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Ordföranden orerar. 
 

 

 

I kommunalfullmäktiges protokoll fann jag den spännande fortsättningen: 
 

 

Henrik 

 

Nu är sommaren över och hösten kommit. Hoppas du har gjort 

några fina fynd under sommarens ”loppisar”. För mig själv var 

det väldigt magert. Lika magert var intresset för studiebesök i 

Oslo. Endast en kunde tänka sig det så vi ”lägger det på hyl-
lan”. Intresset för besök i S:t Petersburg var ju lika magert så vi

får väl hålla oss inom Sveriges gränser hädanefter. Årets höst-
möte håller vi i Stockholm, närmare bestämt på Djurgården. 

Mer om det på annan plats i tidningen. 

Är man intresserad av sin egen historia så sysslar man ju gärna med släktforskning. Där 

kan man även ramla på små episoder som kan vara roliga att ta upp till kännedom för en 

vidare krets. I min och hustruns släktforskning så hamnade vi i Sollentuna Kommunal-
arkiv. Där låg ett brev adresserat till Brandstyrelsen i Sollentuna socken. 

   ”Undertecknad får härmed vördsamt hemställa att brandstyrelsen ville gå i författning 

om installerande av en telefon i brandstationen. 

     Såsom skäl för denna min hemställan får jag framhålla det synnerligen otillfredsstäl-
lande förhållande, som för närvarande råder genom att kåren, när den är samlad till öv-
ning eller frivilligt arbete inom stationen, på grund av avsaknad av telefon bliver fullstän-
digt isolerad från yttervärlden ävensom när expeditionsgöromål tvingar mig att uppehålla 

mig därstädes. Det kan ofta finnas tillfällen, då allmänheten snabbt bör kunna komma i 

kontakt med kåren eller enskilda kårmedlemmar, när de äro samlade å brandstationen. 

                                            T u r e b e r g  som ovan 

                                                    Carl Holm ” 

  

                                                                 §54 

”Hade brandchefen gjort framställning om erhållande av telefon till expeditionsrummet i 

brandstationsbyggnaden i Tureberg. Brandstyrelsen, som behandlat ärendet, hade föror-
dat framställningen, äv0enså hade kommunalnämnden förordat densamma. 

    Ärendet föranledde en kortare diskussion varunder Herr K.J. Söderberg yrkade bifall 

till framställningen men med det tillägget, att telefon anskaffas och bekostas efter billigas-
te taxa eller kr. 80:- per år och att beloppet måtte utgå av för innevarande år tillgängliga 

medel samt yrkade Herr Nordin avslag å framställningen. 

    Sedan proposition framställts å de olika yrkandena beslöto kommunalfullmäktige i en-
lighet med Herr Söderbergs yrkande.” 

  
Tänka sig, en brandstation utan telefon! Otänkbart i våra dagar. När hände då detta? Brev-
et jag citerat ovan var daterat den 2 april 1935.  Kommunalfullmäktige tog beslut den    
25/4 1935. Då hade telefonen funnits i Sverige i över 50 år. 
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Kassörens koll 
 

Då var äntligen årets upplaga av medlemsförteckningen här. Denna 

gång innehåller den 188 medlemmar. Sedan min förra rapportering 

har föreningen tappat två medlemmar, fått två nya samt fått tillbaka 

en tidigare medlem. De två nya är Alf Mella och Ulf Elfving som vi 

får hälsa varmt välkomna till föreningen! 
 

Kontrollera gärna dina uppgifter i medlemsförteckningen och meddela mig om det är  

något du vill ändra. Föreningen har tyvärr inga resurser att bevaka folkbokföringen eller 

Eniro för att se om någon flyttat eller bytt telefonnummer. Det är därför viktigt att du som 

medlem kommer ihåg att meddela flytt, nytt telefonnr eller e-postadress till mig. 
 

Förutom att hålla reda på alla medlemmar har jag som kassör även koll på ekonomin.  

Där finns dock inte mycket att rapportera för närvarande. Läget är stabilt helt enkelt. 
 

Fredrik Roos               kassor@stsf.org 

Semesterhappening  
 

 

Minnet av min äldste sons ord dyker upp i huvudet när vi svänger in på parkeringen.  Det 

hela utspelade sig för några år sedan då jag, junior och dåvarande sambon åkt på en kortare 

semestertripp. Eftersom vi passerade Storvik föreslog jag att vi skulle ta ett stopp vid 

”Kvarnbacken” Bosse Bymans trevliga fik/museum. Intresset var väl så att säga aningen 

svalt från mina medresenärers sida, av någon anledning delades inte mitt intresse för telefo-
ner och andra nostalgiprylar av övriga i bilen.  

Efter lite fika och en guidad tur genom nostalgimuseet var det dags att fortsätta vår resa.  

Väl inkommen i bilen sitter sonen tyst en lång stund sedan säger han ”När jag blir gammal 

skall jag också bli en märklig gammal man….” 

Nu var det alltså dags igen att träffa denna ”märkliga gamla man”,  nåja gammal och gam-
mal… än är det krut i gubben, men lite speciell är han allt.  

Även denna gång var mitt resesällskap, bestående av min älskade sambo och ett annat par 

ur bekantskapskretsen, helt fascinerade av vad de fick se. Han är ju mästerlig den gode By-
man på att skapa spännande miljöer.  

Medan övriga i sällskapet intresserat strövade runt i museet blev jag stående kvar bland 

telefonerna, han har några riktiga pärlor i telefonavdelningen. Här kan man återfinna det 

mig veterligen enda kända exemplaret av slangtelefon i commonwelth-utförande, bara en 

sådan sak . Men det som helt fångade min uppmärksamhet denna gång var två små föremål 

som jag aldrig trott jag skulle få se här i Sverige. Jag vet att de funnits i USA, och man kan 

emellanåt se något enstaka exemplar utlagt på E-bay, men att någon på denna sida atlanten 

använt sig av något liknande var helt oväntat. Vi har väl snarast betraktat dessa rätt och slätt 

som leksaker. Men nu vet vi alltså bättre, dom har funnits och använts i Gevalia-rosteriets 

byggnader i Gävle. Vart i anläggningen de suttit och i vilken  

utsträckning de använts vet ingen, men faktum kvarstår, dom kommer från Gevalias sam-
lingar av gammal utrustning som använts vid rosteriet. Det är i dag lite ovanligt att ett före-
tag bryr sig om sin historia, men där är Gevalia lite speciella, man har sparat en hel del  



Kallelse till höstmötet 10 oktober 2009. 
 

På höstmötet samlas vi på Djurgården i Stockholm för att besöka Titanicutställningen. 
 

 

Tidpunkt: 10 oktober kl 12.00 Samling utanför Båthall 1. Se karta nedan 
 

Program: Besök på Titanicutställningen kl. 12- 14. Kaffe och eftersnack kl 14 – 15 

därefter bytesstund på parkeringen för de som har med objekt. 

 

 

OBS! Föranmälan är 

obligatorisk! Ring eller e-

posta till Henrik Tel: 08 – 

754 33 47 eller e-post 

henrik.r.lundin@telia.com   

senast 2009-10-02. 
 

STYRELSEN  

 

Gunnar  
 

(Se bilder på tidningens baksida) 

Plats: Titanic visas i Båthall 1 vid Vasamuseet. 

Hur kommer man dit? Buss 47, 44 eller spårvagn 7, hållplats Vasamuseet eller Haze-
liusporten. Det går också bra att ta färjan från Slussen eller Nybroplan. Med egen bil 

finns parkering mitt emot Gröna Lunds nöjesfält. 

STSF bjuder på ovanstå-
ende då vi i år firar 15 år 

som förening. Därför obli-
gatorisk föranmälan. Har 

du ej anmält dig i tid så får 

du stå för ”fiolerna” själv. 

 

gammalt. I personalmatsalen finns t.ex. några riktigt läckra gamla reklamskyltar i 

emalj uppsatta bland annat den med en mörkhyad kille som tar ett stort kliv över Sve-
rige bärandes på ett kaffepaket av känt fabrikat. Nåväl, nu finns de alltså till be-

skådande hos Bosse Byman på Kvarnbacken.  

Missa inte att svänga av om ni har vägarna förbi, eller om ni bor i Mellansverige, gör 

en dagsutflykt till Kvarnbacken, det kommer ni inte att ångra.  
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Radions första affärsidé? 
 

I nr 5/2009 av Världens Historia ingick en större artikel om Titanic, nog så intressant. 

Men än intressantare för Phonetikens läsare är kanske vad som där nämndes om radio-

telegrafen ombord. De båda telegrafisterna ombord, Jack Phillips och Harold Bride, in-

gick inte i fartygets besättning utan var ”anställda av ett privat bolag som service åt far-

tyget välbeställda passagerare”.  
 

Vad var nu detta? Jag kollade runt i bibliotek och på nätet. Jo, det ser ut som om Mar-

conis affärsidé baserades på att hålla en telegraftjänst. Att mot betalning sända och ta 

emot telegram på platser där marknaden var tillräckligt stor. Inte att sälja sändare och 

mottagare till fartygen således. 
 

 

Radio skulle kunna användas för att sända meddelande inom ett land, mellan länder på 

kontinenten, långväga över de sju haven, mellan land och fartyg och mellan fartyg. Tele-

gram inom landet och mellan länder på kontinenten föll emellertid inom intresseområdet 

för redan etablerade trådbundna telegrafnät. Sådana idéer motarbetades därför kraftigt 

från mäktiga intressenter. Men telegraf mellan fartygen och mellan fartyg och land var 

ännu inte inmutat. Därför blev Marconis nästa steg att etablera telegramtjänst just på 

haven.  
 

En kombination med att bygga kustradiostationer och att erbjuda telegrafstation ombord 

på de stora linjeskeppen blev hans lösning. Hans företag  kunde sända ”MarconiGram” 

om börskurser, sportresultat, affärs- eller privata meddelande, nyhetssammanställningar, 

etc mot avgift till och från fartygens passagerare.  
 

 

Flertalet andra aktörer på samma marknad valde ett annan upplägg. Man byggde ett antal 

kustradiostationer och tog betalt för trafiken genom dem. Rederierna fick själva köpa 

eller hyra sändare och mottagare ombord på skeppen, och själva anställa eller hyra tele-

grafister. Telegrafisterna ingick således då i besättningen och lydde under kaptenen och 

inte som marconitelegrafisterna, vilka lydde under marconibolaget. 
 

1905 hade 70 större passagerarfartyg över Atlanten marconistationer och 1908 hade 

Marconibolaget i Amerika fem kuststationer i drift. Men affärerna fick riktig fart först  

När Marconi 1897 hade provat räckvidden av sina konstruktioner tillräckligt, bildade han  

företaget "The Wireless Telegraph & Signal Company Ltd” i England. Året efter hade 

han en fabrik igång i Chelmsford för tillverkning av sändare och mottagare. Bolaget bör-
jade då sälja sändare och mottagare till de som ville prova ”senaste nytt”.  

1899 startade Marconi Wireless Telegraph Co of America” och året därpå bytte det eng-
elska företaget namn till ”Marconi's Wireless Telegraph Company Ltd" för att lättare 

locka investerare med hjälp av Marconis personliga goodwill. Installationer och drift av 

radiostationer ombord på brittiska fartyg skulle ”Marconi International Marine Com-

munication Co” sköta, och på ”foreign” fartyg skötte belgiska dotterbolaget ”Compagnie 

de Télégraphie sans Fils” installationerna. Kustradiostationer i Frankrike, Ryssland, Spa-
nien, Canada, Argentina drevs av lokala dotterbolag.  
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när flera länder lagstiftade om radiostation ombord på varje större fartyg, samtidigt som 

Marconibolagen 1912 köpte upp  ett amerikanskt företag med flera kustradiostationer 

både på Atlant- och Stilla Havs-kusten. Därmed ökade antalet kuststationer i marconi-

nätet med 50 st. 
 

Utöver denna sjöfartstjänst byggde Marconibolagen också upp stationer för långdistans-

telegram. Det var ju t.ex. orsaken till hans telegraf-försök över Atlanten 1901. Men det 

är en annan historia. 
 

En lämplig illustration till utformningen av ”MarconiGram-tjänsten” kan vara att när-

mare studera bakgrunden för de båda telegrafisterna ombord på Titanic. 
 

 

En två-årig paus i resandet fick han med en tjänst på radiostationen i Clifden, Irland. 

Marconis europeiska telegrafstation för MarconiGram över Atlanten. 
 

Senhösten 1911 gick han till sjöss igen. Först  tre månader på Adriatic. Sedan en tur med 

Oceanic från Southhampton till New York. I mars 1912 fick han uppdraget på White 

Star Line´s nya Titanic. 
 

Harold Bride, den andre telegrafisten, var 22 år gammal. Även han fick telegrafistutbild-

ning hos Marconi, men eftersom han inte var telegrafist tidigare fick han börja från bör-

jan. Hans utbildning verkar ha tagit ungefär fyra år. Första uppdraget till sjöss fick han 

sommaren 1911. Fyra olika fartyg hann han resa med de nio månader innan han kom till 

Titanic i 9:e april 1912. 
 

 

Jack Philips var  26 år gammal då han gick ombord på Titanic. När han hade slutat sko-
lan vid 15 års ålder fick han anställning som telegrafistelev vid telegrafstationen hemma

i Godalming. Där gick han i lära i fyra år till en möjlighet att komma ut i världen öppna-
de sig för honom. Han fick telegrafisttjänst hos Marconibolagen. Men först skulle han få 

kompletterande utbildning på the Marconi Company's Wireless Telegraphy Training 

School utanför Liverpool. Hans kompletterande utbildning varade mindre än ett halvår. 

Det första uppdraget fick han hösten 1906 ombord på rederi White Star Line´s Teutonic. 

Inget av hans uppdrag ombord blev särskilt långvariga. Det blev väl  fyra olika skepp det 

följande året. Och sådana snabb omflyttningar var det normala för marconibolagens tele-
grafister. Uppdragen gällde för en tur åt gången. 

Ombord bar de särskild uniform, med emblem på knappar, ärmar och mössa som mar-

kerade att de var marconipersonal, inte fartygsbesättning. Deras anläggning var utrustad 

med två stationer om 1,5 kW och hade fått identifieringssignalen MGY. Själva sändarna 

fick stå i ett ljudisolerat rum för att inte störa telegrafister och omgivning. Räckvidden 

var cirka 250 nautiska mil dagtid, men upp till 2000 nautiska mil nattetid. Många be-

tydande passagerare fanns med och därför skulle de hålla 24 timmars-drift. De båda tele-

grafisterna kom överens om hur arbetspassen skulle fördelas dem emellan. Philips tog  
08-14, Bride 14-20, sedan Philips igen 20-02 och Brides andra pass 02-08. Olycksdagen 

hade de flera stationer inom hörhåll. Förutom kusttationen Cape Race på Newfoundland, 

låg Californian, Carpathian, och ytterligare sex fartyg inom radioräckvidd.  



 

 

 

Resten av historien är välbekant. Man kan kanske tillägga att de båda telegrafisterna var 

bland de sista att lämna fartyget och hamnade trots villervallan i samma livbåt. Men Jack 

Philips överlevde inte tills de blev räddade. Harold Bride, med köldskador och en bruten 

fot, fick rycka in och hjälpa sin marconikollega Harold Cottam på Carpathia, det skepp 

som fiskade upp dem. Telegramtrafiken dit var extrem medan fartyget stävade mot New 

York. 
 

En lärdom av olyckan blev att även radiotelegrafisten borde höra till fartygsbesättningen 

och lyda under kaptenen.   
 

Leif 
 

       Källor 

 Ralph Williams with Marshall Etter, Bob McGraw and Chris Bacon (1992) ”The Be-

 ginnings of Radio Central”, i The Antique Radio Gazette, Vol. 20, No. 1 

 Stephenson, Parks (2001) “The Marconi Wireless Installation in R.M.S. Titanic” i Old 

 Timer's Bulletin, Vol. 42 / #4 och Vol. 43 / #1 

 http://www.e.kth.se/org/emission/2001/8/marconi.html 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi 

      http://sv.wikipedia.org/wiki/Titanic 

      http://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi 

     http://www.encyclopedia-titanica.org/ 

     Heimburger, Televerkets Historia, del 4 8 

250 telegram hade sänts under resan fram till olyckan, 14 april. Avgången från South-

hampton var den 10 april och passagerare kom ombord både i Cherborg i Frankrike och i 

Queenstown på Irland, innan resan gick vidare mot Amerika. Det hade alltså blivit sådär 

50-60 telegram per dygn. Och därtill ett obestämt antal mottagna telegram. Flera beskriv-

ningar av olyckan konstaterar också att telegrafisterna hade uppdraget att befordra betalda 

MarconiGram till och från passagerare. Deras uppmärksamhet på andra, mindre viktiga 

telegram, blev därmed dålig. Flera av dessa förbisedda telegram under olycksdagen hand-

lade om varningar för isberg. Telegram som inte blev vidarebefordrade till Titanics bryg-
ga. 

Den höga trafiken hade slitit på utrustningen., men den fungerade vid olyckstillfället 14 

april under Philips sena kvällspass. Han var fullt upptagen och det hade strax innan varit 

en del kontroverser i etern mellan Philips och marconitelegrafisten på näraliggande Cali-
fornian. Närliggande sändare störde varandra vid den här tiden, eftersom mottagare inte 

var så selektiva, radiokanalerna var breda. Kollegan stängde sin station för natten strax 

före olyckan.  

Kapten tittade in i radiorummet och berättade om olyckan, men bad dem vänta med att 

sända ut något tills han visste mer. Till slut återkom han och uppmanade dem att sända 

nödsignal. CQD = ”Anrop till alla stationer” och ”Distress” var den normala från brittiska 

fartyg. Det var den som Phillips sände inledningsvis. Inte förrän senare under natten, be-
rättade Bride efteråt, kom de på att nyttja den  internationella nödsignalen SOS. Det var 

den nödsignalen som beslutats vid Andra Internationella Radiotelegrafiska Konventet 

1906. Den hade valts för att  vara lätt att känna igen även för ovana lyssnare, ”tre korta-tre 

långa-tre korta”. Och det var den signalen de sände fortsättningsvis. 



Den stora premiären 
 

I augusti 1877 var den nyligen uppfunna telefonen ett okänt begrepp för de flesta 

svenskar men nu som först skulle den på allvar låta höra tala om sig. 
 

En norsk civilingenjör vid namn Hopstock hade tagit ett par enstaka exemplar med 

sig från Amerika och med dem gjort lyckade förevisningar i Kristiania. Så var det 

äntligen den svenska huvudstadens tur. 
 

På eftermiddagen den 21 augusti 1877 förvisade Hopstock den märkliga apparaten 

för kung Oscar II på Stockholms slott och "samtal fördes mellan personer i tem-

ligen vidt skilda rum" enligt Dagens Nyheters reporter. 
 

Samma dag hölls förevisningar på Grand Hotel och dagen därpå vid Järnvägsman-

nasällskapets möte. Publiken tycks ha varit förbluffad och tidningarna förutspådde 

uppfinningens segertåg. 
 

Likväl skulle det som vi har sett komma att dröja mer än ett år innan någon egent-

lig inhemsk produktion av telefoner kom till stånd och det i en blygsam omfatt-

ning. Samtidigt var försäljningen av importerade apparater av allt att döma lika 

obetydlig. 
 

 

Telegrafbyggmästare C M Nilsson hade som vi har sett samarbetat med den  

Ericssonska firman i flera år. Han var den som ensam köpt allra flest magnet-

telefoner och redan under hösten 1880 hade han fått leveranser av den nya smäckra 

hörtelefonen.  Enligt den egna reklamen verkställde han "byggnader av telegraf 

och telefonledningar" samt uppsatte "elektriska ringledningar såväl inom privata 

bostäder som hoteller, sjukhus, ångbåtar etc" 
 

 

Nu var det dags för vad som nästan torde kunna betecknas som ett hedersuppdrag. 

Drygt tre år efter den kungliga premiären, i januari 1881, var dock läget ett annat. 

Ett växande amerikanskt nät, det sk Bellbolaget, var sedan hösten 1880 etablerat i 

Stockholm. Abonnenterna hade toppmoderna apparater med Blake-mikrofon, hör-

telefon och induktionsringning. De tidigare magnettelefonerna var redan hopplöst 

omoderna och i LM Ericssons verkstad arbetades febrilt på ett svenskt alternativ. 

De amerikanska patenten hade nödtorftigt gått att kringgå, spiralmikrofonen och 

den nya hörtelefonen var färdiga. Snickare Holmgren hade levererat de första trä-
stommarna och firmans kunder väntade enträget på nyheter. Så långt är det oss 

redan bekant. Nu skulle täckelsen falla. 

 

En dag på slottet 

Därutöver försålde han "från lager af såväl in- som utländsk tillverkning: elektris-
ka ringverk, nummertaflor, tryckknappar, batterier, isolerad ledningstråd, telefo-
ner mm." 
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Till en kostad av 161 kronor och 20 öre monterade C M Nilsson en telefonledning mel-

lan Kungliga Slottet och kronprinsens stall. Kostnaden fakturerades Ericsson som i sin 

tur den 15 januari 1881 debiterade Hans Kongliga Höghet Kronprins Gustaf 325 kr för 

"1 par mikro telefoner jemte ledning". Räkningen kom punkligt att betalas och kvittera-

des av Lars Magnus personligen. Den förvaras glädjande nog än idag i slottets arkiv. 

Med tanke på arbetet med själva linjen måste hovets pris för apparaterna varit subven-

tionerat för två dagar tidigare hade Ericsson sänt ut de allra första paret "mikrofon tele-

foner" till kunden Geijerstam i Göteborg. Han hade, som vi har sett, väntat ända sedan 

oktober och fick nu köpa apparaterna för 108 respektive 112 kr per styck. Troligen 

handlade det därmed om en "bräda" helt utan batteriskåp samt en apparat med någon 

enkel form av batteriskåp. En dag senare betalade Fältsignalkompaniet 105 kr för en 

enstaka apparat av okänd detaljutformning. 
 

Enligt bokföringen skulle alltså hovets båda apparater vara nummer 4 och 5 i leverans

ordning följt av telegrafinspektören Meurling i Göteborg med nr 6-7. Den 28 januari får 

Meurling ytterligare två apparater levererade - nu till en kostnad om 120 kr st och med 

uttrycklig beteckning "mikro telefoner med batteriskåp". Dessa kan ha varit de första 

fullt utvecklade kistorna som lämnade verkstaden. 
 

Bara ett par veckor senare köper samme Meurling 6 brädor utan batteriskåp och yt-

terligare ett par i mars månad. Av allt att döma var alltså, något oväntat, Göteborg de 

nya telefonmodellernas viktigaste marknad under de allra första månaderna. Däremellan 

hade dock även J H Lindén i Norrköping fått en skåpmodell sig tillsänd den 11 februari 

1881. 
 

C M Nilsson fick sina första brädor levererade så sent som den 10 mars, greve Posse 

premiärkistorna den 28 i samma månad och nu började även andra kunder strömma till. 

 

En batalj i landsorten 
 

Ca 18 mil norr om Stockholm och dess kungliga slott ligger Gävle, eller Gefle som det 

stavades vid denna tid. Residensstaden hade knappt 19 tusen invånare men var likväl 

landets till storleken femte stad och vars befolkning till stor del levde av handel. Expor-
ten av såväl trävaror som malm var betydande och staden ägde 85 egna fartyg vid sidan 

om ett rikt övrigt näringsliv. 

 

I Gävle med omnejd hade det under något års tid funnits ett förhållandevis stort intresse 

för telefoner. Det började med att de större grosshandelsfirmorna ville få förbindelse 

mellan sina kontor uppe i staden och dito magasin nere i hamnen och därför tog till sig 

uppfinningen. Sedan skaffade sig även teatern en linje till Centralhotellet. 

 

På hösten 1880 lät stadens spritförsäljningsbolag telefonledes förena sina olika utskänk-

ningsställen med varandra samt symtomatiskt nog med polisvaktkontoren. Därmed kun-

de nymodigheten, med dryckesfirmans goda minne, även användas vid brandlarm. 
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Det välmående näringslivet i Gävle organiserades av dess Börsförening och det var i 

dessa relativt förmögna kretsar av affärsmän som intresset för att bilda en lokal tele-

fonförening lät sig höras genom stadsarkitekt Hedins initiativ i december 1880.  De 

ledande affärsmännen uppmuntrades i sin tur av den framstegsvänlige redaktören för 

lokaltidningen Norrlandsposten Otto Serrander vars massmediala lovsång snart sagt 

inte visste några gränser: 
 

"Man behöfver icke stor framtidsblick för att inse, att telefonen, sedan han nu vunnit 

önskvärd grad af fulländning, inom kort är helt enkelt oumbärlig samt att vi derför 

göra klokt uti att skaffa oss honom ju förr desto heldre och ju fullständigare, desto 

bättre. Sedan vi väl fått honom och haft honom en månad, skola vi ej förstå, huru vi 

någonsin kunnat reda oss utan honom. Han är tills vidare krönet på nutidens 

samfärdsbygnad." 

 

Bellbolaget rycker ut 
 

Den driftigaste lokale linjebyggaren var fabrikören J.W. Sundberg och hans verk-

samhet växte i takt med branschen. Därmed var han redan välbekant med Lars Mag-
nus Ericsson i Stockholm. 

Sundberg var firmans fjärde största kund vad gällde magnettelefoner och hade köpt 

sammanlagt ett drygt tjugotal apparater. Det låter kanske inte mycket men fler än 

tiotalet enskilda telefonlinjer i en halvstor stad, för en av flera entreprenörer, var vid 

denna tid inte dåligt. Som linjebyggare i Ericssons kundstock överträffades han bara

 av C E Nilsson och Sundberg blev med tiden även en personlig vän till de båda 

kompanjonerna i Stockholm. 

Den framåtsträvande landsortsstaden sneglade av naturliga skäl på Stockholm och 

dess nu växande Bell-bolag. Samtidigt hade detta bolag en ambition att sprida sig till 

landets övriga städer och snart skulle såväl i Göteborg som i Malmö byggas nät i 

dess regi. Apparatvalet var därstädes självklart de amerikanska originalen och även i 

Gävle var bolaget själfallet med på noterna. Telefoner sändes genast till lokalbefolk-

ningens beskådande när hoppet väl hade tänts och för lokaltidningens flygande re-

porter var den svärmiska drömmen nu nära att besannas: 

�

"Hvardera telefonen består hos Bell af fyra hufvuddelar: en elektro-magnetisk ring-

ledning, genom hvilken man påkallar den tilltalades uppmärksamhet, en Blake 

transmittal mikrofon, genom hvilken man talar, en Bells handtelefon, genom hvilken 

man hör, och en  liten skrifpulpet för minnesanteckningar från telefonsamtalet.... 

.....Vi voro i går kväll i tillfälle att samtala på den Bellska telefonen från teatern till 

Centralhotellet och måste bekänna , att dessa af en tal- och hör-apparat bestående 

telefoner genom den tydlighet med hvilken de fortplanta talet samt genom det be-

kväma uti det icke af några apparatflyttningar afbrutna, ohindrade och ögon-

blickliga samtalet syntes uppfylla alla rimliga fordringar på fullständighet och prak-
tisk nytta." 
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De amerikanska apparaternas entusiastiska mottagande gynnade vare sig Ericsson eller 

Sundberg och var inte heller i linje med de tidstypiska nationalistiska strömningarna i det 

svenska samhället. Att om möjligt gynna inhemsk tillverkning låg säkerligen nära till hands 

för det stora flertalet även om landet som vi har sett låg vidöppet för influenser utifrån. 
 

Bell-bolaget var emellertid nu, med snart sagt självklar pondus, först på plan och lät via 

annonsering stadsborna strömma till provapparaterna samtidigt som man erbjöd sig att åt 

Börsföreningen i Gävle bygga upp och driva telefonnätet. Detta till en årlig kostnad om 160 

kr per abonnent förutsatt att minst 50 medlemmar tecknade femårskontrakt. Det var dock 

mycket pengar för en klentrogen allmänhet. 

 

Motangreppet organiseras 
 

Ericsson och Sundberg slog sina kloka huvuden ihop och gjorde tillsammans prisberäkning-

ar med Lars Magnus nyutvecklade apparater som grund. I ett brev den 15 januari 1881 ber 

"vännen" från landsorten Ericsson möta honom på järnvägsstationen vid det ordinarie tågets 

ankomst måndagen den 17 januari 1881 klockan 6 på kvällen. 
 

Troligtvis var det vid detta personliga möte i Stockholm som Ericsson för första gången 

visade Sundberg sina i grevens tid gjorda framsteg och de tillsammans bestämde sin strategi 

inför sammandrabbningen med Bellbolaget. I vart fall kunde Sundberg därefter erbjuda sig 

att bygga nätet för en engångskostnad om 275 kr per medlem och en årlig abonnemangs-

avgift om bara 56 kr. 
 

Sannolikt lät Lars Magnus honom ta någon form av apparat med sig hem för redan den 20 i 

samma månad gratulerar Sundberg i brev Ericsson till det goda intryck hans nya telefoner 

samma dag gjort i Gävle. Samtidigt bönar och ber han firman att "arbeta natt och dag" för 

att tillse att två iordningsställda apparater omedelbart som "ilgods" sänds till staden. Enligt 

brevet hade det nämligen beslutats att ett stort allmänt sammanträde skulle hållas i stads-

husets klubbvåning och då skulle telefonerna vara uppställda för provning samtidigt som 

medlemskap i den nya föreningen skulle tecknas. 
 

Och mycket riktigt sammankallades via annonser i ortspressen, till den 27 januari 1881, 

"de, hvilka intressera sig för åstadkommande av en Telefonförening härstädes" på vilket 

möte "komma att förevisas der då uppsatta Telefoner af nyaste konstruktion". Det var, för 

att tala med Norrlandsposten, "En annan telefonledning, med instrumentmakaren Erikssons 

i Stockholm mikrofon-telefoner".  

"Och får man döma efter det antal personer, som lystrat till inbjudningen, så tycktes frågan 

vara med synnerligen lifligt intresse omfattad." 
 

På mötet upplystes om att det förutom Bellbolagets och Sundbergs anbud nu fanns kon-

kurrerande anbud även från telegrafassistenten Oskar Nordin respektive urfabrikören Jonas 

Meurthin. 
 

Den snart 60-årige urmakaren hade i upprepad lokal annonsering hamrat in budskapet att 

han "förfärdigade" såväl telefoner som ringledningar samt ansvarade för deras  
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"varaktighet". Därutöver hade han även elektriska ur i lager. Det är dock tveksamt om 

Meurthin verkligen tillverkade telefoner själv. Möjligen någon enklare form av magnet-

telefon i blygsam omfattning men mig veterligen finns ingen sådan bevarad eller i vart 

fall känd. 
 

 

Styrelsens val av experter föll på telegrafdirektören A. Tynnel, telegrafassistenten 

L. Polheimer och löjtnanten P.G. Lindahl. Tillsammans skred man till verket för att  

jämföra de av Ericsson och Bellbolaget levererade telefonerna. Även Nordin avsåg att 

använda Ericssons fabrikat medan Jonas Meurthins utrustning tråkigt nog inte om-

nämns. 
 

 

Resultatet av teckningskampanjen och apparat- 

utvärderingen redovisades vid ett konstituerande möte 

fredagen den 11 februari då "57 affärsmän eller firmor" 

gått med i föreningen. 
 

 

Och mötet beslöt "att konstituera Gävle Telefonförening" och "att antaga till an-

vändande herrar L. M. Eriksson och komp:is mikrofon-telefoner" 
 

 

Gävle TelefonFörenings logotype 

 

Hur som helst bestämdes att styrelsen skulle anlita "tekniskt bildade personer och i  

förening med dessa söka utreda frågan, hvilken af de olika apparaterna vore att före-
draga." 

En teckningslista för potentiella medlemmar lades samtidigt ut på stadsmäklaren och 

sekreteraren Richard Nygrens kontor i väntan på att minst 50 förhoppningsfulla skulle 

anteckna sig så att föreningen skulle kunna bildas. Det påtalades att det första nätet för 

dessa abonnenter skulle kunna komma att vara i drift 5-6 månader senare. Och i en an-
nons den 8 februari 1881 kunde Börsföreningens styrelse glädjande nog konstatera att 

minimiantalet medlemmar då redan var uppnått. 

Löjtnant Lindahl konstaterade att expertgruppen funnit 

"Ericssons telefon bättre gjord, försedd med bättre 

ringapparat samt med en bättre konstruerad och vrid-
bar mikrofon än Bells, hvars induktionsapparat  för 

ringledningen har det felet att försämras med åren". 

Dagen därpå, den 12 februari, telegraferade föreningens ordförande, skeppsredaren och 

grosshandlaren, A.A. Andersson personligen till Ericsson och berättade att dennes tele-

foner blivit valda. Den klädsamt modeste Lars Magnus svarade att det var en "oväntad 

överraskning" men att det var "glädjande att inhemska apparaterna fick röna detta sym-
pati... ... Måtte vi nu ärnå ett resultat som länder både oss och våra gynnare till hug-
nad!" 

Samtidigt drog han sin lans för vännens sak: "och vi hysa den förmodan att Herr Sund-
berg efter träget bemödande kommer i åtnjutan av uppdraget, samt hoppas han

gör till sin framtida uppgift att värdigt motsvara förtroendet." 

 



Gävle Telefonförening beslöt i enlighet därmed den 25 februari 1881 att anta  

Sundbergs anbud baserat på Ericssons apparater med spiralmikrofon och under hela 

våren 1881 pågick linjebyggarens intensiva arbete med att sträcka nätet i Gävle. 

 

Triumfens dag 
 

 

"Hvad nu sjelfva telefonmikrofonerna beträffar så äro dessa af utmärkt beskaffenhet; 

de afgifva och upptaga talet med största noggrannhet och tydlighet både i afseende på 

timbre och modulation, och tillfredställelsen bland telefonföreningens medlemmar är 

derför äfven allmän. 

        Det är såsom bekant firman L.M.Ericsson och komp:i i Stockholm, som levererat 

dessa talskåp m.m., och telefonföreningen är verkligen att lyckönska, det dess val fallit 

på en firma, som på ett så utmärkt sätt utfört sina åligganden." 
 

 

Tidningens eget lättmemorerade telefonnummer "26" råkade vara samma som dess 

gatuadress-nr och det kunde Otto inte låta bli att påpeka i rejäla annonser. 
 

När nätet väl var klart för drift den 2 augusti med 64 medlemmar antogs Sundberg som 

dess föreståndare och "inredningen i centralstationen är prydlig och smakfull, och man 

kan ej annat än beundra den sinnrika konstruktionen af vexelapparaten, som på det 

lilla utrymmet af tvänne icke stora men ytterst eleganta bord förenar ända till 100 olika 

linier". 
 

Serrander berättar redan vid denna tid med lokalpatriotens oförblommerade stolthet hur 

Telefonföreningen i Gävle var landets andra förening efter Stockholm och hur han på 

premiärdagen blev meddelad av styrelsen att växeln var öppnad och detta per telefon! 

 

Bataljens betydelse 
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Den 10 juni kunde den teknikfrälste redaktören för Norrlandsposten äntligen och  

triumfatoriskt basunera ut att verket "nalkas nu sin fullbordan". Ledningarna i den nor-
ra stadsdelen var då färdiga och telefonerna på väg att sättas upp. Från Stockholm le-
vererades de första 24 ordinarie apparaterna i juni 1881 och ytterligare 28 i juli. Otto 

Serrander var förstås en av dem som hade tecknat sig och: 

Redaktören publicerade gång på gång listan över medlemmarna och hur antalet sakta 

växte mot en lycklig framtid. Han noterade hur läsarna kom att använde de utrivna lis-
torna som "telefonkatalog" och gav dem därför en lämplig komprimerad form i bok-
stavsordning. 

I lokaltidningens ögon var det börs- och telefon-föreningarnas ordförande, grosshandla-
ren A.A. Andersson som var "hela sakens upphovsman hos oss, " och det var han som 

kom att sköta kontakten med Stockholm. I ett brev till Ericsson  noterade Andersson 

lakoniskt att "Bell-Telefon bolaget har tagit fasligt illa vid sig öfver vårt beslut om va-
let av aparaterna." 



Senare skulle Lars Magnus profetiskt skriva till sin kära hustru och livskamrat Hilda att 

"Allt vad Bellbolag heter äro grenar ur samma stam och således alla med gemen-

samma intressen och till syfte att beherska telefonväsendet öfver hela jorden" 
 

 

Resultatet av hela upphandlingen blev att de nya apparaterna hade segrat i en högst 

offentlig granskning - som även via pressen lät höra tala om sig vida omkring - och det 

mäktiga Bell-bolaget hade, Lars Magnus fruktan till trots, blivit rejält tilltvålat. 
 

 

 

Denna apparat  /mikrotelefon/ är den fullständigaste och bästa som hittills fram-

visats.... .... Framför magnettelefonen utmärka mikrofonen sig i att återgifva talet både 

starkare och naturligare; är dessutom så känslig att äfven en sakta (tyst) hviskning 

återgifvas fullständigt på milslånga ledningar." 
 

 

1. Magnettelefon i lönn 

2. Magnettelefon i valnöt och läderklätt metallhölje 

3. Galvanisk kista med skåp i valnöt och överdel med takformade raka lister 

4. Galvanisk kista med relä för längre avstånd, i övrigt som nr 3 

5. Galvanisk kista med funktion för mellanstation, i övrigt som nr 3 

6. Bräda, dvs som lös dörr till nr 3 

 

Även om Gävlebornas beslut inte innebar Ericssons vare sig första eller största order 

kom den att bli en mycket betydelsefull dörröppnare inför framtiden. Redan tidigt un-
der förhandlingarna spred sig ryktet om vad som komma skulle och till ex hörde genast 

Sandvikens Jernverks Aktiebolag av sig med hänvisning till föreningens

ordförande och med förfrågning om 4-5 apparater mellan verkstäder, kontor och järn-
vägsstation. 

Till och med urmakaren Frans Hörndahl i Lund behövde få saken förklarad för sig  

och Ericsson själv beskrev på sommaren 1881 vad som kunde dölja sig "under  

benämningen mikrotelefoner" vars "skilda delar bestå af: sjelfa skåpet af valnöt på 

hvilket de öfriga , följ. delarna äro uppmonterade: afsändare (mikrofon), hörtelefon, 

signalklocka, åskledare, automatisk omkastare, tryckknapp och ytterkontakter. (Å 

apparaterna, för längre milslånga ledningar, anbringas dessutom ett relais, till undvi-
kande af alltför stora batterier för signaleringen) Inuti apparaten (skåpet) är äfven 

plats för batteriet. 

Men i själva verket tillverkade Ericsson och hans underleverantörer vid denna tid en-
dast ett fåtal och i ett internationellt perspektiv relativt enkla telefonmodeller: 

Från andra städer gjordes förfrågningar till verkstaden i Stockholm och till grosshand-

lare Andersson i Gävle som därvid gladeligen rekommenderade såväl den Ericssonska 

utrustningen som telefonföreningens kooperativa idé. I firmans korrespondens anar 

man ett stigande självförtroende för den annars ofta melankoliske chefen. Produkterna 

tålde nu bevisligen världens ljus även om de flesta vanliga människor ännu saknade 

insikt i branschen och i behovet av dess spjutspetsteknologi. 

 

Produktprogrammet våren 1881 
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Utöver detta erbjöds sk signalklaffar som tillbehör. Dvs metallbleck som vid signal föll 

ned och påvisade att någon hade ringt i det fall man inte hade varit hemma och några 

sådana kom även att levereras till Gävle. 
 

 

Den konservativa allmänheten 
 

 

 

 

 

Tomas Söderblom            (Se bilder på tidningens baksida) 

Magnettelefonerna var redan på utgående och tillverkningen skulle som vi har sett upp-

höra under hösten 1881. Även brädan slutade man att sälja efter ett drygt halvår då ett 40-

tal totalt hade levererats. Kvar i programmet fanns då de tre varianterna på kistor varav nr 

4 och 5 precis hade introducerats. Modellen med relä utmärkte, av allt att döma, sig ge-
nom ett  rektangulärt inglasat fönster på apparatens framsida varigenom special-

funktionen kunde kontrolleras. 

Dessvärre behagade Gävle-föreningen dröja med sin betalning och verkar delvis ha  

kommit i onåd när likviditetskrisen slog till mot Ericsson på sensommaren 1881. I ett 

ilsket brev jämförs de med Norrköping som genast hade uppfattat situationen och sänt in 

pengar. Antagligen kändes det väl surt att likviden dröjde då andra hade fått stå tillbaka 

och när såväl greve Posse som firmans första exportaffärer hade fått vänta när Gävleap-
paraterna till varje pris skulle fram. 

Frans Hörndahl lät sig dock som vi har sett inte helt förföras av den nya och dyrare tekni-
ken utan valde likväl att satsa på ett par beprövade magnettelefoner som firman ytterligare 

en tid erbjöd. 

Ericssons spiralmikrofonsapparat var mycket riktigt ny men i själva verket redan omo-
dern. Den var galvanisk, dvs saknade induktor, men ändå hade den något oväntat tagit 

hem spelet i Gävle. Kanske mest för sin vackrare design och för att den utan induktor 

naturligtvis framstod som enklare. Tillika var den svensk och svensken i gemen visste i 

det närmaste ingenting om telefoner vid denna tid. 

Uppenbarligen insåg inte ens den tillkallade expertgruppen att induktorn var framtiden - 

att galvaniska nät inom bara några år skulle vara hopplöst föråldrade och hänvisade till 

dyra apparatbyten eller ombyggnader. Å andra sidan hade föreningen sluppit ifrån Bell-

bolaget som under hela sin tid genomsyrades av sitt dyra monopoltänkande. Istället hjälp-
te man - sig själv ovetande - ett inhemskt spirande världsföretag på traven. Det var en 

firma som lyckosamt nog inom ett par år mer än väl skulle vara ifatt det amerikanska 

teknikövertaget. 

När Gävle Telefonförening slutligen och efter en tolvårig enskild verksamhet 1893 lät sig 

godvilligt köpas upp av Telegrafverket hade organisationen 458 apparater och var där-

med inte bara ett av de allra första, utan även bland de största, privata näten i landet me-
dan Bell-bolaget hade berövats allt inflytande i Sverige. Kistornas tid var förbi men 

Ericssons apparater dominerade då såväl den svenska som många andra marknader och 

den makalösa guldtaxen med lur hade sänts till systerföreningen i Kristianstad. Där-

emellan finns dock många för oss entusiaster spännande episoder att i mån av tid och 

möjlighet få återkomma till. 
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Teleresan till Telemark. 
 

I all hast nödsakades jag lämnade årsmötet i Göteborg för vidare färd till Norge där 

nya äventyr väntade. Norsk Telemuseum har telehistoriska objekt fördelade över  hela 

landet och denna gång fick jag möjligheten att besöka några av dessa platser. På  be-

gäran skev jag ett kort referat från besöksmål i Oslo och dess närmaste omgivning i 

föregående nummer av Phonetiken (2/2009), varför detta reportage är tillägnad en 

heldagsresa till Telemark. 

som Sverige inte kan stoltsera med – 

nämligen en blanktrådslinje som har för-

klarats som kulturminne. Den aktuella lin-

jen är belägen strax väster om Notodden 

och är enligt uppgift uppförd redan år 

1899.  Linjen är givetvis inte i original-

skick, utan har upprustats i omgångar 

under åren (och har troligen också utökats 

med fler trådar). Norsk Telemuseum innehar även andra bevarade blankledningar runt 

om i landet, men de saknar lagstadgat skydd i dagsläget vad jag förstår. 
  

 

Midland:På bakgården finns stolpreglar sam-
lade i en mängd som räcker till ett helt linje-

bygge. Bilden visar bara en mindre del av dem.  
 

Miland: Interiör från förråd med diverse ”finkalib-
rigt” linjemateriel. Det man i första hand lägger 

märke till på fotot är blyrör för skarvning av kabel. 

Detaljbild på en av stolparna hos blanktrådslinjen 
nära Notodden. Notera isolatorn överst, som sitter 

monterad i en ”toppdeksel”. Det var tidigare van-

ligt att telegraftråd sattes upp på detta sätt i Norge. 
Lägg märke till att antalet reglar är udda. Detta 

förklaras av att den översta regeln bär upp fyra 

telegraftrådar, som är framdragna utan skruvning. 
Den skarpögde observerar också variationsriked-

omen hos isolatorerna. 

 

Resans huvudmål var en s.k. montørstasjon i 

Miland, vilken är belägen öster om Rjukan. 

Anläggningen tjänstgjorde som basläger samt 

förråd för linjearbetarna och är att betrakta 

som motsvarigheten till en arbetscentral hos 

svenska televerket. Här finns i princip all ma-
teriel och alla verktyg bevarade som krävdes 

vid linjearbete i forna dagar. Miljön låter sig 

omöjligen beskrivas i text, varför några utval-
da foton får nödtorftigt förmedla mina intryck

från platsen. 

På vägen till Miland fick jag beskåda något 



 

Under resan fick jag också bese en bevarad mindre automatstation nära byn Meheia, 

som är belägen mellan Kongsberg och Notodden. Växelutrustningen är intakt och är till-

verkad av Standard Telefon og Kabelfabrik A/S samt har typbeteckningen 8Bd om jag 

inte har helt fel. Meheia har troligen den minsta varianten av denna växel, vilken har en 

kapacitet på högst 150 nummer. Stationshuset inhyser även en bärfrekvensterminal från 

Philips, som enligt uppgift har 12 kanaler och som har använts för en radiolänkförbin-

delse. 
 

Även ett besök i ett förråd beläget på landsbygden nära Kongsberg hanns med under 

dagen. Där förvaras, bakom bastanta betongväggar och ståldörrar, bl.a. linjetråd av i 

huvudsak koppar för kommande upprustningar. 
 

Till sist vill jag återigen rikta ett hjärtligt tack till personalen på Norsk Telemuseum för 

visad gästfrihet. Ett särskilt tack vill jag framföra till museets forna chef, som trots svår 

sjukdom bistod med guidning under resan till Miland. Vederbörande visade sig vara en 

synnerligen sympatisk herre, vilket resulterade i en hel del intressant meningsutbyte. 

Även denna gång är jag skyldig ett tusenfaldigt tack till min värd för fin service under 

dessa underbara dagar i Norge.     

Isolatorer med intressant utseende uppställda i verkstaden för fotografering. Glasisolatorn är till-

verkad i USA, vilka enligt obekräftade uppgifter importerades efter krigsslutet i samband med 

Marshallplanen. Isolatorn med tappar på sidorna har använts för nedledning av tråd. Den andra 

från höger är röd och har troligen använts för brandtelegraf. Bilden visar även två dubbelisola-

torer samt två isolatorer med lock, som användes vid övergång till isolerad tråd. 

Raimo Kultala 

Förråd i vilken kilometervis med nedtagen grov 
linjetråd av koppar (fick ej full klarhet i om det rör 
sig om 4 eller 4,5mm tjocklek), som erhållit en vack-
er patina efter utevistelse i årtionden, förvaras för 
framtiden. 

Meheia: I likhet med svenska televerkets mindre 
stationshus är det ont om utrymme, varför väx-
eln med sina två stativ inte fick plats på fotot i 
sin fulla prakt. Notera koordinatväljaren i det 
vänstra stativets nedre del, som i mina ögon har 
en originell konstruktion. På väggen intill skym-
tar samtalsräknarna  
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Mössmärke från ”Stockholmstelefon” eller 

”Stockholms Allmänna Telefon” 

Rotfaner av valnöt ca A4 storlek. Några ark. 
 

Ove Svensson 031-873707   

E-post: ove@svensson.tf 

   

Mikael Tel 0322 - 50309 , Mobil: 0733- 847341 

 
Telefon från Compania Argentina de Telefonos.  

Ett telebolag som ägdes av Ericsson. Återställd till  

bra och fullt fungerande skick på Ericssons egen 

telefonverkstad i Entre Rios i Argentina.   

Prisidé 2000:- 
 

Bengt Bergvall,   e-mail: bengt.bergvall@gmail.com  
 

Siemens ”Trommelwähler” Bordapparat med sk drag– 

eller trum-väljare. Gärna i annan färg än svart. 

Arne Bakken  Vetlandsvejen 81B, 0685 Oslo Norge 

Diavox av valnöt i mkt fint skick 13 knappars, 

En benvit 660 i bra skick. 

Äldre leksakstelefoner i trä (Brio), samt i plåt lite udda modeller av typ candlestick. 

Pappershjul till telegraf. 

Wincrantz telefon bordsapparat i plåt utan fingerskiva. 

Emaljskylt " oval " Rikstelefon telegramexpedtion" 

1880-1890 tal i mkt bra skick ingen kopia. 

Fotogenlykta med rött glas märkt Televerket  

orange färg "aldrig brukad " med etikett. 

Olika typer av ringklockor i trä . 

Parti bordstelefoner BC310 kompletta och okom-
pletta. 

mailto:bengt.bergvall@gmail.com



