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En skieklig telefonkonstruktör har nu lämnat oss. Första
gängen jag träffade Gösta Thames var pä värt möte pa
Cafe Rutiga Duken i Stockholm 1995. Jag hade bjudit in
honom till värt höstrnöte som talare. Gösta berättade da
om olika telefoners tillkomst, bl. a. om Ericofonen 1953
och Jubileumstaxen 1981. Pa ärsmötet 1996 i Malmö var
även Gösta med och berättade om telefonpionjärerna Reis,
Bell, Brunius och Ericsson.
Gösta och jag har hällit kontakten genom ären och jag besökte honom flera gänger i hans hem i Mjölby och senare
även pä älderdomshemmet. En rolig episod som jag minns var i maj 1997 när Gösta var
bjuden pä middag hernma hos mig. Han noterade direkt feiet pä högtalartelefonen DBF
1102 i rnin samling. Min hade blank fingerskiva och Gösta talade om för rnig att den
aldrig hade blank fingerskiva som original. Det var bara till an ändra. Hans egenhändigt signerade Ericofon pryder min samling och minner mig om vära sarntalstillfällen
som blev mänga genom ären.
Detta är fjärde nurnret av Phonetiken 2006. I nummer 3 - 2005 av Phonetiken skrev
jag: "En sak som jag vill päverka är att vi ska Jörsöka att ge ut Phonetiken med fyra
nummer under nästa ar. Det innebiir att vi alla mäste hjälpas at med artiklar, käserier
mmJör attfylla vän medlemsblad med vettigt innehall. Hoppas att ni alla vill hjälpa
tillf". Det malet har vi klarat i och med detta nummer. Ett stort TACK till alla ni som
bidragit med artiklar under äret. Genom att vi ger ut fyra nummer per är sä slipper vi
betala momsen pä tryckningen av tidningen. De inbesparade momspengarna bekostar
nästan heia fjärde nurnret men portokostnaden för STSF ökar ju. Hoppas dock att ni
medlemmar uppskattar vär ambition med tidningen. Vi gör sä gott vi kan och alla bidrag är lika välkomna.
En dröm till somjag hade förra äret var att vära annonssidor skulle öka i omfäng. Jag
skrev
"Glöm inte heller vara annonser Önskas och Finnes. Där kan du bli av med dina
dubbletter och kanske finna den reservdel eller den telefonapparat som du saknar i din
samling." Pa höstmötet tog jag upp att vi alla säkert har nägon reservdelliggande samt
att vi gär omkring och söker nägon deI. AHa pä höstmötet lovade mig att de skulle skriva en annons till tidningen. Om alla ni övriga ocksä gör sä, sä fär vi fart pä bytena och
möjligheten för alla att komplettera sina apparater ökar. Det är ju en av de stora fördelarna med föreningen att hjälpa varandra att komplettera telefonerna till ursprungligt
skick. HUf medlemmarna uppfyller löftet om annonserna ser ni direkt i detta nummer.
A vslutningsvis sä vill jag att vi ska fortsätta komma ut med fyra nummer per är.
"Deadline" (sista datum för korrektur) för trycket nästa är blir den 23 februari, 25 maj,
24 augusti samt den 23 november 2007. Senast titl dessa datum viII vi ha in era bidrag
till tidningen.
Hälsningar Henrik
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Kassörens koll
För 50 är sedan, närmare bestämt 1956, kostade en period 6
öre för automatiskt expedierade rikssamtal. I princip var periodens längd beroende av hur langt man ringde re nt geografiskt. Ringde man exempelvis frän Jönköping till Göteborg
pä förmiddagen en regnig torsdagsmorgon i oktober var periodlängden 15 sekunder. Om samtalet mestadels handlade om
det träkiga vädret kanske samtalet varade i 6 minuter och 15
sekunder. Det skulle i sa fall ha motsvarat 25 perioder och en
total sarntalskostnad pä 150 öre. Det är precis 100 gänger
mindre än den ärliga medlemsavgiften i STSF. För den som
är bosatt utomlands eller är familjemedlem hade samtalet
kunnat vara ytterligare 45 sekunder. Kanske hade man da
även hunnit med att prata lite om gärdagens väder ocksä.
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Nu har säkert de flesta av er redan förstätt att jag med denna telehistoriska räkneövning
vill göra alla uppmärksamma pä att det äterigen är dags att betala medlemsavgiften.
Tillsammans med detta nummer av Phonetiken har de flesta av oss fätt ett inbetalningskort. Har du inte fätt nägot betyder det att du redan betalt eller helt enkelt inte ska betala. Pa inbetalningskortet finns alla nödvändiga uppgifter förtryckta. Väljer du att betala
pä annat sätt är det viktigt att du anger medlems- och avinummer. Förra gängen betalade de flesta i tid, vilket avsevärt underlättade mitt arbete som kassör. Jag vore mycket
tacksam om alla kunde vara lika skötsamma även denna gang. Sä varför inte lägga in
en betalorder redan idag?
När vi ändä är inne pä pengar kan jag passa pä att nämna att föreningens ekonomi fortfarande är god. Föreningen växer sakta, rnen säkert. Vi har nu 193 medlemmar, varav
16 är bosatta utomlands och 7 är andra föreningar. Tre medlemmar är hedersmedlemmar. Sedan förra Phonetiken har vi fätr fern nya medlemmar. Dessa är Thomas Johansson, NickJas Leo, Göte Gustavsson, Hans Magnusson och Keld Nielsen. Givetvis hälsar vi dem varmt välkomna till STSF!
Tills sist viII jag bara passa pä att önska alla en god jul och ett gott nytt är!
Fredrik Roos

Dags att lära sig bokstavera

pa engelska ...

Enligt försvarets nya reglemente "Remiss SBrF 2006 Telefoni"
ring inom försvarsmakten ske pä Engelska!

skall ALL signale-

Dock fär fortfarande förband inom Sverige tala den löpande texten pä svenska, men
anrop, svar pä anrop och allt annat trafiktekniskt vara pä engelska!
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Ny Hedersmedlem.
Styrelsen beslöt pä sitt möte den 3:e oktober att utse K.V. Tahvanainen tiJl
Hedersmedlem i STSF. Styrelsen var enlig i beslutet. K.V. har under heia
sin livsgärning arbetat för och med bevarandet av telehistorien och skrivit
mänga böcker i ämnet, t.ex. "Stockholm 33 00 00" (Norra Vasa) är 1986,
"140 ar i ledningen" (telehistorisk krönika) är 1992, "Ord i sikte" (optiska
telegrafen) är 1994, "Telegratboken" (elektriska telegrafen) är 1997. Han ~
var redaktör för Svenska Telegrafverket dei VI, är 1988, och Teleman
minns, är 1992.
Under ett tjugotal är i slutet av 1900-talet ledamot av Telemuseums nämnd och hedersledamot av nämnden vid sin avgäng. Svarat för flera utställningar pä museet, exempelvis
"Norra Vasa" och "Gränslösa kontakter". Historiska artiklar i bland annat Tekniska museets ärsbok Daedalus och i tidskriften TELE, serien "Go'biten" m.m.
Henrik

Telefonplans historia
"Folkhem i förort" berättar om när LM Ericsson lämnade den tättbefolkade innerstaden
för att frän grunden bygga upp byggde sin nya huvudfabrik Midsommarkransen. "Den
modernaste och effektivaste anläggning som kunde fäs för pengar."
LM-staden i Midsommarkransen blev som en spegel av det svenska samhället. Berättelsen
om dess historia blir därför även en svensk historia. Folkhemmets rötter, framväxt och
ifrägasättande kan följas pä nära häll.
Boken har tillkomrnit som en deI av Projekt LM-staden som drivs av Centrum för Näringslivshistoria med stöd av Riksantikvarieämbetet.
LM-staden är ett av de tolv viktigaste
industriminnena i Sverige.
Boken är författad av skriftställare Anders Johnson som har skrivit ett stort antal böcker
om näringslivshistoria. Han är uppväxt och bosatt i Mälarhöjden, inte längt frän LMstaden.
Beställ den genom att sätta in 280 kronor (inkl. frakt) pa Centrum för Näringslivshistorias
plusgirokonto 98264-5. Glöm inte ange namn och adress!

The Museum of Communications
Tidigare kallat "The Vintage Telephone Equipment Museum".
Planerar du en resa till USA och kommer i närheten av Seattle, Washington sa tveka inte
att besöka ovannämnda museum. Museet drivs av "Telephone Pioneers of America" där
vär hedersmedlem Georg Ek verkar. Museet ligger pä 7000 East Marginal Way South i
Seattle.
Det är öppet tisdagar mellan kl. 08.30 och 14.00 (Open Tuesdays 8:30 to 2:00 pm) eller
efter överenskommelse. Fritt inträde men donationer emottages.
Väl värt ett besök hälsar vär medlem Georg Ek.
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Gösta Thames har avlidit
En av svensk telefonapparathistorias
mest uppmärksammade personer har gätt ur
tiden. Gösta Thames, Mjölby avled den 14 september, nägra veckor före 90-ärsdagen.
Gösta anställdes 1938 som ingenjörselev vid Ericsson och verkade under 1940-talet
inom utvecklingen av specialapparater t.ex. högtalartelefoner och konferenstelefoner. IEricsson Review presenterade Gösta i välskrivna artiklar ett antaJ nya apparattyper t.ex. högtaJartelefon (1945), "konferenstelefon eller chef telefon" (1945) samt
konferenstelefonsystemet
DYA (1950). Sarnma är (1950) kan man ocksä läsa om
den för Ericssons högtaJartelefonsystem utvecklade mikrofonförsedda telefonen
DBF 11 med elegant käpa i polerat trä pä vars baksida handmikrotelefonen är finurJigt upphängd.
Tveklöst mest känd av Göstas apparatkonstruktioner är Ericofonen. Förvisso har
andra personer äran av den ursprungliga iden tiU enstyckstelefonen och de första
prototyperna men det var Gösta som frän 1949 kom att leda den grupp som under
flera ärs intensivt arbete utvecklade Ericofonen till en produktionsklar telefon och
inte rninst en designmässigt sällsynt lyckad skapelse. En telefonmodell som fick en
enastäende uppmärksamhet - inte minst internationeIlt - och som knappast saknas
hos nägon telefonsamlare.
Gösta blev medlem i STSF 1995 och var sedan 1997 vär hedersmedlem. Han var en
uppskattad deltagare vid nägra av föreningens möten där han inte enbart var äldermannen utan dessutom den professionelle inom det omräde där de flesta av oss är
blott Iyckliga amatörer.
Rustan

Gösta Thames 1971
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Gösta Thames 2000

Intryck frän höstmötet

pa Skansen

i Stockholm

Mötet var i Sollidens repetitionslokaler! Kanske vi borde ha sjungit lite allsäng?
Fast temperaturen blev ändä hög uti kroppen med varm korv, dricka och srnäprat.
Det regnade ute, sä vi behövde bli uppvärmda. Är det höstmöte fär man förstäs räkna
med regn, även om det har varit den varmaste septernbermänaden

i mannaminne.

Stolpnätet pa Skansen
Sen gick vi ut i regnet igen, för att se Skansens stolpnät med Leif Kindahl som guide. Det är, som bekant, STSF som är initiativtagare till stolpnätet. Leif och Henrik
Lundin har lagt ner massor av tid och entusiasm för att förverkliga nätet och TeliaSonera har sponsrat med pengar.

De fiesta av oss hade paraplyer sä vi slapp bli helt genomblötta under guidningen.
Den tog 1 Y2timme, men hade vädret varit bättre hade visningen säkert varat längre.
Man kan berätta och fundera över hur mycket som helst kring nätet. Tekniska lösningar förstäs, men ocksä vad det kostade att ha telefon och hur fort telefoni blev var
mans egendom. Vilka var det som rent praktiskt satte upp stolpar över heia landet
och hur gjorde man det? Vad betydde telefonin för landets utveckling? O.s.v.
Samtidigt som stolpnätet byggdes pä Skansen installerade föreningen ocksä tidstypiska telefoner i Skansens järnhandel, i Konsumbutiken och i snickerifabriken. Och
Telemuseet satte upp en telefonkiosk pä torget utanför (frän 30-talet när torget ska
ha anlagts). Nu planerar föreningen nästa steg - att bygga en växel i posthuset. Det
kommer att kosta en dei pengar men förhoppningsvis ordnar det sig med sponsorer.
Nästa är kanske det blir regelbundna visningar för allmänheten (men i sä faU behövs
det fler guider än Leif och Henrik).
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Varda historien
Efter guidningen gick vi tillbaka till replokalen och säg en intressant film om automatstationen Norra Vasas tillblivelse och bortgäng. Fredrik Roos hade hittat filmen i Telias
gamla bibliotek. Det kanske är en riktig skattgömma?
Monia Hellström berättade att LM Erikssons födelse- och minnesgärd med museum,
riskerar att bli nerlagd. Hon tyckte att det vore bra om STSF kunde göra nägot för att
rädda museet. Man kan läsa om museet i Värmskog pä: http://turistvarmland.se/
merinfo_enskild.asp?id=7 &notisid= 102
Visst vore det synd om museet skulle läggas ner. Med tanke pä hur viktiga telefoner och
IT är för dagens samhälle borde man verkligen värna om telefonins historia, uppkomst
och utveckling.
Efter mötet äkte en deI till Tekniska museet för att ha bakluckeloppis (da hade det slutat
regna) och under mötet var det en liten auktion. Hoppas det blev nägra fynd.
Anita Lifvendahl
Nyfiken medföljare

SniUeblixten HEUREKA!
Hittade ovannämnda bok pä ärets bokrea för 59 kr.
kopierade Antonio Meuccis uppfinning.

Pa sid

66 iden kan man läsa att Bell

Första stället jag i klartext läst att "Bell blev rik pä sin stulna uppfinning och hyrde framstäende advokater för att strida mot Meucci när den ne försökte hävda sin rätt."
Som alla säkert minns sä erkände USA:s kongress den 15 juni
2002 Antonio Meucci som telefonens uppfinnare.
Official: Antonio Meucci was
the real inventor of telephony
On the past June 15th, 2002, the US Congress officially
recognized that the Italian inventor Antonio Meucci is to be
credited for the invention of the telephone, and not Alexander
G. Bell, as so far claimed.
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Henrik

Avläsbar nummerinställningsapparat
telefonstationer.

för helautomatiska

Vid helautomatiska telefonsystem användes oftast som nummerinställningsapparat
den
s. k. fingerskivan, jfr apparaten ä första sidans figur. Med densamma utsändes till
stationen en de olika siffrorna motsvarande impulsserie. Skivans handhavande tillgär
som bekant sä, att man i tur och ordning insätter ett finger i de vid skivans periferi
befintliga nurnmerhälen och vrider skivan till stoppet, varefter den lämnas att fritt ätergä
till normalläget. För ett sexsiffrigt tal skall sälunda abonnenten sex gänger vrida skivan
till stoppet. Det fordras emellertid en viss uppmärksamhet att pä detta sätt siffra för
siffra bygga upp det önskade nurnret. I sädant fall, där man genom ovarsamhet tappat
skivan innan stoppet uppnätts, eller vid direkt felslagning, kan feIet icke avhjälpas med
mindre än att förnyat anrop göres.
I syfte att göra anropet bekvärnare för abonnenten har en apparat konstruerats, där
numret uppsättes i synliga siffror. A vidstäende figur visas en sädan apparat applicerad
till en bordstelefonapparat typ CG 400. Mekanismen, som är en automatisk irnpulsutsändare, är ä huvens översida försedd med vridbara knappar. Medelst dessa instälIes
nurnret, vilket kontrolleras av abonnenten pä de i de smä fönstren synliga siffroma. Dessutom finnes ä huvens framsida en större vridbar knapp för att spänna mekanismens
drag fjäder och för att starta impulssändningen. Ett anrop göres pä följande sätt:
Det önskade numret inställes medelst knapparna och kontrolleras pä de synliga siffrorna. Sedan avlyftes handrnikrotelefonen och dä registertonen höres, vrides den större
knappen ett helt varv. Härigenom utlöses mekanismen, vilken nu till stationen avgiver
de erforderliga impulserna.
Bland de fördelar, den na apparat erbjuder gentemot den vanliga fingerskivan, kan följande framhällas:
1) Abonnenten kan heIa tiden se och
kontrollera, att han begärt rätt nummer.
2) De felkopplingar, vilka förorsakas av
felmanövrering med fingerskivan, bortfalla
fullständigt. Detta har en mycket stor
betydelse i länder, vilka använda omvänd 10tals placering (exempel funf und zwanzig).
3) Den sist gjorda nummerinställningen blir
kvarstäende. Var den önskade abonnenten
upptagen, sä behöver nurnret vid förnyat anrop
sälunda ej änyo inställas. Den anropade har dä
endast, att, sedan registerton erhällits frän
stationen, äter kringvrida den stora knappen.
4) lmpulsernas Iängd kan ej ändras genom
manuell inverkan.
Källa: Ericsson Review nr 1-2, Januari-Februari

1924
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Om inomhusledningar
Minns du
ken no 2,
ur Kungl.
apparater,

tvä bidrag kring montage av telefonapparater och inornhusledningar i Phoneti1998? Den ena ett utdrag ur Oscar F. Jönssons bok 1882, den andra ett utdrag
Telegrafstyrelsens instruktionsbok för uppsättning och inkoppling ändstations1908. Det kan väl vara värt en liten stund att fortsätta studierna av detta.

I samband med föreningen arbete med Skansens i Stockholm nät började jag fördjupa
mig i ämnet. Det gäller ju att hitta rätta metoder över heia den tid som nätet vill illustrera. Nägra av de första noteringarna jag fann var en artikel Lunds Weckoblad, 22 december 1881. Där besöktes en nätbyggare, Frans Hörndahl pä Märtensgatan 6 i Lund, som
just installerat en telefonledning mellan tvä kvarter i centrala Lund. Han bjöd ut sina
tjänster för signalledningar och telefonledningar .
.. .Fullständig uppsättning med kortare ledning kostar cirka 150 kronor. Hr Hörnstrand säljer sina arbeten under garanti för deras soliditet, hvilken garanti han sä
mycket mer kan lemna, som hos honom äfven detaljarbeten utföras LO.m. ledningsträdens omspinnande och beredning af kolmassa till batterierna ....
Jag funderade över varför Lunds Weckoblads reporter sag egen omspinning som viktig
kvalitetsfaktor.
Lite hjälp fär man i boken "The Developrnent ofTelephonic Communication in Copenhagen 1881-1931", by the Technical Staff of the Copenhagen Telephone Company,
Kebenhavn 1932,
I kapitel 14, "Development

of Line System, 1881-1888", pä sidan 115 stär det bl.a.

" ... The internal wiring at the subscriber stations was of cotton-insulated
fastened direct to the wall with staples .... "

wire

Aha!, man kan tänka sig att den ambitiöse nätbyggaren först besöker sitt offer och kikar
pä färgsättning och tapeter där inomhusledningarna skaJl dras frarn. Hemma i verkstaden
spinner han sedan kopparträdarna med bomullsträd av rätta nyanserna. Fästa i tapeten
med märlor eller klamrar försvinner ledningsnätet lika diskret som kameleonten. Det är
naturligtvis en viktig kvalitetsfräga för den burgne köparen, som är man om inredningen
i sitt hem. Och burgen mäste man nog vara om man skall k1ara av att betala 150 kronor.
Tirnlönen för en industriarbetare vid den här tiden var 20 öre. 150 kronor tjänade han lätt
ihop pä 3 mänader.
Det slutliga (?) svaret pä rnina funderingar hittar jag dock i "Uppfinningarnas bok", dei
In, "ELEKTRIClTETEN.
Dess framställning och användande inom yrkena och industrien", efter A Wilke, bearbetad av bl.a. J.G. Holmström och C. Egner. Första upplagan av
den svenska översättningen av den na version kom ut 1897, andra upplagan 1902. Och
narnnen Holmström och Egner borgar ju för att de vet vad de skriver om.
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Kapitel 10 "Telefoni" behandlar inte inomhusledningarna utan da fär man gä till kapitel 9 "Telegrafiska inrättningar för särskilda ändamäl", och där kan man pä sid 537
läsa

(blanda inte samman denna med den bok somfinns pa http://runeberg.org/uppfinn/,
Runebergs version är betydligt tidigare, och med en annan huvudredaktör)
Ledningarnas anordnande företer i allmänhet inga svärigheter, da detju
end ast är fräga om svaga strömmar och ledningarna vanligast befinna sig
under tak. Dock mä man icke tro, att arbetet kan utföras utan nägon vidare
omtanke genom att helt enkelt spika upp trädarna hur som helst. Ett sädant
förfaringssätt straffar sig alltid själft förr eller senare : ringledningar, som
"krängla", äro dess värre aJltför vanliga. I jämförelse med starkströrnledningar bar man emellertid alltid den lättnad i arbetet, att man endast behöfver sörja för isolation och ledningssammanhang.
De talrika inkopplade apparaterna och det ofta mycket stora antaJet ledningsträdar göra det likväl
nödvändigt att sorgfälligt skilja dessa senare frän hvarandra, sä vida de, icke
skola komma i ohjälplig oordning.
I fräga om isolationen behöfver man ej vara alltför sträng, men nägra fordringar mäste dock uppställas. Där ledningen icke är utsatt för fukt, kan träd
med enkel bornulls- eller ylleöfverspinning användas; den turmaste öfverspinning är i detta fall tillräcklig, sa länge den är oskadad. Där luften är fuktig, mäste man hafva bättre material. Är fuktigheten ringa, säsom i förstugor
och i oeldade rum, kan man nöja sig med öfverspunnen träd, indränkt i vax,
som icke end ast skyddar mot väta utan äfven sarnrnanhäller öfverspinningen, sä att den bildar ett visst mekaniskt skydd för träden. Vid större fuktighetshalt pä fuktiga väggar användes ofta guttaperkaträd.
Ehuru guttaperkans
isoleringsförrnäga är mycket stor, har den likväl, säsorn i det föregäende
blifvit omnämndt (sid. 119), det feiet att förändras i luften, torka och
spricka; för ledningar, som ständigt äro under vatten, är guttaperkan däremot
ett utmärkt isoleringsmedel. Pa mycket fuktiga ställen, pä ytterväggar eller i
källare, gör man bättre i att begagna kautschukklädd träd, helst sädan med
tjärad öfverspinning, vanligen kallad tjärträd. Blyklädd träd är naturligtvis
aUra bäst, där ledningen behöfver skyddas mot väta.
Inuti rummen fästes träden ofta pä tapetbärderna, och därvid väljes gärna en
färg pä öfverspinningen möjligast liknande bärdens färg. Icke sällan döljer
man ledningarna helt och hallet genom att lägga dem i putsen under tapeterna; vid uppkornmande fel har man emellertid da intet annat att göra än förstöra tapeten och taga frarn träden eller ock att lägga en ny träd utanpä tapeten. Träden kan fästas pä väggen medelst smä nubb, som helt insläs, sedan
träden blifvit spänd och lindad ett hvarf kring hvarje. Man far naturligtvis
därvid noga akta sig att icke skada trädhöljet, Bättre är likväl att framdraga
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träden rak, utan sädan kringvirning, och fästa den med B-formiga krampor
(märlor), hvilka, om man viii vara riktigt aktsam, kunna inslas medelst en s. k.
märlstans. Ännu bättre är att spänna trädarna meUan smä trälister, »klits», hvilka
antingen kunna vara tväklufna, hvarvid trädarna fastklämmas mellan halfvorna,
eller ocksä försedda med häl, genom hvilka trädarna trädas
Vid grenledningar och skarfvar borttagas isoleringarna a trädändarna, hvilka
noga renskrapas, hoplödas och kringlindas med nägot isolerande ämne, tjärband
och dylikt. I stället för att löda kan man äfven omlägga skarfven med stanniol,
som sluter tätt intill trädarna och skyddar dem för oxidering, hvarjämte stanniolen själf leder elektriciteten.
Luftledningar för ringverk skilja sig icke väsentligt frän andra svagströmsledningar, telegraf- och telefonledningar, hvilka förut beskrifvits (sid. 108 o. följ.).
Här mä endast tilläggas nägra ord om det sätt, hvarpä man brukar läta den yttre
ledningen öfvergä iden inre. Luftledningen framföres till en isolator i väggen
(fig.665); ett stycke öfver denna borras ett häl i väggen, och i detta sättes ett inledningsrör af glas eller porslin. Genom röret utskjutes en ände isolerad träd, som
därför fastlödes vid den blanka ledningsträden. Inledningsröret slutar utät med en
nedätriktad tratt, hvarigenom öfversta delen af inledningsträden ständigt hälles
torr, sa att strömmen ej kan afledas till väggen.
Pa ett annat ställe i samrna bok, sid 187 och vidare, talas om installation av elektriskt nät i
hemmen. Ä ven där ingär ledningen av bomullsomspunnen kopparträd och skyddad med
lämplig isoleringsmassa. Och även här nämns klits, och en bild av klits i tvärsnitt.
... Ledningarna fa här ett säkert läge, men vid etl möjligen uppkommet fel kan
träet lätt räka i brand, och om fuktighet pä ett eller annat sätt intränger i rännorna,
blir den kringstängda träden lätt förstörd. Man bör därför upphöra med användningen av trälister och täcka ledningarna, där sädana icke äro alldeles nödvändiga. Trädarna fästes i stället med porslinsknappar vid väggarna, sä att de ligga pa
ett afständ därifrän af ungefär en centimeter, eller ocksä inläggas de mellan träeller porslinsklämmor. ...
En annan illustration av klitsen tvärsnitt hittar man i GR Dahlander, "Elektriciteten och
dess förnämsta tekniska tillämpningar", Stockholm 1893, sid 485, som för elinstallationer
säger
" ... Inom hus användas alltid trädar, beklädda med asbest, kautchuk, bomullsträd
eller annat isoleringsmedel. Ofta anbringas dessa isolerade trädar uti trälister,
formade i tvärskärning pä sätt fig. 277 visar. Afständet mellan de bäda ledningarna tages ti 1124 100 mrn, men i fall trälister användas, kan avständet förminskas
till hälften."
ä

(finns även pa http://runeberg.org/grdahlel/)
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.Det var väl tydligt? I torra utrymmen räcker det med bomullsomspunnen träd. I halvfuktiga bör träden vaxas. Tjärträd för de fuktigaste lokalerna. Man fäster träden med
märlor.
Klits (som ju för oss fra mstär som en tidig typ av kabel, enkel att tillverka utan maskiner) bör bara användas i torra utrymrnen.
Ett an tal aln-länga (ca 60 cm) klitsar har Skansens snickeriverkstad
skall kunna montera dem pä lämpligt ställe.

tillverkat för att vi

Leif Kindahl

Varianter av klits

Styrläda till Telegrafskrivare.
Jag blev uppringd en dag av Anders Colliander pä Dramaten. Han bad om hjälp med att
fä igäng en Morseskrivare till pjäsen "Dödsdansen" som ska spelas i januari. Eftersorn
deras önskemäl är ganska speciella sä äkte jag och Kare WaJlman, medlern i STSF och
duktig pä telegrafskrivare mrn., ut till dem för att diskutera problemet. Vi kom fram till
att en "Styrläda"

skulle kunna ge det som Drarnaten önskade. Styrlädan kommer Kare i

sä fall att tillverka.
Kare beskriver sin styrläda för Dramaten sä här:
"Pa ett Telegrafbord finns en Telegrafnyckel och en Telegrafskrivare rnonterade. En
Styrläda är placerad pä avständ frän Telegrafbordet. Den är förbunden med Telegrafbordet via en 3-ledar-kabel och startas rned Telegrafnyckeln. Telegrafskrivaren är försedd med ett hjul med pappersrernsa där telegraftecken ritas med hjälp av elektriska
pulser frän Styrlädan. Remsans frammatning startas med en spak pä Telegrafskrivaren.
Styrlädan sänder korta och länga telegraftecken till Telegrafskrivaren som klapprar och
skriver pä pappersremsan. Efter meddelandets slut stoppas frammatning av pappersremsa av med hjälp av samma spak pä Telegrafskrivaren.
Äteranvändning av pappersremsa är möjlig med manuell tillbakaspolning tiJl pappershjul. Telegrafskivarens urverksfjäder bör vara uppvridet vid föreställningens början för
att säkerställa en bra frammatning av pappersremsan."
Kanske flera i föreningen önskar en "Styrläda" sa att man kan demonstrera för vänner
och bekanta hur Telegrafskrivaren fungerade? Kontakta i sa fall Kare. Ju fler som beställer ju lägre pris.

Henrik
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Mobilen 50 är,
Vi var ett tjugotal glada pensionärer (f.d. Televerksanställda)
som hade samJats pä Galleri So
för att fa en guidad visning av
utställningen Mobilen 50 är.
Den pigga guiden i betydligt
yngre älder började med en
fräga till församJingen om hur
ett mobilsamtal gick till. A v
svaren fick han klart för sig att
här visste församJingen mer om
mobiltelefoni än genornsnittet
av publiken som kom till utställningen. lnte nog med att
man visste att samtalet gick frän den uppringande mobilapparaten till en antenn för
vidare befordran via marknätet till den antennsändare som var närmast mottagande
mobilapparat. Dessutom visste man att det kollades upp att man hade betalt räkningen
innan framkoppling skedde.
Utställningen börjar med en kort beskrivning av det första automatiska mobiltelefonsystem A (MT A) som hade prerniär onsdagen 25 april 1956. Da hade man efter 5
ärs utvecklingsarbete och tester kommit fram tillianseringen. Det första samtalet utväxlades da mellan en Volkswagen buss pä Lidingö och ett norskt fartyg Birkeland,
som lag i havsbandet utanför Trelleborg mer än 600 km därifrän. Det var byrädirektör
Sven Thornander frän Televerket som demonstrerade systemet. Mobiltelefon eller
biltelefon som den kallades pä den tiden, installerades fast i bilen och upptog större
delen av bagageutrymmet. Vid starten hade MT A systemet 8 abonnenter och fanns i
Stockholm. I september 1956 spreds tjänsten till Göteborg och vid äret slut hade man
26 abonnenter. Systemet var utvecklat av ingenjörerna Sture Laubren och Ragnar
Berglund vid statliga Televerket pä uppdrag av dävarande Gd. Häkan Sterky. Ericsson
levererade växel och basstation medan SRA (Svenska Radioaktiebolaget, da delägt av
Ericsson och Marconi) stod för telefonerna. Fram till 1969 da systemet gick i graven
hade det som mest 150 användare. En hämmande faktor var priset. Anslutningsavgiften i dagens penningvärde var ca 20 000 kr och abonnemangsavgift pä 17 000 kr. Utrustningen var tung och skrymmande, vägde ca 40 kilo och tog upp heia bagageutrymmet. Utrustningen gick lätt sönder och krävde mycket underhäll, dessutom drog
den mycket ström. Man brukade skämta om att det räckte till tvä samtal varav det
andra till bilbärgaren.
Redan 1946 hade AT & T lanserat biltelefon i S:t Louis, Missisouri. Tjänsten där
blev snabbt populär och spreds till 25 städer och hade som mest 1000 abonnenter.
Ä ven Holland, Danmark och Schweiz var tidigt ute, men det var genomgäende manueUa system som krävde att en telefonist kopplade varje enskilt samtal.
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Det svenska systemet var det första i världen där man kunde ringa till och ta emot
samtal i bilen frän det allmänna telefonnätet helt automatiskt.
MT A var banbrytande och belönades med en hedersutmärkelse vid den internationella
uppfinnarmässan i Paris.
Teoretiskt fanns det möjligheter att bygga ut MTA sä att det blev landstäckande, men
det skrinlades pä ett tidigt stadium. Det skulle bli för dyrt i förhällande till beräknat
kundunderlag. Istället fick Ragnar Berglund i uppdrag att ta frarn ett nytt, modernare
system, mobilsystem B (MTB). Med hjälp av ny teknik (transistorn) kunde man bade
öka samtalskapaciteten och förbättra driftsäkerheten. Dessutom blev vikten endast 9
kg. MTB introducerades 1965 och rönte stor efterfrägan inte minst i direktionsbilar.
Som mest hade man 660 abonnenter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Systemet
skrotades 1983.
I väntan pä NMT introducerades MTD, ett manuellt mobiltelefonsystem, den 1 december 1971. MTD blev en stor framgäng med 19 700 abonnenter i Sverige och som
betjänades som mest av 700 telefonister pä Televerket i Örebro. Systemet avvecklades 1987 och abonnenterna fick förrnänliga villkor för att byta till NMT
Da hade NMT 450 haft premiär den 1 oktober 1981 i Stockholm och Norge körde
igäng i november samma är medan Danmark och Finland kom igäng under 1982. En
telefon kostade ca 17-18000 kr
Men Norden var inte först med NMT det var Saudiarabien som startade världens första kommersiella NMT system en mänad före Sverige. Anledningen var att Ericsson
redan 1977 fätt en jätteorder frän Saudi för att modernisera landets telefonnät som
senare utökades även till mobiltelefonin.
En intressant upplysning var ocksä att när man pä 70-talet inledde arbetet med signaleringssäkerheten i NMT-systemet sä var en kvinnlig pionjär (Laila Ohlgren, Televerket) projektledare för detta. Direktiven var bl.a. att uppringningen skulle fungera som
vid vanlig telefoni, dvs. man skulle först lyfta pä luren och sedan slä numret. Detta
fungerade inget vidare eftersom bilen flyttade sig, kanske harnnade i radioskugga och
sä försvann nägon siffra. Pingsthelgen 1979 kom hon pä lösningen. Hon vände pa
proceduren, slog numret och sedan lyfte pä luren, allt detta möjligt tack vare mikroprocessorn i telefonen som kunde göra jobbet baserat pä de inmatade siffrorna.
Bara en vecka före NMT-premiären hade Comviq lanserat sitt nya analoga mobilsystem byggt pä växlar och basstationer frän USA. Det är ett manuellt system sorn inledningsvis saknade roamingfunktion.
1986 introduceras NMT 900 för att komma till rätta med kapacitetsproblem. Ericsson
levererar ocksä den första Hotline-telefonen med en vikt pä 3,5 kilo. 1987 introduceras de första ficktelefonerna. De nya telefonerna kallas för "yuppienallar". Ericsson
släpper sin första bärbara Hotline-telefon som väger ett kilo har en taltid pä 30 rninuter och kostar 30 000 kr. Dessförinnan har Nokia introducerat Nokia Cityman, en bärbar mobiltelefon.
1989 kom Motorolas MicroTac som da var världens dittills minsta och lättaste mobiltelefon.
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1991 introduceras GSM. Men de flesta länder skjuter pä starten till 1992 pä grund av
bristen pä telefoner. Finska Radiolinja och tyska Mannesmann är först i världen att
öppna ett kommersiellt GSM-nät. Leverantörer är Nokia respektive Ericsson. Comviq
och Europolitan lanserar i september 1992 medan Televerket följer efter i november.
Runt om i världen tävlade operatörer om licenser för 3G-telefoni. I Sverige blev som
alla vet Telia utan licens när PTS fattade sitt beslut om de fyra svenska licenserna är
2000.
2001 i april kopplades världens första 3G samtal upp i Storbritannien. Det var Ericsson och Vodafone och samtalet gick till en fast telefon Newbury.
2002 bildades Sony-Ericsson ett gemensamt utvecklingsbolag för mobiltelefoner.
2006 passerar antalet mobilabonnenter i världen 2,5 miljarder och 950 miljoner mobiltelefoner säljs under äret.
I augusti 2006 visar Samsung upp mobil internetuppkoppling med 4G-teknik, med
mellan 10 och 100 megabit per sekund i datahastighet.
Ja det är sannerligen en imponerande utveckling hur mobilindustrin har blivit ett av
Sveriges och världens stora industriomräden. Det är därför intressant att ta deI av denna historia hur t.ex. beslutet att dra igäng föregäugaren till dagens GSM-telefoni Nordisk Mobiltelefoni (NMT) fattades under punkten "Övriga frägor" pä en televerkskonferens 1969. Den ordinarie dagordningen ägnades ät annat som ansägs mycket mer
betydelsefu 11t.

Pä utställningen kan man ocksä fä en föraning om vad framtiden kan innebära för
utvecklingen av bäde nya apparater och tjänster som är pä väg och i vissa fall redan
finns framtagna.
Intressant var en applikation som skickade sms till läkaren om patienten hade skruvat
av locket till medicinburken och förhoppningsvis dä tagit sin medicin. Kom inget sms
ringde läkaren upp och kollade vad som hänt.
En annan tjänst var Telia Navigator som var en GPS applikation ihop med Eniro och
som enligt uppgift fungerade mycket bra. Man kunde testa den gratis under fem dagar genom att skicka ett sms till 71342.
Sammanfattningsvis kan man säga att pä en
liten utställningsyta kan man se och känna
igen utvecklingen av de olika biltelefonsystemen och modellerna fram till att bli rnobiltelefoner med en storlek och funktioner
som man för 50 är sedan hade svärt att föreställa sig.
Kenneth Svensson
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Nyutkommen bok - Telefonen - en designhistoria
I samband med utställningen "Älskade Telefon" pä tekniska Museet har Lasse
Brunnström skrivit en mycket intressant bok. Som beskrivs sa här av förlaget:
För första gangen tecknas här telefonens typutveckling och designhistoria. Boken täcker in hela historien, frän det sena 1800-talets ingenjärsritade konstruktioner till 2000-talets modebetonade mobiltelefoner. 1sex tematiska kapitel
skildras teknik och glamour, material och stilar, begriplighet och användarvänlighet, massproduktion och skräddarsytt. Vifar ocksä möta de ingenjörer, arkitekter, konstnärer och industridesigner som har gestaltat telefonerna. Materialet är internationellt, men den svenska utvecklingen stär i fokus. Boken illustrerar även designens utökade roll, fran att vara en praktisk och estetisk lösning
pa ett tekniskt problem till en snarast interaktions- och upplevelsebaserad verksamhet.
Bokens förjattare är design- och arkitekturhistoriker. Han har tidigare i flera
böcker lyft fram de estetiska och humanistiska perspektiven i samhällsbyggande, industriarkitektur och produktutveckling.
För den telehistoriskt intresserade är denna bok ett
mäste. Den innehäller ett fantastiskt bildmaterial
med apparater du troligen aldrig sett tidigare, allt
frän de allra första magnettelefonerna till dagens
mest avancerade mobiltelefoner. När man läser den
fär man en förstäelse för hur telefonen utvecklats
och vad som har päverkat dess utseende.
Den som tex är intresserad av Ericofonen kan här
fa massor av information om processen kring dess
tillkomst samtidigt som den som vill veta mer om
hur det tidiga 1880-talets kistapparater fick sitt utseende fär sin beskärda del..
Kort sagt en bok jag kan rekommendera.
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Telefonen - en designhistoria
Författare: Lasse Brunnströrn,
Förlag: Bokförlaget Atlantis AB
ISBN: 917353109X
Utgivningsär/män: 2006/08
Storlek : 238 x 170 x 29 rnrn
Vikt: 884g
Ca-pris: 378 kr

Föreningen har tän ett specialpris, 220 kr
om vi hämtar boken pä förlaget j Stockholm. De om är intresserade av att utnyttja
detta erbjudande skickar ett mail, brev eller
ringer till.ordföranden, Henrik senast 21
dec 2006.
Boken finns ocksä att köpa via internet frän
tex Bokus.se eller AdLibris.com
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Arsmöte 2007
Nästa ärsmöte äger preLiminärt rum lördagen den 12 maj 2007. Planera redan nu in
denna helg. Information om ort och tider komrner i nästa nummer av Phonetiken.

Utdöda Ijud.
En granne tipsade mig om en artikel i tidningen Land isomras. Det var nummer 30/31
som kom ut 21 juli 2006. Jag har aldrig tänkt i de banorna men det handlade om Sture
Wärlinder som samlar pa Ijud som försvunnit frän värt vardagsliv. Sture har idag över
1 500 Ijud sparade. I artikeln finns en lista över de "främsta" 11 utrotningshotade Ijuden
enligt Sture. Pa första plats Ijudet av "Malandet frän kaffekvarn" och andra plats "Lie
genom gräset" .
Det som fick mig att reagera lag pä plats nummer 9, "Rasslet frän en telefon med fingerskiva"! Visst har Sture rätt. lote är det ofta man använder en telefon med fingerskiva
idag. Vi som samlar kan ju fortfarande njuta av Ijudet frän en fingerskiva pä en "BC
310" eller "Gamle Svarten BC 330". Var rädd om dina kJenoder och njut av rasslet frän
fingerskivan.

Henrik

Gäva till Ericssons arkiv
För nägra mänader sedan fick Ericsson en unik gäva som bestär av en uppsättning silverbes tick. Det unika är att besticken är designade av Ericssons grundare Lars Magnus
Ericsson och var en present till Carl Johan Andersson, kompanjon till Lars Magnus när
företaget bildades 1876.
Det var Märta Dreifaldt som skänkte silverbesticken, 155 delar, rill Ericsson. Hennes
morfar var Carl Johan Andersson och förutom att vara kompanjon var de ocksä mycket
goda vänner. Farniljerna umgicks och Märta Dreifaldts mormor arbetade rillsammans
med Lars Magnus fru Hilda i verkstaden med att linda spolar.
1886 upphörde Carl Johan Andersson att vara kompanjon men arbetade kvar i fabriken
som verkmästare. Tio är sen are ombildade Lars Magnus Ericsson företaget till aktiebolag och Carl Johan Andersson utsägs till styrelseledamot. 1901 avgick han ur styrelsen
samtidigt som Lars Magnus avgick som VD.
Bordssilvret finns nu hos Centrum för Näringslivshistoria
som har hand om Ericssons historiska arkiv.

Saxat ur Ericssons personaltidning Kontakten nr 72006.
TommyS

18

(www.naringslivshistoria.se).

ÖNSKAS
Till Televerkets högtalande telefon TELVAFON frän 1959, sökes den fristäende
högtalaren (helst den vita varianten).
Öller galvanometer.
Telefoner tillverkade av Hakon Brunius, heIa eller reservdelar.
Spiral mikrofon LM Ericsson.
Denny Wahl ström 036 - 70400 email: denny.wahlstrom@telia.com
1 par stolpskor,

200 mm. Moxkolv med rnoxbriketter och moxtändstickor.

Gärna i

moxläda.
Spännlina no 2, s.k. reparatörslina.
Krok till "luren" pä en AB 5000, Väggtelefonapparat
ningar mot högspänning.

med särskilda skyddsanor-

Henrik Lundin Tel 08 - 754 33 47. e-post: henrik.r.lundin@telia.com
Hörtelefoner, s.k. "Stamp", Ericsson RD 100 eller RD 120.
Alvar Persson 0223 - 71514.
BC 564 benvit, BC 660 grä, Ericsson vägg-rnodell i bakelit, benvit och svart.
Patrik Nilsson 0454 - 99444 199005 email: patrik@old-tele.com

FINNES
Boken Glowinski, Albert: "Telecommunications
Objectif 2000", Paris 1980.
(Tillsammans med KtK-rapporten, Bonn 1976, och Nora, Mine:
"L'informatisation de la societe", Paris 1978, utgör den här boken väl ett
av de inlägg i debatten som betytt mest für utvecklingen av det
intemationella tjänsteintegrerade telenätet.)
Leif Kindahl, 070-522 84 93
Diavox-käpor 12- och 13-knappars i olika färger.
Helix 206 telefonapparat 2 st.
Linjeväljare 50 nr, CI 752.
Multimil2048
Nummersändare, DYY A 10108
Henrik Lundin, 08 -754 33 47. E-post: henrik.r.lundin@telia.com
Telefontallrikar
med olika samlarmotiv säljes.
Mats Wedell
08 - 643 20 18
Mycket gammal emaljskylt ca 56x39 cm.
Bra skick, se bild Pris 7500:Bo Andersson, 031-3223566

Upprop, antika telemiljöer
Pa höstmötet hade vi uppe till diskussion att föreningen borde inventera vilka "antika
telemiljöer" som kan ses runt om i landet. Höstmötet enades om att försöka fä till stand
en inventering av
•
Garnla telefonkiosker
•
Blankträdsnät

Sä nu uppmanas du sända in rapporter om alla telefonkiosker du hittar. Begränsa dig
till de tvä äldsta modellerna: Pagoder i original, 1901 ärs design, eller kopior och 1930
ärs version i järn, design Charles Lindholm, med gallerverk nertill för att ge den telefonerande "ett viss skydd exempelvis mot hundar m.m.". Modellen förenklades 1934 i
bockad pl at och 1941 togs även hundgallret bort.
Och likasä uppmanas du rapportera alla blankträdslinjer du hittar runt om i landet. De
är naturligtvis troligen inte längre i drift, men av kulturhistoriskt intresse ändä.
Sänd din rapport till epost-adress sekreterare@stsf.org
Vi kommer att ställa samman rapporterna (och äterkornmer säkert till dig med fragor
om detaljer kring ditt fynd, var det finns, linjens utsträckning, om du kan se ärtal pä
stolpmärkningen, vilken ärsversion det är pä kiosken och sädant).
Efter band tänker vi publicera fyndsammanställningen

i Phonetiken.

Riksantikvarieämbetet
ger ut en liten bok, "Värt en omväg. Vägvisare till kulturminnen
i Sverige". Vi kanske har chans att fä kulturminnesskydd pä vära fynd och komma med
i nästa upplaga av boken.

Leif

