan skaffat fram autentiska nätbyggnadsbeskrivningar 
från sent 1800-tal, och initierat insamlande av tillhörande specialmateriel. 
På motsvarande sätt kan man ju tänka sig en liten telegrafstation, som pendang till 
Skansens Postkontor, placerad i lämplig lokal. Även den försedd med en bit luftledning. 
 
Vi tror att en sådan satsning inte skulle innebära stora ekonomiska 
åtaganden för Skansen, varken i anläggningskostnader eller i un-
derhåll, givet att Skansen får tillgång till lämplig materiel från Te-
lemuseum "free-of-charge". 
En sådan satsning skulle kunna utgöra ett spännande och intres-
sant alternativ till en del av Telemuseums nuvarande verksamhet 
och ge en illusorisk bild av IT-samhällets första tid (givet att man 
med "IT-samhälle" menar just telekommunikationer). 
Som framgår av bifogat e-brev har vi sänt motsvarande förslag till 
Telemuseum. 
 
Hälsningar 
Leif Kindahl 

AB112 i Mekaniska 
Verkstaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liknande rader skickade jag till Anders Lindeberg på Telemuseum. Jag fick följande 
svar: 
 
Henrik! 
Vi tycker att det här är en bra idé och att den kan (från vår sida sett) säkert genomföras 
oavsett Telemuseums öde. 
//Anders 
 
Även Skansen ställde sig positiva till vårt förslag. Den 20 april 2004 hade vi vår första 
gemensamma träff där ide´n "stöttes och blöttes". Många frågor dök upp och vi bestäm-
de tid för ett "utbildningsmöte" den 9: e juni på Skansen. Då gick vi igenom och presen-
terade nätbyggnad i stads- och landsmiljö, telefonapparater, växlar/stationer, telegraf m.
m. för Skansens personal. Vi klarade av många frågor men nu kunde Skansen fundera 
mer på vad som krävdes av dem. För oss gällde det att få fram någon som kunde projek-
tera en stolplinje och att skaffa material. 
 

Nästa möte beslutades att äga rum den 9: 
e september. Tyvärr var både Skansens 
personal och Telemuseums personal 
överhopade med arbete så det mötet ägde 
inte rum förrän den 7: e december. 
 

Under tiden gällde det att hitta någon 
som kan projektera en stolplinje. Efter 
annonsering i Senitel (Seniorer i Telia) så 
fick vi napp! Två pensionerade chefer 
från Televerket kände varmt för vår ide´ 
och föreslog f.d. Linjeingenjören John-
Lars de Chassör (Chasseur) från Brottby i Össeby-Garn som snarast kontaktades och lo-
vade att ställa upp. 
Den 27 december i snö och kyla träffades vi bakom Stora scenen på Skansen för att ta en 
första titt. Vi gick runt i stadskvarteren från snickeriverkstaden, mekaniska verkstaden, 
det nybyggda järnhandlarhuset upp till posthuset för att John-Lars skulle få klart för sig 
våra tankegångar. Vi tittade även på vägen mellan Väla skola och Folkets hus där vi 
drömmer om att dra en landsvägslinje. 
John-Lars var snabb. Redan i mitten av januari hade han gjort klart "grovplaneringen" 
med hjälp av ett par gamla arbetskamrater, linjeförmännen Jan-Olof Möllers och Leif-
Arne Nielsen. 
Lägesbeskrivningen just nu (2005-02-10) av projektet är att ”team John-Lars” har gjort 
en grovprojektering av linjesträckningen. En materialspecifikation har sammanställts för 
att kunna jaga fram det vi behöver i fråga om stolpar, reglar, 1 mm bronstråd, 3 mm järn-
tråd, hank, isolatorer, stolptak, fästjärn för reglar, åskskydd, skorstensjärn, staglinor, 
jordlinor, krok med isolator, tjärtråd, blytråd, stagskivor, staglänkar, spik mm. Material-
specifikationen kan färdigställas när detaljprojekteringen är gjord.  
Några frågor återstår med Skansen beträffande kvistning alternativt vägkorsning med 
stolplinjen. Ett formellt brev skall skrivas till Telia om eventuell sponsring av materiel 
och linjebyggnad. 

             Bromark, Chassör, Kindahl 
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Det vi vill visa på Skansen är en telegrafstation och en mindre telefonstation, en s.k. växel-
station, i ett mindre stationssamhälle vid sekelskiftet kring år 1900, och telefonnätet i en 
mindre stad på 1920-1930-talet, samt en mindre landsledning för telefoni längs landsvägen 
förbi Väla skola, Skånegården och Folkets hus. Hela telefonnätet använder telefonappara-
ter med vev (lokalbatteriapparater) och är således inte automatiserat. I stadsnätet får vi tän-
ka oss att det ingår en centralstation någonstans utanför den stadsdel som får plats framför 
våra ögon. 
För att även kunna visa telefoner i trafik har vi av praktiska skäl kopplat alla stadsnätets 
telefoner till landsväxeln för att där kunna visa hur uppkopplingar gick till och så att vi vid 
alla telefonapparaterna kan uppleva hur beställningen av ett samtal gick till och från abon-
nenten. 

Landsledningen innehåller även en lo-
kalledning mellan Väla skola och Fol-
kets hus. Av praktiska skäl är dessa inte 
anslutna till någon telefonväxel utan vill 
enbart visa hur det såg ut efter våra 
landsvägar på 1930-talet. 
Går allt vägen så kanske stolpresning 
kan ske i april 2005 och nätet vara byggt 
till slutet av september.  
 

/Henrik 

<    Planering pågår 

< Telemuseum nedmonteras. 
 

Sorglig bild tagen av Henrik Lundin i 
september 2004. 

Lars Liljestrand slutade som värd för LM Ericsson minnsesgård i Värmskog den 1/1 i år 
och en ny värd/kontaktperson sökes, i första hand genom huvudman Värmskogs hembygds-
förening. Lars undrar om möjligen någon i STSF känner för uppgiften. Minnesgården har 
öppet vardagar 15-18 under tiden 15/6-15/8.  
 

Värmskogs Fornminnes- och hembygdsförening  
Kontakperson: Mats Mattiasson Prästbol, 671 95 Klässbol Tel: 0570 - 46 10 67  
Hemsida: www.arstuga.org/varmskog  

 

 



Objekt       Utrops-         Slut-                        Objekt-      Utrops-     Slut-  
nummer    pris               pris                          nummer     pris           pris   
— — — — — — — — —        — — — — — — –                      — — — — — — –                                                          — — — — — — — — —        — — — — — — —                 — — — — — –- 

1              350               410                        44             250            270  
2              350               350                        45             200            215  
3              350               385                        46             250            623  
4              350               469                        57             400        Osåld   
5              400               494                        58             700            713  
6              400               435                        59             700           1780  
7              350               422                        60             700            715  
8              350               422                        61             700            720  
9              400               435                        62             80             245  
10            400               400                        63             200            205  
11              75            Osåld                       64             170            215  
12            200               299                        65             170            225  
13            1350           1590                        66             170            235  
14            100               203                        67             170            235  
15            100               269                        71             700            725  
16            700               975                        72             250            421  
17            200               345                        73             250            250  
18            500               810                        74             350        Osåld   
19            400               611                        75             50         Osåld   
20            200               200                        76             200            200  
21            200               235                        77             75             105  
22            150               205                        78             100            115  
23            200               200                        79             100        Osåld   
24              75            Osåld                       80             200            260  
25            150               150                        81             200            225  
26            150            Osåld                       82             200            215  
27            250               380                        83             200            200  
28            150               260                        84             100        Osåld   
29            700            1225                         85             120            120  
30            500               660                        86             100            173  
31            250               250                        87             100            219  
32            100               135                        88             100        Osåld   
33            150               216                        89             100        Osåld   
34            150               185                        90             200        Osåld   
35            400             1009                        91             100            100  
36            150            Osåld                       92             150            520  
37            200               200                        93             50               50  
38            600               775                        94             50             106  
39            300               300                        95             50               50  
40            100               105                        96             50               50  
41            100               560                        97             100        Osåld   
42            300               310                        98             2500         2900  
43            260               623                                       
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Slutpriser från anbudsauktionen 

Christer Lanhage 



SIN EGEN LYCKAS SMED. 
VÄRMLANDSPOJKEN SOM BLEV TELEFONKUNG. 

 

En man, som äger miljoner, behärskar några av våra största industriella anläggningar, har 
ett världsberömt namn och haft tiotusentals arbetare i sin tjänst - och som aldrig haft 
en frack på sin lekamen.  Sådan är faktiskt den världsbekante Lars Magnus Ericsson, nu 
och allt framgent lika enkel och rättfram till sitt väsen och uppträdande, som då han 
gick som fattig arbetare i Värmland. 
 

L. M. Ericsson är nu en gammal man - han föddes 1846 i Värmskogs socken i Värm-
land - och ingen har större rätt till  vila på ålderdomen än han. Han kom från ett fattigt och 
anspråkslöst hem och fick tidigt börja arbeta för eget uppehälle. Någon vidare skolgång 
var det inte tal om, han fick lära läsa, skriva och räkna - det var allt, utom katekesen förstås. 
Som väl var kom han från början in på sitt rätta gebit. Han fick anställning i en liten mekanisk 
verkstad, och där lade han grunden till den praktiska utbildning, som han sedan fortsatte 
hela sitt liv. Men i de små värmländska verkstäderna - han hade plats i flera av dem - 
voro dock möjligheterna begränsade, och först när han 1866 fick anställning hos Öller & C:
os då mycket högt skattade verkstad i Stockholm, öppnades större möjligheter för den 
unge arbetaren. Hos Öller tillverkade man telegrafapparater och andra finare instrument. 
L. M. Ericsson satte sig snart in i arbetets tekniska detaljer, och genom flitigt självstudium 
lärde han sig förstå de teorier, som lågo bakom de tekniska anordningarna. Och nu kom 
hans klipska huvud till sin rätt. Gång på gång fann han på förbättringar i detaljerna, 
som gjorde apparaterna både billigare och mera användbara i praktiken. Och så fick 
man då sin uppmärksamhet fäst på den lovande unge mekanikern och började fundera på 
att hjälpa fram honom. 
 

Men L. M. Ericsson ville helst hjälpa sig själv. I sitt fattiga hem hade han lärt sig inse 
penningens värde, och därför lade han slant till slant, levde ytterst enkelt och ar-
betade utan tanke på någon blivande arbetstidslag. Men det var ingalunda meningen att 
bara samla pengar. De skulle också användas på ett förnuftigt sätt. 
 

Redan år 1872 ansåg han sig ha samlat nog för det närmaste ändamål han tänkte på. 
Han slutade hos Öllers och begav sig resolut till utlandet. Han uppsökte Tysklands förnäm-
sta instrumentfabriker och tog anställning där, vistades en tid på varje ställe, och upp-
repade sedan samma system i Schweiz, som ju åtnjuter gammalt rykte för sin precisions-
industri. Han hade rest ut för egna medel, men man hade som sagt fått uppmärksamhe-
ten fäst vid honom, och två gånger tilldelades han också stipendier av statsmedel för 
att kunna full följa sina studier vid de utländska verkstäderna. 
 

När han återkom till Sverige efter tre år, kände han att han fått kraft i vingarna. Han 
drog nu inte i betänkande att sätta upp en egen mekanisk verkstad. Den var liten och 
till det yttre anspråkslös, men ur den uppväxte den världsindustri, som spritt L. M. Ericssons 
namn över hela den civiliserade världen.  Verkstaden var avsedd för tillverkning av 
matematiska och fysikaliska instrument. Men redan 1877 upptogs därjämte tillverkning-
en av en ny apparat, som kort tid förut blivit uppfunnen i Amerika, men som man då inte just 
trodde skulle få annat än litet kuriositetsvärde. L. M. Ericsson var av annan uppfattning. 
Han insåg, att telefonen skulle erövra världen och beslöt att vid den erövringen skulle han 
vara med. Alltså började han tillverka telefonapparater. 
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Här öppnade sig nu ett storslaget fält för Ericssons genialiska begåvning som 
konstruktör. Denna framträdde icke blott vid utförandet av apparaterna, utan 
även när det gällde att åstadkomma sinnrika maskiner, avsedda att framställa 
apparaterna på ett fullt rationellt och fabriksmässigt sätt. En sällspord för-
ening av konstnärlig uppfattning och konstruktiv enkelhet karaktärisera nästan alla 
hans skapelser på det telefontekniska området. Flera av dem ha också blivit 
obestridda mönster över hela världen, och, vilket är en ännu större heder, bli -
vit föremål för otaliga efterapningar vid så gott som alla konkurrerande fabriker. 
 

Av den lilla mekaniska verkstaden för finare instrument uppväxte L. M. Erics-
sons telefonfabrik, en av de största i sitt slag i världen. Utvecklingen gick naturligtvis 
ej på ett ögonblick, men dock i synnerligen rask takt. Utom mekaniskt snille hade 
L. M. Ericsson även den ej mindre värdefulla egenskapen att kunna välja sina 
medarbetare. 
 

Det dröjde inte länge innan Ericssons telefoner blevo efterfrågade utom vårt lands 
gränser. Här i Sverige hade fabriken sin stora avsättning hos både statstelefonen och 
de privata företagen, men avsättningen utomlands översteg snart den inhemska. Och 
marknaden inskränktes icke till vår världsdel, utan så gott som hela jorden blev 
L. M. Ericssons kunder. Från 1877 och 1907 tillverkades över 670,000 telefon-
apparater - efter 1907 har tillverkningssiffran mångdubblats. 
 

År 1896 övertogs fabriken av aktiebolaget L. M. Ericsson & C:o, där Ericsson 
dock behöll ledningen, liksom han ännu innehar största delen av såväl detta 
bolag som dess många dotterföretag. Egna fabriker anlades med åren i Petersburg, 
Beeston i England, Buffalo i Amerika m. fl. platser. I Mexico har bolaget som 
bekant byggt ett eget telefonnät av storartade dimensioner, och vidare har det upp-
fört telefonstationer i Moskwa, Warschau, Riga, Haag, Rotterdam, Johannesburg, 
Singapore, Shanghai, Buenos Ayres etc. 
 

Världskriget drog ett brett streck över mångt och mycket, och ej heller L M. Erics-
sons blev oberörd. Hur det går med de ryska anläggningarna vet ännu ingen, 
men beträffande de mexicanska ha de svenska intressena numera på tillfreds-
ställande sätt tryggats. Och sin ledande ställning på telefonfabrikationens område 
har företaget ingalunda förlorat; det levererar fortfarande apparater och 
stationsanläggningar runt hela klotet. 
 

Den gamle L. M. Ericsson kan alltså njuta sitt otium med ro och utan bekymmer. Han 
förfogar nu över miljoner, men hans levnadssätt är lika enkelt som fordom. Han hatar 
allt prål och all flärd, han började som enkel arbetare och anser sig fortfarande vara 
det. Må vara, han har arbetat hela sitt liv, både med huvud och händer, och har alltså 
dubbel rätt till hederstiteln arbetare. Men därjämte är han något mera. Han har gjort 
vårt land till ett föregångsland på telefonteknikens område, han har åstadkommit en 
väsentlig ökning av vår export, han har hedrat det svenska namnet i världen, 
och därför förtjänar han själv att hedras som en stor man. 
 
Saxat ur Allt För Alla nr 53, 1922 av Tommy S 
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Tekniska Museets årsskrift Daedalus 2004 
 
Tekniska museet ger varje år sedan 1931 ut en årsskrift med namnet Daedalus.  
I 2004 års volym är samlingarna i centrum. Två artiklar anknyter  till Göteborgsutställ-
ningen 1923, en artikel handlar om lekens och leksakernas historia och två artiklar 
handlar om ljudupptagning och reproduktion av ljud. Denna årgång innehåller dessut-
om en längre artikel om bakeliten i svensk telefondesign 
 

Artikeln är skriven av Lasse Brunnström  som är forskningsledare vid Göteborgs kul-
turförvaltning och som bl a  med anledning av Designåret 2005 har specialstuderat tele-
fonen som designobjekt. Tekniska museet kommer också att, som vi nämnde i förra 
numret av Phonetiken, visa en specialutställning om telefondesign som öppnar höst. En 
bok, Telefonen: en designhistoria, kommer också att ges ut. 
 

Titeln på artikeln är ”Den svarta eran —  om bakeli-
ten i svensk telefondesign.” Den beskriver initierat 
och med många bilder hur bakeliten som konstruk-
tionsmaterial kommer till användning i telefonappa-
rater och hur den moderna telefonen växer fram Det 
handlar inte bara om svenska modeller men de svens-
ka apparaterna sätts in i ett internationellt samman-
hang och svensk telefondesigns stora påverkan på de 
flesta andra länders telefonindustri visas.   
Alla som intresserar sig för telehistoria bör skaffa 
boken och läsa denna intressanta artikel. 
 

Tekniska museets årsbok. 121 s. 180x124 mm  4-färg  ill. Inb. ISBN 91-7616-035-1. 
Kan beställas via butiken på Tekniska Museets hemsida.  www.tekniskamuseet.se 
 

/Ove 

 

 



BC564 eller 664 vit/grå köpes. Även intresserad av alla delar till Ericofon. 
Patrik Nilsson, 0454-99 444  eller  0454-99 005 
 
Delar till Ericsson fälttelegraf.  Ringmekanismen  och ytterligare några delar sökes. 
Hör av dig om du har något liggande. 
Ove Svensson 031-873020  email: ove@old-tele.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 
 

 

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 

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 
 
Kåpa till BCV  bortskänkes, 
Televerkets historia  del 1 - 7 inbunden,  Ericsson 100 år, tre band på svenska. 
Kåpor till BC330, 560, 666/667. 
Dialog, Diavox (flera färger).  
Diavox ädelträ, sykomorlönn (ny-
skick i originalkartong)  

Henrik Lundin  08-754 33 47   
email: henrik.r.lundin@telia.com 
 
Telefonstationen i Hälsinborg 
del I. Text + del II planscher ,  mycket gott skick. 
Telefon AB L.M.Ericsson. Från 1876-1918 av Hemming Johansson.  gott skick.  

Ole Jacobsen,  08-754 14 40  email: ole.jacobsen@telia.com 
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Ett tips för samlaren när det är dags att köpa kläder till familjen. 
Engelsk telefonkiosk från GK:s i Ullared.  
Mått ca 70*25*25 cm , pris 249 kr. Trevlig kiosk ,välgjord med öppningsbar 
dörr som ett vitrinskåp. Tre hyllor. Passar kanske för telekuriosa. 

 


