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ORDFÖRANDEN ORERAR.
Så närmar sig den sköna sommaren sitt slut. Visst var
det soligt och varmt denna sommar. Faktiskt önskade
jag mig lite regn ibland, hur konstigt det än låter.
Nå gjorde ni några fynd i sommar? Jag lyckades inte
men STSF fick ta del av ett fantastiskt fynd i Estland.
Från våra Australienska vänner som besöker oss då
och då fick jag plötsligt ett paket från Estland med ett
bifogat brev:
"The President STSF, Sweden.
Dear Henrik.
Please find 50 telephone insulators and 2 pictures in this package.
I present to STSF on behalf of the Australasian Telephone Collectors Society Inc these
interior telephone wall insulators for possible inclusion in your project at Skansen old
time village. I hope they will be of some use but if they are not then you may dispose
of them as you wish.
On behalf of our society I wish to thank you for your donation of the DVD-set on the
construction of the pole route within Skansen village. It will be added to our library.
Best Regards John Nichols
(Vice President ATCS)"
Tänk dig, vänner från andra sidan jordklotet går på en "loppis" ett par mil utanför
Tallin och hittar 50 st små porslinsisolatorer som han donerar till STSF för Skansenprojektet. Otroligt! 50 st på en gång, jag har bara sett enstaka när jag gått runt. Nu
söker jag bomullsomspunnen ledning, helst partvinnad att fästa på isolatorerna för
telefonmontaget i posthuset på Skansen. Hoppas kunna få hjälp med att finna det
också.
Hälsningar Henrik
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50-åringen och hans telefoner
Vår tidigare Ordförande Gunnar Modig som ett antal år svingade klubban från Örnsköldsvik,har nu när han blivit befriad från styrelseuppdragen återgått i normal livscykel
och börjat fylla år, varje år på bestämt datum. Nuvarande styrelsen och medlemmar
grattar Gunnar på 50 årsdagen som inträffade 2006-09-04
Jag vill även passa på att informera om ett trevligt reportage i tidningen SamlaGuiden nr
9 2006 (fd NostalgiBörsen) där jubilaren förekommer på 2 uppslag med sina telefoner.
Passa även på att titta på fotot på Gunnar så får ni se hur en vital 50-åring ser ut
För styrelsen: Denny
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Kassörens koll
Som du säkert redan lagt märke till har du tillsammans
med detta nummer av Phonetiken fått årets medlemsförteckning. Den innehåller namn och adresser till föreningens samtliga 189 medlemmar. Av dessa är för närvarande
16 bosatta utomlands och 7 utgör andra föreningar inom
och utanför Sverige.
I förra numret av Phonetiken skrev jag att vi var 190 medlemmar. Sedan dess har vi tyvärr fått plocka bort fem medlemmar som inte betalt årsavgiften trots upprepade påminnelser. Fyra nya medlemmar har dock tillkommit, vilket är glädjande. Dessa är Urban
Brändström, Carl-Fredrik Enell, Mattias Grejder och Bengt Källvik.
I samband med att jag sammanställde årets medlemsförteckning passade jag även på
att föra lite statistik över de postnummer som förekommer i den. Tyvärr följer postnumren inte riktigt våra landskapsgränser, men följande ungefärliga fördelning fick
jag fram över var vi som är intresserade av telehistoria är bosatta i Sverige.
Stockholm med förorter
Västergötland, Bohuslän, norra Halland samt Göteborg
Blekinge och Skåne inklusive Malmöregionen
Närke och Västmanland
Småland och Öland
Uppland och Gästrikland
Västerbotten
Östergötland
Dalarna
Dalsland och Värmland
Jämtland
Ångermanland
Hälsingland
Norrbotten
Södermanland utom Stockholm

41 %
16 %
10 %
6%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

Vad jag kan se har vi exempelvis inte lyckats nå ut på Gotland eller till Medelpad.
Känner ingen någon där som är intresserad av telehistoria?
Fredrik Roos

Sveriges Television visar ” Telefonbilder ” enligt följande:
SVT2 söndag 24/9 kl 20.00
torsdag 28/9 kl 16.20
lördag 30/9 kl 13.20
SVT24 tisdag 26/9 kl 19.00
Notera tiderna!
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Bakgrund till mitt intresse för Ericssons Telefoner.
Bruket ,som fabriken kallades i dagligt tal, har funnits sedan år 1735 och ägdes av Svenska
Stålpressnings AB. Den finns i Olofström som är beläget i Nordvästra Blekinge, min hemtrakt, en industribyggd med gamla anor. Det är en mansdominerad arbetsmarknad med
tillverkning av detaljer till bland annat bilar. Du har kanske en gryta eller en diskbänk som
det står Olofström på, eller till och med en emaljskylt som tillverkats här. Vissa är märkta
Olofströms Bruk andra inte. Anledningen till att LM Ericssons fabrik kom till Olofström
var att man ville ge möjlighet även för kvinnorna att finna jobb. Ericsson var en kvinnodominerad arbetsplats. Männen arbetade på ”Bruket”. Det var i slutet av 1960 som Ericssons
fabrik i Olofström startades i en hyrd lokal Den byggdes ut i två omgångar 1966 och 1968.
Där fick min mor anställning när hon flyttade hit. Efter förhandlingar för att hitta större
lokalytor. I augusti 1971 var det dags att flytta in i en enplans industrifastighet på 10 000
kvm även denna fabrik fick byggas ut år 1972 eftersom man ville ha produktion och lager i samma lokaler. Man utökade den befintliga nybyggda lokalen så den fick en yta på
12400 m . Enligt uppgift från min mor flyttade man dit redan i början av 1971. I fabriken
tillverkades bland annat stativ till växlar.
Man började tala om nerläggning hösten 1976, precis efter oljekrisen, 5 ½ år efter man
flyttat in i sina fräscha nya lokaler Ericssons produktionstopp var innan oljekrisen. Denna
och kretskortens inträde gjorde att man inte längre behövde lika mycket personal. Eftersom
det blev mycket protester sköt man nedläggningen på framtiden. Tyvärr lades ändå fabriken ner den 1 jan 1983. Av Ericssons fem fabriker i Blekinge återstår endast den i Karlskrona, idag, ägd av Flextronics. I Ericssons gamla Olofströmsfabrik finns idag en gymnasieskola och i den ”nya” fabriken finns ett företag som tillverkar inredningar till SAAB &
Scania. Olofström är ett samhälle med mycket begränsat utbud av arbeten. Kan man inte
arbeta med produktion av bildetaljer och prestera 200 % så får man inget jobb.
2
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Mitt samlande
Min första Ericofon var den höga mörkgrå varianten som Televerket valde bort. Jag hittade
den när jag vid 16 års ålder sommarjobbade. Det enda jag kände till om Ericofonen var att
den fanns i min färg plus blå, grön, röd, grå och benvit eller beige. Jag började samla Ericofonen som var svår att få tag i. Ringde runt till Televerket och letade delar. Dessa var
svåra att hitta. Blev tipsad om en telereparatör i Kungsängen, köpte bottnar av honom för
femtiolappen styck. De sändes till mig i bokpostpåsar . Det fick plats fem bottnar i varje
påse. Jag köpte även lösa delar såsom kåpor och sladdar och även bottnar från Telebutikerna runt om i Sverige. Den butik som var kunnigast och hjälpte mig med reparationstips,
men som jag inte köpte något av var Telebutiken i Uppsala som jag kom i kontakt med i
början av 90-talet. Eftersom Telebutikernas ytor minskat under åren och de inte skulle laga
telefoner så försvann denna möjlighet 1994 då man rensade ut ”gammal skit” som tog
plats. Jag fick inte veta detta förrän långt senare.
Några år senare fick jag tag i två plåttelefoner (av modellen AB100 men det hade jag ingen
aning om då). Jag läste i Gula Tidningen en annons där man ville köpa gamla telefoner.
När jag ringde på annonsen svarade Anders Lindskog i Uppsala. Han var inte intresserad
av mina telefoner, men när han fick veta att jag samlade Ericofon värvade han mig till
STSF. Mitt första möte i föreningens regi var i Malmö 1997. Till sist vill jag nämna att
spolen i Ericofonens mfl apparaters hörtelefonkapsel är tillverkad vid Olofströmsfabriken.
Patrik
6 Nilsson
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Väl i bilen är båda ungarna oregerliga och min fru inser enbart delvis behovet av att
med omedelbart varsel ställa upp som chaufför. Samtidigt ringer mobiltelefonen och
en Göteborgare frågar retoriskt: - Du samlar telefoner? Med larmet runt omkring
mig förklarar jag att så är det.
-

Jag röjer i min fars bråte, o där ligger en trasig telefon, men det är bara
skräp..
Vad är det för en telefon?
Jag vet inte, men det är ingenting att ha.
Jo men hur ser den ut?
Det är någon träbit och något man håller till örat men det är helt trasigt…
Men vad är det för ett slags telefon?
Det är ingenting, bara delar, det ser ut som ett gökur.
Men vad kostar det då?
Ingenting, det är bara skräp, det är inte värt något!
Jo men jag vill gärna betala och jag betalar frakten om du lägger i en låda
och skickar.
Nej det blir för dyrt med frakt, det är bara skräp.
När kan man titta då?
Det vet jag inte, jag röjer och det kan finnas mer…
När har du röjt färdigt?
Det vet jag inte, helst igår!

Vid det här laget är jag i stort sett villig att kapitulera, ungarna skriker, det går inte
att få ett vettigt ord ur Göteborgaren, jag är fokuserad på att komma fram till gubben
med katalogerna och vad kan man göra? Det som Götaborgaren har kan vara vad
som helst, det låter riktigt gammalt men jag kan inte åka ända till Göteborg för att
titta på det som uttryckligen betecknas som värdelöst skräp, som skänks bort men
som jag inte kan få skickat ens mot betalning. I varje fall inte omedelbart och i ett
sammanhang.
Till slut lyckas jag klämma ur Göteborgaren hans telefonnummer och jag har ingenting annat att göra än att bida min tid.
Väl framme i Malmö lyckas vi leta oss fram till gubbens gamla hus och medan familjen väntar går jag in för att ”rädda” de värdefulla katalogerna. Gubben möter mig
i dörren och motsvarar väl mina förväntningar på hur han skulle se ut. Han har
plockat fram katalogerna och de ligger på köksbordet. Jag ser ögonblickligen att det
rör sig om nytryck. Det handlar om ett par mycket enkla reklambroschyrer från
1970 -talet där man använt Å & H-bilder på framsidan men det är också allt. Den
underklädesreklamen kommer troligen inte att vara värda något ens om hundra år.
Min besvikelse är mycket stor. Jag förstår att även gubben i själva verket förstår hur
det hänger ihop men han tillhör den mycket stora skara som gärna gör sig en femtiolapp om det går – etiken oräknad. Det är ingen idé att bli arg, det leder ingen vart
och jag försöker att vara diplomatisk.
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De olika Ericofonmodellerna tillverkade 1956 - 1984
Denna text är en sammanställning av den information jag hittat i böcker samt vad jag
funnit när jag sett Ericofoner i olika sammanhang.

Ericofon Standardmodell
Ericofon DBJ 500 inklusive detaljsatser tillverkades mellan åren 1956 –1982 i
2.510.000 exemplar. Ericofonen är en enstycksapparat som innehåller hörtelefon,
mikrofon, taltransformator, klykfjädergrupp och fingerskivedetaljer. En telefon som
fått designpris utseendemässigt. Enligt min uppfattning är Ericofonens mekaniska
uppbyggnad ogenomtänkt. Apparaten är också krånglig att justera. I Televerkets Författningssamling serie F10 finns det angivet som ett exempel på konstruktionssvaghet
att Ericofonens hörtelefonlock ofta lossnar.

Försäljning av Ericofoner och detaljsatser mellan åren 1956 –1982
Fördelningen mellan olika länder enligt nedan :
Antal tillverkade Ericofon DBJ 500 inklusive detaljsatser
Land
Andel i procent
Antal
Sverige
20%
502 000 st
USA
15%
376 500 st
Italien
15%
376 500 st
Australien
10%
251 000 st
Brasilien
5%
125 500 st
Schweiz
5%
125 500 st
Tyskland
5%
125 500 st
Övriga
25%
627 500 st
Totalt tillverkade Ericofon DBJ 500 inklusive detaljsatser 2 510 000 st

Originalet
Den äldsta höga Ericofonen med en höjd av 232 mm tillverkades i Sverige och monterades ihop av LM Ericssons Karlskronafabrik fram till år 1961. Denna Ericofon
tillverkas ursprungligen i 6 färger. Röd, blå, grå, grön, benvit och mörkgrå. Den introducerades år 1956. Ett år senare, 1957, kom Ericofonen i ytterligare 12 färger för
den amerikanska marknaden. I USA marknadsfördes Ericofonen av North Electric
(dotterbolag till LME) en telefontillverkare som Ericsson köpt för att kunna sälja telefoner i USA eftersom endast Amerikanska telefoner fick säljas till Telefonbolag där.
Televerket introducerade denna apparat i sitt nät först år 1959 och då i färgerna röd,
blå, grå, grön och benvit. Mörkgrått valdes bort då man tyckte att den påminde för
mycket om den svarta bakelittelefonen i färgen. Orsakerna till att den äldsta Ericofonen är så sällsynt idag är två. Den tillverkades bara i detta utförande i ungefär två år.
Televerkets monopolställning som gjorde att man bara lånade apparaten och vid renovering byttes kåpan ut mot en fabriksny. Jämförelsevis kan man nämna att den nyare
kåpmodellen fanns i drygt 20 år, 1962 –1982.
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Olika Plaster i Kåpan
Den äldsta typen av Ericofonkåpan är tillverkad av PBS plast som är lite ömtålig
men tål solljuset bra. De nyare typerna av Ericofonkåpor tål inte solljus utan blir
oftast missfärgade men är inte lika ömtålig som den gamla tillverkad av ABS plast.
Låga typen
Det introducerades under hösten 1961 en ny kåpa som var lägre och hade en kåpa
som tillverkades i ett enda stycke och hade ett jämntjockt hörtelefonlock. Denna
modell tillverkades i begränsad upplaga och togs ur produktion någon gång innan
sommaren 1962. Denna modell är ovanlig och svår att få tag i.
Den vanligaste typen av Ericofonen som tillverkades fram till år 1982. År 1962 kom
den kåpan som man oftast ser idag med det kilformade locket. Denna kåpa och hörtelefonlock är inte sammanfogad genom limning utan ihop smält med hjälp av Aceton. Denna finns i två modeller med två olika hörtelefonkapslar. Den nyare typen av
hörtelefonkapsel kom år 1977 då man introducerade Diavoxen. De kåpor som tillverkas för montering i Karlskrona gjordes av LM Ericssons fabrik i Kristianstad.
Vid monteringen av Ericofonen vid Karlskronafabriken användes skruv och fästbeslag för kåpan med M3 gänga.
Detaljsatser till USA
När man gick över till den lägre kåpmodellen så beställde North Electric detaljsatser
från LM Ericssons fabrik i Karlskrona. Fabriken tillverkade kåpor och hörtelefonlock med egna verktyg men använde LM Ericssons hörtelefonkapsel och mikrofon.
De använder fästbeslag för kåpan och skruvar med UNC-gänga.
Knappsats Ericofonmodeller som ej användes i Televerkets nät.
Knappsatsapparaten som har samma form som standardericofonen med benämning
Ericofon DBJ 023 tillverkades mellan åren 1969 –1972 i 31000 exemplar.
Knappsatsapparaten Ericofon DBJ 700 introducerades lagom till LM Ericsson fyllde
100 år. Denna variant är kantigare i formen och finns i fem färger Vit, Grön, Orange,
Brun och Blå. Den Blåa färgen är mycket sällsynt och eftertraktad av samlare. Denna modell tillverkades mellan åren 1976 –1984 i 41380 exemplar. Den tillverkades i
två utföranden med anslutning svart apparatsladd 3 ledare och modularanslutning
precis som Diavoxen.
Sammanfattningen gjord av Patrik Nilsson
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Kallelse till höstmötet på Skansen*.
Tid: Kl. 12.00 den 7 oktober 2006.
Lokal: Repetitionslokalen bakom Solidenscenen.
Samling: Utanför stora entrén kl. 11.50 för grupprabatten. Kom i tid!
Program: Vi träffas kl. 12.00 i Repetitionslokalen för en enkel förtäring och allmänt
snack. Kl. 12.30 tar Leif med oss på en promenad och berättar om Skansenprojektet,
d.v.s. linjebyggnaden med blanktråd från posthuset till Snickeriverkstaden. Efter
vandringen visar vi en gammal film från Televerket. I skrivandets ögonblick är det
inte klart vilken det blir. Vi hoppas även kunna auktionera ut några apparater från
föreningens lager.
Avslutar med diskussioner om fortsatt verksamhet inom STSF.
Kl. 16.00 så samlas vi igen, om många har med sig bytesobjekt, på parkeringen
utanför f.d. Telemuseum för en baklucke-loppis.
OBS! Anmäl ditt deltagande till någon i Styrelsen senast 2006-09-30 så vi kan
beräkna åtgång av förtäringen.
Välkomna
hälsar Styrelsen.
*Skansen ligger på Djurgården i Stockholm. Hit tar man sig med buss 44 och 47 eller
med spårvagn (linje 7) från Norrmalmstorg/Nybroplan eller färja från Slussen.

Parkering finns mitt emot och till vänster om
stora ingången. Även vid Wasamuseet.
Huruvida det finns lediga platser vet jag inte.
Vill du parkera vid gamla Telemuseum eller
Sjöhistoriska så finns det en hel del platser där.
Buss från f.d. Telemuseum till Skansen:
Ta buss
69 från Museivägen mot Fridhemsplan.
Den går från Museivägen ca 11:23 och
kommer till Djurgårdsbron ca 11:28.
Vid Djurgårdsbron byter du till buss
47 mot Waldemarsudde.
Den går från Djurgårdsbron ca 11:40.
Du är framme vid Skansen ca 11:46.
Restid 23 minuter.

Tråddansning på Skansen
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Anteckningar om L. M. E:s tidigare telefontillverkningar.
Det har alltid ett visst historiskt intresse att kunna se hur de olika modellerna av en firmas
tillverkningar utvecklats och anpassats efter de stigande kraven på användbarhet och lämplig konstruktion. I arkiv och modellsamlingar, hos verkmästare och ingenjörer har under
LME:s snart 50-åriga verksamhet samlat sig modeller av olika tillverkningar som nu ofta
respresenterar den enda kvarlevan av den utvecklingsform de representerar.
Det är vår avsikt att under ovanstående rubrik samla en del uppgifter över vissa intressanta
konstruktionsdelar och vi börjar här med HANDMIKROTELEFONEN.
Grundidén till att på ett gemensamt skaft förena hörtelefon och mikrofon till en s. k. hand
mikrotelefon utgick på sin tid från Ingenjörerna Anton Aven och Leonard Lundqvist vid
Stockholms Allm. Telefonaktiebolag. Första försöksmodellen till en sådan handmikrotelefon gjordes av dessa personer år 1884 och finnes ännu i behåll. Fig. 1 visar utseendet av den
intressanta modellen, som nu befinner sig i Kgl. Telegrafverkets museum under N:r 2556.
Modellen är hopkommen på så sätt, att en spiralmikrofon och en handtelefon av LME:s då
vanliga fabrikat, på lämpligt avstånd förenats med en järntråd, kring vilken lagts två halvor
av trästycken som handtag, dessa har sedan surrats ihop med bindgarn. Det hela är lättvindigt och provisoriskt hopsatt, men genast så utpräglat typiskt för handmikrotelefonen, att
den än i dag i huvudsak ser likadan ut, även om de separata delarna undergått väsentliga
förändringar.

Om uppkomsten av denna första försöksmodell anföres i ett brev från Ingenjör Lundqvist
följande:
»Uppslaget kom, vill jag minnas, under det praktiska arbetets gång då de äldsta spiralmikrofonerna å L. M. Ericssons 50-linjers växelbord med fasta mikrofoner skulle justeras, vilket arbete jag under en följd av år hade om hand. Dåvarande stationsingenjör Anton Aven
tog saken om hand, och en praktisk modell efter detta uppslag utfördes å L. M. Ericssons
verkstäder år 1885.
Med utmärkt högaktning
Stockholm 13 sept. 1922. L. Lundqvist.»
Att årtalet 1885 såsom första fabrikationsår är riktigt framgår av ett anförande i brev från
LME. & Co. till Herr Wictor Jacobsson i Norrköping, daterat Stockholm 10 april 1885, där
det skrivs: »och föreslå vi för detta ändamål en mikrotelefon, som vi afsett för multipelborden, denna innefattar telefon och mikrofon fast förenade medels ett gemensamt handtag,
hvadan telefonisten alltid har den med sig på det område, som erfordras att röra sig på
under expeditionen. En sådan pjes kommer att kosta omkring 55 kronor. Densammas inkoppling i borden är mycket enkel och kan vara gjordt på en liten stund. Anvisning härutinnan skola vi lämna när sådan blir behöflig.
Högaktningsfullt
L. M. Ericsson & Co.
gm. A. B-m.»
Grundprincipen till att på ett gemensamt skaft eller handtag kombinera hörtelefon och mikrofon var således gjord. Ursprungsmodellen upplämnades därefter till LM Ericsson & för
utförande.
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Ett försök med 2 hörtelefoner på gemensamt handtag gjordes även och visas i fig. 2.
Eftersom spiralmikrofonens konstruktion var av sådan beskaffenhet, att den vid användning fordrade ett horisontalt läge, gjordes den så att hållarrören kom att bilda
trubbig vinkel, se Typ. No. 1. Vidare ställdes mikrofonen i spetsig vinkel mot skaftets axellinje, se Typ No. 2, och om vilken konstruktion här kan noteras verkmästare
C. J. Anderssons omdöme i senare tid: »Avens ide att inmontera mikrofonen».
Under de första åren var tillverkningen av handmikrotelefoner ytterst ringa, då de
huvudsakligen fick sin användning vid dåtida multipelbord, som ju även framgår av
ovan citerade brev. Kostnaden, Kronor 55: - pr st. var ju också ett rätt högt pris om
man tar i betraktande det dåtida penningvärdet.
När sedan nya mikrofontyper tillkommit, har handmikrotelefonens konstruktionen
anpassats efter dessa, sålunda finns modeller med kolstavsmikrofon, mikrofon med
kolkulor mellan kolmembran, den senares utseende framgår av Typ No. 3. Samtliga
dessa modeller var tämligen komplicerade, och det var först i och med kolpulvermikrofonens införande, som en utvidgad fabrikation av handmikrotelefoner kunde möjliggöras, tack vare mikrofonens bättre konstruktion. Detta var år 1888. Denna utföringsform, som framgår av Typ No. 4, var emellertid även den enligt vår nuvarande
uppfattning både stor och tung, kanske framförallt genom den långa hörtelefonen
med hästskomagnet. Först i och med 1892 och 1893 års modeller fick handmikrotelefonen en med den nutida mera överensstämmande utföringsform. Mikrofonen har här
blivit ännu mindre och hörtelefonen likaså genom införande av ringmagneterna.
Samtidigt har parallellt med den normala handmikrotelefonen även framkommit en
rad typer för speciella ändamål såsom för militärapparater, för gruvapparater, för
dykareapparater etc., som ej behandlas i detta sammanhang.
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I fig. 3 har vi sammanställt de viktigaste utvecklingstyperna av handmikrotelefoner.
N:r
1
2
3
4
5
6

7

8

9
12
13
14
15
16

Beskrivning
1885 Handmikrotelefon med spiralmikrofon. Hörtelefon med hästskomagnet, hållarerör i
trubbig vinkel samt upphängningsögla, utvändig snörkoppling.
1885 Handmikrotelefon med spiralmikrofon i spetsig vinkel mot handtaget. Hörtelefon
med hästskomagnet, utvändig snörkoppling. Har utförts med en eller två tangenter i skaftet.
1886 Handmikrotelefon med kolstavsmikrofon med 3 kolstavar. Hörtelefon med hästsko
magnet, utvändig snörkoppling. Denna typ har utförts även med kolkulor mellan två kol
membran.
1888 Handmikrotelefon med kolpulvermikrofon i rät vinkel mot handtaget, större mikro
fondosa av mässing, ferrotypmembran med plant platinableck, refflad kolplatta med hål.
Hörtelefon med hästskomagnet, utvändig snörkoppling.
1892 Handmikrotelefon med kolpulvermikrofon, tjockare mikrofondosa av aluminium, fer
rotypmembran med plant guldbleck, refflad kolplatta med hål, flanellring och flanellstav med
spiral. Hörtelefon med ringmagnet, utvändig snörkoppling.
1893 Handmikrotelefon med kolpulvermikrofon, tjockare mikrofondosa av aluminium, fer
rotypmembran med skålformigt guldbleck, refflad kolplatta med hål, flanellring och flanell
stav. I mikrofonlocket skydd av fernissat siden med ordet: »PATENT». Hörtelefon med ring
magnet, delvis invändig snörkoppling.
1893 Handmikrotelefon med kolpulvermikrofon, tjockare mikrofondosa av mässing, ferro
typmembran med skålformigt guldbleck, refflad kolplatta med hål, flanellring och flanellstav.
I mikrofonlocket skydd av fernissat siden med ordet: »PATENT». Hörtelefon med ringmag
net, delvis invändig snörkoppling.
1895 Handmikrotelefon med kolpulvermikrofon, tjockare mikrofondosa av mässing, ferro
typmembran med plant guldbleck med stjärt, refflad kolplatta utan hål, filtring och en filtstav,
sexarmad kopparfjäder. I mikrofonlocket skydd av fernissat siden, locket utvändigt stämplat
med »Made in Sweden by A.B. L. M. Ericsson & Co., Stockholm». »Patented Oct. 29.
1895.» Hörtelefon med ringmagnet, delvis invändig snörkoppling.
1898 Handmikrotelefon med kolpulvermikrofon, tunnare mikrofondosa av mässing, ferro
typmembran med plant guldbleck och ankarbleck, refflad kolplatta, 1 +6 filtstavar, fernissat
siden och metallnätskydd. Hörtelefon med ringmagnet, delvis invändig snörkoppling.
1903 Handmikrotelefon med vattentät kolpulvermikrofon, tunnare mikrofondosa av mäs
sing, kolmembran med fjäderring, stärnkol, filtstjärna, 2 stjärnfjädrar. I mikrofonlocket skydd
av stanniol. Hörtelefon med ringmagnet, delvis invändig snörkoppling.
1907 Handmikrotelefon med skjutbart skaft, mikrofon lika med N:r 12. Hörtelefon med
ringmagnet, delvis invändig snörkoppling.
1909 Handmikrotelefon med kapselmikrofon, utbytbar kapsel. Hörtelefon med ringmag
net, helt invändig snörkoppling.
1920 Handmikrotelefon med vattentät kapselmikrofon. Hörtelefon med ringmagnet, invän
dig snörkoppling.
1921 Handmikrotelefon med vattentät kapselmikrofon, grupptangent för ett flertal kopp
lingsmöjligheter. Hörtelefon med ringmagnet, invändig centralkopplingsplint för snöret.

Den ovan framställda utvecklingskedjan av handmikrotelefoner omfattar endast den vanliga handmikrotelefonen. Av de senaste typerna finnes dessutom ett stort antal utföringsformer med eller utan tangent, med hygienisk taltratt o. s. v.
12
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Tatta fyndar….
Min svärmor har inlett en charmoffensiv och jag har bl a fått hennes fem kuponger till
att annonsera gratis i Sydsvenskan. Giltighetstiden på dessa, precis som på svärmödrar, är begränsad och jag kastar snabbt in en ”blänkare” under böcker köpes. I det här
fallet ligger jag lite lågt med det obskyra intresset för telefonkataloger och LM Ericsson. Istället försöker jag utöka samlingen av Åhlen & Holms postorderkataloger som
periodvis har roat mig.
Söndagen infaller och min lille son är uppenbart uppmuntrad över att faderskapet är
hemma dagtid vilket pojken dessvärre inte är bortskämd med. Han springer förtjust
omkring och skriker ”tatta-bappa” när telefonen ringer.
I andra änden finns en ”gubbe”. Så länge jag har samlat har ”gubbe” varit ett begrepp
i samlarkretsar. ”Gubbe ringt o han har…”, ”Det är en gubbe, han hänger inte med i
priserna….” ”Han har samlat hela livet och nu skall gubben sälja….” etc.
Genom att obestämbart tala om ”gubbe” och inte nämna någon annan mer identifierbar information kan man hålla samlarvännerna – tillika konkurrenterna – borta och
göra ”fyndet” själv men ändå skrävla. För till syvene o sist handlar det om ”fynd”,
dvs att hitta DET DÄR man har letat länge efter och att någon enstaka gång till och
med kunna göra det BILLIGT! Samtidigt indikerar man att man har hittat det där
mytomspunna fyndstället, där tiden har stått stilla och där allt har fått stå orört sedan
1883. Sagostället som bara väntar på den lycklige. Alla vill vi vara Howard Carter
och öppna Tutanchamons grav.
Inte för inte har vi ett TV-program som heter Antikrundan och som tycks fängsla hela
svenska folket. Själv tycker jag att det mest är irriterande eftersom ”värdet” så totalt
dominerar och historien runt omkring helt kommer i bakgrunden. Ofta hör man folk
säga - Jag såg en lika dan i Antikrundan och där värderades den till.... Det är bara det
att det inte var en lika dan samt att det som sades i programmet inte riktigt motsvarade verkligheten. Det hindrar dock inte att jag själv gärna gör fynd!
Gubben säger att han har två Å & H kataloger från 1912, respektive 1913.
Pulsen börjar slå snabbare. För mig som bara är en amatör på att samla Å & H är
1912 -1913 mycket tidigt och jag har inga så gamla årgångarna tidigare. Medan jag
fäktar med armarna som en signal till min fru att hämta papper och penna frågar jag
gubben vad katalogerna kostar. Han säger att han sett andra kataloger i ett antikvariat
som man begärt 50 kr st för och det vill även han ha för dessa. Min förtjusning vet
inga gränser och jag försöker inte ens pruta.
Jag lovar gubben att han skall få sina pengar och jag noterar adressen till ett av
Malmös äldre villakvarter. Ensidigt bestämmer jag att familjens lågprisrunda till Willys i Malmö skall tidigareläggas och då kan jag besöka gubben och rädda katalogerna
på vägen.
Jag föser med lock och pock familjen framför mig och ser till att alla genast blir resklara vilket normalt sett inte är gjort i en handvändning när man har två barn som
ännu inte fyllt två.
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Väl i bilen är båda ungarna oregerliga och min fru inser enbart delvis behovet av att
med omedelbart varsel ställa upp som chaufför. Samtidigt ringer mobiltelefonen och
en Göteborgare frågar retoriskt: - Du samlar telefoner? Med larmet runt omkring
mig förklarar jag att så är det.
-

Jag röjer i min fars bråte, o där ligger en trasig telefon, men det är bara
skräp..
Vad är det för en telefon?
Jag vet inte, men det är ingenting att ha.
Jo men hur ser den ut?
Det är någon träbit och något man håller till örat men det är helt trasigt…
Men vad är det för ett slags telefon?
Det är ingenting, bara delar, det ser ut som ett gökur.
Men vad kostar det då?
Ingenting, det är bara skräp, det är inte värt något!
Jo men jag vill gärna betala och jag betalar frakten om du lägger i en låda
och skickar.
Nej det blir för dyrt med frakt, det är bara skräp.
När kan man titta då?
Det vet jag inte, jag röjer och det kan finnas mer…
När har du röjt färdigt?
Det vet jag inte, helst igår!

Vid det här laget är jag i stort sett villig att kapitulera, ungarna skriker, det går inte
att få ett vettigt ord ur Göteborgaren, jag är fokuserad på att komma fram till gubben
med katalogerna och vad kan man göra? Det som Götaborgaren har kan vara vad
som helst, det låter riktigt gammalt men jag kan inte åka ända till Göteborg för att
titta på det som uttryckligen betecknas som värdelöst skräp, som skänks bort men
som jag inte kan få skickat ens mot betalning. I varje fall inte omedelbart och i ett
sammanhang.
Till slut lyckas jag klämma ur Göteborgaren hans telefonnummer och jag har ingenting annat att göra än att bida min tid.
Väl framme i Malmö lyckas vi leta oss fram till gubbens gamla hus och medan familjen väntar går jag in för att ”rädda” de värdefulla katalogerna. Gubben möter mig
i dörren och motsvarar väl mina förväntningar på hur han skulle se ut. Han har
plockat fram katalogerna och de ligger på köksbordet. Jag ser ögonblickligen att det
rör sig om nytryck. Det handlar om ett par mycket enkla reklambroschyrer från
1970 -talet där man använt Å & H-bilder på framsidan men det är också allt. Den
underklädesreklamen kommer troligen inte att vara värda något ens om hundra år.
Min besvikelse är mycket stor. Jag förstår att även gubben i själva verket förstår hur
det hänger ihop men han tillhör den mycket stora skara som gärna gör sig en femtiolapp om det går – etiken oräknad. Det är ingen idé att bli arg, det leder ingen vart
och jag försöker att vara diplomatisk.
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Det visar sig att gubben har jobbat på televerket och det värmer mitt hjärta när han
säger att han har en del gammal telefonbråte i källaren. Jag får följa med ner för att
titta.

Källartrappen är av den oändligt smala och branta typen och jag halkar på vägen ner.
Jag slår i ryggen så att kotorna skallrar och jag kippar efter luft när gubben skall visa
mig runt i källarens halvdunkel. Fortfarande halvkvävd ser jag några svarta backelitlurar ligga på oljetanken. Sådant som vi alla har i hundratal. Samtidigt plirar gubben
förtjust med ögonen och gör sig beredd att håva in en slant.
Jag bestämmer mig för att göra en snabb sorti för att troligen aldrig återvända, tackar
gubben för titten och går med min värkande rygg och oförättat ärende åter till bilen.
Många meningslösa fyndresor har jag gjort men gubbens förslagenhet gör detta fallet
lite ovanligt tungt.

Skam den som ger sig. På vägen tillbaka ringer jag en vän och berättar om mina senaste eskapader. Jag berättar om gubbens backelitlurar och om Göteborgarens samtal.
Min kamrat blir mycket uppsnurrad:
- Det förstår du väl vad det är!!!
- Vad då?
- Han sa ju att det såg ut som ett gökur?
- ????
- Det finns ju bara en telefon som ser ut som ett gökur, det är ju Ericssons
Gävleapparat från 1881, den ser ju ut som ett gökur upptill….
- Nja….
- Det måste vara en sån, det är ju en av de finaste apparater som finns!!!
Jag är långt ifrån övertygad. Jag ser ingen självklar likhet med ett gökur och jag har
mina dubier om Göteborgarens bedömningsförmåga. Min vän försöker envist övertala
mig att genast försöka ta mig till Göteborg för att rädda ”gökuret”.
Jag säger att det är hopplöst, att det inte går att få ett vettigt ord ur Göteborgaren och
att jag inte kan åka så långt med hela familjen på så lösa boliner. Min vän erbjuder sig
att åka till Göteborg men det vill jag inte heller. Vem vet om han då inte hittar även
något helt annat till sin egen samling och ”värdelöst skräp” är ju ingenting man vill
slösa en dryg tusenlapp i bensin på.

Veckan som följer ringer kamraten regelbundet för att höra hur det går med gökuret
och efterhör hur jag tänker göra. Min inställning är att jag måste vänta och att förväntningarna till varje pris måste tonas ner.
Just som jag skall till att ringa upp Göteborgaren och höra om röjningen är klar ringer
han till mig:

-
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Jag har skickat telefonskräpet med en god vän till Landskrona, o jag hittade
några spolar o dem la jag också ner ....

-

Hörde spolarna till telefonen?
Det vet jag inte, det är värdelöst skräp..
Jo men vad kostar det?
Det kostar ingenting, det är inte värt något, det är bara delar…

Det är ingen idé att kämpa i motvind och nu gäller det att rädda gökuret i Landskrona.
Min vän håller sig underrättad per telefon. Han är rädd att det riktiga gökuret skall
bytas ut mot något annat på vägen(!). Att det finns spolar gör honom än mer säker på
sin teori och även jag själv tror att det i vart fall rör sig om delar till en 1800-tals
telefon, nog så svåra att få tag i.
Landskronakillen visar sig ha ett bilintresse germensamt med Göteborgaren och det är
på den bogen han har blivit pådyvlad frakten av gökuret. Hans fru arbetar i Lund och
han lovar skicka med påsen för omedelbar avhämtning. Jag undviker att säga ”gökur”
utan betecknar det som ”telefondelar” men Landskronakillen rättar mig genast och
betonar att det är en ”telefon”.

När den stora dagen slutgiltigen kommer ligger jag nedbäddad i min säng i vinterkräksjukan. Sjukan, som vanligt, hemsläpad av barnen och nu spyr jag som en gris.
Jag har mot alla mina principer tvingats att tillfälligt överge kommandobryggan på
mitt företag och lämna de anställda, vind för våg, för i vart fall några timmar.
Därför får jag nu skicka iväg min fru (som spytt färdigt redan några dagar tidigare) för
att hämta påsen och den bärs välvilligt in till mig i sovrummet. Min vän väntar andäktigt på ett utlovat samtal för att få sin teori bekräftad. Sonen springer som vanligt runt
runt och skriker Tatta-Bappa.
Påsen består av två till oigenkännlighet hopknycklade sopsäckar men till slut har jag
letat mig fram till resterna av en BC 1300, en av LM Ericssons galvaniska apparater
från förra seklets början. En lika vanlig som enkel liten väggtelefon som gjordes i
mycket stora upplagor under lång tid. Ringklockan och de flesta andra vitala delar
saknas och som vanligt har jag redan ett fint exemplar. Den har hängt här i arbetsrummet sedan jag fann apparaten i en prylaffär för många år sedan, just i början av min
samlarkarriär.
Som vanligt slutade det hela i en flopp,
brustna förväntningar i ett fåfängt sökande efter en udda telefon. Men jag
skall inte klaga, Göteborgaren är en
hedersknyffel och jag skall i ren tacksamhetsskuld kräva att få skicka honom en symbolisk slant, om inte annat
till så till Röda Korset. Om det inte
vore för sökandet vore ju samlandet
ingenting värt.
Tomas Söderblom, 046-328181,
soderblom@lsn.se

Uppdatering av information på vår webb
Föreningen har ju övertagit förvaltningen av Telias bibliotek med avsevärda mängder
böcker, tidskrifter och videofilmer om Telegrafverkets, Televerkets och delvis Telias
verksamhet under årens lopp. Här finns även Ericsson Review från och med 1924 tillsammans med andra tidskrifter om tele. Nackdelen med biblioteket är tillträdet eftersom
det finns i Telias källare i Farsta, Stockholm. Någon STSFare som även arbetar på Telia
i Farsta, eller vår ordförande, måste släppa in den vetgirige.
Jag tog därför tillfället att låna hem ett antal Ericsson Review för att producera en elektronisk kopia av vissa intressanta artiklar som jag sedan lagt ut på webben efter vederbörligt inhämtat tillstånd av Ericsson. Urvalskriteriet blev mitt personliga intresseområde
men självklart finns fler artiklar som andra vill ta del av. Därför finns även ett artikelregister för årgångarna 1924-1960 så var och en kan söka efter sitt. Om du anser att vi bör
publicera en artikel eller utöka artikelregistret med fler årgångar så hör av dig till mig så
ska jag göra vad jag kan för att ordna det.

Artiklarna som nästan alltid är på flera sidor och med många bilder och illustrationer blir
rätt stora datafiler (PDF format) och kan ta tid att ladda ner. Därför finns uppgift om
filstorlek till varje fil, samt några meningar från ingressen till respektive artikel.
Jag har även valt ut ett antal artiklar från Phonetiken och publicerat dessa på samma sätt.
Företräde hade artiklar om renoveringar och sådana där jag var tämligen säker på att
STSF författaren själv skrivit artikeln. Självklart lägger jag ut fler artiklar om intresse
finns. Hör av er i så fall.
Mer information kommer att läggas ut i sinom tid. Just nu håller jag på med ett register
med referenslitteratur samt valda delar ur ”Telefon Fabrik Automatic, Copenhagen” från
1914.
Förhoppningsvis
kommer vi även
någon gång i framtiden att kunna få
elektronisk tillgång
till bibliotekskorten
för allt i Telias bibliotek, men det är
ett rätt omfattande
arbete så det får
tillhöra kategorin
’våta drömmar’ tills
vidare
Tommy Sundgren
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BC564 benvit, BC660 grå, Ericsson vägg-modell i bakelit, benvit och svart.
Patrik Nilsson 0454-99444 /99005 email: patrik@old-tele.com
Till Televerkets högtalande telefon Telvafon från 1959, sökes den fristående högtalardelen (helst den vita varianten).har du någon högtalare i termoplats stående och
inte vet vad det är för något så har jag bilder som kan förtydliga det jag söker.
Delar till LM Ericssons Fälttelegraf, allt av intresse.
Öller Galvanometer.
Telefoner, hela eller delar från Brunius tillverkning, även litteratur, även annan
upplysning om Brunius eller hans tillverkning är av intresse
Denny Wahlström 036-70400 email: denny.wahlstrom@telia.com
Jag behöver bomullsomspunnen tvinnad parkabel alternativt enkelledare som är
bomullsisolerad för montering på isolatorer vid installation i gammal miljö på Skansen. Tråddiameter 0,5 till 0,7 mm.
Jag söker även en bild på brevlåda placerad utanför Telegrafstation från förra seklets början.
Myntbössa till samtalsautomat i 1930-talets kiosk.
Henrik Lundin Tel 08 – 754 33 47. e-post: henrik.r.lundin@telia.com
Min TA820 galvanoskop för telegrafi saknar den lilla förnicklade knopp som sitter
överst på galvanoskopet.
Jag söker även de två dekorationsknopparna till en självväljare HA150, samt de
två skruvarna som håller anropsluckan (eller vad den kallas) på en Ericsson 3-linjers
anknytningsväxel.
Mikrofonlocket till AB Telefonfabrikens lur till väggapparat nr 1.
Tommy Sundgren, tel kväll 08 732 3766 email tommy.sundgren@lottingelund.se

Gummipackning till Ericofon-apparater 70:-/st inkl frakt.
Anders Joelson, 070-5390450
Div delar till Fälttelefon m/37. Även beskrivningar.
Hans Hägglund 063-12 17 87
Reservdelar, innanmäte samt fingerskivor till BC 330.
Telegrafv. författn. Serie F11, SCHEMOR över telefonapparater.
Boken Teleman minns.
Televerkets historia del 6 och 7.
Henrik Lundin Tel 08 – 754 33 47. alt E-post: henrik.r.lundin@telia.com
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