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Ordföranden orerar. 
 

Hej igen. När jag nu slagit mig ned vid datorn har 

hösten kommit på allvar. Båten ligger tryggt på land 

och är täckt inför vintern. Det var ju båtupptagningen 

som gjorde att jag inte kunde vara med på höstmötet. 

Vad jag har hört så var de som kom mycket nöjda med 

Titanic-utställningen. Förtäringen efteråt fungerade 

bra trots att några knappt hunnit igenom utställningen 

förrän de första fikat klart. Men sådant är livet, allt 

fungerar inte perfekt, men jag tror att det stora flertalet 

var nöjda. 
  

Tyvärr fick vi ett sorgebud ifrån Norge veckan efter 

höstmötet. Vår medlem Arne Bakken har gått bort. Det besked jag fått är följande:  
 

”Han ble erklert død Søndag den 25.10 . Det er ikke satt noen dødsårsak. 

Opplysninger om Arne's begravelse.  

Sted: Østre krematorium lille kapell (Oslo). 

Dato: 5 November 2009 Tid: 12.30.” 
 

Det var ju mycket sorgligt. Arne ville ju så mycket med vår förening. Vi diskuterade 

studiebesök i Oslo med olika intressanta telehistoriska besök. Nu blir ju det inte av.  

Min källa berättade även att Arne har donerat sitt telefonmuseum till Norsk 

Radiohistorisk førening i Oslo. Se www.nrhf.no 
 

Jag träffade Arne Bakken vid tre olika möten. Första gången var på vårt höstmöte 

den 6:e oktober 2007. År 2008 kom han på både årsmötet och höstmötet. I år kom 

han inte. Må Arne vila i frid.  
 

Det arbete som nu pågår i styrelsen är planering för nästa årsmöte. Vi har 

preliminärt lagt årsmötet till den 17 april 2010. Plats är ännu ej klart. 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete inför mötet. Utgivningsdagarna för 

Phonetiken under 2010 är planerat till följande: 

Glöm inte att skicka in dina bidrag före manusstoppet. Gäller artiklar såväl som 

annonser under Finnes och Önskas. 
 

Nr 1 Manusstopp 26 februari.      Utgivningsdag 19 mars. 
 

Nr 2 Manusstopp 14 maj.     Utgivningsdag 15 juni. 
 

Nr 3 Manusstopp 27 augusti.     Utgivningsdag 17 september. 
 

Nr 4 Manusstopp 26 november.   Utgivningsdag 17 december 

 
Henrik 
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Kassörens koll 
 

I samband med att jag tog över rollen som kassör våren 2005  

nämnde jag kort i Phonetiken att Televerkets gamla myntapparater  

är de telefoner som intresserar mig mest. Jag kan helt enkelt inte  

låta bli att fascineras av de ansträngningar man gjort för att, med 

hjälp av den teknik som fanns tillgänglig då, få till mynträkning  

och signalering mot telefonstationen.  
 

Televerkets elektromekaniska tremyntsapparat från 1953 är nog det 

bästa exemplet på detta. Apparaten är i sig tung, men det är inget mot stations-

utrustningen som består av två fullproppade reläramar plus del av en tredje. Att bara 

lyfta luren på tremyntsapparaten orsakar mer än ett dussin till- och frånslag bland 

reläerna. Hur själva myntigenkänningen och mynträkningen sedan fungerar är en 

historia i sig, men jag kan i alla fall avslöja att 2009 års jubileumsenkrona fungerar ut-

märkt i en gammal tremyntare. Apparaten godkänner den nya enkronans diameter, 

tjocklek samt vikt och efter lite rasslande i reläramarna är enkronasrelä S54 tillslaget! 
 

Någon större mängd reläer används inte vid hanteringen av alla medlemsavier, men väl 

en dator. Att skapa ett 180-tal numrerade och adresserade avier går ganska smärtfritt. 

Det gäller bara att mata skrivaren med tillräckligt mycket papper. I år behöver du som 

ska betala medlemsavgiften endast ange avinumret i meddelandefältet för att det ska bli 

rätt. Glöm bara inte bort att betala innan den 28:e februari! Har du inte fått någon 

avi tillsammans med detta nummer av Phonetiken har du redan betalt för 2010 och kan 

lugnt fortsätta njuta av julglöggen.  
 

Sedan förra Phonetiken har vi fått tre nya medlemmar. Dessa är Anders Lindeberg-

Lindvet, Björn Dahlborg och Rolf Eklund. Vi hälsar dem givetvis varmt välkomna till 

föreningen! Vidare kan konstateras att vi under samma period även har tappat två 

medlemmar, vilket gör att vi nu är totalt 189 stycken.  
 

God jul och gått nytt år! 

 

Fredrik Roos 

Det har ju alltid pratats om telefon-

tornet i Stockholm,  men är det  

någon som visste att  det fanns ett  

sådant  också i Norrköping, fast 

mindre. 
 

Denny 

 
Denna bild togs 1965 av vår medlem 

Dag Unevik. Det är Holmias 

fastighet på Lindhagensgatan i 

Stockholm strax innan den revs. 

Fantastiskt att "telefongalgen" fanns 

kvar på taket så länge. 
 

 Henrik
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Höstmötet 
 

Höstmötet var den 10 oktober, ett intressant besök på utställningen ”Titanic”. Vi 

samlades ca 30 föreningsmedlemmar kl 12.00 utanför Båthall 1 vid Vasa-Museet,  

för gemensam entré. 
 

Vid entrén fick vi var sin ”audioguide”, som med valt språk, guidedade oss  genom 

utställnngen. Denna Titanic-utställningen är den största som visats i Norden.  Vi fick 

följa  passagerarnas öden – berättelser om dem som överlevde och om dem som   

omkom, om tragedier och hjältemod. Utställningen visade mer än hundra original-

föremål, återskapade miljöer,  modeller,  isberg mm. 
 

Efter utställningsbesöket bjöds samtliga på fika o fralla i Cafét. Mötet avslutades 

med en mycket trevlig ”bakluckeloppis” på parkeringen, där många telefonprylar 

bytte ägare, i något fall till rena fyndpriset. 

Bilderna  från bakluckeloppisen  är  tagna av Fredrik R. 

 

Anders Joelson 
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Kverulantens sång 
 

Precis som i den svenska huvudstaden hade det internationella Bell-bolaget varit 

först på plats i norska Kristiania och där anlagt ett spirande telefonnät. 
 

Redan den 5 maj 1880 fick bolaget etableringstillstånd och i juni samma år började 

nätet att byggas. Med andra ord kan detta nät i vart fall anses samtida med det första 

svenska nätet i Stockholm. Vad gäller apparaterna kan noteras att man först använde 

en mycket tidig form av amerikansk sk kista gjord av Charles William JR i Boston 

och försedd med vad norrmännen kallade "bankeinduktor". Det innebar att telefonen 

förvisso hade en induktor för signalering men inte den vanliga typen som man vevar 

utan en variant där man hastigt och upprepade gånger trycker in en knapp. 
 

Det var en tekniskt märklig modell som mig veterligen aldrig kom till användning i 

Sverige. Möjligen gjorde norrmännen på detta sätt en besparing genom att köpa in 

ett parti äldre apparater med en primitivare konstruktion. Hur som helst fick de bytas 

ut efter mindre än ett år. 
 

I en av deras tidiga telefonkataloger märkt 

med "Internationale Bell Telephone Comp. 

limited New-York. Christiania" på pärmen 

och publicerad i juni 1881 listar bolagets 

direktör Hugo Ullitz inte mindre än upp 

mot 500 abonnenter. Av dessa uppbar 

Brand och Livförsäkringsaktiebolaget 

SVEAS representant C. Söderberg två linjer, med nr 425 och 426, till kontor 

respektive bostad. 
 

Svensken Carl Söderberg var SVEAS 

norske generalagent och eftersom Norge 

var i påtvingad union med Sverige var 

förstås sådana kontakter mellan de sk 

"brödrafolken"  väl utvecklade. 

"Jag är af fattig börd och har aldrig egt 

förmögenhet samt haft mycket utgifter för fattiga syskon" skrev Söderberg själv om 

sin bakgrund. Hans far, veterinärläkare Söderberg i Lund, hade dött ifrån nio barn då 

Carl var 21 år gammal. 
 

Själv, född 1841, hade han vistats flera år i Amerika för att vid hemkomsten komma 

i SVEAS tjänst såsom reseinspektör 1870 och "såsom belöning för lång och trogen 

tjenst" hade han slutligen fått den norska generalagenturen 1877. 
 

Även om man bortser från hans egna uppgifter att "allt hvad jag haft omhänder för 

andra har gått framåt med förvånande fart" står det tämligen klart att Carl var en  
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energisk och driftig person som smälte väl in i sin tid och dess affärsliv. En man 

som helt enkelt hade arbetat sig upp genom sin duglighet, kraft och energi. 

 

En norsk möjlighet 
 

Försäkringsagenten Carl Söderberg var hur som helst teknikintresserad, 

affärsbegåvad och framåt. Han påstod själv att han hade skaffat telefon redan i 

början av år 1877 och tidigt blivit abonnent i Bell-nätet. Därmed kände han väl till 

både deras apparater och deras dyra priser. Han visste vad folk ansåg och han tycks 

snabbt ha skaffat sig för saken inflytelserika kontakter. 
 

Så föddes en tanke att själv ge sig in i den bransch som han insåg var en del av fram-

tiden och som lovade så stora affärsmöjligheter. 
 

Efter uppmaningar från deras gemensamme bekant ingenjör Hellstrand skriver 

Ericsson ett brev till Söderberg i Kristiania den tredje februari 1881. 
 

Med ett självförtroende stärkt av de sakkunnigas bedömning i Gävle kunde Lars 

Magnus nu "delgifva våra helt nyligt konstruerade Mikro Telefoner" som "vunnit  

erkännande och torde mäta sig med hvarje annan af detta slag." 
 

Trots att Ericsson ännu bara sänt ut några enstaka försöksexemplar konstaterade han 

självsäkert att firman sannolikt skulle få leverera telefoner till den nybildade 

föreningen i Gävle. Därmed skulle tillverkningskapaciteten inte motsvara bestäl-

lningarna men han erbjöd sig likväl att skicka ett par provapparater till Norge. 
 

Carl Söderberg berättade i sin tur att den norska huvudstaden just hade införskaffat 

fyra Gower Bell apparater från London. Man avsåg att förbinda fattigvårdsdistrikts-

föreståndarna och polisstationerna med varandra. Brandchefen ville också byta ut 

sina telegrafer mot telefoner. Bara det skulle betyda ett behov av 50-60 apparater för 

det offentligas räkning. 
 

Enligt honom så var Gower Bell apparaterna inte omtyckta. Bell-bolagets apparater 

var visserligen bättre men det internationella bolaget ville inte sälja dem, bara hyra 

ut så han försökte intala Ericsson att "kan edra apparater bli antagna Här så är jag 

säker på att de bli antagna uti Norges öfriga städer också." 
 

För Söderberg var det därför viktigt och "högst nödvändigt" att "ni genast sänder 

mig två apparater med batteriskåp och batteri som jag kan låta vederbörande 

afprofva". 
 

Han ville mycket gärna ha Ericssons generalagentur för Norge och ansåg oförblom-

merat att: "med mina vidsträkta förbindelser i Norge tror jag mig bäst kunna 

inarbeta Eder telefon här i landet." 
 

Ericssons svar är tyvärr inte återfunnet men på det inkomna brevet har han skrivit: 

"besvarat 10/2 81, beviljat 10%". 



 8 

Att segra eller dö 
 

Veterinärläkare Söderbergs son brann nu av otålig verksamhetslust och under nästan ett 

års tid utsatte han den Ericssonska firman för en veritabel störtflod av brev, telegram 

och propåer. Tidvis skriver han varje dag och som av en lycklig slump eller ödets nyck 

undkom just dessa brev att brännas. Istället blev de liggande i en lika bortglömd som 

oordnad kartong i Ericsson-arkivet bland ett myller av andra handlingar. 
 

Den norske agentens intensiva frieri kom emellertid att till stora delar förbli obesvarat 

och Lars Magnus fåtaliga svar till honom kom bara i enstaka fall att kopieras. Därför 

har de av allt att döma gått förlorade och händelseförloppet får vi nu delvis re-

konstruera utifrån det material vi har. 
 

Söderberg tycks redan från början ha känt ett starkt behov av att skjuta den i grunden 

försiktige Ericsson framför sig: 
 

"Ni skall icke underskatta telefonen. Det är ingen öfvergående vurm utan kommer 

telefonen ovillkorligen att bli en nödvändig husartikel och ni har uti denna 

konstruktion förvärfvat Eder tillfälle att förtjena mycket pengar - ni bör derför 

ovillkorligen utvidga fabriken så att ni kan leverera hvad som behöfs." 
 

Och det tillfället borde i laga ordning skyddas: "Var god genast sök patent i Norge eller 

sänd mig nödiga materialer att söka patent. Kostnaden är här blott 40 kronor.... .... Int 

Bell utvecklar en storartad verksamhet i dessa dagar. De äro rädda för Eder" 
 

Söderberg bönar och ber Ericsson att om han nu inte kan skicka tio apparater så borde 

han i vart fall kunna skicka fyra. 
 

Men redan den 22 februari 1881 förfasar sig ånyo Söderberg i panikstämning över att 

apparaterna inte har kommit och att avgörandena i de berörda städerna står för dörren 

medan han "förgäfves väntat". Och "Det förundrar mig verkligen att ni ej redan afsänt 

proftelefonerna". 
 

Han förklarade sig dock nöjd med den av Ericsson erbjudna provisionen om han 

därmed också erhöll ensamrätt för Norge och "jag har icke sparat arbete för saken och 

genom mina bekantskaper på platserna verkat för Eder". Bara han nu kunde få 

telefoner levererade! 

 

Den som väntar 
 

Två dagar senare kunde den envist energiske agenten äntligen meddela att de första 

apparaterna hade kommit fram och att de genast skulle monteras upp i brandvakten  

vid sidan om Gower Bells och Bellbolagets telefoner för jämförelse. 
 

Därefter var det i stort sett bara timmar innan han hade lyckats få den norska pressen  

att ta in berömmande notiser om en "Telefon fra Hr L. M. Ericsson i Stockholm, en 

betjendt svensk Ingeniör, der ha leveret apparater til de svenske Statsjernbaner  mm"  
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och vars apparater minsann hade segrat över de amerikanska telefonerna i Gävle.  

Nu skulle de konkurrera prismässigt både i Bergen och Trondheim. 
 

Söderberg provade själv genast Ericssons "receivers" på sina egna Bell-apparater 

och fann ljudet bättre i de nya svenska hörtelefonerna. 
 

Samtidigt kunde han inte låta bli att påpeka att batteriskåpet borde låsas med nyckel 

och inte bara med en skruv till skydd mot klåfingriga abonnenter. För sin inre syn 

såg även Söderberg hur spiralmikrofonernas känsliga inre skulle förstöras av den 

okunniges lust att röra den vackra yttre skruven. Förresten borde mikrofonen vara 

vänd nedåt och inte uppåt eftersom "allt damm och ånga från den talandes mun 

synes mig skola fästa sig i talröret" 
 

Av samma skäl borde hörtelefonen, smått självklart, hänga på andra hållet precis 

som på de amerikanska telefonerna. 
 

I Norge hade de flesta, enligt Söderberg, dubbla hör-

telefoner för att två personer skulle kunna lyssna samtidigt 

eller för att man skulle kunna ha en hörtelefon till varje 

öra. Det hade han själv vant sig vid till sina egna båda 

Bellapparater. 
 

Detta är i och för sig förklarligt eftersom norrmännens 

tidiga amerikanska "kistor" var av en typ som ursprung-

ligen användes med två hörtelefoner enligt magnettelefon-

principen, dvs med en att lyssna i och en att använda som 

mikrofon. Bruket hängde därmed uppenbarligen kvar, för 

andra syften, även efter det att Blake mikrofonerna hade 

tillkommit. 
 

Efter det att de framkomna telefonerna väl hade monterats 

upp kunde Söderberg nöjt meddela att han ansåg dem 

"utmärkt väl konstruerade och öfverträffa i mitt tycke både 

International Bell och Gower Bell." 
 

Agenten bildade nu bolag med två inom branschen för-

sänkta personer för sakens främjande och han tjatar ånyo 

på Ericsson om garantier för hans ensamrätt för att trygga 

fabrikatets framtid i Norge. 
 

Samtidigt vill han uppenbarligen även driva Ericsson 

tekniskt och designmässigt framåt. I Norge hade 

Bellbolaget använt sig av principen om mellanstation för 

att minska behovet av, och kostnader för, ledningar och det 

konceptet ansåg han nu att även Lars Magnus borde ta till 

sig. Han förklarar utförligt och t o m med ritningar saken 

för den några år yngre Ericsson. Detta utan att ta någon  

Ericssons ritning med  

”felaktigt” monterad   

mikrofon och hörtelefon  
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finkänslig hänsyn till att denne knappast kunde vara ovetande sedan tidigare och att 

han därmed skrev sin nyfunne vän "på näsan". 
 

Utöver det ansåg han att Ericsson borde börja tillverka telefoner med tryckknapps-

induktor motsvarande de i Norge använda amerikanska dito. Inte minst för att spara 

batterier. 
 

"Jag skulle föredraga om Edra apparater icke hade de svarta listerna pålimmade" 

skrev Söderberg frankt och påpekade att några av dem redan hade ramlat av och till 

råga på allt kommit bort. 
 

Snörena drogs lätt av pga att de var dåligt lödda i ändarna och hörtelefonernas 

vackra läderklädslar ansåg han snart skulle "spolieras" av smutsiga händer. De borde 

istället kläs helt i ebonit precis som de amerikanska - vilka han uppenbarligen var 

van vid och hade svårt att tänka bort. Dessa hade för övrigt en mer ergonomisk 

profilering på ebonitringen och Söderberg illustrerar för Lars Magnus med en liten 

teckning. 

 
Kohandel och konkurrens 
 

Något senare översänder Söderberg tidnings-

klipp från norska Bergen. Lokaltidningarna där 

hade - säkerligen tack vare honom själv - upp-

märksammat de goda vitsord som Ericssons 

apparater rönt i Gävle. Uppenbarligen brann det 

nu ordentligt i knutarna för att han dels skulle 

kunna etablera sig som Ericssons obestridlige 

agent i Norge, dels sälja in fabrikatet som 

sådant. I hans värld var ju agentens roll central 

medan Ericsson oftast och i andra sammanhang 

tycks ha föredragit att sälja direkt till slutkund 

utan mellanhänder. 
 

Det var enligt norrmannen "af synnerligen stor vigt" att han "genast" skulle få ytter-

ligare två apparater till Bergen och två till Trondheim. Även om beställningarna 

skulle dröja bestämdes ju systemet en gång för alla och Lars Magnus förmanades att: 

"ni bör inse att det är af vigt att få Edert system antaget". 
 

Men Carl Söderberg insåg samtidigt att Ericsson nu skulle få många andra för-

frågningar även från Norge, i takt med att hans apparater skulle bli kända.  Han 

fortsätter själv ändå att hoppas på, och gör nu allt för att få, ensamrätten för landet 

för "jag hoppas nu också kunna lyckas införa eder telefon i Norge att den må bli en 

nödvändighetsartikel i alla hus". 
 

Han tog, i synbarlig överloppsenergi, även direktkontakt med Bellbolagets chef 

Hugo Ullitz och erbjöd denne något hotfullt att "konkurrera gentilt d.v.s. han skall  

Listerna lossnar fortfarande  
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låta mig nu sälja till offentliga myndigheter i Kristiania  mot det att jag låter honom 

vara ifred med sin centralstation och privata inom staden hvarjemte vi i landsorten 

skulle konkurrera med hvarandra.  
 

Detta ville han icke ingå på; men syntes vilja i stället lemna mig Bergen mot det att 

jag förband mig hålla Edra apparater borta från Kristiania. Härå ville jag icke ingå 

så mycket mindre som han ingen makt har att lofva mig Bergen ty der är det bestämt 

att Gover Bell föredrages framför Int Bell. Han är alltså redan slagen i Bergen och 

det är nu min sak att der slå Gover Bell. 
 

Vill icke Ullitz (direktören) ingå på min proposition ämnar jag och mina associerade 

genast utfärda inbjudning till bildande af en ömsesidig telefonförening i Kristiania 

och är jag öfvertygad att med detsamma är Int Bells affär här knäckt. Emellertid blir 

det nu frågan om huruvida ni kan leverera ett tillräckligt stort antal apparater ifall 

vi vinna segern." 

 

Den lede fienden 
 

"Med Bellbolaget hafva vi icke alls några affärer"  upprepade Ericsson i sin kor-

respondens och det var en latent inställning som alltså passade hans norske, något 

självutnämnde, agent precis. 
 

Men bolaget var ännu - Gävlebataljen till trots - långt ifrån slaget och i april 1881 

inleder man en rättsprocess i Norge mot Söderberg såsom återförsäljare av Ericssons 

förhatliga apparater. Man menade att konkurrenten kränkt bolagets norska patent 

som var giltigt sedan den 22 april 1880. 
 

Processen pågick under lång tid och innebar vid sidan om de affärsmässiga riskerna 

mycket obehag - inte minst genom en tidvis intensiv pajkastning i de norska tid-

ningarna. 
 

I pressen påstod Bellbolaget bl a att bara deras apparater hade det klara ljud som 

krävdes för att man skulle kunna känna igen en annan människas röst. Därmed var 

det stor risk för missförstånd och rena bedrägerier med Ericssons apparater vid 

känsliga förbindelser. Men "C. Söderberg - agent for Ericssons Telefon" blev dem 

dock inte svaret skyldigt utan hävdade med stor emfas att den svenska utrustningen   

i själva verket var överlägsen även i akustiskt hänseende. 
 

Sedan gick han, med rättshaveristens medfödda energi, själv till botten med bolagets 

patent, läste igenom rader av tekniska tidskrifter, jämförde olika mikrofoner och 

tjatade på Ericsson i Stockholm. Han behövde få ut de viktiga edsvurna intygen om 

firmans tidiga mikrofonexperiment samt den mikrofon som Lars Magnus osannolikt 

nog påstod sig ha sålt till grosshandlare Franke i början av år 1880. 
 

Ericsson hade påtagliga problem att förse Söderberg med de handfasta bevisen och 

hans stöd till affärsvännen i den gemensamma farans stora stund framstår som både  
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undflyende och lamt. Men efter lång tid ankom till slut en mikrofon till Norge som 

den hårt ansatte agenten kunde visa upp i rätten med stöd av den uppgivna historiken. 
 

För att komma runt amerikanernas patenterade idé att göra mikrofonmembranet 

rörligt genom en gummiring påstod sig Ericsson officiellt tillverka motsvarande ring 

av "kork, filt eller dylikt" för att i praktiken använda gummi i alla fall. Detta höll på 

att bli ödesdigert eftersom Bellbolaget hade lyckats komma över två av de apparater 

som firman levererat till Gejerstam i Göteborg. Efter noggranna undersökningar var 

bluffen nu avslöjad och riskerade att bli amerikanernas rättsliga paradnummer 
 

Söderberg skrev besviket och irriterat till Ericsson att han därigenom "kunde komma  

i största obehag" men lyckades med mycket arbete klara skivan genom att påvisa hur 

även andra tidigt använt samma konstruktion vilken därmed kunde anses allmänt 

känd. 
 

I Söderberg hade Ericsson fått en självgående vapendragare - och Bell en fiende - 

som inte drog sig för konflikt och den 4 maj 1881 skrev han till Stockholm att 

"jag har nu beslutat bota Bell & Co för alla chikaner genom att köra dem bort från 

Kristiania och således från hela Norge. I dag utgår inbjudning till bildande af en 

ömsesidig telefonförening." 
 

För honom var detta ett "krig på lif och död". Och han erbjöd sig även att förfölja 

fienden ända in i Sverige vars marknad han var övertygad om stod på tur om den 

norska processen skulle gå Bellbolagets väg. Därmed var det även nödvändigt att 

LME:s leveranser till Gävle och Norrköping skulle prioriteras före hans egna för 

annars kunde ju "de förb.....de Bells komma dit" och "Jag unnar Bell & Co allt ondt". 

 

Den "öfverlupna" firman 
 

Söderberg skrev och skrev men apparaterna från Sverige uteblev och är det något 

som bildar en genomgående röd tråd i Ericssons gamla arkivhandlingar så är det just 

den ständiga oförmågan att i tid leverera det som kunderna önskade beställa "ty vi 

öfverlöpas ordentligen med alla möjliga order så att det stundom går rundt för 

hufvudet". 
 

Uppenbarligen var chefen försiktig till övermått och kunde aldrig förmå sig att satsa 

tillräckligt. Samtidigt är detta lätt att säga i efterhand när det i själva verket kanske 

inte var möjligt att med bibehållen självständighet finansiera en snabbare expansion 

än den som Lars Magnus och verksamheten de facto presterade. I den frågan finns 

det ingen objektiv "sanning" som är möjlig att analysera fram i nutid. 
 

Till slut gick det i vart fall upp för den envise Söderberg att Ericsson inte per om-

gående skulle förmå leverera så många apparater som han ansåg sig behöva för sitt 

"krig" samtidigt som även han "får så mycket brev om telefoner att jag blir snart yr i 

huvudet" och han vände sig då vida omkring. Från SVEAS kontor i Kristiania utgick 

snart förfrågningar "rundt hela Europa och Amerika" till Tyskland, Danmark, Eng-

land och till Hakon Brunius. 
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Söderberg inköpte och provade en rad olika apparater men kom huvudsakligen att 

beställa hos Edward Paterson i London som inledningsvis och efter att personligen ha 

inställt sig i Kristiania, fick order på både växlar och 250 telefonapparater av Gower 

Bell-liknande utformning. De engelska hörtelefonerna visade sig dock i agentens 

självsvåldiga experiment "odugliga" och han kom därför att huvudsakligen att köpa 

lösa sådana från Berliner i Tyskland (Bell-typ) och från LME i Stockholm. 
 

Men den kräsne Söderberg bedyrade likväl gång på gång för Ericsson att det egent-

ligen var hans kompletta apparater han helst av allt ville ha. Fast förvisso gärna mått-

beställda efter egen ritning och modell. 

 

En obesvarad kärlek 
 

Carl Söderberg utstrålade uppenbarligen en snart sagt enerverande energi, verksam-

hetslust och besserwisser-mentalitet. Egenskaper som möjligen kunde ha tagit död på 

både Bellbolaget och leverantörerna samtidigt. Inte skrädde han heller orden när dessa 

inte orkade hänga med i svängarna och gyllene tillfällen försummades: 
 

"Som jag icke på länge hört från Eder, hvilket högeligen förundrar mig, får jag 

härmed anhålla att få svar på mina bref." 
 

"Det kan icke annat än på det högsta förundra mig huru ni går tillväga med edra af-

färer. Vigtiga bref lemna ni obesvarade och varusändningar åtföljas icke af fakturor. 

Jag önskar ingenting heldre än betala eder kontant för Edra sändningar men jag 

måste hafva räkning derpå." 
 

I hans ögon var det obegripligt hur Ericsson kunde riskera sin framtida verksamhet 

och internationella expansion genom att inte genast bygga upp en produktionskapaci-

tet och en administrativ effektivitet som motsvarade det omedelbara behovet.  

Samtidigt var han själv snabb att analysera även de mest tekniska aspekter och  

skickar ständiga propåer till Lars Magnus med förslag på förbättringar och beordrar 

olika tidskrävande försöksmodeller för sin egen utvärdering; "Jag vet Ni icke tycker 

om att man föreslår något men jag vågar dock....." 
 

Och hans kritik var ofta lika okänsligt bitande som den tycks ha varit ärligt menad: 

"Jag får uttrycka min öfvertygelse då jag säger att Eder mikrofon är icke så 

tydligtalande som Berliners eller Blakes. Utaf alla synes jag bäst om Berliners;  

men det är det vackra och solida arbetet som här gjort Ericssons apparat populär". 
 

Till slut tycks Söderbergs intensiva frieri helt enkelt ha blivit för mycket både för 

Ericsson och för honom själv. Lars Magnus saknade under 1881 den produktions-

kapacitet som krävdes för att serva en så stor och krävande kund som Söderberg. 

Agentens till leda upprepade beställningar kom bara att resultera i att ett knappt 

trettiotal apparater kom honom till handa under året. 
 

Den eftertraktade generalagenturen fick han i praktiken aldrig trots allt fotarbete han 

hade gjort för Ericssons namn i Norge. Så när telefonföreningen i Bergen fick sina  
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första leveranser i november 1881 skedde det direkt från fabrik till kund utan mellan-

händer och trots Söderbergs illa dolda besvikelse. 
 

I efterhand kan man konstatera att mycket av agentens spontana förslag och kritik var 

välfunnet för att inte säga isande träffsäkert. Det mesta kom faktiskt och obetydligt 

senare att genomföras. Och det synbarligen utan att dess, i vart fall bidragande,  

upphovsman kom att tackas därför. 
 

Lars Magnus tog mycket riktigt ut sitt norska patent men det gjorde han i eget namn 

och i egen regi. Detta under samma tid som Söderberg, utlämnad och i stort sett  

ensam, tog den rättsliga och troligen avgörande striden mot Bellbolaget. 
 

Ericsson vände snart hörtelefonen på rätt håll och läderklädseln ersattes av ett ebonit-

rör. Spiralmikrofonen fick visserligen sitta kvar upprätt men fick en stoppskruv. Och  

en mellanstationsmodell infördes redan under våren 1881. 
 

Den norske agenten efterfrågade en pulpetmodell och apparater med induktor vilka i 

Lars Magnus senare utformning skulle göra både firman och Sverige rikt. Ericsson 

tog inte bort kistornas svarta lister men än idag ramlar de av och förkommer. 
 

Söderberg var Christiania Telefonförenings "egentlige Gründer", enligt Belldirek-

törernas samtida tidningspolemik, och det skall då noteras att föreningen tillkom hela 

två år innan H.T. Cedergren i samarbete med Ericsson skulle göra samma, och långt 

mer uppmärksammade, sak i Stockholm. I båda fallen slog dessa lokala initiativ så 

småningom ut Bell-näten men Söderberg var först och sist den egentlige katalysatorn 

i denna utveckling. 
 

Sammanfattningsvis hade försäkringsagenten Carl Söderberg tidigare, och kanske mer 

intuitivt, än någon annan förstått det affärsmässiga vakuum som bildades i den store 

internationelle aktörens monopolskugga. 
 

Och samtidigt insåg han med affärsmannens blick och med den svenska utrustningen 

fysiskt i sina händer att det inte var uppfinningsrikedom eller teknisk överlägsenhet 

utan just "det vackra och solida arbetet " som skulle bli grunden för Ericssons fram-

gångssaga. 
 

Själv var han den obotlige kverulanten vars energirika och intensiva sång inte alltid 

passade sig för samarbete med andra men som likväl och i förlängningen både skulle 

utradera de nordiska Bellbolagen och redan i maj 1882 starta Nordens andra inhemska 

telefonijätte:  Elektrisk Bureau. 
 

Idag är Ericsson och Cedergren namn med historiska proportioner medan Söderbergs 

bångstyriga minne i stort sett får plats i några gamla tidningslägg och i sin oordnat 

bortglömda arkivkartong. 

 
Tomas Söderblom 
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Medlemmarnas anbudsförsäljning av telemateriel, feb 2010 
 

Styrelsen beslutade att vi ska undersöka intresset för en anbudsauktion igen inom 

STSF, det var ju några år sedan det begav sig. Finns det intresse för detta så kan det 

bli en årlig återkommande händelse. Det beror ju på om våra medlemmar har objekt 

och intresse för detta.  

 

Du som är medlem i STSF kan anmäla dina dubbletter, reservdelar etc. till 

föreningens anbudsförsäljning. Beskriv ditt/dina objekt så bra du kan och skicka in 

beskrivningen till: 

  

Rustan Gandvik,  

Oxens gata 239, 6 tr.  

136 63 HANINGE 

 

eller:  

 

rustan.gandvik@telia.com 

  

Har du en bild på föremålet så lägger vi lägga upp den på vår hemsida.  

 

Anbudsförsäljningen går till på följande sätt: 

 

Varje auktionsobjekt säljs till den som lämnat högsta anbud på objektet ifråga och 

till ett pris lika med näst högsta anbud + ett tillägg på 1 kr. Finns endast ett 

anbud, säljs objektet till sitt minimipris. Vid två eller flera lika högsta anbud sker 

lottdragning och priset blir lika med högsta anbudet. 

 

Du anmäler dina objekt senast söndagen den 17 januari 2010. Får vi tillräckligt 

många objekt kommer anbudsauktionen att genomföras och listan med föremål 

kommer som en bilaga till Phonetiken no 1 för år 2010 samt på webben. 

 

Gå igenom dina lager och beskriv föremålet. Sätt ett minimipris som du vill ha för 

varan och skicka in beskrivningen, helst med digital bild, till Rustan.  

OBS! Skicka inte föremålet, endast beskrivningen. För eventuella frågor kan Rustan 

kontaktas. 

 

Henrik Lundin 
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Telefonsamlare i digitalåldern 
 

Farfars telefonsamling 
 

Jag har ärvt både en samling av telefoner och troligtvis mitt intresse för teknik av min 

farfar Karl-Eric Enell, som hörde till dem som gick den långa vägen inom dåvarande 

Telegrafverket. Farfars far Oscar Albin Enell var telefonreparatör i Nyköping och själv 

började Karl-Eric som telegrambud vid 13 års ålder år 1927.  Med tiden avancarade han 

till posten som linjemästare i Norrköping där han blev kvar resten av livet. När han så 

gick bort år 2003 hamnade en samling bestående av bl a en linjeväljarapparat, två AB112-

apparater och en anknytningsväxel i min ägo. Vad gör man då om man som jag tycker illa 

om att låta fungerande apparater stå oanvända men tekniskt sett  egentligen har tummen 

mitt i handen? Dessutom befinner jag mig sedan några år tillbaka i Finland men ville helst 

koppla ut apparaterna på det svenska telefonnätet. Att börja experimentera med kop-

plingar till allmänna telenät kan stå en dyrt.  Nu i Internetåldern finns det däremot andra 

lösningar. Det visade sig att allt jag behövde redan fanns att ladda hem tack vare öppen 

källkodsrörelsen och det stora utbudet av VoIP (telefon över internet) - operatörer. 

 

 

 

       Fig. 1: Några av mina 

       telefonapparater 

 

 

 

 

 
Asterisk - en hel  

telefonväxel i datorn 
 

Jag hör till dem som, förutom flitig användning av Matlab i jobbet, i stort sett enbart 

använder Linux och program med öppen källkod för det mesta min verksamhet från foto-

hobbyn till att skriva artiklar. Att bygga vidare på det föll sig alltså naturligt.   

 

Det bör väl också nämnas att * och många andra program med öppen källkod går bra att 

installera på Mac OS X och andra Unixvarianter. 

Mjukvaran i min anläggning består av det mångsidiga programmet Asterisk (*), som är en 

hel  telefonväxel (PBX) i mjukvara. Namnet * syftar på den i  datorsammanhang använda 

symbolen för "matcha vad som helst" vilket stämmer bra - Asterisk har för många 

funktioner för att kunna beskrivas kortfattat.  Jag hänvisar intresserade läsare till att läsa 

*-boken (se referenserna nedan) samt att söka själva på nätet. *  kan anslutas via sitt eget 

IAX2-protokoll till andra *-servrar, via det i VoIP-sammanhang vanliga SIP-protokollet 

till VoIP-tjänster, telefonadaptrar och telefonmjukvara på datorer i det lokala nätet, samt 

till flera olika hårdvarugränssnitt som ljudkort, FXS- och FXO-kort. 
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Ytterligare hård- och mjukvara 
 

Tekniskt sett var det frågan om att koppla lokalbatterilinjerna över anknytnings-

växeln till ljudkortet i min linuxdator vilket gick att lösa med en helt symmetrisk in-

koppling över en 600:600 ohms linjetransformator. Hela kopplingen löddes ihop på 

experimentkort. En glimlampa kopplades över den inkommande linjen och tjänar 

både till att kortsluta ringsignalen för att inte förstöra ljudkortet och till att detektera 

vevning. Bredvid glimlampan sitter för det senare ändamålet en fototransistor som 

jordar en lämplig pinne på PCns serieport (RS232). Figur 2 visar hela systemet.   
 

 En av de intressantaste egenskaperna hos * är att den är fullt styrbar på flera olika 

sätt med extern mjukvara. Som exempel kan nämnas Flash Operator Panel, som 

presenterar en bild av en snörväxel i en godtycklig webbläsare! Jag beslöt att styra 

min * från ett Pythonskript eftersom det finns bra Pythonbibliotek som gör det 

enkelt både att koppla upp och ner anknytningar i * och att räkna vevpulser med 

serieporten. Det blev också min första övning i detta populära programmeringsspråk. 
 

Sedan behövde jag förstås också det viktigaste av allt - en automatisk telefonist! 

Efter diverse googlande fann jag att någon redan gjort en Asteriskpatch för röst-

igenkänningsprogrammet Sphinx. För att få de två programmen att fungera ihop 

behövdes det en del funderande och omkompilering av *-servern. Jag besparar  

läsarna detaljerna men en utförlig redogörelse kan skickas på begäran. Man måste  

bl a definiera en ordlista i form av ljud (fonem). Utöver detta så använder jag 

talsyntes-programmet Festival för att agera (än så länge engelskspråkig) 

telefoniströst. 

Fig. 2. Hela systemet inkopplat till datorn. De tre konsolerna som syns till höger på 

bildskärmen är ovanifrån Pythonprogrammet som detekterar vevning, Sphinx som sköter 

röstigenkänningen och Asteriskkonsolen. Under skärmen syns till vänster anknytningsväxeln 

som kopplar ihop de båda AB112-apparaterna till ljudkortsgränssnittet i mitten. 
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Erfarenheter hittills 
 

Hur fungerar det då? Jodå, som bas i min telefonanläggning fungerar *-servern utan 

större problem och jag använder den också för in- och utgående VoIP-samtal till 

mina vanliga analoga telefonapparater som är inkopplade via en VoIP-dosa av typen 

Linksys PAP2T. Jag kopplar mig till det allmänna telefonnätet i både Sverige och 

Finland via en av alla de förbetalda VoIP-tjänster som finns. 
 

kommentarer 
 

Referenser 
 

Asterisk:  
 

http://www.asterisk.org 
 

Van Meggelen, Madsen & Smith: AsteriskTM: The future of telephony,  

second edition. O'Reilly Media, Inc., 2007. 
 

Festival: 
 

http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/ 
 

Python:  
 

Magnus Lie Hetland: Beginning Python, second edition. Apress, 2008.  
 

http://py-asterisk.berlios.de/py-asterisk.php 
 

Sphinx för Asterisk: 
 

http://scribblej.com/svn/ 

Vid prat i AB112-apparaterna uppstår det däremot en hel del sprakande vilket 

möjligen beror på att jag driver dem med 4,5 volt. 1,5 volt skulle kunna räcka. 

Ljudkortets linjeutgång har också ganska låg nivå och hörbarheten skulle må väl av 

en förstärkare. Röstigenkänningen har också en del problem eftersom den är gjord 

för en annan 

samplingsfrekvens än Asteriskens och en annan frekvensgång än den hos de gamla 

kolkornsmikrofonerna. Men fungerar gör det bara man talar tydligt. Fast från 

AB112-apparaterna ringer jag förstås bara till andra likasinnade ... 

 

Carl-Fredrik Enell (fredrik@kyla.kiruna.se), Sodankylä, Finland 

med tack till Urban Brändström, Kiruna (urban@kyla.kiruna.se) för tips och 
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Engelska benämningar på  ”Taxen” 
 

Från våra vänner ”down under” har vi fått bifogade bild som presenterades i deras 

Newsletter no 195 July 2009. ATCS är ”Australasian Telephone Collectors Society 

Inc.” som är en sammanslutning liknande STSF fast i Australien. Vi vill gärna 

presentera denna bild så du har deras benämning på de olika telefondetaljerna om du 

vill byta reservdelar med någon i Australien. 
 

Henrik 
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Telefonautomater på Kuba 
 

Då vår Ordförande var i Thailand tog 

han några kort på Telefonautomater där 

och då jag och några vänner befann oss 

på Kubansk mark i April i år så tänkte 

jag att jag kunde göra samma sak, så  

jag passade  på att ta några foto på 

telefonautomater och någon gammal 

utgreningsstolpe inne i Havanna som 

såg mycket dålig ut (undrar vad 

stolpbesiktningsmännen i Sverige skulle sagt om dom hittade sådana här stolpar hos 

TeliaSonera?). Kortet på byggnaden är Kommunicationsministeriet på 

Revolutionsplatsen som vi besökte oxå för att kolla att 

allt stog rätt till på telefonsidan. 
 

Då telefonen både som mobil och fast är en stor 

bristvara på Kuba så fanns det gott om telefonautomater 

både i Havanna och landsbyggden och ibland ringlade 

köerna lång inne i Havanna bara för att få ringa ett 

samtal. 
 

Denny 

 



Nybörjareguide till telefonrelaterade termer på eBay 
 

Auktioner på eBay utgör en svår lockelse för många. Om du är nybörjare kan 

nedanstående lista med termer och översättning till svenska, vara en nyttig läsning 

innan du börjar lägga bud.  

 

ANTIQUE: Bakelitapparat med fingerskiva. Observera att på eBay är allt som inte 

är av plast med automatik ”antique”. 
 

COLLECTABLE:  Plastapparat med fingerskiva 
 

ELEGANT: Svart 
 

GORGEOUS: Med guld- eller mässingsöverdragna plastdetaljer 
 

HARD TO FIND: Svår att komma över … i Säffle … efter midnatt 
 

LOW STARTING PRICE: Så att ni kan bjuda upp den rejält ni snåla idioter! 
 

MUST SEE: Lika bra att du kollar bilden eftersom du ändå är på denna websida 
 

OLD:  Svart med fingerskiva 
 

OLD FASHIONED: Kopia eller ”i rätt stil”  
 

ONE OF A KIND: Just så. En av omkring 200 000 av samma typ tillverkade vid  

samma tillfälle 
 

RARE:  Jag har själv inte sett en sådan på flera veckor 
 

RETRO:  Plastapparat med fingerskiva 
 

SIGNED:  Tillverkarens logotyp finns stämplad på luren 
 

TASTEFULLY REMASTERED: Rengjord och målad  
 

UNIQUE: Precis som de andra i en tillverkningsserie på en halv million  
 

VICTORIAN: Tillverkad i Singapore på 1960-talet 
 

VINTAGE:  svart (dock inte plast) med fingerskiva 

 

Texterna är lånade ur en artikel av Bob Estrich publicerad i AHTS medlemsblad och 

har genomgått en försvenskning hos undertecknad. 

 
Rustan Gandvik  
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Telegrafverkets bordstelefon AB105 för annexväxel 10 nr, även kallad 

norrlandsväxel. Bakelitlur. Väggplint saknas. 
 

Christina Lindmark 031-265238 email: pcsval@goteborgenergi.se 

 
1 låda med 15 st. gråa dialoger, nästan nya, de flesta med svart sifferring (skylt 

under med M-nummer, har väl använts av försvaret)  Ge ett skambud! Tänk på att 

även Dialogen blir antik nån gång, redan idag över 40 år gammal   
 

Jan Wirström 070-715 67 05  e-mail: jan@wirstroms.se 

 
Spar du på mobiler etc?  Jag har två kartonger med Minicall, trådlösa telefoner, 

mobiler, laddare etc. C:a 30 objekt per kartong.  Även en telefax Canon B230C och 

ett modem Datel 2400 FD/K. Ge ett bud!  
 

Henrik Lundin  08-754 33 47  email: Henrik.R.Lundin@telia.com 

 
4 fungerande manuella telefoner. 

- AB 101  1935 

- BC 312 med fingerskiva 1938 (röd) 

- AB 130 

- AC 140 väggtel 1936 

Drift: 3 - 4,5 V ficklampsbatt. 

Utgångspris: 50 kr/st. 
 

Bengt Yttermo  070-543 07 23 

eller 08-605 55 66 

 
Nysvarvade träknoppar till väggtelefonen HA 100. 

100 kr./st+fraktkostnad. 
 

Stig Arne Lofthagen 

tel: 08-590 807 16 

e-post addatone@hotmail.com 

 

 

 

 

 

Televerkets gröna elektroniska tremyntsapparat (605) för 25 öre, 50 öre  

och 1 kr. 

Televerkets enmyntsapparat från Sodeco för 25-öringar. 
  

Fredrik Roos  tel:  08-7120074  e-mail: fredrik.roos@teliasonera.com 
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Telefonlur till lite senare kontokorts telefonautomater. Detta är luren  

till den vanligaste röda automaten i telekioskerna. 

Söker även luren till kontokortsautomaten i 

bordsvariant, denna lur är något smalare. 
  

Denny  036-70400,  0738- 227722 

 
Mössmärke från ”Stockholmstelefon” eller ”Stockholms 

Allmänna Telefon” 

Rotfaner av valnöt ca A4 storlek. Några ark. 
 

Ove Svensson 031-873707   epost: ove@svensson.tf 

 
Ericsson Review (svensk upplaga): 1/36, 3/36, 4/36, 1/37, 2/37, 3/37, 4/37, 1/38, 

2/38, 3/38, 4/38, 1/39, 2/39, 3/39, 4/39, 3/41, 3/45, 1/46, 3/46, 1/47, 2/47, 1/48 och 

3/48. 
 

Möjligast fullständig dokumentation (d.v.s planer, kretsscheman, beskrivningar, 

mekaniska ritningar, relädata m.m.) över AGF-lokalstation, helst med 

koordinatväljarregister i Televerkets nät. 
 

Schemabeskrivningar över abonnentväxel typ ARD 361 och ARD 362 (Televerket 

A333 A/B). 
 

Dokumentation över LME-bildtelefonväxel AKD 830, abonnentväxel ARD 523 

och abonnentväxel ARD 530. 
 

Dokumentation över elektromekaniska järnvägstelefonväxlar i SJ:s nät. 
 

Finnes för byte: 
 

Ericsson Review (svensk upplaga): 4/40, 1/49 (svår fuktskada), 2/54, 4/55, 2/56, 

4/56, 1/57, 4/58, 2/59, 4/64 (fuktskada), 1/65, 2/66, 3/66, 4/66, 2/67, 3/67, 4/67, 1/68, 

2/68, 3/68, 4/68, 1/69, 2/69, 3/69, 4/69, 1/70, 2/70, 3/70, 1/71, 2/71, 3/71, 4/71, 3/72, 

2/73, 3/73, 4/73, 1/74, 2/74, 4/74, 2/75, 3+4/75 (dubbelnummer), 1/76, 2 Spec/76 

(Engelsk), 2/76, 3/76, 2/78, 3/78, 4/78, 1/79, 2/79, 3/79, 1/80 (lindrig fuktskada), 

2/80, 3/80, 1/82, 3/82, 4/82, 4/83, 1/84 och 2/85 (lindrig fuktskada). 
 

LME-kataloger 197, 615 och 630. 
 

Dokumentation över LME-telefonstationer av typ AGF, ARF 102 (MFC och DC-

mom.) samt ARK 300, som har kommit till användning i det finska telefonnätet. 
 

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 för Siemens-fjärrskrivare (Telex) 100S (på 

tyska och finska). 
 

Anders Järvenpää, tfn: +35823343325 arbetstid, e-post: anders@westlink.fi 
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