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Vlce ordföranden orerar.
1994 var äret da Telia tappade monopolet!
Inte nägon butik eller organisation hade Iyckats
med att fä sälja fasta abonnemang eller Produkter
med varumärket Telia tidigare. Som Vd för 50
Ring Up butiker var detta en utmaning! (Vi hade
tidigare avtal med Telia mobitel pä den mobila
sidan)
Under mänader, ja nästan ett helt är pägick förhandlingar och möten med mörkt kostymklädda
herrar i de tegelröda byggnaderna i Farsta. Det förhandlades ofta flera gänger i
veckan, ibland avslutades dagen kl20.30, med fortsättning dagen därpä kl 08.00.
A vtalsförslagen kompletterades, korrigerades och las till handlingarna, mänga
interna synpunkter inom Telias personaloch administration skulle tas hänsyn till.
Vid närmare mälgäng förändrades möteslokalen till finare hoteIl
eller till "Villan". Avtalet (en) blev klart i maj 1994, men det gick inte att ena alla
avdelningar i ett avtal, utan det fick bli tre: fasta abonnemang, tjänster och Telia produkter.
Klart för lansering: Jan Rudberg dä chef'för bl.a Telia butikema, kom via en reklambyrä med, som jag tyckte, lysande förslag pä lansering,
"Kärlek vid första ögonkastet gay oss 50 nya Butiker" ....
Vad tror ni hände? De blev ett ramaskri frän personal i Teliabutikerna och nägra
chefer gick i taket. Till slut godkändes en nägot "mildare" kampanj och vi kunde
under hösten till och med samannonsera med Teliabutikerna.
Det finns mänga trevliga minnen frän alla möten jag haft med Telia och Briessen
1972-2000, produkträd, marknad, försäljning, service 0 avtal, vid ett produkträdsmöte med Telia, framförde jag att, butikema klagade pä att marginalen pä Teliatelefoner var 0, vi tjänade inga pengar! Varpä produktchef Fredriksson snabbt
svarade, " jo men ni tjänar ju sedan när dom ringer!!!"
Man brukar säga vilken utveckling, men är detta utvecklingjag
biltelefoni?

tänker dä pä mo-

1972 fick man ofta borga eller deponera 5000:- för öppna ett mobilt abonnemang,
1998 fick man ny telefon +500:- i samtal bara man skrev under och betalade 1:2005 fick man ny telefon + en platt- TV bara man skrev under.
Lite Telia historia frän han som förhandlade bort monopolet.
Anders Joe/son
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Kassörens koll
Under ärets första dagar har jag roat mig med att göra
bokslut för 2007. Den här gängen var föreningens intäkter
större än kostnadema. Överskottet blev heia 3067 kronor.
Hade vi varit ett stort börsnoterat företag bade en vinst
automatiskt inneburit att vi börjat säga upp folk och delat
ut vinsten till aktieägarna. Vi är dock bara en liten ideell
förening sä vi väljer att investera för framtiden istället
och sätter in pengarna pä ett bankkonto som ger avkastning i form av ränta. Hur vi spenderat pengama under
2007 framgär av balans- och resultaträkningen som finns
med i detta nummer av Phonetiken.
Under 2007 fick vi 8 nya medlemmar och tappade samtidigt lika mänga, Vid ärets slut
var vi alltsä fortfarande 193 medlemmar. Nägra veckor in pä det nya äret fickjag tyvärr
ytterligare ett besked om en medlems bortgäng, vilket gör att vi nu är 192 stycken. Av
dessa är 18 bosatta utanför Sveriges gränser och 7 är andra föreningar. Tvä är hedersmedlemmar.
De flesta av oss har kommit ihäg att betala medlemsavgiften
i tid. Tillhör du dem som
glömt har du fätt en päminnelse tillsammans med detta nummer av Phonetken. Har du
inte fätt nägon päminnelse är det bara att koppla av och fortsätta läsa.
Fredrik Roos

BALANSRÄKNING
TilIgängar
Varulager
Kontanter
Postgiro
Kapitalkonto
Summa

lngäende

saldo

2007
Förändring

Utgäende saldo

2600
201
12269
18898
33968

-500
94
-3732
4708
570

2 100
295
8537
23606
34538

Skulder och eget kapital
Eget kapital
22 603
Ärets resultat
-355
Förbet, avg.
11 720
Summa
33968

-355
3422
-2497
570

22248
3067
9223
34538
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RESULTATRÄKNING

2007

Intäkter

Kostnader
28485
6177
LO605

Medlemsavgifter
Försäljning telefoner
Försäljning dekaler, mm

45267
2359

Summa intäkter
Rörelseresultat
Ränteintäkter

Inköp dekaler
Tryck av Phonetiken
Förändring av lagervärde
Förbrukni ngsmateriel
Styrelsens verksamhet
Höstmöte
Ärsmöte
Övriga föreningskostnader
Kontorsmateriel
Övriga trycksaker
Datakommunikation stsf.org
Postbefordran
Postgiro och postbox
Lokalhyra
Summa kostnader

9869
10110
500
147

o

2340
3486
360
35
1523
1744
6022
2106
4666

42908

708

3067

Arets resultat

JULTÄVLlNGEN I PHONETIKEN 4/2007
Här är lösningen till jultävlingen

i förra numret av Phonetiken:

.,.;.' t-.-]
B
DBAA 203 919

TELEFON

= (A + B -

.

.

A 002 9596
C - 0)

x

10

= (919

A 002 9871

A 0029611

+ 596 - 871 - 611)

x 10

= 330

Det rätta svaret är alltsä BC330. Fyra rätta svar har kommit in och av dem har vi lottat
fram en vinnare som kommer att tillkännages pa ärsmötet.
För den som är intresserad kan nämnas att telefon A är en högtalande Diavox 200 med
tonval, telefon B en telefonautomat för 10-öresmynt, telefon C en flyttbar väggapparat
med inbyggd surr och slutligen telefon D som är en Ericovox.
Fredrik
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Verksamhetsberättelse
Under verksamhetsäret
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare
Suppleant:

rar 2007

har styrelsen haft följande sammansättning:

Henrik Lundin
Anders Joelson
Fredrik Roos
Leif Kindahl
Mats Andersson
Bengt Almqvist

Styrelsen har haft nio protokollförda

möten och tvä medlemsmöten har hällits.

Föreningens ärsmöte hölls lördagen den 12 maj i Motala, där 20 medlemmar deltog.
Utöver sedvanliga ärsmötesförhandlingar behandlades fyra särskilda föreningsfrägor pä
mötet:
./ Utställningsutrymrne har erbjudits pä Grängesbergs Motor- och Nostalgimuseum.
HUTskall detta tillfälle utnyttjas? Flera närvarande anmälde sitt intresse för att bidra. Under verksamhetsäret har lämpliga utställningstelefoner valts ut. Utformning
av montern pägär .
./ Ulf Collovin trädde in som förstärkning i Phonetikens redaktion
./ Den video föreningen tagit fram skaLl uppdateras och ges ut som DVD. Arbetet
med detta fortgär .
./ Föreningen startade en inventering och registrering av telehistoriska miljöer runt
om i landet, att publicera som värda en !iten omväg pä resan. Bidrag har hittills
kommit in frän 2 medlemmar, 34 bilder av 16 motiv. Resultatet är tänkt att ingä i
föreningen nya hemsida.
Höstmötet ägde rum pä Tekniska Museet där föreningen bjöd pä macka och läsk. Anders Lindeberg guidade nya utställningen "KOM.IN.DA" och medlemmarna upplevde
den 4-dimensionella filmen pä Cino4. En traditionell auktion och byteshandel avslutade
mötet där ca 20 medlemmar deltog.
Medlemstidningen

Phonetiken har kommit ut med fyra nummer under verksamhetsäret.

Under äret har arbetet med revision av föreningens hemsida fortskridit.
Vid kalenderärets slut hade föreningen 193 medlemmar (145 enskilda, 21 familjer, 16
övriga EU-medlemmar, 2 övriga utländska medlemmar, 2 hedersmedlemmar, 7 föreningar)
Nybohov 2008-02-05
Leif Kindahl, sekr.
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Henrik Lundin, ordf.

Kallelse till ärsmöte 2008
Välkommen till Sveriges Telehistoriska SamlarFörenings ärsmöte 2008
Plats: Motor & Nostalgimuseet
och Dalarna.

i GRÄNGESBERG

pä gränsen mellan Västmanland

Tid: Lördag den 10 maj, samling kl. 12 för kaffe och smörgäs samt inlämning av
gods till dagens auktion.
Programpunkter:
SamJing med förtäring
Arsmöte
Visning av Motor & NostaJgimuseet med guide (se info i Phonotiken Nr 3 2007)
Auktion, medlemmarnas auktionsgods samt ev. nägot ur föreningens lager.
Middag pä museet eller i Grängesberg, föreningen bjuder.

För dem som Jigger över till söndagen kan vi ordna en givande guidning i det gamla
gruvsamhället Kopparberg 20 km söderut. En fotoatelje frän 1880, postmuseet där det
unika 3-skillingbanco frimärket stämplades, guld-ocb skomakaremuseem
Tingshuset och den unika träkyrkan, aIJt mycket sevärt.

samt gamla

Vägbeskrivning till "Motor & Nostalgimuseet" = M&N i Grängesberg:
1. Kommer du ifrän Örebro, äk väg 50 mot Falun. Strax innan infarten till Grängesberg och den s.k. "Dalporten" ta tiII vänster pä Djupuddsvägen och skylten "Motor
& NostaIgi Museum.".
2. Kommer du ifrän Sthlm, äk frän Västeräs väg 66 mot Fagersta/Ludvika. Frän
Ludvika väg 50 mot Grängesberg. Äk under "Dalporten" (utfarten i G-berg) och ta
omedelbart ät vänster pä Djupuddsvägen till slutet vid sjön, där Jigger en stor tegelbyggnad= M&N

Övernattningsalternativ:
Vandrarhemmet "Bergsmansgärden " Härdtorpsvägen 15. 29 rum fmns. Pris 200
kr /bädd. Ink!. frukost (spec pris ref. TiIl Oie J) Telef. 0240-21830 eller 070-23952,
lakan kan hyras.
E-post: info@bergsmansgarden.com
Ligger 1,6 km fr. M&N = gängväg,
Brukshotellet" Sköttorpsvägen 2. Kostar 255 kr I person. Enkelrum 420 kr alJt exkl.
frukost. Telef. 0240.20850 och ligger 2 km frän M&N.
Världshuset Stopet Kopparbergsvägen 15 mitt i Grängesb. 0240-594545.
Enkelrum: 445 kr, dubbelrum: 645 kr. ca 2 km frän M&N.
Silverhöjdens Camping 330 kr för en stuga. www.camping.se/T28.
Telef. 0240-662399 öppnar 9 maj. Ligger vackert vid en sjö ca 5 km frän M&N.
Husvagnar: dä kan du fä stä utanför M&N vid sjön utan kostnad. Meddela Oie!
Har du andra funderingar sä kontakta Oie pä 08-754 1440, ole.jacobsen@telia.com
Lite information om M&N och Grängesberg fmner du pä
www.motomostalgimuseet.com
samt www.ludvika.se/turist
Ps vandrarhemmet rekornmenderas, kanske kommer vi ocksä att samlas där för middag om vi blir tillräckligt rnänga som ligger över. Ds
Anmälan senast 2008-04-25 till Oie i första hand E-post: ole.jacobsen@telia.com
och i andra hand: telefon 08-754 1440 eller gärna per post!
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Brädor, hyllor och monteringar
I förra avsnittet berättade jag om Ericssons tidiga produktion av magnettelefoner. Sammanfattningsvis konstaterades att dessa tillverkades under den begränsade perioden
frän november 1878 till hösten 1881. Produktionen fördelades pä en ursprunglig modell med trästomme och en nägot senare med metallstornme, bäda efter tysk förebild.
Till bäda modellema användes företrädesvis sk signaltrumpeter för anrop.
Redan innan Ericsson började produktionen av dessa primitiva apparater fanns det i
Amerika kompletta te1efoner med säväl mikrofon, hörtelefon som induktor. Säledes läg
vär teletekniska nivä ganska längt efter ursprungslandet vid denna tidpunkt.
En produktutveckJing följde dock även här, bäde vad gäller magnettelefonernas användning och mot mer moderna apparater.
När mer kompletta telefoner av amerikansk tillverkning först kom hit till oss är ännu
oklart men jag har själv äterfunnit en sädan sk "kista" pä hemmaplan och den är utstärnplad frän Charles William Jr:s verkstad i Boston i december 1878. Det är dock
möjligt att den har kommit hit i ett nägot senare skede. Det stär i vart fall kJart att motsvarande apparater fanns pä plats när Bellnätet öppnade i Stockholm i september 1880.
Man kan dä genast notera att detta är drygt ett är innan Ericssons produktion av magnettelefoner upphör och efterfrägan pä dessa kom dessutom att bibehällas ytterligare
nägon tid. Bäde tillverkare och kunder var uppenbarligen konservativa - de överlägsna
utländska apparaterna till trots.
Magnettelefonernas

för- och nackdelar

Magnettelefonema bade tlera nackdelar vad gällde prestanda och bekvämlighet men
även flera fördelar, Fördelarna var främst att konstruktionen var enkel, billig och relativt tillförlitlig samt att man inte behövde nägon strörnkälla. (Vid denna tid var ett batteri synonymt med ett öppet svärskött glaskärl inrymmande frätande kemikalier.)
Magnettelefonemas räckvidd var emellertid begränsad och om man inte kostade pä sig
dubbla exemplar mäste man under samtalets gäng oavbrutet f1ytta telefonen mellan örat
och munnen. Ljudet blev inte heller av den kvalite som de första renodlade rnikrofonerna gay förutsatt att dessa var rätt justerade.
Samtidigt kan anropssignalen frän signaltrumpeten inte ha hörts pä nägot större avständ
frän apparaten vilket mäste ha varit ett bekymmer i mänga användarmiljöer. Slutligen
lämpade sig magnettelefonema inte för telefonnät utan mest som lokaltelefoner mellan
tvä platser.
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Redan i samma veva som Ericsson levererade sina allra första magnettelefoner reparerade man dock enligt bokföringen utländska "telefoner med ringklockor" ät importören och äterförsäljaren Numa Pettersson i Stockholm.
Numa, som ursprungligen var en apoteksrörelse, hade tidigt med framgäng börjat att
sälja framkallningsvätskor för fotograf er samt i dess spär även kameror och fototeknisk utrustning. Därefter utvecklades firman snabbt till den kanske ledande detaljisten inom all spirande konsumentteknik som just foto, film telefoner, elektrisk belysning etc.
Hur Numas apparater i detta fall säg ut är oklart men troligen var det amerikanska
magnettelefoner i kombination med en separat ringledning eller möjligen tidiga
"kistor" enligt ovan. I fd Telemuseums samlingar finns även en tämligen udda magnettelefon i trä som har en inbyggd ringmekanism i "foten" med en utanpäliggande
ringklocka. Dess ursprung är dock okänt.
Hur som helst mäste det ha varit ganska naturLigt för bäde Ericsson och konkurrenten Öller att sä smäningom kombinera sina magnettelefoner med separata ringledningar. Ringledningar för bostäder och lokaler, med ringklockor och tryckknappar,
till-verkades ändä av de bäda firmorna, Till och med den tidigare ornnämnde greve
Posse brukade frän Ericsson beställa och montera sädana anläggningar. Nu kunde
dessa lösningar användas även i kombination med telefoner och bäda firmorna kom
att erbjuda detta som alternativ.
Problemet för oss sentida betraktare är att anläggningar av detta slag inte finns bevarade i sina ursprungliga miljöer och att bilder saknas. Irrte ens nägra nämnvärda ritningar finns kvar och iden män nägot har sparats sä är det kanske magnettelefonen i
sig men inte den lösa kringutrustningen. Därmed är det till största delen oklart hur
dessa uppsättningar säg ut mer exakt pä den tiden det verkJigen begav sig.
Till exempel talar Ericsson regelmässigt om och försäljer "fästknappar" i sam band
med magnettelefoner men jag bar ännu inte kunnat identifiera vad som egentligen
menas. Rimligen mäste det ha funnits ett sätt att hänga upp en magnettelefon pä en
vägg när den inte användes om man nu inte ville ha den som en ren bordsapparat.
Troligen var dock fästknappen en mycket liten och enkel väggplint för tvä ledningar.
En ny hörtelefon
Under hösten 1880 pägick Ericssons febrila arbete för att fä fram en mer komplett
telefonapparat som skulle kunna ersätta magnettelefonerna. Man ville även ta upp
konkurrensen med de modema amerikanska apparatema lämpade för nät.
Det första som tycka ha blivit färdigt var en ny hörtelefon i form av en kompakt
magnettelefon där Ericsson hade pressat samman hästskomagneten till det yttersta
och dolt den i ett smäckert, stabilt och förnicklat mässinghölje.
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Skaftet kläddes sedan som tidigare med en dekorativ läderklädsel och membranet
skyddades nu av en ebonitring.
Den 20 oktober 1880 köper telefonbyggmästare C.E. Nilsson det första paret nya
"mindre" telefoner till priset 40 kr och under hösten 1880 levereras totalt 22 sädana till
olika kunder. Därmed var kunden G.W. DahJström i Sundsvall förtjust den 2 december
1880:
"De sma telefonerna, som till utstyrseln äro serdeles smakfulla, har jag redanförsökt
ochfunnit dem artikulera ovanligt väl, hvarforejag lyckönskar till detta goda resultat. "
1 sitt svar den 10 januari 1881 anger Ericsson priset till "ett par större och ett par
mindre tillsammans 100 kr" och vidare "Snart fä vi äfven dessa sednare telefoner monterade sa alt man ej behofver halla den stora vid handen, i samma montering komma
ringklocka och automatisk ledningsomkastare alt inga"
Möj ligen kan denna beskrivning motsvaras av en odaterad enkel teckning som jag utan
vidare härledning äterfunnit i Ericssonarkivet. Ritningen tycks visa en magnettelefon
som skruvats fast som mikrofon pä ett sätt som päminner om dätida tyska apparater.
Jag har dock inte funnit nägot annat som talar för att en sädan modell faktiskt kom att
tillverkas och försäljas.
Iett brev skrivet tilJ telegrafkommisarien Bergström i Vadstena drygt tre Ar senare
förklaras hörtelefonernas vidare användning ännu tydligare: "Jämte de 3 monteringarna hafva vi nu sändt blott vanliga hortelefoner, hvilket numera allmänt brukas i dylikt
fall, och hoppas att detta skall vinna erkännande; ty forst lämpa de sig bättre att
hänga upp pa sin krok, 2Q) äro de beqvämare att manofrera frän munnen till örat och
3Q) lemna de ungefär samma effekt som de större. Skulle vederbörande äntligen önska
aterjQ de större, sa vilja vi tillräda att konsoller anbringas for att plasera dem pa och
att de da uteslutande begagnas alt tala uti och de sma bibehällas alt höra uti. Pa sa
sätt skulle arrangeringen blifva ganska beqväm. Detta brukas äfven pa alla de ställen
der ej sparsamheten fatt öfvertaget pa bekostnad af det praktiska."
Budskapet pä senhösten 1880 var alltsä att den nya lilla och effektiva hörtelefonen
även kunde användas som de äldre men he Ist dä som en deI i en större anläggning,
Den egentliga avsikten var dock inte att i första hand erbjuda en bättre magnettelefon.
Snarare var den det första steget i utvecklingen av en egen telefon med säväl mikrofon
som hörtelefon men det arbetet var oavslutat och kunde ännu inte saluföras.
Försäljningen av hörtelefonen för användning som magnettelefon fortsatte likväl även
senare i Iiten skala Detta samtidigt med att ett större antal säldes lösa för användning
till modem are apparater eller anläggningar. Fram till och med november 1883 hade
nästan 700 st sälts separat, inte minst pä export till kunder i Norge och Danmark. I
grannländerna kom de huvudsakJigen att användas som komplement till telefoner av .
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andra konkurrerande fabrikat. Till omfattningen överträffade denna försäljning
vida det totala antalet tillverkade äldre magnettelefoner
Förutom att läderklädseln efter ett par Arersattes av ett ebonitrör kom konstruktionen av denna hörtelefon att behällas som en oförändrad standard i mer än ett
kvartssekel intill dess att börtelefonerna successivt konkurrerades ut av apparater
med kombinerad telefoniur. Av allt att döma upprätthölls dock produktionen tiU
längt fram pä 1920-talet.
Brädor
I Hemming Johanssons imponerande historik över sitt gamla
företag, där han under läng tid
var VD, visas pä sidan 44 en bild
pä vad som bar kallats Ericssons
första bords ocb väggapparater.
Bordsapparaten är en mycket
enkel träkonsol med en magnettelefon liggande snett över och i
kombination med den ovan beskrivna hörtelefonen.
Bordskonsolen kan i princip ha
tillverkats när som helst under
magnettelefonsepoken förutsatt
att den ursprungligen kan ha
burit en magnettelefon av trä.
Den har dock alltid presenterats tillsammans med metall varianten.
I Ericssons bevarade bokföring är konsoler för bordsbruk överhuvudtaget inte omnämnda och det kan röra sig om en enstaka experimentmodell. I vart fall torde ytterst fä ha tillverkats och personligen känner jag enbart till fd Telemuseums exemplar. Symtomatiskt nog visar det sig dock att exakt samma typ av konsolI, om än i
ljust träslag, finns i kontinentala samlingar för Siemens apparater. Säledes rör det
sig troligen även här om rena plagiat.
Väggapparaten är den sk EFS-apparaten, den nästan 90 cm länga brädformade
väggkonsol som användes hos Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Stockholm och
som självaste Ericsson, inför sitt 50-Ars jubileum 1926, länade för att dä kopiera
som sin "urtelefon". Brädan är försedd med en hylla för en magnettelefon med metallstomme, en fast krok för en hörtelefon, en mekanisk omkastare samt nägra
kopplingsplintar längst upp.

11

Tvä mycket snarlika apparater - fast med monterade ringklockor och utan krokar för hörtelefoner - uppges ha varit
använda hemma hos HT Cedergren och fmns bevarade i
fd Telemuseums samlingar. En av dessa har även ett traditionellt äskskydd.
EFS-apparaten anses av Johansson vara tillverkad är 1879
och vid Nationalmuseums utställning "Telefonen 100 är
Design och kommunikation" 1976 daterades den rakt av
till 1878. Ä ven Lasse Brunnström bedömer i sin nyligen
utkornna bok "Telefonen en designhistoria" dessa
"brädmontage" som tillkomna nägon gang under 1878
eller 1879.
Einar Malmgren, som var en av det dätida Telemuseums
förgrundsgestalter och skapare, daterade Cedergrens bäda
apparater tiU 1877. Nägot märkligt eftersom han pä ett
annat ställe vidgär att Ericsson började tillverka telefoner
först äret därpä.
Den uppmärksarnme läsaren av mina forskarvedermödor
inser genast att detta är mycket tveksamt. För det första
tillverkade ju Ericsson fram till och med juni 1880 enbart
magnettelefoner med trästornme, Samtidigt har vi ju just
konstaterat att de första hörtelefonema levererades i slutet
av oktober 1880 vilket rimligen innebär att nägot som
innehäller dessa bäda komponenter i vart fall inte kan vara
äldre än just oktober 1880.
Stiftelsens historieskrivare har dock hävdat att den extra
hörtelefonen är en komplettering frän det äret och om
istället stiftelsens trästamp ursprungligen statt pä hyllan
blir det alltsä ändä möjligt med en äldre datering. Da
stämmer dock inte stil och färg vad gäller valet av träslag
vilket man brukade vara noga med.
Stiftelsens telefonlinje är dock de facta av ännu äldre datum. När linjen kopplades
upp pä senbösten 1877 tillverkade emellertid inte Ericsson telefoner överhuvudtaget.
Troligen användes istället tvä smä Siemens av 1877 ärs modell varav den ena är bevarad.
I Ericssons bokföring kan EFS-apparaten dock inte äterfinnas vilket jag inte har nägon given förklaring till ännu. Kanske den levererades innan den bevarade bokföringen börjar eller sä döljer den sig bakom nägon allmän leverans till C E Nilsson.
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I det ovan citerade brevet frän den 10 januari 1881 antyds ju att liknande monteringar
först dä är pä gäng men i det fallet med automatisk omkopplare och ringklocka. Det
enda som med säkerhet kan sägas i dagsläget är att konstruktionen istort tyder pä att
den skulle kunna vara tillverkad pä senhösten 1880 eller möjligen nägot tidigare.
Därmed mäste det nog ändä anses troligt att EFS-apparaten verkligen förtjänar titeln
av att vara Ericssons "första väggapparat".
Cedergren har mycket riktigt blivit noterad som köpare av magnettelefoner i Ericssons bokföring. Han köpte ett par trästampar i april 1880 och ytterligare ett par mänaden därpä men det är i vart fall inte dem som idag sitter pä de bevarade brädmontagen.
Hur det än förhäller sig med dateringen av dessa apparater torde ytterst fä ha tillverkats.
I vissa fall tog dock kunderna saken i egna händer. C.A. Carlssons Söner Mek.
Wagns-fabrik pä Homsgatan 35 i Stockholm (som för övrigt brukade "hugga om"
Ericssons filar) lämnade till ex in egenhändigt anskaffade "konsoler" för montering
och pätalade särskilt att man avsiktligt gjort dem väl länga för att även fä plats med
"afkopp lare" .
Förmodligen var det fler innehavare av magnettelefoner som tat tillverka egna konsoler av olika slag, särskilt som vi har sett hur fabrikens intresse för de gamla modell erna snabbt dalade.
Hyllor

Konkurrentfirman Öller & Co sälde ett par magnettelefoner av typen med metallstomme till det dätida läroverket Norra Latin i Stockholm. Eftersom Öllers bokföring
inte finns bevarad bar jag ännu inte kunnat utreda nägot om tidpunkten för transaktionen men hur som helst levererades dessa telefoner med enkla väggkonsoler i trä.
Konsolen tjänar i detta fall bara tvä funktioner. Dels som uppställningsplats för telefonen, dels som kabelplint för ledningen. Nägot annat anropssystem än signaltrumpeter torde inte ha använts. Konsolema är prydJigt men enkelt utförda.
Ytterligare en Öller-konsol har jag haft möjlighet att studera närmare. Inte heller den
har nägon ringanordning monterad men väl en klykfunktion som päverkas av att
magnettelefonen lyfts av eller pä samt en tryckknapp. En särskild och tämligen rnärklig hörtelefon med en fyrkantig stavrnagnet och ett transparant glasrör som skaft är
inkopplad. Själva träarbetet pä denna variant är mycket mer päkostat men bortsett
frän själva apparaten saknar vi tyvärr kunskap om dess tillkomsthistoria. Av allt att
döma innebär konstruktionen med brytare och tryckknapp att ringledning har använts

13

Det är känt frän bland annat fd Telemuseums utställningar att motsvarande byllor har
tillskrivits Ericsson och burit deras magnettelefon med metalJstomme.
Dessa byllor är mycket lika Öllers ocb var för mig ett mysterium eftersom nägra snickarräkningar avseende deras tillverkning inte bar kunnat äterfinnas. A andra sidan säljs de
enligt Ericssons bokföring bara vid ett enda tillfälle, Det är i mars mänad 1882 som
stamkunden telefonbyggmästare C E Nilsson köper tio hyllor med klockor för 25 kr st
samt tvä dito utan klockor för 15 kr st. Som vi tidigare har sett var Nilsson firmans bästa
kund vad gäller magnettelefoner.
Saken fär sin förklaring med tvä äterfunna räkningar där Öller & Co under samma tidsperiod debiterar Ericsson fyra telefonhyllor med automatisk omkastare samt sex st telefonbyllor med ringklocka. Uppenbarligen kunde eller ville inte Nilsson köpa direkt frän
Öller medan Ericsson inte var ovän med sin gamle arbetsgivare och chef.
I februari 1883 önskade en medlem av telefonföreningen i Karlstad, "Herr Olsson",
kopp la in sin "konsol med automatisk omkastning" i föreningens nät och Eriksson korresponderar med nätets kontaktman Hallström som han förtroligt titulerar "hedersbroder".
Av brevet att döma viii cbefen gärna vara sin affärsvän till lags och föreslär en inkoppIingsmetod. Andan i brevet är dock att det blir bäde dyrt och däligt. Till vär smala Iycka
ritade Ericsson själv en enkel teckning av Olssons hylla vilken mig veterligen är den
enda "originalritning" av ett sädant objekt som överhuvudtaget finns bevarad.
I maj äret därpä sägs uttryckligen "alt vi sedan 2 ar tillbaka ej tillverkat magnettelefoner.
SGdana kan erhallas hos Öller & Co härstädes och kosta 22 kr per stycket. Hyl/a och
klocka dertill kostar 25 kr pr dQ."
Firmans eget intresse för att gä vidare med affärer iden omoderna magnettelefonnischen
var alltsä efter hösten1881 mycket ringa och nägon fortsättning kom uppenbarligen heiler inte till ständ. Ändä försökte man i görlig män hjälpa gamla kunder.
Monteringar
I Ericssons bokföring förekornrner en mindre försäljning av vad som kallas
"monteringar", De första omnämns i september 1881 dä fyra sädana levereras till
"Kautschuks- & Guttaperkavaru-Aktiebolaget"
Kuntze & C:o. Kuntze var som namnet
antyder en grosshandlarfirma i gummivaror och sälde sädant även till Ericsson. Man
saluförde dock dessutom en dei teknisk utrustning säsom ringledningsapparater för bäde
lufttryck och elektricitet.
Monteringarna tycks i första skedet inte ha blivit nägon framgängsrik standardprodukt
och jag har bara hittat noteringar om drygt ett 40-tal försälda fram till och med november
1883. De är inte heller sä lätta att definiera, särskilt som de till utförandet tycks ha varierat efter kundens behov. Flera gänger sägs ocksä att de bara görs pä beställning.

14

I Kuntzes fall specificeras den första apparaten som bestäende av: I plint 6 kr, I autom. omkastare 8 kr, I ringklocka 9 kr, 4 stora kontakter (a 0,50) 2 kr, I tryckknapp
2,50 kr, montering 0 förbindning 5 kr, summa summarum 32,50.
Av denna kombination köpte gurnmifirman tvä stycken. PA det tredje exemplaret avstod man tryckknappen och det tjärde exemplaret skulle ha "finare plint" men kunde
levereras utan klocka. Till detta köptes 4 hörtelefoner för 20 kr st, 4 staplar (batterier)
för 4 kr st samt 3 batterilädor för 5 kr st. Inklusive fyra snören kostade beställningen
kr 238,50.
PA direkt fräga om en annan leverans förklarade Ericsson i ett brev den 28 juni 1883
att "det var hvad vi kalla Enkla Tele{onmonteringar (ör galv. ström med blott hörtelefon genom hvilken man bade talar och hör. Dessa kosta 45 kr pr st utan batteri. "
Med andra ord innebar en montering en mer anpasslig ocb prisbillig lokaltelefonlösmen med elektrisk signalering
apparatema emellan och med användande av de mindre men modem are börtelefonerna. Enbart nägra enstaka exemplar av dessa tidiga, enkla men ovanliga, monteringar
finns mig veterligen bevarade. Man skall dock ta i beaktande att de först började säljas efter det att kompietta, "moderna" telefoner fanns i lager och pä det sättet utgör de
inte alls nägot slags urtelefon.

ning som byggde pä den äldre magnettelefonsprincipen

Monteringamas viktigaste betydelse blev
dock att de i enstaka exemplar kom att
säljas under heia 1880-talet och därmed
blev en designmässig direkt föregäugare
till de mindre galvaniska väggtelefoner,
med eller utan linjeväljare, som senare
kom att bli en av Ericssons storsäljare.
Typen finns med frän ocb med 1889 Ars
katalog under beteckningen
"Telefonmontre med galvanisk ringning".
Den kunde dä erhällas för 25 kr utan batterier. Det var dock först när apparatema
började levereras med kombinerad telefonlur som försäljningen längt om länge
sköt i höjden.

Telefonmonlre

med galvanisk

ringning.

An,-andes med [urd.t vid kortare tt1tfontedningar, sbom
L ex, mellan kontor och \'erl:stad eller mapsin.
F6r.,
leringen erfo,dras 2 SI. Lcclanch~, stapla'.

Pris utan staplar Kl'. 25. -

Netto.

Sammanfattningsvis kan konstateras att mer utvecklade "fasta" apparater baserade pä
magnettelefoner aldrig blev nägon större verksarnhet för Ericsson. Nägon egen produktutveckling kan knappast anses ha ägt rum. Precis som firmans mycket fätaliga
brädor och byllor - som dessutom helt tycks inköpts utifrän - säldes de tlesta monteringar de facto längt efter det att man lanserat de mer modema och dyrare telefonerna.
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Troligen berodde detta förvirrande faktum pä att heia branschen som sädan var ny och
experimentell. Utvecklingen gick fort och flera parallella spar, för delvis olika ändamäl,
drevs sarntidigt. Ericsson kom relativt sent in och pionjärvarianterna spei ades tämligen
obemärkt över när spjutspetstekniken drevs fram. Sarntidigt behagade kunder - da som
nu - att efterfräga sädant som de redan var bekanta med och som i sig kunde uppfylla
deras behov.
Likväl hade en dei av grunden redan lagts för de framgängar som du förhoppningsvis
kan läsa om i kommande avsnitt.
Tomas Soderbtom
Bild I. Omslagets framsida.
Öller levererade dessa tvä magnetttelefoner med hyllor och signaltrumpeter till läroverket Norra Latin i Stockholm nägon gang under 1880-talets början. Firman tycks i praktiken ha varit ensam om att producera denna typ av uppsättning i Sverige och kom att utföra i vart fall tre olika modell er. I detta fall rör det sig om den enklaste varianten utan
vare sig klykfunktion eller ringklocka. Lägg märke till att även foten pa den Öllerska
magnettelefonen är i trycksvarvad mässing. Ericsson gjorde motsvarande fot i valnötsträ
och med bara överdelen i metall.
Bild2 Omslagets baksida höger
Öller tillverkade minst tre olika typer av hyllor för magnettelefoner. I detta fall är utforrnningen relativt päkostad, Hyllan har en klykfunkton som päverkas av om magnettelefonen Iyfts av eller pä och en extra hörtelefon är monterad. Undertill finns en knapp
som av allt att döma har använts för att päkalla mottagarens uppmärksarnhet. Pa en tredje variant av hylla satt ringklockan placerad där knappen sitter pä den här. Med andra
ord mäste det ursprungligen ha funnits en lös ringklocka till denna apparat.
Bild 3 Omslagets baksida vänster.
Färgbild av "EFS-brädan"

beskriven pä sid 12

Skiss och ritning som närnns i texten
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Besök bos telefonsamiare Jobn Hui, Californien, USA.
Söndagen den 2:a september fickjag förmänen att träffa telefonsamIaren
lohn Hui. Det var genom vär hedersmedlem Georg Ek somjag fick kontakten. Med vär GPS sä var det lätt att hitta fram. lohn bor i en enplansvilla i
San lose tillsammans med sin mor. Vi fick förmänen att träffa lohn under
nägra eftermiddagstimmar och se pä hans samling. Den var enorm. Pa bilden
nedan till vänster ser vi John visa oss den mikrofon som han vann budgivningen pä över Georg Ek pä en auktion. Pa andra bilden visar John den apparat han värderar mest i sin samling. Hur man nu kan välja utjust en apparat i denna fantastiska samling med mängder av telefonapparater.
John berättade om, för mig okända apparater, där tillverkarna kringgärt BeIls
patent med kluriga lösningar, och visade bl a en apparat vars "kJykkontakt"
mäste hä lias nere under samtalet med armbägen för att kringgä ett patent!
lohn sparade även pä skyltar och telefonkiosker. Han visade mig en kiosk
som stärt i ett varuhus. Den hade dubbla dörrar för att samtalet inte skulle
höras pä utsidan av kiosken. (Syns pa bilden längst ner till höger) Linjerna
var väl inte dom bästa i förra seklets början. Minst 3 olika telefonkiosker
hade han hemma i sitt hus. Det var en mycket intressant och trevlig eftermiddag.
Henrik

ÖNSKAS
Ericsson Review (svensk upplaga): 1-4/36,1-4/37,1-4/38,1-4/39,3/41,3/45,
1-3/46,
1-2/47, 1/48,3/48.
Möjligast fullständig dokumentation (d.v.s planer, kretsscheman, beskrivningar, mekaniska ritningar, relädata) över AGF-Iokalstation (he1st med koordinatväljarregister) i
Televerkets nät.
Schemabeskrivningar för abonnentväxel typ ARD 361 och ARD 362 (Tvt: A333 AlB).
Kretsschema för LME-reläsats FDR-X (lIBCH 121 lOB) (ARD 561), schema
1/365624.
Dokumentation över LME-bildtelefonväxel AKD 830.
Dokumentation över LME-abonnentväxlar ARD 523 och ARD 530.
För ev byte se under finnes pä nästa sida.
Anders Järvenpää, tfn: +35823343325 arbetstid, e-post: anders@westlink.fi
Ericsson lokaltelefonväxel, relämodell för 16, 10 eller eventuellt 30 nummer.
T ex ARD 624, ARD 636, AMD 222 eller liknande.
Skall användas för demonstration av fingerskiveapparater.
Patrik Nilsson, tel 0454-99 005 epost patrik@old-tele.com
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FINNES

Racal kontokortsterminal
(Racal- Transcom Transaction Telephone) inkl Svensk
handhavandeinstruktion, Engelsk Operatinglnstruction, Engelsk TCL 110 Installation
Procedure, Engelsk User guide.
Denna apparat togs till Sverige av Racal Svenska AB i ett försök att introducera den pä
marknaden här. Det lyckades nu inte. Det togs hit endast ett par ex som prototyper.
2 st SIEMENS bordstelefoner, svarta, med fingerskiva, märkta enl följande:
Bottenplattan märkt: Fg.tist.166ae2 3lU 12 A48
Höljet märkt inuti: Fg.tist.166.Tz.I.2 + kopplingssch
Testremsa märkt 14Septl939 i fingerskivan.
Apparaten märkt: SIEMENS OLAP-MILANO
Bottenplattan märkt: Op.tel.Bve 42Cl 80501
Höljet märkt inuti: V.Sa.tist.l66Tz1
719
Testremsa märkt 8Apri1l947 i fingerskivan.
I st extra hörtelefon ny i originalkartong, LME RLD 1101
3 st grä handmikrotelefoner nya i originalkartonger, 7/RLG 210 11/8; A57625
7 st samlartallrikar med telefonmotiv 1976-77-78-79-80-81-82.
Kjell Kulle, Rädjursstigen
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12, 170 76 Solna

Tel 08- 85 33 90.

FINNES
Ekebergs Telefooi Dei I-In, Rikstelefookatalogeo
1933 dei 3 (Smäland, Öland, Östergötland samt Södermanland utom Södertöm), Koogl Telegrafverkets Telefonförbindelser 1889 (Nytryck 1988), Tfn app Topic bas med Topic steto (Nytt i kartong),
Diavox
högtalartelefoo grön käpa, 10-kn. Tfo app Diaset, Blä. Tfo app Voco med väggfäste,
tonvat. Tfn app Diavox med designad käpa av koostoär Bo Svärd (Fäglar pä telefonträdar), Telefookort, programkort LZY A60 11O.
Henning Söderman Tel 0220 10007

Finnes für byte (Obs. säljes ej, enbart für byte se önskas pä föreg sida):
Ericsson Review (svensk upplaga): 1/49 (skadad), 2/40, 4/40, 4/64 (skadad), 1165,2-4/66,
2-4/67, 1-4/68, 1-4/69, 1-3/70, 1-4/71, 1172,3-4/72, 1-4/73,1-4/74,1-4/75,1-4/76
(inkt. 2
spec./76, eng.), 2-3/77, 2-4/78, 1-4/79, 1-4/80,3-4/81, 1-4/82, 1-4/83, 1184,4/84, ISDN/84
(eng.),4/86.
Helsingfors Telefonförening 1882-1932 (svensk upplaga, ej inbunden).
LME-katalog 197, LME-katalog 714 och 695.
Dokumentation över LME-telefonstationer av typ
ARF 102 (MFC och DC-mom.) samt ARK 300, som har
kommit till användning i det finska teJefonnätet.
Dokumentation över diverse LME-abonnentväxlar typ
ALD 2x, AHD 2x och 3x, ARD 561, AKD 735 och AKD 741, som använts i Finland.
Beskrivning och justeringsanvisning für Siemens-fjärrskrivare (Telex) 100S (pä tyska och
finska).
Anders Järvenpää, tfn: +35823343325

arbetstid, e-post: anders@westlink.fi
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