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ORDFÖRANDEN ORERAR.
Jaha, så var då mitt första årsmöte som ordförande över. Trots att jag är gammal och glömsk så
blev jag omvald. Jag varnade de närvarande röstberättigade medlemmarna att tänka sig för noga
innan valet. Ordförandeklubban låg kvar hemma
på mitt skrivbord så jag fick använda en vit mikrotelefon modell 50 som klubba. Tänk er, den
fina klubba som Alvar Persson i Fagersta skänkt
föreningen (se Phonetiken No 3 2005), låg kvar
hemma på skrivbordet! Där gjorde den ju ingen
nytta! Trots detta blev jag omvald. Nåväl jag får
försöka skärpa mig och göra mitt bästa för STSF.
Årsmötet hölls som alla vet hos vår medlem Bo Byman i Storvik. Mötet förflöt utan
några stora missöden. Valberedningens förslag gick igenom och vi hälsar Leif Kindahl välkommen i styrelsen som sekreterare. Som suppleant valdes Denny Wahlström och Christer Lanhage omvaldes på två år som vår revisor. Det var den enkla
biten. Nu behövde vi ett nytt namn i valberedningen eftersom Denny valdes till suppleant. När jag frågade efter någon frivillig så blev det dödstyst i lokalen. Man kunde höra en knappnål falla! Vi prövade några namn men alla var så upptagna. Till sist
förbarmade sig Magnus Thörnberg över uppdraget och åtog sig det. Efter avslutade
mötesförhandlingar avtackades Bengt Lidforss för sina 6 år i styrelsen. Bengt fick
en handgjord temugg med föreningens emblem på som tack för allt arbete och som
ett minne från sitt arbete i föreningen.
Efter mötet blev det besök på Bosses museum. Bo har en fantastiskt fin samling av
"allt" som han visar i ett museum. 1000-tals olika saker från "anno datzumal". Vi
hade avsatt 1,5 tim för rundvandringen men hade kunnat stanna länge i hans museum. Mer om årsmötet hittar ni på annan plats i tidningen.
Jag vill nu slå ett slag för höstmötet som kommer att ske i Stockholm. Vi planerar
att hålla det den 7 oktober på Skansen om våra planer går igenom. Vi kan då ge våra
medlemmar en exklusiv guidning av blanktrådsnätet. Huruvida vi kan komma in i
snickeriet, mekaniska verkstaden och järnhandlarhuset återstår att planera. Det är
hantverksdagar då så alla tre ställena är öppna för besökare men det är nog mycket
folk då också på Skansen. Vi får se hur planeringen fortlöper. Vik i alla fall lördagen den 7 oktober redan nu för höstmötet. Mer information kommer.
Ha nu en skön sommar och gör gärna några fynd på loppisar och byauktioner i
sommar!
Hälsningar Henrik
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Sekreteraren tackar för sig.
Sex år i styrelsen har det blivit varav det sista året som sekreterare.
Har under åren suttit med i många olika styrelser men aldrig har det
varit så inspirerande och roligt som i styrelsen för STSF.
När jag gick med föreningen hade jag mycket små kunskaper om
telefonin och telefonens historia och hade egentligen knappt börja
samla när jag accepterade att gå med i styrelsen, vilket i stort sett
sammanföll med mitt medlemskap.
Tyvärr faller jag för ålderstrecket och får enligt stadgarna inte sitta längre, vilket är en
bra regel (även om jag hade lust att fortsätta) som gör att vi får in nya krafter och idéer i
styrelsearbetet. Leif Kindahl är nu nominerad som efterträdare till mig och jag känner
mig en smula avundsjuk på honom när han (förhoppningsvis) blir invald som sekreterare
i styrelsen. Ni som har funderingar på att komma med i styrelsen men kanske inte vågar
eller tycker att det är betungande kan jag bara säga, gå med! Roligare och intressantare
styrelsearbete har jag aldrig varit med om.
Bengt Lidforss

Avgående sekreterare och medlem sedan september 1, 1999.

Ny sekreterare
Jag känner mig ärad av att blivit vald till ett ansvarsfullt uppdrag i
föreningsstyrelsen, sekreteraren. Hoppas att jag i alla avseenden
skall kunna motsvara era förväntningar.

Som en liten presentation av mig själv kan jag sammanfatta att jag
arbetat inom televärlden hela mitt yrkesverksamma liv, d.v.s. sedan 1967 , fast på olika platser och med olika uppgifter. Lund,
Stockholm, lärare, forskare, utvecklare, planerare, marknadsförare, projektledare, är några av de platser och roller jag haft. Och jag har ett långt förflutet
även inom föreningsliv, om än inte med tonvikt på de senaste åren. Det är i varje fall inte
första gången jag axlar sekreterarpennan i en föreningsstyrelse.
Mitt intresse för historia har varit impulsen till att söka mig till Sveriges Telehistoriska
SamlarFörening, tillsammans med en klockarkärlek för allt tekniskt. Det är samma böjelser som gjorde att jag för några år sedan tog mig före att fira jämn födelsedag med att
under två veckors tid vandra upp och ner för bergen i Schwarzwald, mellan städerna där,
för att varje dag komma till ett nytt hembygdsmuseum, fyllt av schwarzwaldsur från
1600-talet och framåt.
Men främst kommer vurmen för teletekniken. Jag har inte någon nämnvärd egen samling
telefoner, min bostad medger inte sådana extravaganser. Men jag deltar intensivt i föreningens aktiviteter med det historiska telenätet på Skansen. Jag hoppas att jag i min nya
position ska kunna bidra till att öka och sprida kunskapen om telehistoria bland, "alla
redan vordna och alla ännu inte medvetna om att de är, entusiaster.”
Leif
4 Kindahl
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Kassörens koll
Då var det dags igen att ta en liten titt på de mer
praktiska bitarna. Till att börja med vill jag påminna
alla om att kontrollera kontaktuppgifterna i medlemsförteckningen. Det är viktigt att jag får in korrekta uppgifter eftersom en ny utgåva av medlemsförteckningen är på gång till nästa nummer av Phonetiken. Om du flyttat, bytt telefonnummer eller
skaffat ny e-postadress bör du omgående meddela
mig via e-post kassor@stsf.org eller via vanlig post:
STSF, Box 101, 123 22 Farsta.

Medlemsantalet är för övrigt inte mindre än 190
stycken nu. 16 av dessa är bosatta utomlands, 7 är
andra föreningar och 3 är hedersmedlemmar. Det
senaste tillskottet är Johnny Henestål från Linköping
som vi hälsar varmt välkommen!
Avslutningsvis några ord om föreningens ekonomi som fortfarande är mycket god.
Kassan har fyllts på med bland annat årets medlemsavgifter och en del intäkter från
auktionen på årsmötet i Storvik. Hur föreningens pengar är tänkta att spenderas under
året framgår av nedanstående budgetförslag som också har presenterats på årsmötet.
Fredrik Roos

Budget 2006
Kostnader
Årsmöte
Höstmöte
Postgiro och postbox
Postbefordran
Förbrukningsmtrl
Phonetiken, tryck
Styrelsens verksamhet
Telefon
Lokalkostnad
Skansen-DVD
Övrigt
Kostnader totalt

Intäkter
-5000
-1000
-2700
-6200
-2000
-12500
-1000
-400
-3900
-12000
-1600
-48300

Medlemsavgifter
27500
Försäljning årsmötet
4000
Försäljning höstmöte
4000
Försäljning övrigt
4400
Försäljning Skansen-DVD 8400

Intäkter totalt

48 300
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Protokoll från STSF Årsmöte 20 maj 2006.
Plats: Hos Bosse Byman Kvarnbacken, Storvik
Tid: Lördag den 20 maj, kl 12.00
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
a)
b)
c)
d)
e)

13.
14.
15.
16.
17.

Mötet öppnades av ordföranden Henrik Lundin.
Till ordförande för mötet valdes Henrik Lundin.
Till sekreterare för mötet valdes Bengt Lidforss.
Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Ole Jacobsen och
Tommy Sundgren.
Förteckning över de närvarande: Mats Andersson, Bo Byman, Ulf Collovin, Hans
Eriksson, Bert Hellsberg, Ole Jacobsen, Anders Joelson, Leif Kindahl, Bengt Lid
forss, Anders Lindskog, Henrik Lundin, Gunnar Modig, Olle Nordström, Jan Ohlin,
Alvar Persson, Sam Persson, Fredrik Roos, Kerstin Sjödin, Carl-Einar Sundberg,
Tommy Sundgren, Evan Svensson, Ove Svensson, Henning Söderman, Björn Tång,
MagnusTörnberg samt Tommy Widerlund.
Mötet ansåg stämman utlyst i enlighet med stadgarna.
Dagordningen godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Revisorernas revisionsberättelse samt budget upplästes.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsens arbete.
Beslut om medlemsavgifter till föreningen för kommande verksamhetsår. Styrelsens
förslag: Ordinarie årsavgift: 150 , årsavgift för familjemedlemskap: 170 , årsavgift
för bosatta utanför Sverige: 175 samt årsavgift för nyinträdande: 170.
Val förrättades enligt valberedningens förslag utom för ordföranden som föreslogs
på mötet.
Till ordförande för ett år valdes Henrik Lundin.
Till styrelseledamöter för två år valdes Anders Joelsson och Leif kindahl.
Till suppleant för 2 år valdes Denny Wahlström.
Till revisor för 2 år valdes Christer Lanhage.
Till revisorsuppleant för 1 år valdes Bengt Svensson
Val av valberedning gav:
Mikaël Stenberg (sammankallande) och Magnus Thörnberg samt Ove Svensson som
suppleant.
Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem. Styrel
sens förslag om 0 Kr godkändes.
Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Inga ärenden.
Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen. Inga ärenden.
Övriga frågor.
Henrik Lundin informerade om Skansenprojektet och DVD-filmen som STSF har
köpt in för försäljning. Föreslog att höstmötet om möjligt läggs på Skansen 7 okt.
Mötet förklarades avslutat
Bengt Lidforss, sekreterare
Ole Jacobsen, justeringsman
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Henrik Lundin, ordförande
Tommy Sundgren, justeringsman

Skicka gärna ditt förslag på ny logga i ett brev till STSF, Box 101, 123 22 Farsta
eller med e-post till styrelsen@stsf.org. Tänk på att loggan bör innehålla texten
”Sveriges Telehistoriska SamlarFörening” samt
förkortningen ”STSF”. Om du vill utgå från den
nuvarande loggan finner du den här i tidningen
eller på vår webbsida www.stsf.org.
Vinnande förslag belönas med ett fint pris!

Tävlingen i förra numret

I förra numret av Phonetiken frågade vi vad bilden här
bredvid föreställer. Redaktionen har dragit en vinnare
bland de korrekta svaren. Den som hade full koll på
delarna i sina telefoner och dessutom lite tur var: Ingemar
Jacobsson Det rätta svaret var att bilden föreställde
hållaren för trådlindningen i hörtelefonkapseln modell
00-55650-1 (den som tillverkades av Televerkstäderna)
Ingemar kommer att få motta en användbar del från föreningens lager av telefonprylar

Gåva från Sparreholm.

Föreningen har som gåva från vår medlem Helge
Karinen fått en mycket fin väggtelefon som passar väl
in i våra samlingar.

Telefonen är en Ericsson väggapparat av den typ man
brukar kalla ”1888 års modell”
Tillverkningsåret är 1896 och den är utrustad med fast
mikrofon och hörtelefon. Vi vill å föreningens vägnar
tacka för den fina gåvan som vi lovar att väl förvalta.
Kanske något ta efter för andra medlemmar som har
alldeles för många fina telefoner liggande som bara
samlar damm….
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System
HDW
HDW
KMK
DX
HDW
ARF 50
ARF 10
AXE
AGF
AGF
AGF
AGF
EMD
ESK
EMD
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 314
ARK 314
HDW
EMD
HDW
ARF 10
ARK 511
Tillverkare
Siemens
Siemens
Televa
Nokia
Siemens
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Siemens
Siemens
Siemens
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Siemens
Siemens
TuN
Ericsson
Ericsson
Bolag
Tekniska Museet
Tekniska Museet
Tekniska Museet
Tekniska Museet
Elisa Abp
Elisa Abp
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Kymen Puhelin Oy
Satakunnan Puhelin Oy
Oulun Puhelin Oy
Päijät-Hämeen Puhelin Oyj
Päijät-Hämeen Puhelin Oyj
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Eurajoen Puhelin Osk
Mikkelin Puhelin Oy
Oulun Puhelin Oy
Oulun Puhelin Oy
Ålands Telefonandelslag
Lovisa Telefon Ab
Lovisa Telefon Ab
Lännen Puhelin Oy
Vasa Läns Telefon Ab
Vasa Läns Telefon Ab
Ort
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Åbo
Åbo
Åbo
Kotka
Ruosniemi
Uleåborg
Lahtis
Uusikylä
Patis o. Yläne
Rimito
Riihikoski
Åbo
Irjanne
S:t Michel
Uleåborg
Uleåborg
Geta
Lovisa
Lovisa
Koljola
Sundom
?

Funkt.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej
trol.
?
ja
nej
trol.
ja
nej
nej
nej
ja
nej
nej
nej
?
?
nej
delvis
?

Anmärkning
Strowger-demonstrationsstn byggd med delar från Tölö.
Demonstrationsstn med delar från HTF.
Ändstn + modell av knutstn för skolningsändamål.
Demonstrationsstation donerad av tillverkaren.
Del av 1. aut stationen i Finland i Tölö på urspr ställe.
Fungerande demonstrationsstn i Tölö med urspr delar.
4000 linjer, MFC-signalering, i fullst skick inklusive kk.
1. kommersiella AXE-stationen i världen
24V, 2 st. 500-grupper, ev fungerande demo i framtiden.
48V, urspr. 5000 linjer med backimpulsering i slinga.
24V, avsiktligt bevarad helhet, torde fungera, KV-register.
I princip fung demonstrationsanl, KV-reg. + BCR-reg.
Ändstation. Utställd på Radio- och TV-muséet
Avsiktligt bevarade delar av en större station.
Ändstn. Torde fungera, bevarade som reservanläggningar.
Bevarad som reservanläggning.
Lagrad, torde vara hel.
Lagrad, torde vara hel.
Lagrad, torde vara hel.
Fungerande demo.
Lagrad, torde vara hel.
Lagrad, torde vara hel.
Kvarlämnad, torde vara hel.
Avsiktligt bevarad helhet.
Avsiktligt bevarad helhet.
Kvarglömd, torde vara hel.
Totalt 2000 linjer varav 1000 linjer hela till kk, MFC-sign.
Ingår i bolagets samlingar.

Tabell 1: Åtminstone följande telefonstationer, jämte fungerande demonstrationsutrustningar finns för tillfället bevarade i Finland:

Det har kommit in en del synpunkter på STSF-loggan. Bland annat att bokstäverna T
och S i förkortningen STSF flyter ihop med Pagoden i bakgrunden. Även ord som
”rörig” och ”amatörmässig” har förekommit. Det kanske är dags att piffa upp den
något eller rentav byta ut den helt och hållet. Vad tycker du? Hur skulle du vilja att
loggan såg ut?

Förutom nämnda anläggningar finns enstaka stativ kvarlämnade samt nedtagen utrustning i lager på flera ställen
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Tävling

Rapport från årsmötet
Hej alla glada telesamlare i STSF!
Jag som skriver är Björn Tång, boende i Jädraås sedan 8 år. Jobbat på Telia i 45år, varav
40 år som fotograf.
Telefonen ringde ett par dagar före årsmötet, som skulle vara hos Bo Byman i Storvik.
Det var vår ordförande Henrik Lundin: Han frågade om jag ville skriva om årsmötet,
vilket jag lovade.
Bo Byman, har landet i särklass mest mångsidiga prylmuseum, bara ca 3 mil från Jädraås. Jag slog en signal till Bo några timmar
före mötet, och fick reda på att någon medlem redan kommit dagen före . Alltnog jag
kom dit en timme innan samlingen kl. 12.
Då hade många redan kommit, så det blev
en trevlig stämning redan från början. Vi ett
25-tal medlemmar, några med familj, bjöds
på en förträfflig smörgåstårta med tillbehör
innan årsmötet började. Jag tror att mötet
redogörs av årsmötets sekreterare i denna
tidning, så jag går vidare till nästa begivenLanthandeln
het.
Att bese ett unikt Samlarmuseum med Bosse som otroligt kunnig Guide på allt som
finns att se. Först kommer man in i en gammal lanthandel, och där innanför entrégrindarna till vänster finns avdelning telefoner både på golv och väggar, sedan kommer
självspelar-avdelningen med allt som drages
upp och spelar, till och med en julgran som
snurrar så man slipper dansa, om man inte
Telefoner
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orkar. Men vi måste orka hinna med mycket på de 1½ timme som var vikt till detta.
På nedre botten finns även cykelns historia
för både barn och vuxna. Även så Brandsläckare till Dammsugare som finns på
övre planet tillsammans med Radio & tvhistoria. Mycket leksaker att bese för både
stora och små. Och inte att förglömma en
avdelning för skönhetsbehandling förr i
tiden. Ja det går inte att greppa allt som
finns att bese, det här är bara ett skrap på
ytan.

Radioapparater

Bosse har mycket samlat som inte får plats i museet. Något att nämna: Råttfällor, Glasflaskor, Allers urklipp, som barn roade sig med för inte så länge sedan innan TV kom in
i bilden. Tändstickstavlor. Och även Coca Cola som för övrigt har mer en 100 år på
nacken. Här får jag nog sluta för nu börjar auktionen:
Auktionsgodset hade plockats upp i den
minsta auktionshall som jag varit i. Ett
sidorum till serveringen där vi tidigare
haft vårt årsmöte.
Ca 40-50 objekt, dels från föreningen,
samt från årsmötesdeltagarna.
Det började med en monofon som gick
för 650 kr, sedan olika lådor med reservdelar a´ 500 kr, en Telefoniststol för 400
kr. Fyndlådor för mellan 50-200 kr.
Ringklockor: den största gick för 375 kr
en marmorplatta med något på för 500
kr. Två Ericofoner typ 700 gick för 600
och 450 kr.
Det dyraste objektet var en katalog över
LM apparater och växlar från 1911 med
priskurant från 1930. Katalogerna bundAuktion
na i rött klotband. Priset stannade på
1900 kr. Gunnar Modig var en mycket bra och proffsig auktionsutropare.
Här avslutade jag min dag som observant och deltagare på ett mycket lyckat årsmöte.
Middagen förlades till Lappens rastplats efter Riks 80. Två rätter fanns att välja på, kött
eller fisk. Eftersom vi förbokat maten så gick utportioneringen snabbt. Vid kaffet presenterade ordförande kvällens frågetävling. Den var svår! Segrade gjorde Ove Svensson
och han kunde som pris bära hem en Dansk telefon Da 30. Efter det skiljdes mötesdeltagarna åt och årets möte var slut.
Vänligen vännen Björn.
PS! Bosse anordnar under högsommaren
motorträffar varje tisdagkväll med veteranfordon. Bosse har själv en MG TC 1946,
samt en Ford från 1912. DS.
Auktions– och möteslokalen. En del av
Museibyggnaden syns på tidningens baksida
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Kvarglömda telefonstationer i Finland
Bakgrund
Finland har, i motsats till flertalet andra länder, en obruten historia med telefonverksamhet i privat regi. Den första telefonstationen invigdes i Åbo den 19:e mars
1882 kl. 16:30. Telefonbolagens antal ökade snabbt och var som mest ca. 900 st. i
slutet av 1920-talet, varefter antalet började minska till följd av fusioner och statens
inlösningar. Flertalet telefonbolag var traditionellt och är fortfarande huvudsakligen
baserade på abonnenternas ömsesidiga ägande. Bolagen hade ursprungligen den juridiska formen ekonomiska föreningar, aktiebolag eller andelslag. I dag finns dock bara
fem andelslag kvar, medan resten är aktiebolag och de största publika aktiebolag. De
minsta bolagen hade bara ett 10-tal abonnenter, så det är lätt att inse, att resurser saknades för ett tillräckligt nätunderhåll. Den enda praktiska lösningen var oftast att låta
bolaget uppgå i ett större senast i samband med automatiseringen.
Staten beviljade enligt Hans Kejserliga Majestäts nådiga kungörelse (Storfurstendömet Finland var ju på den tiden en autonom del av Ryssland) från den 23:e dec
1886 sk. koncessioner eller avgränsade monopol, som bl.a. fastställde ramen för verksamhetens geografiska omfattning. Kungörelsen stipulerade bl.a. att staten hade efter
en viss tid rätt att inlösa verksamheten. Kungörelsen var i kraft i mer än 100 år, tills vi
fick en modern lagstiftning den 1:a maj år 1987, som sedan reviderats till följd av
landets inträde i Europeiska Unionen år 1995.
Den ryska statsmakten genomförde flera kampanjer, som strävade till att förryska
landet. Telegrafen var ryska statens privilegium, medan postverket och myntväsendet
var i finska statens händer. Att ordna telefonväsendet i privat regi var ett praktiskt
sätt, att behålla kontrollen över nätet i Finland.
Den finska staten blev involverad i telefontrafiken i högre grad i ett relativt sent skede
och i väsentlig omfattning till följd av att Riksdagen ogillade, att L M Ericsson hade
genom betydande ägande i vissa telefonbolag, främst Södra Finlands Interurbana
Telefonaktiebolag, stort inflytande på telefonnätet. Staten inlöste bolagets tillgångar,
som överläts till Post- och Telegrafverket den 1:a april 1935. Följden var, att staten
fick ett de facto monopol på fjärrtrafiken, som varade i ca. 60 år till år 1993, då systemet med koncessioner avvecklades och fri konkurrens infördes, vilket ledde till att
telefonbolagens antal åter ökade till följd av å ena sidan nygrundade bolag och å
andra sidan utländska bolag, som grundade filialer i Finland. Den finska staten har i
dagens läge ägomässigt förhållandevis litet inflytande på telefonverksamheten i landet. Den svenska staten har däremot ett omfattande inflytande genom sitt stora ägande
i TeliaSonera. I dag verkar ca. 65 telefonbolag i landet.
Finlands första automatiska telefonstation, utförd med Siemens’ Strowger-system togs
i bruk i Tölö i Helsingfors den 4:e juli 1922, varefter automatiska telefonstationer togs
i bruk i snabb takt, i främsta hand i städerna. Den sista manuella telefonstationen var i
Pello i Lappland och automatiserades så sent som den 1:a april 1980. Avsaknaden av
en centraliserad planering, som följde av att nätet var uppsplittrat på ett stort antal
bolag, ledde till en otrolig mångfald av telefonstationsutrustning av alla tänkbara leve10 rantörer, med undantag av de amerikanska. Nätets komplexitet framgår tydligt exem-

pelvis av en rapport daterad den 11:e november 1982 över FKT:s (Fyns Kommunale
Telefonselkab) resa till Finland i maj 1982, i vilken nämns, att i hela världen finns
ca. 300 register- och linjesignalsystem, varav 130 används i Finland.
De främsta leverantörerna av telefoniutrustning har i över 120 år varit:
- Ericsson, som har levererat systemen AGF (i princip samma maskindrivna
system som i Sverige, dock med annan delning av multipeln), ARF
(koordinatväljarsystem för storstationer), ARK (koordinatväljarsystem för
landsortsstationer), ARM (transit- och fjärrstationer med koordinatväljare),
AKF (kodväljarsystem för lokal- och nätgruppsstationer), ARE
(moderniserat ARF-system med elektroniskt register) AKE (datamaskinstyrt kodväljarsystem för stora transitstationer) samt dagens AXE-system.
- Siemens, som har levererat system enligt steg-för-steg –principen
(Strowger, HDW) i många olika varianter samt system EMD (med motorväljare), ESK (med reläväljare) samt dagens EWSD- och Surpass-system.
Under den digitala telefonins tidevarv har väsentligen tillkommit:
- Nokia, som har levererat det datamaskinstyrda DX-systemet.
Ett av staten grundat bolag Valtion Sähköpaja, senare Televa, konstruerade och levererade på 1970-talet ett koordinatväljarsystem med typbeteckningen KMK med
svenska väljare (både Ericsson och Televerket) till flera telefonbolag. Systemet ersattes dock raskt av DX-systemet, efter att Nokia och Televa grundat det gemensamma försäljningsbolaget Telefenno. Ingen av KMK-stationerna blev särdeles långlivad. Staten sålde sin hälft av Telefenno till Nokia år 1987.
Ett flertal andra utländska firmor har levererat utrustning i mindre omfattning, bl.a.
Telefonbau und Normaleszeit GmbH (TuN) sitt steg-för-steg -drivna system (HDW)
och halvelektroniska system (MRK). ITT levererade genom sitt finska dotterbolag
SEP, senare Alcatel, både Standard Elektrik Lorenz’s (SEL) tyska koordinatväljarsystem HKS, en del svensk A204-koordinatväljarutrustning, samt det franska, av
CGCT tillverkade datamaskinstyrda Metaconta-systemet med sk. miniswitchväljare. Den digitala stationen System 12 blev ett totalt misslyckande i Finland och
ITT tvingades gå med på att kontrakten hävdes och att betala dryga böter p.g.a. allvarliga kvalitetsproblem med programvaran.
Ett landsomfattande automatiskt fjärrnät byggdes i statens regi främst under 1960och 70-talen till överväldigande del med fjärrstationer av typ ARM 20 från Ericsson.
Landets viktigaste elektromekaniska system räknat i antalet linjer var utan tvivel
ARF/ARE, med som mest ca. 845 000 installerade linjer fördelat på ca. 200 telefonstationer. ARF-systemet fanns i två huvudsakliga varianter, dels det i Helsingfors
använda systemet ARF 50 utan centrala register och med 60 V driftsspänning, som
direkt kunde samarbeta med det steg-för-steg –drivna systemet och dels systemet
ARF 10, som hade centrala register och 48 V driftspänning. Olika varianter använde
snabb dekadisk slingsignalering, momentankodssignalering och tvångsstyrd tonkodssignalering (MFC). Den första ARF-anläggningen i världen togs i bruk i Helsingfors år 1950, då nätet måste utökas och Siemens som en följd av andra världskriget inte ännu kunde leverera utrustning.
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De elektromekaniska telefonstationerna försvann under 1990-talet då de ersattes av de
digitala systemen. Den sista ARK-ändstationen med koordinatväljare torde ha tagits ur
drift i Kurikka i Österbotten på Vasa Läns Telefon Ab:s område den 22.6.1999. Den sista
telefonstationen med metallisk genomkoppling av taltrådarna togs ur bruk i Åbo den 21.
Jan 2002. Stationen i fråga var världens första kommersiella AXE-station från år 1977,
som använde reed-relämatriser både i abonnentsteget och i gruppväljaren. Stationen skiljde sig i flera avseenden från prototypstationen i Södertälje.
Kvarglömda telefonstationer
Digitaliseringen av telefonnätet genomfördes under en tidsperiod på 80- och 90-talen, då
det fortfarande var acceptabelt för företagsledare, att se bolagets historia som en tillgång,
som är värd att ta tillvara. Även personalen kände ett behov av att spara något från ett försvunnet tidevarv. Följden av detta var, att viss utrustning sparades på bolagsledningens
och personalens uttryckliga önskan. I andra fall har stationer helt enkelt blivit kvar- och
bortglömda, sedan den nya koncentratorn monterats i ett annat hörn av stationsbyggnaden
och ingen har haft behov för delen där den gamla stationen finns. Uppdelningen på ett
stort antal telefonbolag ledde dock till, att utrustning sparades ur ett helhetsperspektiv på
ett mer eller mindre slumpmässigt sätt och utan att rådfråga personer med utbildning i
museibranschen. Dessutom sparades ofta utrustning som ser ”trevlig ut”, såsom provpallar
i fina trälådor, medan utrustningen som man provade med dem samtidigt skrotades.
På senare tid har telefonbolagen tyvärr visat tilltagande och i många fall omotiverat intresse för att städa i knutarna, varvid en hel del utrustning har gått förlorad. Städningen
har även oftast företagits på kort varsel och utan att rådfråga sakkunniga. Vissa bolag har
ställt sig negativa till sparande (bl.a. TeliaSonera och Hämeen Puhelin, d.v.s. Telefonbolaget i Tavastehus) med stängning och rivning av utställningar med fungerande anläggningar, medan andra (bl.a. Elisa, d.v.s. tidigare Helsingfors Telefonförening och Vasa
Läns Telefon Ab) har satsat på en katalogisering av sina samlingar och på att ge intresserade möjligheten att bekanta sig med dem.
Tekniska museet i Vik i Helsingfors har en teleteknisk avdelning, som kommer att förnyas
inom de närmaste åren. En landsomfattande inventering av de gamla telefonstationerna
och annan väsentlig utrustning kommer troligen att genomföras i museets regi, för att på
ett objektivt och ur antikvarisk synvinkel vedertaget sätt ur ett helhetsperspektiv kunna ge
rekommendationer om vilken utrustning, som borde bevaras och vad som eventuellt är
överflödigt.
En förteckning av artikelförfattaren kända kvarlämnade och –glömda samt av olika orsaker bevarade anläggningar återges i tabell 1.
Framtiden
Framtiden är tyvärr oviss för de flesta bevarade anläggningarna. Endast anläggningar som
sparats i samhällets regi kommer säkert att bevaras för kommande generationer. Vad beträffar anläggningar och samlingar i privat regi är det bara att hoppas, att ägarna är tillräckligt framåtseende, för att inse anläggningarnas betydelse för att belysa landets utveckling till dagens välfärdssamhälle och upplåter tillräckliga medel för deras bevarande. I
många fall försvåras situationen av att det inte längre finns personal kvar, som förstår sig
på utrustningen eller har något intresse för dess bevarande.
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Någon form av landsomfattande, av samhället fastställd bevarandeplan för det teletekniska arvet, som skulle gå över dagens företagsblockgränser, skulle eventuellt vara en lösning. Dessutom skulle det med tanke på det praktiska museiarbetet vara väsentligt, att få
yngre personer att intressera sig för äldre teknik. Det professionella museiarbetet är i
dagens läge dominerat av personer med humanistisk utbildning. Vissa skrämmande exempel visar tydligt, att de tekniska museerna behöver personal med företrädesvis teknisk
utbildning och med lämpliga inslag av antikvariska kunskaper.

Det är mycket svårt att få gehör för bevarandeideer i kvartalskapitalismens tidevarv i ett
samhälle, där frivilliga insatser inte uppmuntras och bevarande av gammalt betraktas
ofta som improduktivt och som en onödig kostnad, som bör skäras bort. En stor del av
ansvaret för detta ligger givetvis på oss aktieägare i dessa bolag. Vi kapitalister borde
föra en aktivare dialog med ledningen i bolagen vi är delägare i och kräva även annat än
så stor avkastning som möjligt på det investerade kapitalet.
Anders Järvenpää
Systemexpert, publika telefonstationer
Styrelsemedlem, Stiftelsen Finlands Järnvägsmuseum
e-post: anders@westlink.fi

1

2

3

1. Del av GV-steget i ARF-stationen i Moisio, Åbo
2. Snörlinjestativ med provpall i ARF-stationen i
Moisio, Åbo. De genomskinliga reläsatshuvarna är ej
original

3. ARK314-landsväxeln i Geta, Åland
4. TuN HDW-stationen i Koljola, Nousis.

4
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Tillverkare
Siemens
Siemens
Televa
Nokia
Siemens
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Siemens
Siemens
Siemens
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Ericsson
Siemens
Siemens
TuN
Ericsson
Ericsson
Bolag
Tekniska Museet
Tekniska Museet
Tekniska Museet
Tekniska Museet
Elisa Abp
Elisa Abp
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Kymen Puhelin Oy
Satakunnan Puhelin Oy
Oulun Puhelin Oy
Päijät-Hämeen Puhelin Oyj
Päijät-Hämeen Puhelin Oyj
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Auria / TeliaSonera
Eurajoen Puhelin Osk
Mikkelin Puhelin Oy
Oulun Puhelin Oy
Oulun Puhelin Oy
Ålands Telefonandelslag
Lovisa Telefon Ab
Lovisa Telefon Ab
Lännen Puhelin Oy
Vasa Läns Telefon Ab
Vasa Läns Telefon Ab
Ort
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Helsingfors
Åbo
Åbo
Åbo
Kotka
Ruosniemi
Uleåborg
Lahtis
Uusikylä
Patis o. Yläne
Rimito
Riihikoski
Åbo
Irjanne
S:t Michel
Uleåborg
Uleåborg
Geta
Lovisa
Lovisa
Koljola
Sundom
?

Funkt.
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nej
nej
nej
trol.
?
ja
nej
trol.
ja
nej
nej
nej
ja
nej
nej
nej
?
?
nej
delvis
?

Anmärkning
Strowger-demonstrationsstn byggd med delar från Tölö.
Demonstrationsstn med delar från HTF.
Ändstn + modell av knutstn för skolningsändamål.
Demonstrationsstation donerad av tillverkaren.
Del av 1. aut stationen i Finland i Tölö på urspr ställe.
Fungerande demonstrationsstn i Tölö med urspr delar.
4000 linjer, MFC-signalering, i fullst skick inklusive kk.
1. kommersiella AXE-stationen i världen
24V, 2 st. 500-grupper, ev fungerande demo i framtiden.
48V, urspr. 5000 linjer med backimpulsering i slinga.
24V, avsiktligt bevarad helhet, torde fungera, KV-register.
I princip fung demonstrationsanl, KV-reg. + BCR-reg.
Ändstation. Utställd på Radio- och TV-muséet
Avsiktligt bevarade delar av en större station.
Ändstn. Torde fungera, bevarade som reservanläggningar.
Bevarad som reservanläggning.
Lagrad, torde vara hel.
Lagrad, torde vara hel.
Lagrad, torde vara hel.
Fungerande demo.
Lagrad, torde vara hel.
Lagrad, torde vara hel.
Kvarlämnad, torde vara hel.
Avsiktligt bevarad helhet.
Avsiktligt bevarad helhet.
Kvarglömd, torde vara hel.
Totalt 2000 linjer varav 1000 linjer hela till kk, MFC-sign.
Ingår i bolagets samlingar.

Tabell 1: Åtminstone följande telefonstationer, jämte fungerande demonstrationsutrustningar finns för tillfället bevarade i Finland:
System
HDW
HDW
KMK
DX
HDW
ARF 50
ARF 10
AXE
AGF
AGF
AGF
AGF
EMD
ESK
EMD
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 312
ARK 314
ARK 314
HDW
EMD
HDW
ARF 10
ARK 511

Förutom nämnda anläggningar finns enstaka stativ kvarlämnade samt nedtagen utrustning i lager på flera ställen
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Min USA-resa

( fortsättning från föregående nummer.)

När jag landar på flygplatsen i St Paul står Richard Rose,
som också samlar på Ericofoner, där och väntar på att jag
skall dyka upp. När vi skall åka hem till Richard i Minneapolis, där jag skall stanna i åtta dagar, visar det sig att min
väska är försvunnen. Som tur är kommer den till rätta tidigt
nästa dag. Vi tittar runt i omgivningarna och besöker ett par
varuhus.
Det mesta är billigare i USA än hemma och det är ingen moms på mat eller kläder. Lite
förvirrande är att moms på övriga varor inte är inräknat i priset utan betalas separat vid
kassan.
Tillgängligheten för mig som funktionshindrad visar sig vara mycket bättre här än hemma det finns eldrivna kundvagnar med sits och med en korg lika stor som på våra kundvagnar.
Allt är också större i USA, portionerna är stora och tallrikarna är som uppläggningsfat.
Bilarna är ju också större så det är tur att bensinpriset är ungefär en tredjedel av det vi
betalar hemma, mellan 4.00 och 4.50 kr per liter. De flesta klagar ändå på priset, bensinen
kostade bara hälften för ett år sedan.
Ett av varuhusen vi besökte var "Mall of America" med 340 olika affärer i fyra plan och
med ett nöjesfält på bottenvåningen. En enormt köpcentrum!
Richards fru, Diana, är mycket trevlig och gästvänlig precis som sin man. Dottern Katie,
16 år, brås på sina föräldrar och är också en mycket trevlig bekantskap. Familjen är intresserade av Sverige eftersom Richard har svenskt påbrå några generationer tillbaka.
Richard har en mycket fin samling av Ericofoner, ca 70 st i olika utföranden och färger.
Titta gärna på samlingen som visas på hans hemsida http://www.ericofon.com
Rundresa 1

Richard och jag gjorde en dagsutflykt till en av hans bekanta
som hade tid att ta emot oss under några timmar en lördag för
att visa oss runt. Bekanten kommenterade mitt gångsätt och
kallade mig envis, positivt menat. När vi kom fram var det som
att kliva in i en saga. .Det fanns MÄNGDER med telefoner,
mest amerikanska och de många inte helt kompletta Dessutom
fanns det massor av delar. Tyvärr fanns det inte många Ericsson-apparater eller delar om man bortser från Ericofonchassin
från North Electric avsedda för den amerikanska marknaden.
Många av dessa var dessutom spruckna eller rostiga och lämpade sig bäst som reservdelar. För den som samlade amerikanska
apparater var det däremot rena julafton. Det fanns telefoner och
delar från tidigt 40-tal fram till sent 70-tal. Myntapparater och normala telefoner i massor. "You have to see it to beleive it!" Att gå igenom alla apparater skulle säkert ta sex
veckor, allt är osorterat och ser ut som när det anlände på 70-talet. Om apparaterna går att
renovera efter att väder och vind gjort sitt vågar jag inte bedöma. Besöket var i varje fall
mycket trevligt och detta är en person jag vill försöka hålla kontakten med framöver.
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Nästa dag var vi på ett möte för telefonsamlare i Minnesota. Det var intressant att se
vika typer av apparater man samlar på i USA även om det inte var några som lockade
mig. Några äldre Ericsson-telefoner såg jag inte till. Mötet var mycket välorganiserat
och trevligt.
Rundresa 2
Richard och jag gorde också en utflykt till Mary Knappen på Phoneco Inc i Galesville.
Det var stor skillnad mellan besöken, nu var vi hos en affärskvinna på ett företag med
fasta priser på allt, vare sig man var samlare eller ej,. Jag träffade en annan samlare där,
Chuck, som jag handlade lite av, däremot hittade jag inget säskilt hos Mary men köpte
ändå några Ericofonkåpor i brun, vit och lejongul färg för att få något med mig hem.
Marys ställe var inte så stort och var dessutom välorganiserat så jag orkade gå runt och
se allt. Nackdelen var att det var ganska dyrt.
Tillbaka hos Richard ställer vi upp det vi hittat på rundresorna, i hans garage. (Allt fick
inte plats på bild.)
Hemresan
Hem resan gick bra och utan missöden. Från Minnesota till Washington DC, vidare till
München och sedan till Landvetter flygplats för vidare transport hem. Det enda jag är
missnöjd med är de långa flygtiderna och att jag blev av med min Internet-dosa ur
väskan.
Till sist
vill jag tacka Richard Rose med familj och Ove Svensson med familj för stöttning,
uppmuntran och gästfrihet i samband med min resa,
Patrik Nilsson

Richard
Rose i
sitt garage
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NYA BILTYPER VID TELEGRAFVERKET
Jag har haft förmånen att få gräva lite i biblioteket som STSF tog över från Telia. I
denna gedigna samling av böcker och tidskrifter fann jag en bok som innehöll en inbunden upplaga av en tidskrift som hette ”Kör bilen med omdöme”.
Eftersom jag, förutom telefoner är mycket intresserad av äldre bilmodeller så blev jag
naturligtvis väldigt nyfiken av titeln till denna bok och började bläddra för att se om
det fanns något av intresse. Döm om min förvåning när jag fick se bilder och text på
gamla Televerksbilar.
I denna skrift får man förutom bilder på ”Telegrafverkets bilar” en massa tips och råd
hur man skall framföra en bil på vägarna, mekartips, ingående beskrivningar hur saker
och ting fungerar i ett motorfordon samt en hel del bilder från trafikolyckor. Bilderna
på trafikolyckorna är i många fall rätt skrämmande och på många av bilderna har man
svårt att tro att det fanns någon överlevande. En krock i dessa gamla bilar oavsett hastighet ledde alltid till svåra skador. Tanken med denna tidskrift är helt klart att mana
till försiktighet och det är uppenbart att detta var ett lika stort problem då som nu. I
varje nummer finns det också ett antal roliga skämtteckningar och serier om bilens
framfart i trafiken t ex Linjelund i farten m fl.
Här följer en beskrivning av några av de fordon Televerket hade under denna tidsepok
och som jag har hittat i denna publikation. Dvs. mellan 1939 och 1954
DKW F8 1938 -1942 Var
framhjulsdriven med en 2cylindrig motor på 20 hk
och 689cc. Vikt 750kg, L
400 B 148 H 148 cm,
hjulbas 260 cm och en
frigång på 19 cm

”Telegrafverket strävar efter att få fram lämpliga biltyper för olika arbetsområden.
Nu senast ha framkommit två nya typer, en för planeringsändamål och en för anläggnings- och abonnentarbeten.
Förplaneringsbilen består av en mindre personbil av DKW eller Opel Olympia, vars
bakre sittrum är omändrat för endast en sittplats och vid sidan om denna en verktygslåda. Koffertutrymmet är indelat i tre fack för div. materiel. Baktill är bilen försedd
med hållare för stakkäppar och på taket finnes bagageräck för längre
Morris 10 1947 med en toppventilmotor på 38
hkr och 1140 cc. Topphastighet 112 km/t. Måtten
LxBxH 363 x 114 x 150 och en hjulbas på 238
cm.
Tillverkningen påbörjades 1938 med avbrott för
kriget togs den upp igen 1946. Bilen har 4 dörrar
och plats för 3 passagerare och var avsedd för
arbetsledare ackordskontrollanter m.m.

17

Volvo PV 445
Karossen är byggd av Valbo Karosserifabrik utanför Gävle i slutet av 40-talet eller i
början av 50-talet. Skåpet är försett med inredning för kabelfelsreparationer

Volvo PV 444
Fotot visar Televerkets 1000:e Volvo PV 444 av 1947 års modell. Bilen är en reparatörsbil avsedd för Kungsbacka. PV 444 användes ofta som befäls-, förplanerare- och
reparatörsbil. Reparatörsbilen skiljer sig från de båda övriga typerna genom att den är
försedd med kraftigare fjädrar och har baksätet utbytt mot lådfack. Bilen var tydligen
mycket omtyckt. Och anledningen till detta
var den nya värmeledningen med luftkonditionering!
Volvon påstods vara ekonomisk i både drift
och underhåll. Motorerna gick mellan 12 till
15 000 mil innan en renovering behövde ske.
Enligt utsago så ”avkasserades” en PV 444
som rullat 25 000 mil med samma motor och
utan omborrning. Enligt författaren är det ett
utomordentligt gott resultat.

”Förplanerarbil” Ford V-8 standard skåpbil med 100 hkr motor och 290 cm hjulbas. Bilen är försedd med 60 mm kula för de speciella verktygssläpvagnarna, som
användes vid kabelfel. Bakom förarplatsens stolar är den försedd med ett fällbart säte
för 3 passagerare. Under sittdynan finnes en rymlig verktygslåda, som följer med då
det fälles framåt och därigenom ger fullt lastutrymme på golvet.
Bengt Lidforss
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BC560 och BC564 benvit, BC660 grå, Ericsson vägg-modell i bakelit, benvit och
svart. Benvit ringklocka LME ca 1959-60. Ej med skadad kåpa!
Patrik Nilsson 0454-99444 /99005 email: patrik@old-tele.com
Diavox i trä.
Mats Andersson, 0225-61122, 10239
Specialverktyg för att lossa skruven på fingerskivor. Bössfack för myntbössan till
Televerkets tremyntsapparat.
Fredrik Roos, 08-7120074, email: fredrik.roos@teliasonera.com
Lur till ”Kaffekvarnen” för renovering av LM-ägd apparat.
Henrik Lundin, 08-754 3347 email: henrik.r.lundin@telia.com

TELE, Populär Radio och Radio och Television
Inbundna TELE från år 1960, 1970, 1976, 1980 och 1985 – 50 kr per
årgång.Inbunden Populär Radio 1950 – 50 kr.
Följande årgångar som lösnummer: 1947, 1948, 1949 (nr 12 saknas), 1950, 1951,
1958 ( nr 12 saknas), 1959, 1960 – 50 kr per årgång.
Följande udda nummer säljes för 5 kr per styck:
1934/1,2,3,4,5, 1937/12, 1942/12, 1947/1, 1948/12, 1951/8, 1955/4.
Köparen står för fraktkostnaden.
Jag är öppen för eventuella byten av Populär Radio från 1928 till 1946 där jag har en
del hål i årgångarna.
Rune Andersson 0152-601 22 e-post: rune@o-olskroksgatan8.se
Gummipackning till Ericofon-apparater 70:-/st inkl frakt.
Anders Joelson, 070-5390450
DVD-filmer om Skansenprojektet. Pris 220 kr.
Funderar på att ta fram fler kopior på VHS-filmen om LM Ericssons telefoner.
Missade du förra tillfället så har du här en chans till. Reapris 100 kr.
Henrik Lundin, 08-754 3347 email: henrik.r.lundin@telia.com
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Deltagarna i årsmötet 2006 framför Bosse Bymans museum i Storvik

