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ORDFÖRANDEN ORERAR                                        
 

Vill börja med att tacka för förtroendet att leda STSF det när-
maste året. Ska göra mitt bästa men vill redan nu påpeka att 
mycket hänger även på medlemmarna. Ett stort TACK till de 
styrelseledamöter som avgick. De har enligt mitt tycke gjort ett 
mycket bra jobb. 
 

Nu hoppades ju valberedningen att man skulle kunna föryngra 
styrelsen och det lyckades dom med. Medelålder för nya styrel-
sen är 49 år jämfört med den gamla som var 55 år. Reservation 
för eventuella felaktigheter i underlag och beräkning. Vi hoppas 
kunna fortsätta på den vägen och få in fler yngre medlemmar i 
föreningen. 
 

Vem är nu den nye ordföranden? Många av Er har jag ju träffat genom åren då jag varit 
med från allra första början då föreningen bildades 1994. Många nya medlemmar har 
tillkommit sedan dess och tyvärr har även några medlemmar lämnat oss. Jag är nu en 
nybliven pensionär efter att ha arbetat i 44 år och 10 månader inom Televerket, Telia, 
Skanova och slutligen TeliaSonera. (Kärt barn har många namn.) Jag tar med den gamla 
tecknade bilden av mig själv i hörnet så känner nog de flesta medlemmarna igen mig. 
 
Vad vill nu jag som ordförande att det ska hända inom föreningen? Det är kanske främst 
två saker som ligger mig varmt om hjärtat. Det gäller kontakten med och mellan med-
lemmarna. Det jag önskar är att vi ska kunna komma ut med vårt medlemsblad Phoneti-
ken 4 gånger per år i stället för 3. Till det behöver vi hjälp med redaktionsarbetet och 
intressanta artiklar till tidningen. Jag har en trevare ute att få hjälp med redaktionsarbe-
tet men det är i skrivandets stund inte klart. En stor fördel som jag ser det är att ger vi ut 
fyra nummer per år så slipper vi momsen på tryckningen av tidningen. Kontakten med 
medlemmarna sker oftare och våra Bytes-, Köpes och Säljes annonser blir kanske in-
tressantare för alla. 
 

Vår hemsida vill jag också ska bli ett levande dokument så att fler av oss börjar använda 
sidan. Där har vi ju också en möjlighet att "byta grejor" med varandra. Eftersom det här 
med datorer och hemsidor är marigt så behöver jag all hjälp jag kan få där. Hoppas att 
Tommy vill fortsätta att hjälpa oss nu när han sluppit sekreterararbetet. 
 
Som säkert många av er har uppmärksammat så är år 2005 utnämnt till Design-året. Det 
har Anders och Eva m.fl. uppmärksammat och gjort en utställning om telefonens de-
sign. Utställningen invigs den 21 oktober. Redan dagen efter på lördagen har vi i STSF 
möjlighet att få se utställningen på föreningens höstmöte. Mer om detta på annan plats i 
tidningen. Vi ses väl där?     
 
Henrik Lundin 
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Kassörens koll 
 

Fredrik Roos heter jag och är föreningens nye kassör. Jag efterträder Ole Jacobsen som de 
senaste två åren gjort en lysande insats med att hålla reda på alla slantar och medlemmar. 
Bra jobbat, Ole! 
 

För den som är nyfiken kan jag nämna att i kassörens uppgifter ingår bland annat att sköta 
bokföringen, se till att alla räkningar betalas och att uppdatera medlemsregistret. Det är 
alltså till mig du ska vända dig om du exempelvis bytt adress och vill att  Phonetiken även 
i fortsättningen ska hamna i din brevlåda. Enklast når du mig via email-adressen    kas-
sor@stsf.org, men det går givetvis också bra att ringa mig. Mina telefonnummer finns i 
medlemsförteckningen och på vår hemsida www.stsf.org. 
 

I och med att jag tog över som kassör bytte föreningen adress. En nödvändig åtgärd för att 
jag snabbt ska få tillgång till fakturor och liknande som kommer med posten. Den nya 
adressen är: 

STSF 
Box 101 

123 22 FARSTA 
 

Vem är jag då? Jo, jag är en 31-årig civilingenjör som är 
uppväxt i en söderförort till Stockholm och som jobbar 
med att utveckla morgondagens bredbandsnät på Telia-
Sonera. 
Intresset för telefoner och tekniken bakom dessa har jag 
haft sedan jag var liten. Min första telefon var en BC560 
som jag som elvaåring skruvade isär och studerade noga. 
Numera är det framförallt Televerkets sinnrika myntappa-
rater som lockar mitt intresse. Dessa apparater som på ett 
nästan magiskt sätt sammanflätar telefoni med ekonomi. 
Nästan samma magik som att vara kassör i STSF alltså :-)    
 

Fredrik Roos 

 
Kallelse till höstmötet 2005-10-22 kl. 11.30. 
 

Höstens möte äger rum på Tekniska Museet. Adressen är den gamla vanliga, Museivägen 7 
i Stockholm. Vi samlas i Altin-salen till vänster om receptionen. Ni anmäler er i receptio-
nen att ni skall deltaga i STSF:s möte i Altin-salen så får ni komma in utan avgift. 
 

Samling klockan 11.30 - 12.00 med kaffe, ostfralla och lite "rundsnack". 
Klockan 12.15 - 13.30 visar Anders Lindeberg oss runt och berättar om utställningen 
"Telefonens design". 
 

Därefter håller vi sedvanlig bytesstund på parkeringen utanför. 
Vi vore tacksamma om ni ville anmäla att ni kommer till mötet till någon i styrelsen eller 
på E-postadress:  styrelsen@stsf.org 
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Sekreteraren har ordet 

 
PS Jag arbetar numera inte på Adlon Hotell men hjälper dem att hålla samlingen intakt. 
DS  
 
Bengt Lidforss 
Sekreterare 
 
STSF 
Box 101,  
123 22 FARSTA 
 
08 55 92 36 06 
 
sekreterare@stsf.org 
 
 
KONTAKTKORT – VISITKORT 
 
I detta nummer av Phonetiken så medföljer ett antal visitkort – kontaktkort. 
 
Tanken bakom dessa kort är att när du träffar på en person som verkar intresserad så 
kan du lämna över ett kort till den personen.  
 
På kortet står vår postadress, vår E-postadress, samt vårt nya telefonnummer. Det blir 
då enkelt för honom/henne att komma i kontakt med STSF. 
 
 Henrik 
 
 

 

 
Jag heter Bengt Lidforss och har varit med i föreningen i 6 år 
varav 5 år i styrelsen och nu sista året som sekreterare. Jag är 
ingen storsamlare utan nöjer mig med en mindre samling av 
bordstelefoner samt några väggtelefoner. På Adlon Hotell i 
Stockholm (där jag egentligen började samla telefoner) finns 
däremot en rätt så intressant samling av äldre väggtelefoner som 
jag införskaffat under årens lopp. Om ni är intresserad av att
sälja (helst väggapparater i trä) så vet jag att Carina (som numera är VD) är intresserad.
Vill också passa på att slå ett slag för vårt höstmöte på Tekniska museet där vi också 
kommer att ha några fina telefoner från föreningens lager till försäljning. Anmäl er på 
vår hemsida eller ring till vårt nya telefonnummer 08 - 55 92 36 06. Väl mött i höst! 
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Årsmötet i Virserum. 
 

Inte kunde jag ana att det fanns så mycket att se i Virserum! Ändå har jag kört igenom 
det lilla samhället flera gånger och till och med stannat där för att äta en gång. Inte för-
rän den 21 maj i år fick jag klart för mig vad jag hade missat. Den lördagen höll nämli-
gen vår förening sitt årsmöte på denna plats i nordöstra Småland.  
 
Vi träffades vid Dacke Stop, ett centrum för turism, kultur och kommunal service som 
invigdes 2001. Här finns, förutom medborgarkontor och turistbyrå, ett möbelindustri-
museum, en konsthall och inte minst ett förnämligt telefonmuseum, skapat av vår före-
nings vice ordförande, Anders Joelsson. Det är inrymt i nedre våningen i en nyuppförd 
”lada”. I övervåningen finns ett café, dit vi först lotsades upp och undfägnades med 
sparrissoppa, följd av äppelkaka med vaniljsås och kaffe. Cirka tjugofem medlemmar 
hade mött upp, varav flera nya. Angenäma bekantskaper knöts, och särskilt positivt var 
det att konstatera att ett par de nya med-
lemmarna var damer.  
 

Därefter var det dags att dela upp grup-
pen: hälften började med att bese tele-
fonmuseet, medan den andra hälften – 
däribland jag – gick över till möbelindu-
strimuseet, där vi mycket sakkunnigt 
togs om hand av Bengt Svensson, som 
själv i många år arbetat med möbeltill-
verkning. Han visade oss först ett rekon-
struerat vattenhjul som användes – och 
används – för att driva maskinerna i 
snickeriverkstaden, tidigare Ekelunds 
Snickerifabriks AB. Verkstaden ligger 
nämligen alldeles vid Emån.  
 
Sedan Bengt först gett oss bakgrunden till Virserum som centrum för möbeltillverk-
ningen visade han de olika maskinerna, alla drivna av vattenhjulet i ån via remtrans-
missioner, dvs. ett system av läderremmar och trähjul med olika utväxling upphängda i 
taket. Där fanns cirkel- och bandsåg, planhyvel, fräsmaskin, sinkmaskin, m.m. Bengt 
satte igång maskinerna en efter en och visade praktiskt hur de olika arbetsmomenten 
gick till. På sitt levande sätt berättade han också om arbetsvillkoren i möbelfabrikerna i 
Virserum.  
 

 
Intresset bland oss åhörare var stort, och när vi fått svar på våra frågor gick vi en trappa 
upp, där det fanns en utställning med möblerade rum från olika epoker.  

 

Orten har under årens lopp hyst över 50 olika möbelindustrier. De flesta tillverkade 
stora, tunga stilmöbler, avsedda för stadsvåningar med högt i tak, troligen en viktig 
orsak till att alla industrierna nu är nedlagda. Arbetarna i fabrikerna rekryterades till 
stor del bland bönderna på den omkringliggande landsbygden. En del av dem flyttade
 sina bostadshus in till Virserum för att komma närmare sina arbetsplatser.  
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I telefonmuseet gui-
dades vi av Anders 
Joelsson själv. Han 
har arbetat mycket 
med mobiltelefoner, 
men det är inte det 
enda som intresserar 
honom. Här har han 
lyckats skapa ett fint 
museum med en väl 
avvägd,    representa-
tiv samling av både 
mobila och fasta tele-
foner, som illustrerar 
telefonins utveckling 

från dess första början fram 
till idag.  Som ett komple-
ment fanns en inte obetyd-
lig samling radioapparater, 
alla i gott skick, som fasci-
nerade flera av oss.  
 
Det var svårt att slita sig 
från museet, och man ropa-
de till oss flera gånger att 
årsmötet skulle börja. Efter 
förhandlingarna avtackade 
Henrik Lundin ordföranden 
Gunnar Modig, sekreteraren 
Tommy Sundgren och kas-
sören Ole Jacobsen med var 
sin specialtillverkad kera-
mikmugg med föreningens 
emblem.  

 

Som vanligt hölls sedan en auktion och en bytesstund, men i år förekom dessutom 
en försäljning till fasta priser ur de apparatsamlingar föreningen erhållit som gåva: 
Stig Wenanders samling,  Ericssons Nacka-Strand-samling och Søren Black-
Petersens samling.  
 
Först vid sjutiden kunde vi inta våra platser på Hotell Dacke vid Nya Torget där en 
god middag väntade.   
 
Michaël Stenberg  
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Televerkstaden i Sundsvall 
 
Telegrafverkets verkstadsrörelse startade 1891 med Mosebackeverkstaden på Söder i  
Stockholm. På grund av problem med lokaler i Stockholm flyttades verksamheten 1913  
till Nynäshamn. På bägge dessa platser tillverkades huvudsakligen telefonapparater  
och växlar. Reparationer utfördes också.  Behovet av materiel ökade efterhand på  
grund av den stora tillströmningen av abonnenter och den ständigt ökande telefontrafi-
ken. 
 

Verkstaden i Nynäshamn byggdes ut och 1940 startades en mindre verkstad i hyrda 
lokaler i en gammal tändsticksfabrik i Vänersborg. Antalet anställda ökade för vart år 
och 1945 köptes hela den gamla fabriken in för omvandling till televerkstad. 
 I Göteborg hade den lokala reparationsverkstaden övertagits av Televerkstäderna 1941 
och man var nu alltså verksam på tre orter i Sverige.  
 

Trots detta kunde man inte tillgodose Telegrafverkets hela behov av materiel. Tele-
styrelsen bestämde sig därför för att etablera sig med en fjärde verkstad i Sundsvall. 
Den nya verkstaden var klar i september 1949 och fick från starten ca 150 anställda. 
Televerkstaden i Sundsvall var den verkstad som tillverkade i huvudsak telefonappara-
ter men även transformatorer, snabbväxlar och större växlar fanns på programmet. Som 
exempel kan nämnas att man 1963 tillverkade ca 180 000 telefoner i omkring 30 olika 
modeller. Av dessa apparater var ungefär 70 000 i andra färger än svart. 
 

Verkstaden var på sin tid en av Sundsvalls största och modernaste industrier med som 
mest 1 100 personer anställda, därav c:a hälften kvinnor.     
Efter 40 år, vid halvårsskiftet 1989, lades televerkstaden ned och produktionen av tele-
foner flyttades till fabriker i Asien.  
 
För den som vill läsa mer gav Intresseföreningen Televerkstaden Sundsvall  2003 ut en 
bok. Ekholm Svante: Televerkstaden. En industriepok i Sundsvall 1949-1989  
ISBN: 91-631-3473-X 
 
Ove 

Exempel på telefoner tillverkade i Sundsvall 1963 
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Nätbyggnaden påbörjad på Skansen! 
 

TeliaSonera sponsrar bygget av ett kulturhistoriskt järntrådsnät på Skansen 
som påbörjats nu i augusti. 

Byggandet av en järntrådslinje kräver mycket arbete. Förutom John-Lars drivande kraft 
har många deltagit i olika moment. Yvonne Niia på TeliaSonera har jagat linjemateriel 
i hela Sverige. Mycket som behövs finns idag nästan inte att uppbringa. Projektet har 
drabbats av att materiel försvunnit på vägen, annat har varit i ett bedrövligt skick och 
delar måste nytillverkats. Folke Ackerman har "trollat med knäna" och lyckats få det 
mesta i nyskick.  
Bygget av linjen har inte gått problemfritt. I maj avled Jan-Olof "Mölle" Möllers som 
var John-Lars "högra hand" under projekteringsarbetet. Ett hårt slag för alla inblanda-
de. Mycket återstår att göra och vi kommer att rapportera mer i kommande nummer av 
Phonetiken. 
 

På bild 1 ser vi de som utför den tunga biten av 
arbetet. Det är från vänster Fred "Fredde" Öster-
lund, Christer "Nisse" Nilsson, Hövdingen f.d 
Linjeingenjören själv, John-Lars de Chasseur, Jan 
"Magnus" Magnusson och Jan-Olof "Janne" 
Fälth, samtliga vid stolpvältan. Dessa grabbar 
arbetade tillsammans hos John-Lars på tyngre 
nätunderhållet med början från slutet av 1960-
talet. De gick under det gemensamma namnet 
"Lädernackarna". De har nu samlats igen för att 
bygga nätet på ett kulturhistoriskt riktigt sätt. 

 

Bild2: Jan "Magnus" Magnusson Lodar att Stolpen 
stär rätt för Korsvägsstolpen, Stolpe IV. Jan-Olof 
"Janne" Fälth "baxar" Stolpen enligt "Magnus" direk-
tiv, så stolpen får rätt lodlinje före bottenkilning, fast-
packning och kranskilning med åtföljande upplägg-
ning av kummel. 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 3. Fredde drar järntrådarna till telegraflinjen 
 
 

Text och foto 
 

Henrik Lundin 
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SKANSEN-projektet. 

Projektet med att skapa ett kulturhistoriskt telenät på Skansen i Stockholm fortsätter.  

Projektet går i tre steg. En inomhusinstallation i butik och bostad från 1930-talet i en 
mindre stad, "Järnhandlarhuset". Klar juni 2005. 

Ett utomhusnät för telegraf och telefon, i stadsmiljö och landsbygd. Nätet visar bör-
jan av 1900-talet. Klart hösten 2005, se motstående sida. 

Sista steget är inredning av en station för telefon och Klass 3-telegraf. Stationen är 
från förra sekelskiftet. Klar sommaren 2006. 

Henrik och Leif från vår förening åtog sig att montera, och Tekniska Museet i Stock-
holm skulle stå för materielen. Det finns tyvärr inga bilder av telefonernas utseende i 
museets magasin, men tro mig, Henrik och Ole har gjort ett mirakel i renoveringen 
av dem.  

Järnhandlarhusets tänkta sce-
nario börjar på 1880-talet då 
huset byggs. Järnhandlaren 
flyttar in och öppnar sin bu-
tik. Då skaffar han också tele-
fon på kontoret från den ny-
bildade telefonföreningen i 
stan. Telefonföreningen över-
tas av Telegrafverket i slutet 
av 1890-talet och nätet mo-
derniseras med dubbeltrådiga 
förbindelser. Järnhandlaren 
betalar 15 kr för att byta sin 
apparat till den moderna AB 
112. Vid renoveringen 1910 
byts apparaten till en AB 114. 

Kring 1910 renoverar järnhandlaren butiken och installerar samtidigt en sidoapparat 
för att kunna låna ut telefon till kunderna och för att de skall slippa springa ifrån när 
det ringer. En väggmonterad AC 140 monterades där. 

På1930-talet tar en ny ägare över butiken och flyttar in i husets bostadsdel. Då vill 
man också ha telefon i hemmet. Det blir en bordsapparat AB 100, av senaste modell. 

                    Henrik monterar AB114 
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Från museets magasin fick vi också nödvändig 
blytråd, vilket började användas inomhus på 
1890-talet. En rulle om sådär 40 cm diameter 
och kanske 25 cm bred. Men den vägde bly! 
Hur sjutton fick montörerna med sig några rul-
lar på uppdraget år 1900 utan lastbil? Hade de 
möjligen handkärror?  
 

Det blev bökigt att ta ut lagom längder från 
rullen. På grund av sin tyngd rullade den inte 
särskilt lätt över golvet. Och vi måste akta oss 
för kinkar på tråden. 
 

Hur fäster man tråden snyggt? I Kungliga Te-
legrafstyrelsens Byggnadsinstruktion del 2, 
Nätbyggnad, sid. 151, står att hakspik och mär-
lor skall användas. 350 mm avstånd vid verti-
kal dragning och 200 mm vid horisontell. Båda 
spiksorterna var med (men det är inte lätt att 
hitta hakspik i butiken numera) och vi beslutar 
använda hakspik vid dragning längs kant eller 
list. Tråden smyger då nära och skämmer inte 
rummet. I övrigt använde vi märlor. 
 

Hela anläggningen skall vara med lokalbatteri-system (LB). Väggdosorna från muséets 
magasin har skruvar för ytterledning, apparat och batteri. Men var får man tag i batteri-
lådor till alla bordsapparaterna? Henrik har en komplett låda med batteri och allt. Måt-
ten stämmer med 1920 års katalog så Skansens snickeri och målarverkstad gör ett till-
räckligt antal exakta kopior. 
 

Enligt anvisningar skall även batterilådan anslutas med blytråd, men järnhandlarmor 
har invändningar mot att inte kunna städa kring lådan i finrummet och inte heller kunna 
dölja den bakom möblerna. Så vi ansluter lådan med en kort stump mjukt textilsnöre i 
stället. Då blir det ju också möjligt för musée-guider att ofta ta fram och ställa tillbaka 
lådan utan att skada installationen. 
Steg 2 närmar sig också med stormsteg. Projekteringen är klar tack vare John-Lars De 
Chassör med f.d. arbetskamrater. Finansieringen är fixad, TeliaSonera står för fiolerna, 
och entreprenör med folk som kan är kontrakterad. Nertagen och nybeställd materiel 
har börjat anlända. I augusti börjar resning av stolpar, montage av takreglar, dragning 
av tråd. I slutet av september hoppas vi ha slutbesiktning. Mer om det på annan plats i 
detta nummer . 
 

Leif Kindahl 
 

PRESS STOPP 

Officiell invigning av de historiska telefonnäten på Skansen kommer att ske sön-
dag den 23 okt. kl 1300 vid Bollnästorget. 

 

             Leif spikar blytråd. 



Norsk telefonbok 
 

Boken ”telefonen, Telefonapparater i Norge 1880-2000” gavs ut av  Norsk Telemuseum 
år 2000.  Här är några av kapitelrubrikerna: 
  Oppfinnelsen av telefonen,  
  Telefonen kommer til Norge,  
  Christianiatelefonen,  
  Design,  
  Teknisk utvikling,  
  Manuella telefoner 1880-1934,  
  Specielle telefoner/hustelefoner,  
  Automatiske telefoner 1911-1967,  
  Tastafoner 1980-1987,  
  Telefoner 1988-1999,  
  ISDN-telefoner,  
  Komponenter og tilleggsutstyr,  
  Ordforklaring,  
  Litteratur. 
 

Detta är en mycket trevlig bok för samlare av tele-
historia med många bra bilder och informativ text. 

 
Förutom ett stort antal apparater av Elektrisk Bureaus 
tillverkning visas också telefoner från Ericsson, Tele-
grafverkets Verkstad; Siemens, Bell, Standard Elec-
tric m fl tillverkare i bild.   
Christianiatelefonen och andra telefonföreningar pre-
senteras med årtal för start , automatisering och inlö-
sen. 
En ordlista med telefontermer på norska är inte fel! 
Boken kan beställas från Norsk Telemuseum. För 
närmare information gå in på deras hemsida  
http://www.telemuseum.no 
Boken finner du under  ”BUTIKK” 
 

Ove 
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Tekniska museet en utställning om telefondesign. 
 

Den 21 oktober 2005 öppnar Tekniska museet en utställning om telefondesign som ock-
så blir museets bidrag till Designåret. Utställningen utgör den första av fyra delar i muse-
ets satsning på IT- och kommunikationshistoria. Övriga delar är en utställning om ljudre-
producerande föremål, från fonograf till mp3-spelare, en övergripande utställning om IT 
och kommunikation samt ett mediacenter med TV, radio och tidningsredaktion som skall 
rikta sig mot skolungdom. Datum för invigning av dessa är inte bestämd ännu men pla-
neras till början av 2006. 
 

Utställningen baseras på ett forskningsprojekt  av designhistorikern Lasse Brunnström. 
Redan för ett par år sedan kontaktade Lasse Telemuseum eftersom han fått möjlighet att 
forska i telefondesign. I museets arkiv och samlingar fanns många exempel från telefo-
nens första år till idag med en unik internationell bredd som han noga studerade. Bland 
annat LM Ericssons gamla konkurrentarkiv från fabriken i Bollmora med telefoner från 
hela världen under 1920-40-talen är representerade.  
 

Projektet föreligger nu som bokmanus och vi ser fram mot produktionen av denna bok 
som verkligen saknats. Manuset har utgjort underlag för utställningen och har bearbetats 
av museets medarbetare.  

 
I denna italienska telefon, Rialto (Italtel, år 
1972), finner man likheter med bron Ponte 
di Rialto i Venedig, men också med Krae-
pelins Unifon från år 1943.  
Rialto designades av Giorgio Giugiaro, som 
kanske är mer känd för designen av Lotus 
Esprit och Maserati Merak samma år. 

Ett flertal nya perspektiv presenteras på telefonen som artefakt i en utställning som spän-
ner från 1870-talets bräd- och lådtelefoner till samtidens allra fräckaste mobiltelefoner.  
 

Här görs en typisering av det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets apparater med förslag 
till nya begrepp. Här diskuteras ytans, materialets och positionens betydelse i telefonde-
signen liksom olika åtgärder för att underlätta handhavandet.  
Bakgrunden till utformningen av 1931 års bakelittelefon presenteras liksom material kring 
de båda framtidsprojekten Erifonen och Unifonen. Här finns högtalartelefoner, snabbtele-
foner och sladdlösa telefoner.  
Tekniska museet har vaskat fram gamla Telemuseums intressantaste apparater och har 
dessutom lånat och köpt in ett stort antal som aldrig förr visats i Sverige. I sammanlagt 
sex jättelika montrar visas drygt 200 olika modeller, vilket gör den här utställningen till 
den kanske största någonsin 
 
Anders Lindeberg-Lindvet , Lasse Brunnström 
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"Gamle Svarten" med olika loggor. 
 

När jag granskade mina svarta bakelitapparater, Gamle Svarten alias BC 330 
(TVT) eller DBH 1101-03 (LME), fann jag att det hade olika loggor. Se 
bifogade bilder. Tre olika svenska och en finsk. Finns det någon som har 
ytterligare någon logga förutom dessa? Vore intressant att få veta om det 
finns flera från olika länder i Sverige? Jag vet ju att Ericsson tillverkade 
denna apparat i många olika länder, men vilka? Har du någon med annorlunda 
logga så skicka in din bild till Phonetiken (phonetiken@stsf.org). 
 

Henrik 

En av mina BC330 har en kåpa tillverkad på 1960-
talet! Den har det märke som synst till höger och som 
väl oftast hittas på BC560. Jag hittade också  en EB 
logga i den norska telefonboken (se sid 13) men den 
gick tyvärr inte att scanna  in. Kanske någon  har en 
norsk bakelitapparat och kan ta ett foto. 
 

Ove 



 
Här är en gammal rubrik tillbaka igen. Denna  
gång får vi tips från Patrik Nilsson om utbyte  
av delar på Ericofonen. 
 

Demontering av den röda knappen i botten 
1. För det lilla metallblecket utåt (i  riktning  
     mot transformatorn).   Se bild 
2. Den röda knappen är nu lös. 
 

Montering av den röda knappen  
1. Sätt tillbaka den röda knappen. 
2. För det lilla metallblecket vid  
   transformatorn inåt, så att knappen låses igen. 

Byte av fjäder  i fingerskivan. 
Den röda klykknappen skall vara demonterad 
 1. Demontera Ericofonens  svarta hålskiva genom att lossa muttern med t ex en spetstång. 
 2. Demontera den trasiga fjädern 
 3. Ta bort resterna av den gamla fjädern ur "koppen"  
 4. Ta fram en fingerskiva från en Dialog,  BC560 eller annan telefon med samma typ av 
     fingerskiva 
 5. Ta bort hålskivan så att du kommer åt fjäder med hållare.  
Ta  
     loss fjädern ur hållaren. 
     Montera den i  Ericofonens "kopp" tänk på riktningen så att   
     den blir  rätt. 
 6. Sätt "koppen" på plats igen. 
 7. Sätt tillbaka fingerskivan och spänn fast "låsmuttern" igen 
 8. Ta bort skruvarna som håller centrifugalbromsen och kugg-
hjulet på plats. 
 9. Vrid fingerskivan med snällt våld två varv medurs så att fjä-
dern blir spänd. 
10. Sätt tillbaka centrifugalbromsen och kugghjulet och skruva fast dessa igen. 
11. Nu går fingerskivan att använda på normalt sätt igen. 
 
Ett vanligt men enkelt åtgärdat problem i Ericofonen är att den röda knappen i botten går 
trögt eller att den har fastnat. Demontera då denna och torka av "pinnen" på knappen med 
hushållspapper. Sätt tillbaka den igen. Kontrollera att den löper lätt. 
 

Om det finns något intresse för ersättningsmikrofoner, oanvända kolkornsmikrofoner samt 
"gummiringar" till Ericofon så kan jag skaffa fram sådana. 
De är ej original men går bra att använda till Ericfonen. 
 
Patrik Nilsson  

 

        Hållare för fjäder 

  

 
Tips och trix. 
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Tekniska Museets Vänner, TMV. 
 

Som medlem i TMV hittade jag ett intressant studiebesök som lockade mig. 
 Söndagen den 28 augusti bjöd TMV in till en vandring runt LM-staden i Midsommar-
kransen. Det var skriftställare Anders Johnson, f.d. chefredaktör på DN, som skrivit bo-
ken ”LM-staden – Folkhem i förort” som berättade om områdets utveckling och guidade 
runt bland bostadshus, parker och fabriksbyggnader.  
 

År 1940 flyttade LM Ericsson till sin nya huvudanläggning 
HF (HF = huvudfabriken) vid Telefonplan. Det var en hyper-
modern fabriks- och kontorsbyggnad präglad av taylorism 
och funktionalism. Runt fabriken växte LM-staden upp med 
smalhus och självbyggda småhus. Här skapade de ett folkhem 
präglat av ingenjörstänkande, utvecklingstro och samförstånd.  
 

Anders är en mycket skicklig berättare och de tre timmar som 
föreläsningen och rundvandringen varade försvann på nolltid. 
Hans bok är klar i manuskript och beräknas att komma ut i 
mars nästa år. Ser med spänning fram emot att få läsa den. 
Finns det intresse i STSF så kan vi ju alltid fråga TMV om 
evenemanget kan upprepas. 
 

Henrik Lundin 

Några ”fingerskivor” från olika tider 
 

Hur en fingerskiva ser ut minns väl fortfarande de flesta även om 
telefoner har utrustats med knappsats i rätt många år nu. Ericsson 
konstruerade sin första fingerskiva redan 1895. Den såg litet an-
norlunda ut än de skivor vi minns,  men fungerade elektriskt på 
samma sätt. Siffrorna slås här genom att man drar hjulet eller 
”trumman” mot sig. 
 

På samma sätt används fingerskivan på Siemens ”Trommel-
wähler” från 1953, nästan 60 år senare.  Trommelwähler, speciellt 
färgade varianter, är eftersökta telefoner bland tyska samlare .   

En annan apparat med liknande funk-
tion är Betulanders telefon från 1916 
som togs fram för användning vid de 
första växlarna med koordinatväljare. 
Här ställer man in numret med spakar-
na. Det slås sedan automatiskt när man 
lyfter luren. En nackdel är att man här 
måste ha lika många spakar som som 
siffror i telefonnumret. 
 

Ove 

   LM Ericsson 1895 

Betulander 1916 Siemens 1953 
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Tekniska museet efterlyser ljudapparater! 
 

Har du en bergsprängare, synt eller mp3-spelare? De kan-
ske kan visas på Tekniska museet. Där öppnar i höst en 
ny utställning av apparater för att spela upp musik.  
 

Självspelande instrument, fonografer, grammofoner och 
bandspelare är några av de föremål från museets samling-
ar som kommer visas. Utställningen handlar inte bara om 
teknik. Utan även om hur de tekniska framstegen påver-
kar musiken och oss människor.  
 

Utvecklingen pågår än i dag. Därför söker museet bland 
annat syntar, bandspelare, cd-spelare och mp3-spelare 
från de senaste årtiondena till utställningen.  
 

Titta i listan och leta i gömmorna. Kanske blir det just din 
bandspelare som får vara med i utställningen.  
 
Bärbar kassettbandspelare från ca 1980, exempelvis Hitachi bergsprängare. 
Bärbar CD-spelare från mitten av 1980 talet  
Avancerat kassettdäck med Dolby från 1970-talets slut.  
Flerkanalig bandspelare "Portastudio".  
CDI interaktiv CD-spelare från Philips.  
DAT-ljudbandspelare Sony ca 1986.  
Audio CD-brännare ca 1990.  
Minidiscspelare ca 1992 Tidiga MP3-spelare ca 1998. 
MP3-spelare Apple iPod första generationen.  
Synth med sequencer, tidigt 1970-tal, exempelvis Oberheim.  
Musikdator 1980-t, Atari med inbyggt MIDI interface Programvara: Cubase alt.  
Creator.  
Trummaskin, exempelvis Roland TR-303 - TR-808.  
Sampler från mitten av 1980-t, exempelvis Emulator II. 
 
 
 

 



Avgiftsbössa yttre CG 500 eller CG 505 sökes till  telefonkiosken på 
Skansen    Kan vara grön, svart eller svart med text 
Henrik Lundin,  08-754 33 47  email: henrik.r.lundin@telia.com 
 
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 
 
Fyra-magneters induktor till väggapparat.LM Ericsson  
Henrik Lundin,  08-754 33 47  email: henrik.r.lundin@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 

Diavoxkåpor, 12 kn, Beige, Svarta, Violetta och Blå. Diavoxkåpor, 13 kn, 
Vita, Beige, Gröna och Röda. Passa att byta färg på din telefon. 
Inb. årgångar av TELE, 1949-1971, 1973, 1975-1986, 1991-1994  Billigt!,  
Engelska upplagan av TELE 1991-1992, 1993-1994,  500-väljar tallrik,    
Multimil 2048 nummersändare DYYA 10108.  Helix 206 telefonapparat.   
Signalapparat. EH 1570/220. Se sid 297 i Telegrafverkets materiel 1931.    
Televerkets Materielkatalog från 1974.  Televerkets Verktygskatalog från 
1949.  Tele-verkets Telefonapparatscheman från 1956.  Teleböckerna nr 5. 
ALEXANDERSON av Bengt V Nilsson. 
Henrik Lundin,  08-754 33 47  email: henrik.r.lundin@telia.com 
 
Några danska Ericofoner kommer att säljas på höstmötet. Antalet är begrän-
sat ,varje medlem får köpa högst en apparat. Priset kommer att bli 400 kr. 
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 Bengt  Almqvist väntar på kunderna vid radio-  och telemässan i 

Olofsström där STSF deltog och spred information om föreningen 


