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ORDFÖRANDEN ORERAR.
Hej igen. Nu har det redan gått ett halvår sedan
jag blev ordförande i STSF.
Vad har då hänt sedan dess? En sak som jag påverkat är att vi ska försöka att ge ut Phonetiken
med fyra nummer under nästa år. Det innebär att
vi alla måste hjälpas åt med artiklar, kåserier mm
för att fylla vårt medlemsblad med vettigt innehåll. Hoppas att ni alla vill hjälpa till!
Deadline för tryckningen av respektive nummer
under 2006 blir den 25 februari, 25 maj, 25 augusti samt den 25 november 2006. Senast till
dessa datum vill vi ha in era bidrag till tidningen. Glöm inte heller våra annonser,
Önskas och Finnes. Där kan du bli av med dina dubbletter och kanske finna den reservdel eller den telefonapparat som du saknar i din samling.
Den andra stora händelse som skett är att undertecknat har talat inför stor publik på
Skansen. Som några observanta läsare noterat så fanns i förra numret ett PRESS
STOPP på sid. 12. Det gällde invigningen av det telefonkulturhistoriska linjenätet på
Skansen. Cortina Lange som är avdelningschef på Skansen kulturhistoriska avdelning var konferencier på det högtidliga mötet. Skansens nye chef John Brattmyhr var
förste talare och hälsade alla välkomna. Därefter talade Ove Alm från TeliaSonera
och avslutade sitt tal med att överlämna linjenätet som en gåva till Skansen.
Sist i raden av talare kom jag. Vad jag sa då har jag redan glömt, men pirrigt var det.
Men det var ett intressant och trevligt program som Skansen arrangerat. Anders
Åborg spelade och sjöng en gammal telefonarvisa bl. a. Hur tråddragning gick till
visade Nils Olander från Tekniska Museet ute på gräsmattan vid Hazeliushuset. Britta Isaksson Bergholm demonstrerade hur en proppväxel från förra seklets början
fungerade. Etnolog och teknikhistoriker Jan Garnet berättade på mekaniska verkstadens gård om "samtalen som förändrade Sverige". Ericssons Film & Videoklubb
visade en egenproduktion om hur arbetet med stolplinjenätet gick till. Guidning utefter linjenätet utfördes i två grupper där Leif Kindahl tog hand om en grupp och jag
en. Vid linjens slut bjöd Skansen på ett smakprov på "telefonarlunchen", öl och korv.
Det var roligt att några STSF: are observerat presstoppet och var med på invigningen. För alla andra hoppas jag att ni vid tillfälle kan besöka Skansen och beskåda det
telekulturhistoriska telenätet.
Henrik Lundin
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Kassörens koll
Året lider mot sitt slut och det börjar bli dags för
bokslut. Jag kan inte annat än att konstatera att
föreningens ekonomi är mycket god. Detta gör att vi
nu bland annat vågar öka antalet nummer av
Phonetiken till fyra per år. Fler nummer är i och för
sig inte bara en ekonomisk fråga utan det handlar
även om att ha något att fylla dem med. Alla
medlemmar är givetvis välkomna att skriva artiklar!
Sedan jag tog över som kassör i somras har vi fått
fyra nya medlemmar, nämligen: Kjell Magnusson,
Per-Gustaf Persson, Lars Ilshammar och Ivan
Lundquist. Vi är mycket glada över detta och hälsar
dem varmt välkomna! Under samma period har vi tyvärr också förlorat fyra
medlemmar, vilket gör att vi fortfarande är totalt 183 medlemmar. Av dessa är 8
andra föreningar, 13 utländska medlemmar och 3 hedersmedlemmar.
Som du kanske lagt märke till har du fått ett inbetalningskort tillsammans med
detta nummer av Phonetiken. Det är med andra ord dags för att betala
medlemsavgiften för 2006. Det handlar inte om så mycket pengar, men det är ändå
viktigt att du inte glömmer att betala avgiften i tid. Det skulle nämligen
underlätta en hel del för mig som kassör att slippa det tidskrävande arbete med att
påminna alla som glömt.
Till sist vill jag be dig att kontrollera att dina adressuppgifter, telefonnummer och e
-postadress som står i medlemsförteckningen är korrekta. Det händer ofta att
utskicken "studsar" på grund av felaktiga adressuppgifter. Så om du inte vill missa
något, se till att alla uppgifter stämmer!
Nog med pekpinnar. Julen är snart här och vad vore en jul utan lite knep och knåp.
Några sidor längre fram finner du en liten jultävling som jag varmt
rekommenderar.
God jul och gott nytt år!
Fredrik Roos
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Styrelsen har möte i cyberspace.
Styrelsemötet den 18 augusti kan man säga var en milsten i förenings möteshistoria då vi för första gången hade ett styrelsemöte
i cyberspace. Nu låter detta kanske lite konstigt i mångas öron
men i praktiken är inte detta mer märkvärdigt än en vanlig telefonkonferens, nästan. Med en vanlig telefonkonferens kan man
”bara” prata men med denna nya variant kan man nämligen göra
så mycket mer t ex skicka datafiler, skicka länkar till sidor på
Internet och chatta med varandra. Ljudet är dessutom alldeles utmärkt.

Det är dock en liten hake med allt detta och det är att alla som deltar måste ha:
 En dator
 Hörlurar med mikrofon (Med en adapter går det också att koppla in ”vanliga”
telefoner till datorn)
 Ett program installerat för att hantera denna kommunikation
 Bredband.
Det bästa är dock att allt detta är gratis! En vanlig telefonkonferens skulle ha kostat
föreningen många sköna hundralappar.
Skype (som vi använde vid detta tillfälle) är ett gratisprogram som ger användaren möjlighet att prata över bredband, i allmänt tal kallas detta för IP-telefoni. Med Skype kan
du också ringa till en vanlig telefon till de flesta länder i världen för bara 18 öre/ min.
Du kan också få ett eget (riktigt) lokalt telefonnummer till ett antal länder i världen.
Prova och ring till mig på 08 501 64 380 eller till styrelsen på 08 55 92 36 06. Mer
information om Skype finns på www.skype.com.

PS Det finns dock en stor nackdel och det är att vi inte kan använda
våra klenoder. Suck! DS
Bengt Lidforss

TACK för ORDFÖRANDEKLUBBAN!
I föreningens begynnelse så använde vår ordförande en mikrotelefon från en BC 330:a
som ordförandeklubba. Vår medlem Alvar Persson i Fagersta tyckte att STSF skulle ha
en riktig klubba. Han gick hem och tillverkade en ordförandeklubba till föreningen.
Tråkigt nog så försvann vår ordförandeklubba någon gång i skiftet mellan ordförande
1 och 2. Vart klubban tagit vägen vet vi inte.
När jag nu tillträdde som ordförande nr 3 så kom Alvar med en ny klubba till föreningen, se bild. Tack för det Alvar!
Jag lovar att göra mitt bästa för att
hedra klubban och inte förlora den.
Det är ett mycket vackert arbete.

Ett stort TACK från hela föreningen.
Henrik
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Höstmötet
Lördagen den 22 oktober var det dags för årets
höstmöte på Tekniska Museet i Stockholm. Mötet
började med mingel och fika i museets hörsal. En
hel del STSF medlemmar hade mött upp, och för
oss som är ganska färska i föreningen fanns det
många nya ansikten. Även SVT fanns på plats för
att filma dagens möte. TV programmet som detta
är tänkt att ingå i kommer någon gång nästa år.
Mer information lär säkerligen dyka upp i senare
nummer av Phonetiken.
Henrik hälsade alla välkomna till mötet och efter
några ord från SVT:s filmteam var det dags för
dagens höjdpunkt, rundvandring i Tekniska Museets nya
utställning "Älskade telefon - En designhistoria" med Anders
Lindeberg som guide. Utställningen visar hur teknik, funktion
och mode, samt olika material och tillverkningsprocesser har
påverkat telefondesignen genom tiderna. Här visas både telefoner från det numera nedlagda Telemuseums samlingar samt en
del nytillskott, allt från de första telefonerna fram till dagens
mobiler med megapixelkameror. En mycket uppskattad utställning som definitivt är värd ett besök.
Henrik hälsar välkommen

Efter rundvandringen var det åter dags att samlas i hörsalen för
utförsäljning av föreningens stora lager av danska Ericofoner,
en mycket passande avslutning på mötet med tanke på Ericofonens unika design. De finare exemplaren gick för fyrahundra
kronor styck, medan man för en hundring kunde få ett renoveMonofon
ringsobjekt med sig hem. Många tog chansen att förse sig med
både en och två telefoner, och större delen av lagret gick åt. Övriga besökare på
Tekniska Museet måste undrat vad som var på gång när vi kom på en lång rad
genom museet med en massa "Kobror" i händerna.
Efter mötet var det så klart samling på parkeringen för den obligatoriska bagageluckeförsäljningen. En skara ivriga STSF:are förflyttade sig från bil till bil efterhand som
nya bagageluckor öppnades, det gällde att vara först fram för att göra det bästa fyndet.
Henrik hade nog den mest välfyllda bagageluckan, och som en bra försäljare lyckades
han få många av oss att slå till på allt från telefoniböcker till Diavoxkåpor och en
gammal kristallmottagare. Själva gick vi därifrån med ett torrelement från Kungliga
Telegrafverket för tjugo kronor, ett riktigt fynd!
Ulf Collovin & Victoria Mattisson
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Presentation av nye vice sekreteraren.
Mats Andersson heter jag och bor Långshyttan som ligger i södra dalarna. Har varit
med i föreningen nästan sen starten och samlat teknika många år. När det gäller
telesamlandet är det växlar, telefonautomater med tillhörande kiosker samt verktyg
som lockat mest, men även annat telemateriel, allt från äggkoppar till elverk.
Vanliga telefoner finns också. Några exempel på mina andra samlarområden är
biografteknik, varuautomater och andra myntopererade automater samt ficklampor.
Mats Andersson
Nedan: Bild på Mats i tidningen Nostalgibörsen

Produktnytt 1953

För abonnenter som ringer mycket till vissa
bestämda nummer, tillhandahåller Televerket numera en automatisk impulssändare,
kallad Telerapid. Denna apparat kan sända
högst 50 olika abonnentnummer, vilka
måste bestämmas i förväg. För rikssamtal
och samtal till abonnenter vilkas nummer ej
finns i impulssändaren, skall fingerskivan
användas som vanligt. Apparaten drivs av
ett urverk och verkar som en automatisk
fingerskiva. Fördelen med apparaten är, att
man inte behöver minnas numret utan endast ställer in en knapp vid namnet på tablån och sedan trycker ned uppdragningsmekanismen för urverket. Apparaten kostar
150 kr i inträdesavgift och 8 kr per kvartal.
Ur: Det hände 1953
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Videofilm om Skansenprojektet.
Jag var lite snabb när jag "mailade" ut om en 15 min videofilm om Skansenprojektet.
För er som missat vad Skansenprojektet är, så kan jag informera om att det handlar om
att vi initierat byggandet av ett linjenät med järntråd 3 mm (och bronstråd 1 mm) på
stolpar i Skansens stadskvarter. Hela bygget filmades för att dokumentera hur det gick
till. Filmarna var Ericssons Film- & Videoklubb som ställde upp samtliga dagar som
bygget pågick och dokumenterade arbetet. Till invigningen hade de gjort en kortfilm på
15 min som visades i Mekaniska verkstaden. Det var den filmen som jag mailade ut om
till STSF: s medlemmar för att efterhöra intresset för. 15 personer anmälde sitt intresse
för den filmen.
Jag vill nu upprepa förfrågan med ett litet tillägg. Jag har varit i kontakt med Ericssons
Film- & Videoklubb och fått utförligare information om deras produktion. Se dessa
rader från EF&V:
”Köper man den existerande filmen som visades vid invigningen så kostar den på
DVD -skiva med fodral 100 kr. Om man köper 40 eller fler är priset 80 kr per styck.
Vi har nu startat arbetet med de övriga filmerna och blir förhoppningsvis klara under
januari. Det blir en lång film, kanske 50 min, om nätet och dess byggnad inkluderande
John-Lars tal. Det blir dessutom ett antal specialfilmer om varje arbetsmoment samt
film från invigningen samt det planerade landsortsnätet.
Alla dessa filmer kommer att göras tillgängliga i en DVD-box. I denna box kommer
också att ingå den existerande korta filmen.
Denna box kommer att kosta 250 kr. Om man köper minst 40 är priset per box 200
kr.”
För mig lät alternativet med DVD-box mycket attraktivt. Därför går jag ut till alla medlemmar i STSF via Phonetiken för att ge er möjlighet att beställa DVD-boxen, alternativt bara DVD-skivan. En chans ni inte bör missa!
Ni som svarade på mitt utskick via mail har möjlighet att ändra till DVD-boxen om ni
vill. Återkom då snarast om vilket alternativ ni vill ha.
Meddela mig följande, gäller alla som önskar en kopia av filmen/erna:
Alt 1 DVD-skivan för 100 kr (80 kr om minst 40 beställer).
Alt 2 DVD-boxen för 250 kr (200 kr om minst 40 beställer). OBS Alt 2 innehåller
även alt 1.
Porto tillkommer för utskick av box/skivan.
Jag har inte sett den färdiga produktionen av alt 2 men alt 1 var mycket bra gjord. Jag
har stort förtroende för grabbarna i Ericssons Film- & Videoklubb och tror inte någon
blir besviken på resultatet av filmerna. Fundera vilket alternativ ni vill ha och återkom
till mig.
Jag vill ha er beställning senast den 5:e januari 2006.
Hälsningar Henrik Lundin.
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Saxat av Tommy ur ’I bergslagen för femtio år sedan’ utgiven 1926. Förf. Alfhild Cnattingius

NORA TELEGRAFSTATION 1873.
Under Nora glansperiod i affärshänseende saknades här,
märkvärdigt nog, en statens telegrafstation.
Alltsedan Nora-Ervallabanans tillkomst 1856 hade visserligen möjlighet funnits att per järnvägstelegraf komma i
förbindelse med det övriga Sverige, Norge och Danmark;
men telegramexpeditionen var mindre tillfredsställande.
Vid järnvägen kom den privata telegraferingen i andra
rummet. Telegrammet kunde bliva expedierat i dag, men
också i morgon. Det skulle av avsändaren inskrivas i en
vid järnvägsstationen befintlig telegrambok och avsändaAlfhild Cnattingius
ren hade då tillfälle att få studera alla i boken förut inskrivna telegrammer och kunde efter dessa justera sitt affärsanbud.
Den 8 nov. 1873 blev äntligen i Nora öppnad en statens telegrafstation. Till föreståndare förordnades e. o. telegrafassistenten, telegrafisten Alfhild Cnattingius, som
förut, från 1866, varit föreståndare för Nylands telegrafstation vid Ångermanälven.
Fröken Cnattingius tjänstgjorde sedan vid Nora telegrafstation som ordinarie föreståndare intill 1/4 1908 och enligt extra förordnanden intill 1918.
I början av 80-talet byggde ett privatbolag telefonnät i Nora och omnejd. Telefonstation inrättades i Nora 1883 med fröknarna Maria och Anna Nilsson som telefonister.
1895 inköpte staten privatbolagets telefonnät och telefonisterna blevo statsanställda.
Man får hoppas att de funno kronans kaka dryg, ty inte var hon på den tiden stor.
Staten var inte en så mild herre då som nu - isynnerhet inte mot damerna!
Telefonisterna här fingo 30 å 40 kronor pr månad.
Telegrafstationens föreståndare avlönades 1873, i dyrtiden efter 1870-71 års krig,
med 800 kr. pr år och fri bostad. Semester förekom icke för någon. Och överstyrelsen var inte nådig: föreståndaren för Nora telegrafstation beordrades att plus
stationsräkenskaperna och 8 timmars apparattjänst vid telegrafen »utan kostnad för
telegrafverket» bestrida nattjänstgöring vid telefon.
Här hjälpte inga protester. Karl Staaff vädjade till riksdagen angående behörigheten
av en dylik bestämmelse; men verkan härav blev åtminstone inte omedelbar, ty under 13 år framåt fick föreståndaren i Nora ensam bestrida nattjänstgöring vid telefon.
Enda ersättningen skulle utgöras av en påringningsavgift från abonnenten. Men när
alarmklockan ljöd och man rusat upp i natten, så försvann merendels den extra kronan in's Blaue, ty än var det »luftis» och än var det en »glad» abonnent, som urskuldade sig med , att han bara »fösste vid telefon».
Forts på sid 12
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Medan telefonpriserna rasar
Min gamle far var en särling, t o m hemma i byn. Han var nästan 50 år fyllda när jag
föddes och såg minst ytterligare 20 år äldre ut med följd att jag som smågrabb skämdes
inför mina skolkamrater.
Att vi alltid färdades fram i någon av min fars tusen-kronors bilar gjorde inte saken
bättre. Han inhandlade löpande ytterligare en pluttrig och väl bedagad Saab V4 med
skärmar i olika stadier av rostangrepp. I något fall byttes en bortfallen skärm ut mot en
reserv i en anan färg men pappa brydde sig inte. I hans värld var det viktigare att spara
kronan än att tjäna den.
Tristessen gjorde att jag accepterade det enda nöje som stod till buds - att följa med
pappa på bondauktion - och jag drar mig genast till minnes när vi en gång, väl
framkomna med Saaben, till faderskapets stora irritation upptäckte att arrangörerna
tänkte ta ut en parkeringsavgift.
Pappa får samtidigt syn på ett knallrött, nybyggt och lådliknande hus en bit därifrån.
Han säger till mig med stor emfas. - Vem f-n har byggt ett så j-vla fult hus där, det ser
ju ut som en lagård! Direkt därefter går han fram till en okänd man sysselsatt med att
snitsla upp gulgröna parkeringsremsor och framför samma replik till denne.
Redan då är jag på flykt undan pinsamheterna in mot auktionsområdet men noterar bara
i ögonvrån hur det naturligtvis uppdagas att det är den tilltalade mannens eget hus det
rör sig om.
Så gick det till i början på 1970-talet när den sk rödvinsvänstern drömde om
statsbygget i Albanien, läkarstudenterna i Lund krävde att få gå barfota i solidaritet
med de kinesiska barfotaläkarna och pappa i sällskap med sin lille sladdis ropade in
moraklockor på småländska bondauktioner. Gång på gång fick baksätet i V4-an fällas
och golvuren göra resan hem till byn.
Far brukade få betala mellan 1500 och 2500 för en traditionell moraklocka. Några
Stockholmsarbeten eller originalfärg var det aldrig frågan om. Ändå var det mycket
pengar på den tiden och för vår familj, särskilt som pappa aldrig sålde något och inte
heller var någon framstående familjeförsörjare. Visserligen reparerade han klockor åt
folk i bygden men han hade inte hjärta eller förstånd till att ta betalt.
Klockorna blev till råga på allt aldrig någon vidare investering. Pappa är borta sedan
några år men priserna på hans efterlämnade urverk ligger fortfarande på samma nivå
trots penningvärdets fall.
På samma sätt fluktuerar priserna på nästan allting annat och jag kan inte låta bli att
ständigt fundera på vad som styr våra samlarpsyken.
- Vad är den värd? Den har kostat en miljon! skrek Big-Bengt Erlandsson retoriskt till
mig och pekade på en grönmålad industrimaskin i den tyngre skalan. Jag svarade att
den inte var värd mer än någon var villig att betala just då, varpå Erlandsson synbarligen förvånad noterade att jag inte var "dum", men ibland undrar man ju ändå.
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När pappa köpte klockor skulle de flesta ha kopparsaker och även spinnrockarna
stod högt i kurs. Idag ropas de ut för en spottstyver.
Priserna på Kalle-Anka tidningar, kassaapparater, konstglas och fickur har också
mognat, blomstrat och nästan dött bort. - Det är en skam för det fina 1700talshantverket sa en fickurssamlare nyligen till mig men är det någon som egentligen bryr sig om hantverket i sig? I vart fall vad gäller det ekonomiska värdet
verkar det vara mer trender, moden och "följa John"-beteende som gäller även
bland oss samlare.

Själv började jag tidigt samla på veteranmotorcyklar och då var det inne att ha en
"förkrigare" sedan tog de nostalgiska återfallsknuttarna över och de ville ha 1950talets Vincent, Norton osv.
För min egen del är jag ute ur den leken sedan länge men nu skall det tydligen mest
vara mopeder ända ner på enpetarnas nivå. Priserna på veteranbilarna, T-Fordar
med flera har, sägs det, också sjunkit.
Istället samlar jag telefoner och jagar
nya objekt med en besatts energi. En
av mina första telefoner var en
vacker AC 150, dvs "Telegrafverkets
väggapparat" och för knappt 20 år
sedan betalade jag en dåvarande
arbetskamrat 2500 för den. Idag
kostar en sådan runt 1200 på auktion.
Min första AB 112, dvs "Telegrafverkets bordsapparat", kostade mig
just 1200 på Stockholms Auktionsverk. I dagsläget säljs de runt
300-400 på Tradera eller Blocket.
För egen maskin sålde jag nyligen tre
Cobror - som var rent för unga för att
passa in i min samling - och lade ut
dem på Tradera. De röda inbringade Telegrafverkets väggapparater - här hänger de
600 kr st och den gröna som i och för på rad och faller i värde medan dammet faller.
sig hade en lagning bara 300. Det är
inte länge sedan jag hade kunnat räkna med minst det dubbla.

Backelitapparater kostade tidigare några hundra - nu räcker det med en femtiolapp.
Tio plastapparater i olika modeller o färger sålde jag i ett rop för 300. Man kommer
till ett läge där frakten kostar mer än själva prylen.
Just Stockholms Auktionsverk har gjort tappra försök att sälja de bättre grejorna
men det går trögt. På teknikauktionen i oktober ropade man ut en bättre 1890-tals
väggapparat. Den uppnådde inte utrop och förblev osåld. En smal LM-Ericsson
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väggapparat med det sällsynta sk jubileumsmärket gick för 2700 och den "världsberömda" taxen för 4200:-. Auktions-kompaniet lyckas inte bättre och jag lockades själv att
ropa in några 1890-talsapparater i fortsatt tro på att det var billigt.
I auktionstidningarnas glättiga blad och även i dito antiktidningar basuneras rekordpriserna ut men sällan uppgifter om vad som har gått tillbaka. Precis som om det
handlade om aktieaffärer och att intresset till varje pris måste hållas uppe.
I Amerika har de riktigt gamla fina Bell-telefonerna fallit till halva sitt tidigare värde.
Den prudentlige med oklanderligt intresse för historia, hantverk och kultur säger genast:
Det handlar ju inte om Pengar!, men handen på hjärtat, vilken samlare vill se sina dyrt
förvärvade objekt rasa i värde?
Varför fortsätter man då att köpa sådant man inte "behöver" och var skall det sluta?
Jag fick i alla fall en tankeställare när vår treårige son - åsyna vittne till en del av mina
orgier - förtjust pekade även på Postens numera offentligt skamfilade logotype och sa: Pappa har köpt den!!!
Tomas Söderblom, 046-150760
Nora Telegrafstation 1873. Forts fr sid 9
Föreståndarens bostad inom stationslokalen var dock i allmänhet rätt så trevlig, men när
telefonstationerna på 90-talet nästan överallt i Sverige började sammanslås med telegrafstationerna, så blev detta för de små telegrafstationerna - bostadsstationerna - ytterst
otrevligt. De hundrade trevna små hemmen, som den älskvärde telegrafchefen, generaldirektören Daniel Nordlander, en gång i tiden velat skapa åt ensamma oförsörjda kvinnor, blevo inkräktade. Och de kv. föreståndarnas ställning blev starkt hotad. I regeringsproposition till riksdagen föreslogs att hundra kv. stationsföreståndare skulle ersättas
med manliga stationsmästare, enär Kvinnor inte voro lämpliga förmän för de manliga
reparatörer, som följde med det nytillkomna telefonväsendet.
Telegrafisterna mobiliserade naturligtvis sina gynnare och vänner, men dessa voro på
den tiden inte så många, utan när frågan kom före i Kammaren tycktes försvararna av
regeringsförslaget vara i majoritet och damerna på läktaren blevo allt blekare. Då uppträder biskop Gottfrid Billing med stor pondus och yttrar, att han med förvåning hör att
flertalet tyckes vilja ansluta sig till regeringsförslaget - »ett förslag med en sådan motivering! Hundra oförvitliga kv. tjänstemän skulle få frånträda sina befattningar för att de
inte skulle passa till förmän för manliga reparatörer. Au - mina herrar - all min erfarenhet
säger mig att Kvinnan tvärtom med den största lätthet regerar karlar! Jag yrkar avslag!»
Kammaren skrattade, propositionen blev avslagen och stationsföreståndaren i Nora fick
behålla sin plats. Men strid var det utefter hela linjen. Borgmästare Lindhagen och hela
raden av liberala riksdagsmän, såsom Adolf Hedin, Magnus Höijer, Karl Staaff, E. A.
Nilsson drogo i härnad för den hårt behandlade kvinnliga telegraf- och telefonpersonalen. Och det kom andra tider. Det blev en ny regim, det blev bättre löner, semester och
förmåner av allehanda slag och nu sitter hela telegrafpersonalen på grön kvist.
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Ljuset från Älmhult
Långsamt har vi svenskar vant oss vid att vår röst i världen allt mer kommer från Älmhult eller närmare bestämt från Ingvar Kamprad, Emtaryd, Agunnaryd.
Den kloke smålänningen har med sitt entreprenörskap, sin sparsamhet och därmed låga
priser revolutionerat heminredningen i land efter land. Från början ofta sedd över axeln
men nu respekterad som få.
Så vitt jag vet har dock IKEA vare sig gjort eller sålt telefoner men det hindrar förstås
inte att även vackra sådana kan härstamma från Älmhult.
En dag blir jag uppringd, Riks som det hette förr, just från den småländska möbelmetropolen. Mannen i luren förklarade att han inte hade någon telefon att sälja men väl en
lampa. Aningen skeptisk förklarade jag kort att jag inte samlar på lampor utan just telefoner.
När man som jag basunerar ut sitt privata telefonnummer i alla möjliga sammanhang så
får man lugnt räkna med en hel del märkliga samtal. Allt från busringande barn och
mannen som berättade att han jobbade som drottning på konsultbasis till gubben som
ville sälja "en jävla fin basfiol".
Hur som helst förklarade i detta fall Älmhultaren sig urskuldande att hans lampa uppenbarligen var tillverkad av en gammal telefon i plåt.
Fadern hade gjort sitt livspensum på gamla hederliga Televerket och på sin avtackning
fått den märkliga lampan som present. Både fadern och sonen hade tyckt lampbygget
idiotiskt och hellre sett att telefonen hade bevarats hel men gjort var ju redan gjort och
hos sonen stod nu lampan många år senare.
Oftast blir jag skeptisk när jag hör ordet plåttelefon. Det handlar mestadels om en svart
tråkig låda från 20-30-talen eller i bästa fall en luggsliten AB 112 som vi alla redan har
för många av.
Men det jag genast fäste mig vid i detta fall var att sonen beskrev telefonen som brunmålad och försedd med en stilig "vikinga-kors-dekal". Tyvärr hade man borrat stora hål
i lådan för kablarna till lampan anförtrodde mig dock säljaren.
Jag gissade och hoppades på att lampan hade varit en ådringsmålad apparat och eftersom man, till skillnad från de svartlackade, ser dessa högst sällan styrde jag och familjen, bensinpengarna till trots, kosan till Älmhult en söndagseftermiddag i november.
Mina förhoppningar infriades. Det hela visade sig vara en ådringsmålad CG 100 utstämplad 1905. Som tur var hade lampbyggarna i själva verket använt de ordinarie
kabelhålen så den enda egentliga skadan var att ett hål borrats för strömbrytaren på ena
långsidan av lådan samt att lurens skaft var helt sönderborrat för lamphållaren. En del
av innanmätet torde även saknas. Tyvärr har jag ingen orörd apparat att jämföra med.
(Har du ? Ring !)

13

I övrigt var telefonen i skick som ny med mycket välbevarad ådringsmålning och
dekaler. På ena sidan den vanliga LME dekalen, på andra sidan en märklig dekal med
tre kryss.
Detta var första gången jag såg en sådan dekal i verkligheten. Jag har dock sett den i
LME:s kataloger tidigare och påminner mig även att någon holländsk samlare skickat
bilder på en apparat med samma dekal.
I föreningens film förekommer en svart och en ådringsmålad variant av denna telefon
men den bruna har i det fallet en annan dekal, så vitt jag förstår just en dekal för den
holländska marknaden.
Nyligen såldes en plåtren och ganska illa
medfaren telefon av samma typ på Anders
Antik i Landskrona och så här i efterhand
förbannar jag förstås mig själv att jag inte
köpte den. Då hade ju reservdelsfrågan varit
löst.

Att få till en del av innanmätet återstår. Även
att reparera hålet i ena sidan utan att det syns
blir mycket svårt. Kanske man kan nödkamouflera det med en krok för en extra
hörtelefon - det återstår att se.
Hur som helst får du som har delar eller vet
något mer om denna apparatmodell, eller
denna dekal, gärna höra av dig.
Tomas Söderblom
Årets nyhet i IKEA-katalogen,
lampan "Älmhult"...
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046-328181

Militär Telefonapparat 386
En liten presentation
Denna telefonapparat blev speciellt framtagen för användning i försvarets luftbevakningstorn. Den kan hantera såväl vanlig ringsignal 20 Hz som tonsignal 1425 Hz. För
säker ringsignalering på direktkopplade telefonanslutningar över långa avstånd använder
försvaret sig av tonsignal 1425 Hz. Den konstruerades på 1960-talet av en ingenjör vid
Jämtlands Flygflottilj, F4, på Frösön. Han hette Ejnar Eriksson och var från Hackås i
Jämtlands län. Det är han som är upphovet till tonsvararen, presenterad i ett tidigare
nummer av Phonetiken.
Telefonen är tänkt att anslutas till direktkopplade nät, men kan även användas som normal tvåtrådigt ansluten telefon såväl i LB- som CB-nät. Den möjliggör även anslutning
fyrtrådigt direkt till fyrtrådsledning. Omkoppling två- till fyrtråd sker vid en omkoppling
inne i elektronikdelen. Telefonen har tillverkats av SATT, dvs Svenska Aktiebolaget
Trådlös Telegrafi.

Något om konstruktionen
Telefonen har ett hölje och lock av plåt. Kan även förses med bärrem i likhet med ”fältapa m/37”. Locket skyddar frontpanelen under transport och förvaring. På frontpanelen
finns samtliga manöverorgan och polskruvar för anslutning av telefonlinjer. På frontpanelen återfinns även fingerskiva och vev till handinduktor.

Telefonen strömförsörjes av 4 st 1,5 V stavbatterier
i särskild batterihållare. På insidan av frontpanelen
sitter elektroniken uppbyggd på tre stycken kretskort av glasfiberarmerad epoxyharts. Kretskortens
funktioner är: förstärkarkort, tonmottagarkort 1425
Hz, tongeneratorkort 1425 Hz. Handmikrotelefonen
har magnetiska kapslar (hörtelefon- och mikrofonkapsel är identiska). Man anser att ljudkvalitén blir
bättre med dessa kapslar. Förstärkarkortet arbetar
som mikrofonförstärkare för den magnetiska mikrofonen. På kortet sitter även taltransformatorn.
Telefonapparat 386 finns i en utvecklad version som
tfnapparat 387. Den har förutom 386:ans funktioner, förmåga att tjänstgöra som signalöverdrag
med ett inbyggt sådant. Den kan t ex användas på
ställen som saknar fast installerad signalomformarutrustning.

Hans Hägglund
Östersund
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Ytbehandling av trä med Shellackpolityr, del 1
Bakgrund
Ordet Schellack kommer av det nederländska ordet schellak, av schel 'skal', 'fjäll' och
lak 'lack'. Det är en alkohollöslig harts från avsöndring från vedartade ärtväxter, t.ex.
euforbia- och fikus-arter genom inverkan av den indiska lacksköldlusen Kerria Lacca.
Vid framställning skrapas hartsen av, smälts, renas och eventuellt bleks samt säljs som
ljust gulaktiga flingor. Flingorna kan ha olika renhet och även bestå av andra hartser
beroende på insekter och framställningsmetod.
Möbelpolityr baserad på shellack användes huvudsakligen under tidsperioden 17501920 då den ersattes med olika cellulosalacker.
Schellack har förutom som polityr haft mycket stor användning vid tillverkning av till
exempel sigillack, läderlack, svart och kulört tusch samt de äldre grammofonskivorna
populärt benämnda ”stenkakor”.
Schellack var länge svårt att få tag i vilket gjorde att andra hartser kom till användning
som tillsatser. Mycket tyder på att hantverkarna i snickeriverkstäderna blandade och
"trollade" bl. a. med olika hartser och lösningsmedel för att få sin egen förträffliga polityr. I dag kan vi konstatera att beredning av möbelpolityr likväl som strykningstekniker
skiftar beroende på person och erfarenhet och därför beskriver vi här enbart en av flera
bra metoder.
Den typ av lackflingor som oftast används vid möbelrenovering benämns ”Lemon” och
har en mörk karaktär. Den marknadsförs bland annat av Ernst P AB i förpackningar om
1 Kg och kostar ca 150:-

Beredning av polityr
Den oftast rekommenderade blandningen för beredningen är 30 volymprocent flingor
och 70 procent alkohol. Alkoholen skall ha så låg vattenhalt som möjligt. Det går att
använda T-Röd som har en etanolhalt på över 80 % förutom Aceton och Metylacetat.
För bästa resultat rekommenderas Recto lösningsmedel. En högre andel alkohol i polityren ger bättre penetration av porer i trä och lackskikt men även ett tunnare lackskikt
som kan resultera i större risk för rinning. Blandningsproportionen är därför något som
var och en behöver experimentera fram beroende på arbetsstyckets utformning och
poleringsteknik.
Som vi nämnt inledningsvis består flingorna av flera olika hartser och är inte helt rent.
Av den anledningen beskrivs här gumo-metoden för att raffinera den blivande polityren
ytterligare för bästa resultat.
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Första steget är att lösa flingorna. Lägg dessa på en duk av finmaskigt linne. Knyt
sedan ihop duken med ett tunt ofärgat snöre (prova snöret med T-Röd) så att det
bildas en boll. Häll Recto-lösningen i en återförslutningsbar glasburk och häng
linnebollen i snörändorna så att bollen delvis täcks av lösningen, men att den inte når
botten. Lås snörändorna med locket och burken se till att locket håller tätt. Flingorna
kommer nu att lösas upp och de olösta hartsresterna stannar kvar i linnet. Detta kan ta
några dagar bland annat beroende på temperaturen i rummet. Påskynda processen
genom att försiktigt skaka burken några gånger per dag. De mindre oönskade
partiklarna ser du som grumligheter i botten av vätskan. Dessa ska vi reducera i det
andra steget.
Ett vanligt melittafilter har högre finmaskighet än linneduk. Sila vätskan från första
steget genom filtret. Tänk på att använda en filterbehållare med kanaler eller vertikala
åsar på väggarna så att vätskan lätt kan passera genom filtret utefter behållarens sidor.
I annat fall drar filtreringen ut på tiden om större delen av vätskan ska passera genom
botten av filtret där ansamlingen av partiklar är störst.
På detta sätt har du nu fått en ren och fin schellackslösning som kan stå länge utan att
det blir några utfällningar på burkens botten.
I en senare artikel kommer vi att beskriva rengörning, träbehandling och polering av
arbetsmaterialet.

Färgglada telefonkiosker
Under 1955 infördes en ny giv vid
färgsättningen av verkets telefonkiosker. Från
att ha varit gråa skall kioskerna bli färgklickar,
som uppmärksammas, men som ändå
harmonierar med omgivningen. Taket förs
svart och för väggar och dörr finns 9 olika
färgsammansättningar. I en
förstadsbebyggelse med övervägande ljus
putsade hus, blir kioskerna förslagsvis ljust
gröna med apelsinfärgad dörr och vid en
bilväg, där det är viktigt att kiosken syns på
långt håll, kan den göras lysande röd med blå
dörr, 50 av Stockholms 780 teklefonkiosker
hann målas före höstrusket.
Ur: det hände 1955
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JULTÄVLING
Som du säkert känner till är gamla telefoner normalt förknippade med någon form av artikelnummer. Exempelvis hade Televerkets Dialogtelefon artikelnummer A 002 9860, där de sista
tre siffrorna 860 var telefonens avkortade artikelnummer (AKA-nummer).
I nedanstående bilder ser du fem telefoner som samtliga har funnits i Televerkets sortiment och
som alla har tresiffriga AKA-nummer. Om du kan lista ut vilka dessa är summerar du de första
fyra telefonernas AKA-nummer och drar sedan ifrån den femte telefonens AKA-nummer. Det
resulterande talet skickar du med e-post till kassor@stsf.org eller med vanlig post till STSF,
Box 101, 123 22 Farsta.

En vinnare kommer att lottas fram bland de rätta svaren. Vinsten är, inte helt oväntat, en telefon. Rätt svar och namnet på vinnaren kommer att publiceras i nästa nummer av Phonetiken.
Lycka till!

TAL = A + B + C + D – E

18

Avgiftsbössa yttre CG 500 eller CG 505 med eller utan text. LPd 20
proppväxel m järnstativ (till Skansen-projektet)
Henrik Lundin, 08-754 33 47 email: henrik.r.lundin@telia.com
Uppsättningsbeskrivning tll Myntomat DMTA 10101, den lär finnas i samlingspärmen LZBA 50120. Kanske kan någon göra en kopia
till mig.
Jan Wirström 08 6400924 arb, 08 6437041 bost
Läderklädd hörtelefon LME, spiralmikrofon, LME:s kataloger
1886 och 1892, överdel till tidig växel med en stor ringklocka mm.
Tomas Söderblom 046-328181, 046-150760
Telepolleter och provmynt köpes & bytes. Samt informaton om de
på polleterna präglade områdeskoderna. Gärna partier eller samlingar
Magnus Lindell 08-379152 email: magnus.lindell@parker.com
Reservdelar till en Telefonfabrikens mikrotelefon (avsedd för
väggapparat nr 1). Mikrofonlock, dragavlasting samt skyddslock till mikrofonsladden.
Tommy Sundgren, 08-732 3766, email Tommy.Sundgren@lottingelund.se
Klyka till Telegrafverkets bordsapparat BC 310 sökes.
Ivan Lundquist 08 - 531 724 28

Vem har en sådan apparat (speciell skrivmaskin?) som användes för att göra nummeretiketter till telefonapparater och kan åta sig att skriva ut några etiketter?

För byten: (se ovan under sökes) Fot till Telegrafverkets golvmodell, kolstavsmikrofon, separat lös batterilåda till LME:s korta modeller, LME:s kataloger 1889 och 1897
Tomas Söderblom 046-328181, 046-150760
Fem st trattar till handmikrotelefon typ Fg 150. Pris 100 kr st. Frakt tllkommer.
Hans Hägglund, 063-121787
500-väljartallrik.
Henrik Lundin, 08-754 33 47 email: henrik.r.lundin@telia.com

Böcker: Telefon & Telegraf i Sverige Del I & II 1935 inbundna i skinnband.
Svenska Telegrafverket: 4 olika häftade böcker. 1903-1920—Tfn, Telegraf, radio,
1794-1881 - Den optiska telegrafhistorien, 1853-1902—Det elektriska telegrafväsendet, 1881-1902—Det statliga Telefonväsendet. Stockholm 330000 1986, Schemor
1938 Tfn-apparater, Byggnadsinstruktion: Del 1. Linjebyggnad 1931 & Del 2
Nätbyggnad 1927, Telelandet Sverige 1953, Bilder ur svensk telehistoria Einar
Malmgren 1972, Ernst Fredrik Alexandersson 1987.
Jan Wirström 08 6400924 arb, 6437041 bost 070 7156705 info@wirstroms.se
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Foto som visar ett av Jenny Nyströms
många motiv med tele-anknytning

Telehistoria på Skansen
Stolplinje med blanktråd från början av
1900-talet

Telefon och telegraf fick sin början under 1800-talets andra hälft. Kring sekelskiftet 1900 fanns ett omfattande telenät som knöt samman städer och större orter.
Telefon och telegraf var en självklar del av vardagen inom företag, administration
och de burgna samhällsklasserna. Det skulle dock dröja ytterligare 40-50 år innan
telefonen blev ett naturligt inslag i de flesta svenska hem.
Skansen visar en tidstrogen telemiljö från början av 1900-talet med telelinjer av
blanka trådar i stolpar längs landsväg och över takåsarna, samt telefoner i bostad, kiosk och på arbetsplatser. I Posthuset planerar vi att inreda en manuell
telefonväxel och telegrafstation. En vandring längs stolplinjen med början från
Posthuset visar de viktigaste delarna av svensk telehistoria.

1

Stationerna i telenätet
Från Posthusets gavel löper en luftkabel av bly som leder fram till den första stolpen på linjen. Stolpen är kvistad och avbarkad med yxa. I stolpen sitter en rund
kopplingsbox i galvaniserad plåt där blykabeln kopplas in på linjens järntrådar.
Överst sitter två telegraftrådar och där under telefontrådarna, två för varje förbindelse. Stolpen är försedd med ordentliga stag av stålvajrar för att den skall kunna
motstå de stora spännkrafter som trådarna utsätts för under kalla vinterdagar.

2

Den andra stolpen står där berget ligger strax under markytan. Eftersom det inte
går att gräva tillräckligt djupt har den fått strävor för att stå stadigt. Den är också
förlängd en bit upptill med en snedsågad extra del överst. Kanske har stolpen
behövt lagas eller förlängas.

3

Den tredje stolpen är en enkel stolpe för långa raklinjer. Man kan se att
ledningstrådarna inte är fastspända i sina isolatorer på dessa stolpar. Trådarna
kan löpa fritt i sidled genom isolatorerna och lägger därför ingen spännkraft på
stolparna.

4

Den fjärde stolpen har extra stöd, dels för att den inte skall rasa om ett högt lastat fordon skulle råka dra av trådarna, dels för att linjen här byter riktning. Trådarna kan annars riskera att dra omkull stolpen.

5

Den femte stolpen leder fram till Skansens Stadskvarter. Även denna stolpe står
där berget ligger strax under markytan. Dragkrafterna från trådarna på sista stolpen i en telelinje är betydande. Den är därför försedd med stagvajrar som ger
högre säkerhet än strävor. En kabel går ner från stolpens kopplingsbox och vidare till kabelbrunnen i gatan. Där går förbindelserna för telefon och telegraf
vidare under jord till stadens telestation, någonstans utanför vårt synfält. Från
telestationen kommer också trådar i kabeln, som skall gå vidare från stolpen till
telefonabonnenterna. I staden är det tunna trådar av brons som går över takåsarna istället för järntråd. Många trådar skall fram och järntråd väger för mycket.
Två trådar går till telefonkiosken, modell 1930.
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Fyra trådar leder till högra skorstenen på Järnhandlarens hus och vidare in i byggnaden. På kontoret finns husets första telefon, från 1900-talets början. På 1920talet införskaffades en extraapparat till butiken. Den nye ägaren inredde bostaden på 1930-talet och köpte då ytterligare en telefon.

7

Övriga trådar går vidare från den vänstra skorstenen på Järnhandlarens hus till
den sjätte stolpen, som är extra hög för att inte hindra stadstrafiken och för att
linjen inte bör variera för mycket i höjdled. Isolatorerna håller dåligt för dragkraft
uppåt.

8

I Mekaniska verkstadens skorsten sitter nästa fäste samt dosan med anslutande
ledning till telefonen i verkstadens kontor. Telefonen är telegrafverkets bordsmodell från sekelskiftet 1900.
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Sista fästet på Snickerifabrikens tak är ett nockjärn, som används då skorsten
saknas eller inte har tillräcklig hållfasthet. Nockjärnet är fastskruvat i takstolen för
att få tillräcklig stadga. En dosa ansluter till inomhusledningen och Snickerifabrikens väggtelefon, en L M Ericsson-modell från 1900-talets början.

The telephone in Sweden
The telegraph and the telephone were introduced during the 19th century and by
the beginning of the 20th century there was an extensive cable network linking
the larger towns of Sweden. By that time, the telegraph and telephone had
become routine tools of business and government as well as of upper-class life.
It took a further 40 or 50 years before telephones became common in the homes
of ordinary Swedes.
Skansen is illustrating the impact of the telephone at the beginning of the 20th
century with period telephones in homes and workplaces, a telephone exchange
from a small community and telephone wires supported on poles at the side of
the road and running across the rooftops. A walk from the Post Office will show
visitors the most striking aspects of the telephone’s introduction.

Telenätet är en gåva från TeliaSonera och byggs som ett samarbetsprojekt mellan
Skansen, TeliaSonera och Tekniska Museet efter en idé från Sveriges Telehistoriska SamlarFörening.

Stiftelsen Skansen
tel: 08-442 80 00

Kulturhistoriska avdelningen
www.skansen.se

