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ORDFÖRANDEN ORERAR.
Hej igen.
Ett nytt år och nya möjligheter öppnar sig.
Själv har jag just kommit tillbaka efter 3 veckor på varmare breddgrader. Tyvärr ligger vintern kvar ännu ett tag i Stockholm. Jag som
älskar sol och värme.
Julklappen som vi skickade ut (tyvärr han vi
inte före jul) uppskattades även om några redan
hade hunnit införskaffa boken "Hallå! Om telefonens första tid i Sverige" av Jan Garnet. Därom vittnar spontana mail och tack från någ ra av
våra medlemmar. Tack för det. Alltid roligt att
få en respons på vad vi gör i styrelsen.
Själv fick jag tillfälle att läsa boken på min semester och jag tyckte mycket om
den. Var det någon mer som fastnade för meningen på sid 134, citat: "Samtal är i
och för sig det som pågår när man ringer, men innebörden av att det rings är att
människors relationer till varandra inleds, bekräftas, fördjupas, kompliceras,
försämras, avbryts eller avslutas. I någon mening, trivial eller existentiell, påverkas vi alltid av att samtala."
Våra kära telefoner är en teknik för sociala relationer enligt Garnet. Den sidan i hans
bok berörde mig starkt. Men håller vår kommunikation och sociala mönster på att
förändras idag? Jag får idag mer e-post än telefonsamtal. Det blir kanske en bok om
det också så småningom.
Hoppas dock att vi som är medlemmar ringer varandra och håller kontakt för att
berika våra samlingar.

Du som har en mailadress får ju snabb information. Tyvärr så har många ändrat sin
adress utan att meddela detta till kassören. Jag får många "backmail" när jag gör
grupputskick. Senast vid mitt mail om föreläsningarna som anordnas av Senitel i
hörsalen på Tekniska museet. Jag tycker det är synd att ni missar dom "snabba puckarna". Kontrollera din mailadress mot medlemsförteckningen så att du inte missar
någon information från styrelsen.
Har du ändringar så kontakta kassören så rättar han upp det.
Jag vill avslutningsvis framföra ett stort TACK till de medlemmar som hjälpt till
med biblioteket. Främst kanske Rustan och Fredrik som släpat 100-tals kilo med
böcker och tidskrifter. Även Tommy, Ole och Dag har bidragit. Kommer att berätta
mer om biblioteket i Farsta i en annan artikel.
Vi ses väl på årsmötet den 20 maj?

Henrik
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JULTÄVLINGEN I PHONETIKEN 3/2005
Här är lösningen till den kluriga jultävlingen i förra numret av Phonetiken:

A 002 9597

A 002 9582

A 002 9876

A 002 9561

A 002 9610

TAL = A + B + C + D – E = 597 + 582 + 876 + 561 – 610 = 2006

Det rätta svaret är alltså 2006. En som kom fram till det är Hans Hägglund i Östersund.
Han är nu en telefon E rikare. Grattis, Hans!
För den som är intresserad kan nämnas att telefon A är en elektromekanisk tremyntare,
telefon B en tiolinjetagare, telefon C en 13-knappars Dialog, telefon D en huvudapparat
för en anknytning (ofta använd som stationsapparat) och slutligen telefon E som givetvis
är en Ericofon.

Vad är detta?
Här är en ny uppgift att fundera över till nästa
nummer av Phonetiken.

I en bok med hittar jag bilder på olika telefonkomponenter inlagda som små dekorativa element på sidorna. En av dessa ser ni här. Vad är
det?
Skicka ditt svar till Phonerikens adress som du
hittar på sidan 2. Det går bra med e-mail eller
vanligt brev. Förutom äran erhåller vinnaren ett
litet pris.
För en guldstjärna vill vi också veta vilken bok det är fråga om.
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Kassörens koll
Då var år 2005 till ända och med det också bokföringen för det året. Det kanske låter konstigt, men
det faktum att föreningen gjorde en förlust med
dryga 15000 kronor under 2005 är faktiskt något
positivt. En stor del av det kassaöverskott som
byggts upp under de senaste åren har genom julens
bokgåva gått tillbaka till medlemmarna. Vi är ju
en ideell förening och en sådan ska i princip varken gå med vinst eller förlust. De intäkter som vi
har ska på ett eller annat sätt komma till nytta för
medlemmarna. För att klara eventuella oförutsedda
utgifter i framtiden har vi dock fortfarande kvar
en viss buffert i kassan.
För den som är mer intresserad av hur föreningen spenderade pengarna förra året
finns balans- och resultaträkningen med i detta nummer. Bokföringen i sig granskas
för närvarande av föreningens revisorer. Deras utlåtande kommer i vanlig ordning att
presenteras på årsmötet i maj.
När vi ändå är inne på pengar är det mycket glädjande att så många har kommit ihåg
att betala medlemsavgiften i tid. De få som trotsallt råkat glömma bort att göra detta
har fått en separat påminnelse tillsammans med detta nummer av Phonetiken.

Det är också glädjande att föreningen har fått åtta nya medlemmar under den senaste
tiden. Detta samtidigt som vi bara har förlorat två medlemmar. Vi är nu totalt 189
stycken. Av dessa är 7 andra föreningar, 16 bosatta utomlands och 3 hedersmedlemmar.
De nytillkomna är Leif Knutsen-Öy, Anders Liljeberg, Nils-Erik Gustavsson, Gertie
Andersson, Birgitta Neregård, Anders Järvenpää, Jussi Salenius och Harri Hänninen.
Vi hälsar dem varmt välkomna till STSF!
Fredrik Roos

ERICSSON’S
GENUINE SWEDISH
ADJUSTABLE SWITCH-BOARD
TRANSMITTER

5

Kallelse till årsmöte 2006
Härmed kalls du till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings årsmöte 2006.
Plats: Hos Bosse Byman Kvarnbacken, Storvik (Bredvid Preem macken).
Tid: Lördag den 20 maj, samling kl 12.00 för kaffe och smörgåstårta samt inlämning av gods till dagens auktion.
Programpunkter:
Samling med förtäring
Årsmöte
Visning av Bosse Bymans samlingar (se nostalgibörsen Nr 1-2006)
Auktion
Middag på restaurang eller pizzeria
Logi: Det finns några få sängar hos Bosse Byman, först till kvarn… sovsäck/
sängkläder medtages. Bokning direkt till Bosse tel 0290-31087
För er som inte får plats hos Bosse finns ett vandrarhem i Sandviken ca 2 mil från
Storvik. Även här gäller det att boka så fort som möjligt då det brukar vara ganska
fullt den här helgen. Bokning sker direkt till STF Vandrarhem Sandviken
tel 026-251915
Lite information om museet finns på nätet på följande länk

www.sandviken.se/kulturfritid/museer/kvarnbackenprylmuseum
Anmälan till:
Mats Andersson tel 0225-61122, 10239 epost vice.sekreterare@stsf.org
OBS!!! Anmälan obligatorisk senast 1 vecka före mötet.
Kom ihåg att lämna in motioner till årsmötet senast 15 april 2006.
Adresser se sid 2 i Phonetiken.
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BALANSRÄKNING 2005
Ingående saldo

Förändring

Utgående saldo

4 700
33 700
14 987
6 283

-1 700
-33 700
718
8 350

3 000
0
15 705
14 633

-26 332

33 338

35 926
1 511
2 000

1 511
-16 345
-2 000

37 437
-14 834
0

Skatteskuld (2510)

343

-343

0

Förbet. avg. (2810)

9 890

845

10 735

Övr. skulder (2890)

10 000

-10 000

0

Summa

59 670

-26 332

33 338

Tillgångar
Varulager (1400)
Kundfodr (1510)
Postgiro (1920)
Kapitalkonto (1930)
Summa

59 670

Skulder och eget
kapital
Eget kapital (2010)
Årets resultat (2099)
Lev. skuld (2440)

RESULTATRÄKNING 2005
Intäkter
(3610)
Medlemsavgifter
(302X)
Försäljning av telefoner, mm
Summa intäkter

26 875
16 176
43 051

Kostnader
(4010)
Bokgåva till medlemmar
(4613)
Tryck av Phonetiken
(4990)
Förändring av lagervärde
(5430)
Förbrukningsmateriel
(6010)
Styrelsens verksamhet
(60X0)
Års- och höstmöte
(60X0)
Transporter, övrigt
(6150)
Övriga trycksaker
(6211)
Telefon
(6250)
Postbefordran
(6570)
Postgiro och postbox
(6990)
Lokalhyra
Summa kostnader
Rörelseresultat
(8310)
(8890)

Ränteintäkter
Övriga bokslutsdispositioner

Årets resultat
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24 650
10 352
1 700
602
615
8 204
1 935
2 720
327
12 230
2 500
2 400
68 235
-25 184
350
10 000
-14 834

STSF:s valberednings förslag till styrelse 2006
Befattning

Förslag

Väljs / Kvarstår

Ordförande
Vice ordförande

Henrik Lundin
Anders Joelsson

Väljs för 1 år
Väljs för 2 år

Omval
Omval

Sekreterare
Vice sekreterare

Leif Kindahl
Mats Andersson

Väljs för 2 år
Har 1 år kvar

Nyval

Kassör

Fredrik Roos

Har 1 år kvar

Suppleant 1
Suppleant 2

Bengt Almqvist

Har 1 år kvar
Väljs för 2 år

Nyval

Revisor 1
Revisor 2

Bo Munkhammar
Christer Lanhage

Har 1 år kvar
Väljs för 2 år

Omval

Revisorsuppleant

Bengt Svensson

Väljs för 1 år

Omval

På årsmötet väljs en valberedning om två ledamöter och en suppleant.
Valberedningens ledamöter för 2005–2006 har varit
Michaël Stenberg (sammankallande)
Denny Wahlström
Ove Svensson, Suppleant
Valberedningen 18 februari 2006
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Televerkets gamla bibliotek i Farsta.
På årsmötet förra året informerade jag om Televerkets gamla bibliotek. Vid övergång från
"statligt verk" till "aktiebolag" beslöts att Telia
skulle satsa på kärnverksamheten. Eftersom
biblioteksrörelse inte faller inom området kärnverksamhet så lades biblioteket ned. Det blev
undanskuffat i några olika källarlokaler tills
Telia kunde ta beslut om vad som skulle ske
med böckerna. Jag anmälde tidigt STSF:s intresse att ta över samlingen. Efter ett tag fick
jag besked om att ge Telia ett förslag. Jag skrev
då ett brev till Telia Sveriges Vd Marie Ehrling
och föreslog att STSF skulle få köpa samlingen
samt hyra 3 rum i källaren under D-huset i Far-

Rustan räknar hyllmeter

Dag inventerar
ändamål. Det passade oss perfekt.

sta.
När kvarnarna malt färdigt så hade vi ett kontrakt.
I det ingick att tidskrifterna som förvarades i två
rum i källaren under C-huset skulle föras över till
D-huset. Det rörde sig om uppskattningsvis 300
hyllmeter. Vi fick inte ha någon biblioteksrörelse
utan endast använda litteraturen för forsknings-

När vi väl skulle börja flytta tidskrifterna så
blev vi utelåsta på grund av ombyggnader i
huset. Det tog c:a 3 månader innan vi åter kom
åt böckerna och kunde starta flytten. Det blev
många sena timmar att packa tidskrifter i flyttkartonger (drygt 60 kartonger) samt montera
ned och flytta bokhyllor. Rustan tog ett stort
ansvar och började direkt komprimera i bibliotekets befintliga hyllor så att så mycket som
möjligt av de flyttade tidskrifterna skulle kunna hyllplaceras.
Rustan, Fredrik, Tommy, Bengt, Ole, Dag
Ole i biblioteket
samt undertecknad rullade många hyllmetrar i
kulverten mellan C- och D-huset. Jag vill verkligen framföra ett stort TACK för deras
10 vilja att ordna det bästa för STSF.

Vad ska nu STSF med ett bibliotek till? Vi har väl kanske
ingen större glädje av de böcker som inte handlar om telefoi och teknik. Men jag anser att vi har en stor källa att ösa ur
när det gäller att förkovra oss inom telefoni. Tänk er bara
alla Tekniska meddelanden, tidningen Tele och Ericsson
Review från första numret. Många artiklar som vi tror kommer att glädja våra läsare kommer naturligtvis att finnas i
Phonetiken framöver. Vi har fått Ericssons tillstånd att återge artiklarna under förutsättning att vi anger källan. I mångt
och mycket har även Telia gett oss den möjligheten, se Phonetiken nummer 2 från 1998.
Henrik

Tommy flyttar tidskrifter >>

11

Min USA resa
I början av september 2005 påbörjade jag min resa till USA där jag stannade i 8 dagar.
Först en liten presentation av mig själv:
Jag heter Patrik Nilsson och bor i Olofstöm, där radio och telefonmässan var den 10
september 2005 när jag befann mig i USA. Jag är 34 år och samlar på Ericofonen och
övriga basapparater i Televerkets nät från 1952-1964.
*BC560, 564 svart o benvit
*BC660, 664 grå o benvit
*Ericofon i dess 18 färger
*Ericssons väggapparat i bakelit, svart o benvit
*Ringklocka med brytare, LME

Pga mitt rörelsehandikapp krävdes det extra noggrann planering av resan och som en extra säkerhetsåtgärd besällde jag resan genom Odenresor i Göteborg det hade blivit billigare att beställa resan på internet
men då hade jag inte varit säker på att få den hjälp jag behöver med
förflyttning på flygplatsen.
Efter att jag undersökt vilka möjligheter som fanns beslutade jag följande:
*Att ta färdtjänst till tåget
*Ta tåget till Göteborg
*Flyga ut ur Sverige via Landvetter Flygplats
Anledningen till att jag inte åkte från Kastrup/Köpenhamn är att de inte kan garantera att
jag får den hjälp jag behöver för att kunna genoföra resan. Det hade ju annars varit
mycket närmare.

Resan
Jag åker färdtjänst till stationen
där jag tar direkttåget till Göteborg. Vid Göteborgs
Central möter Ove Svensson
mig och vi åker hem till honom.
Hos Ove sover jag, nästa morgon Kl 0540 kommer taxin som
kör mig till Landvetter Flygplats. Kl 0810 lyfter planet mot
München. Efter ungefär två timmars flygning landar vi i München där det blir förseningar som gör att väntetiden blir totalt ca 5 timmar eftersom planet blir 3 timmar försenat
pga fel i bromssystemet. De fick leta upp ett ersättningsplan. Jag ringer till USA och
berättar att jag blivit tre timmar försenad i Tyskland och att jag hör av mig när jag landat
i USA. Efter lång väntan lyfter vi från München för vidare transport till Chicago.
När vi landar i Chicago får jag visa mitt pass och de tar mina fingeravtryck. Jag känner
mig som en brottsling. Nu får jag hjälp att checka ut och in mitt bagage samt att jag
transporteras från utrikesterminal till inrikesterminal. Jag ber om hjälp att få låna en telefon för att planet var försenat i Tyskland och att jag befinner mig på amerikansk mark.
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Jag får hjälp att hitta en telefon att ringa från, dock av fel sort för det är en telefonautomat av nyare modell (inget av värde för mig som samlare) Jag protesterar och säger att
jag vill komma till Lufthansas helpdesk för att få hjälp. Där får jag en ny biljett till
Minnesota och hjälp att ringa. Efter en stund lyfter vi mot Minnesota. Personalen på
flygplanet är jättevänliga.

Minnesota
När jag landar på flygplatsen står Richard Rose (som också samlar på Ericofoner) och
väntar på att jag skall dyka upp. Vi åker hem till Richard där jag skall stanna i 8 dagar.
Dock är min resväska försvunnen men den kommer till rätta nästa morgon.
Fortsättning, med berättelser om upplevelser i USA, följer i nästa nummer.

Finns intresse för köp av dekalsatser ?
Vi har kontakter med Australien om inköp av nytillverkade dekalsatser till olika LMapparater.
Fyra olika dekalsatser finns för närvarande att beställa för ca 50-350 kr per sats.
best.no: 0002
LME – varumärkesdekaler, klockplåtsdekaler
best.no: 0003 TAX
best.no: 0004
LME – jubileumsapparat/AC300 , AB135/AC400
best.no: 0005
Kaffekvarn
Styrelsen vill känna om det finns intresse:
1. från medlem/ medlemmarna att omgående beställa någon dekalsats ?
2. om Ni tycker att föreningen ska lägga upp ett eventuellt lager, och i
så fall hur många av resp. dekalsats ska föreningen ha i lager ?
Synpunkter, beställningar vill vi gärna ha till undertecknad, vice.ordforande@stsf.org
tel.070-5390450 alt. Skepparegatan 11, 387 34 Borgholm.
Anders Joelson

004

003

002

005
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Ytbehandling av trä med Shellackpolityr, del 2
Rengörning
I vissa enkla fall kan det räcka med rengörning av en bra schellackpolityr med hjälp
av ett poleringsmedel som inte innehåller silikon, till exempel ”Centurio”. Det appliceras på ytan med en lätt fuktad duk, poleras med cirkulära rörelser till dess smutsiga ytor är rena. Efterpolering med en ren duk resulterar i en högglansig yta. Notera
att rengörning kan bara göras med två medel, antingen lösning med kemikalier eller
genom mekanisk nötning. Se därför upp eftersom även lackytan påverkas.
En något tröttare yta kan med fördel poleras upp med en sudd försedd med T-Röd.
Observera att sudden hela tiden måste vara i rörelse på arbetsmaterialet. Stannar
sudden löser alkoholen upp polityren på den fläcken och resultatet blir en ful fläck
på ytan.
I vissa fall är polityren helt eller delvis borta, eller så krackelerad att det är bättre att
bygga upp lacken från en trären grund. Enklast är att täcka delar av eller hela ytan
med remsor av fint tyg, till exempel från ett lakan, vätta med T-Röd. Tygremsorna är
till för att binda spriten som annars snabb avdunstar. Efter en stund börjar polityren
lösas upp och delvis fastna i tygremsan. Så småningom kan den behandlade ytan
försiktigt gnuggas med trasor med alkohol. Det kan även vara behov av att använda
en sickel för att försiktigt skrapa bort tjocka uppblötta lager.

Träbehandling
Underarbetet innan ytbehandling är som alltid oerhört viktigt. Alla gropar och slipmärken syns bättre efter lackering än före, speciellt i ljusets spegling i ytan. Viktigt
är att slipning alltid sker i ådringens riktning och att kornstorleken successivt minskas. Kornstorleken på slippappret mäts i siktmasknummer, ju högre nummer desto
fler och därmed mindre korn på pappret. Kornstorlek på 100-150 är rekommenderat
innan vattenslipningen tar vid.
Vattenslipning innebär att ytan fuktas med varmt vatten och därefter får torka. Effekten är att de små träfibrer som ligger ner under torrslipningen kommer att resa sig
vid torkningen och att intryckta ställen reser sig något. De resta fibrerna avverkas
bäst med ett slippapper med mindre kornstorlek, helst 200-400.
Ett annat tips är att använda slipklots av mjukt material, till exempel kork, för jämt
tryck och avverkning över plana ytor. Använder du fingrarna som ’klots’ blir det lätt
ojämnheter. En mjuk slipklots av t.ex. en gammal tvättsvamp hjälper dig på buktande ytor. Ta det försiktigt på kanter för där blir avverkningen snabb.
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Polering
Appliceringen av polityren kallas franskpolering och har gått till på i stort sett samma
sätt ialla tider. Poleringen utförs med en sudd som tillverkas av ett stycke ylle invirad
i en fin linnetrasa. Sudden fylls på med schellackpolityr och förs på ytan med ett lätt
tryck utan att stanna. Detta upprepas flera gånger och däremellan får arbetet vila så
polityren kan sjunka in och torka.
Det är synnerligen viktigt att sudden är ludd- och trådfri. Det som lossnar fastnar alltför snabbt i lackytan och du får börja om igen. Sudden måste dessutom vara i rörelse
hela tiden, även när du sätter den mot ytan eller tar den därifrån. I annat fall lämnas
fiberavtryck från linnetrasan i lacken.
Strykningen skall så långt det är möjligt göras med rörelser som liknar en serie åttor
som genom en successiv sidoförflyttning delvis överlappar varandra och så småningom täcker hela ytan. Är det inte möjligt på grund av t.ex. platsbrist kan cirkulära rörelser användas. Arbeta in några lager med torkning däremellan. Ytan måste vara torr
innan man för på nästa lager, annars torkar man bara bort det senast lagda. Låt sedan
torka minst ett dygn i rumstemperatur innan lackslipning med kornstorlek minst 400
men helst 1000. Ta därefter bort slipdammet med ren sprit på en sudd. Därefter lägger
du på ytterligare några lager shellack, lämpligen 8-10 totalt för hela franskpoleringen.
Avsluta därefter med att polera upp ytan med ren sprit på samma sätt som vid appliceringen.
Grundprincipen när det gäller schellack är "less is more"; ju bättre schellackerare dess
tunnare schellack lager. En skön konst som tar många år att lära, allt enligt författaren
"Hilmar Hylander" som 1932 skrev boken "Handbok i betsning, färgning och ytbehandling av trä". Schellackerarkonsten kan ej
läras genom annat än
egen erfarenhet, varje
schellackerare har sina
egna små knep.
Det kan även vara bra
att veta att lackytan är
känslig för både beröring och starkt solljus
under behandlingen och
flera veckor efteråt.
Tommy & Gunnar
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Induktorns födelse
En av de verkliga pionjärerna i telefonins historia var Thomas Watson och de flesta känner nog till att det var han som i egenskap av Bells assistent fick ta emot det allra första
telefonsamtalet.
Vad många däremot inte vet är att Watson själv gjorde flera egna mycket viktiga uppfinningar som förde utvecklingen framåt och tekniskt sett blev helt dominerande för i stort
sett all telefontillverkning.
När telefonen först spreds över världen var det ju i form av magnettelefoner eller vad vi
telefonsamlare kallar stampar. Konstruktionen kopierades i det närmaste omedelbart och
hejdlöst i många länder och i vårt land var både Haakon Brunius, Öller och Ericsson
tidigt på plan.
Magnettelefonerna hade ingen egen strömförsörjning utan fungerade i princip som elektrifierade "burktelefoner". Som sådana var de okomplicerade men hade flera nackdelar
som att de inte fungerade så bra över längre avstånd, att man omväxlande fick lyssna och
tala i samma "lur" men också för att det var svårt att ringa upp.
Magnettelefonerna var ständigt ihopkopplade och för att påkalla uppmärksamhet gällde
det att skapa ett oljud i den sändande stampen tillräckligt för att "väcka" motparten.
Ett tidigt sätt var att knacka med en penna på membranet vilket naturligtvis var en brutal
metod både mot telefonen och den uppringde. I Sverige och tyskland började man istället
använda sk signaltrumpeter, dvs visselpipor som på nära håll kunde sätta membranet i
stark rörelse.
Andra lösningar var små hammare som slog på membranet eller stålkulor som man genom att blåsa i en pipa fick att dansa på det samma.
Fortfarande var det dock Amerika som ledde utvecklingen. Man upptäckte där att man
kunde förbättra effektiviteten genom att använda två stampar, en för att lyssna i och en
för att tala i samt att man kunde ringa över längre avstånd om man tillförde strömmen
från ett primitivt batteri.
Thomas Watson insåg dock att man måste utveckla ett annat sätt för att öppna upp telefonsamtalen och det var nu som induktorn och ringklockan föddes, dvs den metod som
vi allt sedan 1800-talet menar med att "ringa". Uttrycket att ringa slog för övrigt igenom
först något årtionde senare när Watsons tekniska lösning hade blivit helt dominerande.
Som i all teknisk utveckling gällde det att "låna" ideer från andra håll och kombinera
dem på nya sätt. Watson hade enligt sin egen berättelse kommit över en märklig maskin
som vi idag kanske anser tillhöra skräckkabinettet men som på den tiden var vida spridd.
Det var "The improved patent magneto electric machine". Apparaten var tillverkad av
Joseph Gray & Son i Sheffield och hade fått "första pris" i London så tidigt som 1862.
Den var avsedd för att bota nervösa sjukdomar medelst elektricitet på så sätt att läkaren
vevade på en vev medan patienten höll i två mässingkolvar. Ju fortare läkaren vevade ju
mer ström fick patienten sig till livs.
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Teorierna om att elektriska strömmar kan ha en läkande effekt används ju än idag vid
svåra psykiska tillstånd men är väl mer kontroversiell idag än den var under 1800-talet.
Hur som helst förekom dessa maskiner i många olika former fram till i vart fall 1930talet. I Sverige sålde till ex firman Numa Peterson i Stockholm sådan utrustning parallellt med sin import av tidiga Bell-stampar från USA.
Watson insåg emellertid att strömmen från apparaten kunde användas även till annat.
Han byggde därför om ett telegrafrelä till en enkel ringklocka och i kombination med
kvacksalverimaskinen fick man den bekanta ringsignalen när man drar runt veven.
I Charles Williams verkstad i Boston, dvs världens första telefonfabrik, byggde man
under åren 1877-1878 de första telefonerna med induktor, ringklocka, och åskskydd
enligt Watsons idé . De kom snabbt att kallas "kistor" pga sin form och användes i
kombination med en eller två trästampar samt ett separat uppsatt batteri.

De första varianterna hade en spak som man fick koppla om varje gång man antingen
skulle ringa upp eller andvända linjen för själva samtalet. Strax därefter uppfann en
annan amerikan, Roosvelt, klykan, dvs en krok vari man hängde stampen och som samtidigt ersatte spaken genom att den slog om från ringläge till samtalssläge automatiskt
pga stampens tyngd. Ungefär samtidigt började de första Blakemikrofonerna tillföras
kombinationen.
Efter dessa banbrytande uppfinningar 1877-1878 - som således mycket tidigt satte en
standard för i det närmaste all telefoni - tappade USA initiativet vad gäller utvecklingen. Trots att andra länder låg långt efter rent tekniskt lyckades dessa ändå hävda sig.
Inte pga nya och egna uppfinningar utan snarare på en bättre och snyggare design vilket
inte minst Ericsson är ett lysande exempel på men det är ju som man brukar säga en
annan historia.
Tomas Söderblom

Den äldsta kompletta telefon
jag har hittat i Sverige är just
en "Charles Williams coffin"
utstämplad från fabriken i
Boston den 16 december
1878. Den är försedd med,
ringklocka och induktor av
den i artikeln beskrivna Watson-typen, Roosvelts klyka,
tidig Blakemikrofon, trästamp
och ett separat amerikanskt
batteri. Förmodligen kom den
till Sverige för de första experiment man gjorde inför Bellbolagets grundande i Stockholm. Släktskapet mellan induktorn och kvacksalverimaskinen är uppenbar.
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Tips & trix
Här kommer ett tips från Hans
Hägglund, det är ett klipp från en
av förvarets publikationer om hur
man kontrollerar funktionen hos
en fälttelefon. Några kanske redan har ett par fälttelefoner i samlingen om inte så brukar de finnas
att köpa hos Överskottsbolaget
eller liknande. De brukar också
dyka upp till försäljning på
Tradera.
Fälttelefoner är också utmärkta
för att använda vid felsökning av
andra telefonapparater i samlingen. De går att använda för att
testa både lokalbatteri- och centralbatterapparater.

Fälttelefonapparat m/37

Illustration till Tomas Söderbloms artikel
om induktorn sid 16-17
Magnettelefon med visselpipa
<<<
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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

Vem har en sådan apparat (speciell skrivmaskin?) som användes för att göra nummeretiketter till telefonapparater och kan åta sig att skriva ut några etiketter?
Michaël Stenberg, 040-265216 (kvällstid).

"Gaffel för stamp" för återställning av väggapparat som
byggts om med krok för telefonlur.
Bengt Lidforss, 08-6434925, email: bengt@lidforss.se
BC560 benvit BC564 benvit, BC660 grå, Ericsson väggmodell i bakelit, benvit och svart.
Benvit ringklocka LME ca 1959-60. Ej med skadad kåpa!
Genomskinlig Dialog.
Patrik Nilsson 0454-99444/99005 email: patrik@old-tele.com

Gummipackning tll Ericofon-apparater 70:-/st inkl frakt.
Anders Joelson, 070-5390450
Jag har en del roliga manschettknappar och slipsnålar med teleanknytning . Bilder kommer att finnas på STSFs hemsida under ”Telemarknad” För den som inte
har möjlighet att besöka sidan går det naturligtvis att kontakta mig per telefon eller
brev. Bildexempel nedan.
Väggapparater i plåt, BCV AT och BD 370. Se bilder nedan.
Henrik Lundin, 08-754 3347 email: henrik.r.lundin@telia.com
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