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Ordföranden orerar
Vintern kom verkligen till Sverige i år. Minns inte när vi har
haft en så snörik vinter tidigare. Har just varit ute och skottat
taket eftersom jag redan har haft takläckage. Vill undvika
mer vatten inne på golvet.
Birgitta och jag tog en tur till Antik & Kuriosa-mässan i
Kista den 31 januari. Då blev jag positivt överraskad. Bland
alla ”antika” prylar hittade jag Dialogapparater och Diavoxapparater! Säljarna ville ha mellan 150 kr till 225 kr för
dem. Så Janne Wirström hade inte fel när han i förra numret
annonserade ut dessa. Dialogen börjar bli gammal även om
det dröjer 60 år innan den blir antik.
Fick även ett tack från Bengt Yttermo som sålde några apparater till en av föreningens
medlemmar. Alltid roligt när man kan hjälpa till så att någon i föreningen har fått nya
klenoder att vårda. Hoppas att annonseringen fortsätter och ökar i vårt medlemsblad.
Med detta nummer av Phonetiken prövar vi något som vi inte gjort på flera år, anbudsförsäljning. Flera säljare nappade på idén och drygt 100 objekt finns till försäljning. Bilder
på objekten finns på vår hemsida och blankett för budgivningen bifogas detta nummer.
Närmast på programmet står ju årsmötet som äger rum den 17 april. Vi samlas i
Norrköping på Arbetets museum där vår medlem Bert Rockenstedt hjälpte till med en
utställning förra året. Se kallelsen på sidan 5 i tidningen. Birgitta och jag åker ner dagen
innan för förberedelser och bor då på Hotel Kneippen, tel 011–13 30 60. Det är Birgittas
systerdotter Maria och hennes man Morgan som äger och driver hotellet. Ett dubbelrum
under helgen kostar 690 kr/natt inklusive frukostbuffé. Hotellet ligger på promenadavstånd utefter Motala ström till museet. Fler logimöjligheter i Norrköping informerar vår
sekreterare om.
Henrik

Kassörens koll
För tio år sedan rapporterade den dåvarande kassören, Rustan
Gandvik, ett medlemsantal på 132. Hur utvecklingen gått sedan
dess framgår av grafen på nästa sida Medlemsantalet har
bevisligen växt stadigt under större delen av det gångna
decenniet, men avtagit en del mot slutet. Idag har vi 189
medlemmar varav 17 som är bosatta utomlands, 2 som är
hedersmedlemmar och 7 som utgörs andra föreningar.
Om vi tittar närmare på den ekonomiska biten kan man
konstatera att föreningen omsätter ungefär tre gånger mer idag än för tio år sedan.
Givetvis har det skett en viss inflation under dessa år, men det är ändå frågan om mer
pengar. Hur föreningen använt pengarna under det senaste året framgår i vanlig ordning
av resultaträkningen som också återfinns på nästa sida.
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I resultaträkningen kan man även se
att vinsten för 2009 blev 8336 kronor.
Det är framförallt auktionen på årsmötet
som återigen bidragit till överskottet.
Vad vi ska göra med den allt större
kassan är kanske något vi kan
diskutera på det kommande årsmötet
i Norrköping.
Slutligen vill jag nämna några ord om
medlemsavgiften. Det är glädjande att
så många även denna gång har skött
sig och betalat in medlemsavgiften i tid.
Som vanligt är det dock några som
missat att betala. Om du tillhör dessa
har du också fått en påminnelse
tillsammans med detta nummer av
Phonetiken.

RESULTATRÄKNING 2009
Intäkter
Medlemsavgifter

28 128

Försäljning telefoner

10 278

Försäljning övrigt
Summa intäkter

Fredrik Roos

740
39 146

Kostnader

BALANSRÄKNING 2009

Inköp jubileumspussel

3 029
9 722

Ingående
saldo

Förändring

Utgående
saldo

Tryck av Phonetiken
Förändring av lagervärde

400

Varulager

1 800

-400

1 400

Förbrukningsmateriel

133

Kontanter

671

-465

206

9 406

115

9 521

Höstmöte

6 361

Årsmöte

1 628

Tillgångar

Plusgiro
Kapitalkonto

33 847

8 758

42 605

Summa

45 724

8 008

53 732

Skulder och
eget kapital

Kontorsmateriel

25 315

9 146

34 461

Årets resultat

9 147

-811

8 336

Förbetalda avg.

11 262

-327

10 935

Summa

45 724

8008

53 732

0

38

Övriga trycksaker

1 942

Postbefordran

5 322

Plusgiro och postbox
Summa kostnader

Eget kapital
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Styrelsens verksamhet

2 147
30 722

Rörelseresultat

8 824

Ränteintäkter
Skatt

258
346

Årets resultat

8 336

Kallelse till STSF:s årsmöte 2010
Tid: Lördagen den 17 april kl 12.00 – 17.00.
Plats: Arbetets museum, Laxholmen, 602 21 NORRKÖPING.
Lokal: LO – katten 3 tr.
Program:
Kl. 12.00 – 12.30 Samling med kaffe och skinksmörgås.
Kl. 12.30 – 13.30 Årsmötesförhandlingar i sal LO-katten.
Kl. 13.30 – 14.30 Leif Kindahl informerar om "Vinnare och Förlorare liberalisering av telekommunikationerna i Sverige".
Kl. 14.30 – 14.45 Introduktion till museets utställningar.
Kl. 14.45 – 16.00 Egen rundvandring på museets utställningar.
Kl. 16.00 – 17.00 Traditionsenlig bakluckeloppis / bytesstund på parkeringen.
Hur hittar jag till Arbetets museum?
Koordinatvisning:
RT90: X: 6496036, Y: 1521712
WGS84: Lat N 58° 35′ 11″ Lon E 16° 10′ 42″
Decimal: 58.5865, 16.1785

Parkering markerad med P på kartan, plats 1-18. Man kan ställa bilen tillfälligt på torget
utanför Arbetets museum och gå in och hämta parkeringstillstånd.
Boende
STF:s vandrarhem Turistgården ligger på Ingelstagatan 31, inte långt från vår möteslokal.
Prisnivån spänner från 205:-/natt för STF-medlem i logement till 520:-/2-bäddsrum för icke
STF-medlem. På vandrarhem har man ju med sig eget sänglinne och handduk, och man
städar själv före avresa. Boka på "www.turistgarden.se".
För den som i stället önskar lämpligt hotellrum (där sänglinne, städning och frukost ingår)
finns det t.ex. Hotel Centric med rumspriser 865:- för enkelrum och 965:- - 1050:- för tvåbädds dubbelrum, alldeles nära möteslokalerna. Deras hemsida är "www.centrichotel.se".
Ett annat alternativ är Hotell Kneippen, "www.kneippen.se", dubbelrum 690 kr/natt
inklusive frukostbuffé. Boka på telefon 011 - 13 30 60 eller mail "hotel@kneippen.se"
Anmälan
För detaljplanering av kaffe och smörgås förväntar vi oss föranmälan till Henrik Lundin
på e-post: henrik.r.lundin@telia.com eller via telefon på 08 – 754 33 47
senast lördagen den 10 april.
Välkomna önskar Styrelsen
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STSF:s valberednings förslag till styrelse och revisorer 2010
Befattning

Förslag

Väljs / Kvarstår

Ordförande

Henrik Lundin

Väljs för 1 år (omval)

Vice ordförande
Sekreterare
(Vice sekreterare
(Kassör
(Suppleant 1
Suppleant 2
(Revisor 1
Revisor 2
Revisorsuppleant

Terje Eriksson
Leif Kindahl
Mats Andersson
Fredrik Roos
Bengt Almqvist
Bengt Stenfelt
Magnus Thörnberg
Tomas Söderblom
Bengt Svensson

Väljs för 2 år (nyval)
Väljs för 2 år (omval)
har 1 år kvar)
har 1 år kvar)
har 1 år kvar)
Väljs för 2 år (nyval)
har 1 år kvar)
Väljs för 2 år (nyval)
Väljs för 1 år (omval)

På årsmötet väljs en även en valberedning om två ledamöter, varav en sammankallande, samt en suppleant.
Valberedningens ledamöter för 2009–2010 har varit
Michaël Stenberg
Gunnar Modig
Bo Munkhammar

ordinarie ledamot (sammankallande)
ordinarie ledamot
suppleant.

Kungjord patentansökning
N:o 1905/1903, den 19 december 1903.
H. Ehret, Weinheim, Tyskland.
Armstöd för telefonerande.
Från den 13 oktober 1903.
Två plattor äro ledbart förbundna, af hvilka
den ena kan svängas nedåt till horisontalt läge,
för att tjäna såsom stöd för armbågen, då man
telefonerar.
Bilaga till Kongl. Telegrafstyrelsens MånadsCirkulär, Nr 12, December 1903
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Museet som sover törnrosasömn
Efter två mycket intressanta studieresor till Norsk Telemuseum passade det bra att
avrunda med ett studiebesök hos Tekniska museet här hemma för en närmare titt på
de delar av forna Telemuseums samlingar som inte är tillgängliga för allmänheten. I
mitten av september föregående år styrde
jag därför kosan mot kungliga
huvudstaden för en personlig guidning
av museets magasin av intendenten för
Tekniska museet, Anders LindebergLindvet.
Olyckligtvis blev den avsatta tiden för
mitt besök naggad i kanten pga. att
Anders i all hast tvingades göra en
omprioritering i sitt program, varför alla
mindre objekt som är nedpackade fick
ligga kvar osedda. Liksom i fallet med
Norsk Telemuseum låter sig inte besöket
hos Tekniska museet heller beskrivas i
ord, varför några axplock ur mitt
fotoalbum får förmedla små korn av
mina intryck.

Modell av Edelcrantz optiska telegraf, som
tillkom under sista årtiondet av 1700-talet.

För Phonetikens läsare kan jag avslöja att en liten
del av Telemuseum faktiskt står kvar orörd på sin
plats. L M Ericssons styrelserum och den
rekonstruerade verkstadslokalen intill, där självaste
Lars Magnus sitter vid sitt ritbord i form av en
vaxdocka, har lämnats kvar i lokalerna som numera
disponeras av Polismuseet. Rummet är dock endast
tillgängligt efter överenskommelse med Tekniska
museet.

Bild av mycket originellt linjemateriel – dess hopsättning bör
ha varit ett lämpligt uppdrag åt
en rörmokare! Om anordningen
har varit ett takstativ eller har
suttit i toppen av en stolpe låter
jag vara osagt.

Under besöket kunde jag givetvis inte undvika en
diskussion om framtiden för Telemuseums
samlingar. Till min överraskning lät Anders
optimistisk inför framtiden. Enligt honom kommer
inga registrerade objekt, som utgör kärnan i
samlingarna, att avyttras. Vidare förklarade Anders
att de delar av samlingarna som Tekniska museet
tvingas göra sig av med är i princip att betrakta
som reservdelar.
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Då jag redan från
början hade planerat
att skriva några rader
i Phonetiken om
besöket, vilket
säkerligen skulle
väcka intresset hos
läsarna, tog jag det
säkra före det osäkra
och frågade om
STSF:s övriga
medlemmar också är
välkomna att besöka
magasinet. Anders
hade inget annat att
invända mot detta
än att han föredrar
gruppbesök. Min
tanke i sammanhanget är att det bör
vara lämpligt om
besöken får en
organiserad struktur
genom STSF:s
medverkan i någon
form.

Två gripar slagna av kopparplåt,
som har fått en vacker grön patina
av vistelse i Stockholmsluften. De
satt som takprydnad på fastigheten
vid Brunkebergstorg där Tele(graf)
styrelsen höll till under åren 192469.

Gediget handarbete uppsatt i
styrelserummet i form av Ericssons
väggtelefon, som såg dagens ljus
1882. Just denna apparat förefaller
dock vara av yngre datum då den
inte är utrustad med en spiralmikrofon .

Se även omslagsbilden till detta nummer av Phonetiken (red. anm.)

Raimo Kultala
Senaste nytt här från Tekniska museet i februari 2010 är att vi vid årsskiftet har
nådde en överenskommelse med Telia Sonera som innebär att deras samlingar, ca
9000 föremål från Telemuseum, kommer att övertas av Tekniska museet. I ett
gemensamt projekt kommer föremål, böcker, bilder och arkivalier att gås genom och
införlivas i Tekniska museets register och därmed bli tillgängliga för allmänhet och
forskare.
I detta projekt ingår också att se över eventuell överrepresentation i form av
dubbletter. Enskilda föremål kan också sakna delar eller på annat sätt ha förlorat
delar av sitt historiska värde. Viss gallring kommer alltså att ske, museet kommer att
gå tillväga på samma sätt med det som vid ett tidigare tillfälle och erbjuda museer
och ideella organisationer materiel. Projektet sträcker sig över två år.
Anders Lindeberg-Lindvet
8

FRÖKEN UR - EN TJÄNST I TIDEN
HISTORIK
Fröken Ur är Telias äldsta automatiska tjänst, den startade redan den 7 oktober 1934
i Stockholm och var då en av de första i Europa. Tidsbeskedet kom från en av LM
Ericsson utvecklad maskin, placerad i dåvarande Telegrafverkets hus vid Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm.
Från början kunde endast abonnenterna på de då nya automatiska telefonstationerna
i innerstaden ringa 23 00 00, som var det första anropsnumret. På detta s k gruppnummer kunde endast 19 påringande samtidigt lyssna till tidsbeskedet, något som
visade sig helt otillräckligt i synnerhet som tidsbegränsning saknades. Det gick
alltså att lyssna hur länge som helst. Året efter starten nummerändrades tjänsten
till 23 90 00 och samtidigt inkopplades ny reläutrustning som möjliggjorde fler
samtidiga samtal. Utökningen var nödvändig eftersom automatiseringen av telenätet
pågick för fullt, inte minst i Stockholms förorter och allt fler fick tillgång till
"fingerskivan".
I samband med automatiseringen av Malmö och Göteborg installerades även där tidgivningsmaskiner, 1935 respektive 1936. Dessa var i drift till 1965 då distributionen
togs över av stockholmsmaskinen.
Under åren efter andra världskriget påbörjades automatiseringen av riksnätet och i
takt med denna fick allt fler abonnenter möjlighet att nå Fröken Ur. Dessa samtal
gick dock inte till Stockholm utan stannade inom det egna riktnummerområdet, dit
tids-beskedet distribuerades via egna kanaler i riksnätet.
År 1956 bytte man ut rösten på Fröken Ur, det blev nu Berit Hofling som tog vid
efter Eva Ulvby. Samma maskintyp användes åter.
I mitten på 1960-talet ansågs LME-maskinen mogen för utbyte, dels hade den långa
tidens kontinuerliga drift satt sina spår och dels önskade man få en förbättring av
ljudkvalité och tidsnoggrannhet. En ny maskin togs fram i samarbete mellan
Televerkets huvudkontor i Farsta och ett engelskt företag, Roberts & Armstrong Ltd.
På Hk var det främst Stig Lindh som utvecklade den nya tekniken ihop med
engelsmännen. Den nya maskinen togs i drift den 20 mars 1968 och i samband med
detta fick också stockholmarna lära sig ett nytt nummer: 90 510. Detta nummer hade
då under flera år använts i landet i övrigt vilket naturligtvis skapat en viss förvirring.
Den speciella 90-serien började användas i slutet på 1950-talet och där samlades
med tiden alla s.k. teletjänstnummer, t ex det nya larmnumret 90 000, 90 100,
90 120, 90 510 och 90 520. Nu, 1997, är 90-serien under avveckling i samband
med standardiseringen inom EU och det innebär att bl a Fröken Ur kommer att få
nytt nummer, det fjärde i ordningen. När detta kommer att genomföras är inte känt
för närvarande, men larmnumret har som bekant ändrats till 112.
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SOMMARTID
Sommartid infördes i Sverige 1980 och innebar att klockan ställdes fram en timme
sista helgen i mars ( första gången dock natten till måndagen efter). Återgång till
normaltid gjordes sedan sista helgen i september, dvs klockan ställdes tillbaka en
timme. Från 1996 förlängdes sommartiden en månad till sista helgen i oktober. För
Fröken Urs del innebär omställningen en manuell operation på natten till respektive
söndag. Den som ringer 90 510 strax före klockan två kommer att höra: "ett,
femtionio och femtio"----------"tre, noll och noll" vid övergången till sommartid och:
"två, femtionio och femtio"----------"två, noll och noll" vid återgången till vintertid.

FRÖKEN URS RÖST
Den första inspelningen av tidsbeskeden gjordes av Eva Ulvby, LM Ericsson, och
användes från starten 1934 till 1956 då Berit Hofling, Televerket, anlitades. Den
tredje inspelningen gjordes till nya tidgivningsmaskinen av Ebba Beckman, Sveriges
Radio. Inspelningarna har inte, som man kanske kan tro, gjorts under ett helt dygn
med dess 8640 olika tidsbesked utan består av endast 90 olika fraser: 24 timbesked,
0 till 23, 60 minutbesked, 0 till 59 samt 6 sekundbesked, 0, 10, 20, 30, 40, 50,
samtliga sistnämnda med ett "och" framför. Pipet som avslutar varje tidsbesked är
inte inspelat utan alstras internt i urmaskinen, det fanns för övrigt inte med under de
första åren utan infogades 1943. Pipet består av en 1000Hz ton, 0,1 sekunder lång,
där början markerar den exakta tiden.

TIDSSIGNALEN
Tidssignalen har genom åren haft en nära koppling till Fröken Ur genom att den
under åren fram till 1968 användes för att manuellt kontrollera och justera den
gamla tidgivningsutrustningen. I den nya maskinen gjordes denna operation helt
automatisk och detta fungerade fram till mitten av 1995, då tidssignalen upphörde.
Vid den tidpunkten var Fröken Ur den enda kvarvarande användaren, men den
främsta anledningen till att tjänsten upphörde var avvecklingen av RMP 04, Riksmätplatsen för tid och frekvens, på Telia Research i Haninge utanför Stockholm.
Ansvaret för tid och frekvens övergick från 1 juli 1995 till Statens Provningsanstalt,
i Borås, nuvarande Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP.
Tidsignalen är väl för de flesta annars känd från radions P1 där den sändes varje dag
strax före klockan 13 fram till nyårsaftonen 1993. Den började sändas i svensk radio
redan 1925 och kom då ursprungligen från en tysk radiostation vid namn Nauen, 30
km väster om Berlin. Dessa sändningar fortgick fram till mitten av april 1945 då de
upphörde i samband med Nazitysklands sammanbrott. Som en tillfällig ersättning
för tidssignalen fungerade då Fröken Ur under perioden fram till sista september,
vilket medförde att noggrannheten sjönk till plus minus 1 sekund. Första oktober
kunde en ny tidssignalutrustning tas i bruk vid Telegrafverkets radiokontrollstation
i Enköping och nu kunde Fröken Ur för första gången få en inhemsk referenssignal.
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GPS
GPS, Global Positioning System, är det system som för närvarande används som tidsreferens för Fröken Ur. Systemet är amerikanskt och administreras av NASA, det består av 24 militära kommunikationssatelliter samt ett antal markstationer. Satelliterna
går i polär bana kring jorden, till skillnad från de geostationära kommunikationssatelliterna över ekvatorn, vilket innebär att deras signaler kan tas emot på vilken
punkt som helst på jordytan som har fri sikt mot himlen. GPS är, som namnet anger,
ett navigeringssystem och används för civila ändamål främst av trafikflyget och sjöfarten. Eftersom noggrann tidmätning är en förutsättning för positionsbestämning
innehåller varje satellit 4 s k Cesiumur, vilka synkroniseras mot varandra och övervakas av NASA. Med en speciell mottagare kan en oerhört noggrann tidsangivelse
utvinnas från satellitsignalerna och det är denna som sedan juni 1995 styr Fröken Ur.

ANVÄNDARE
Fröken Ur distribueras i Telias fasta nät, i mobiltelefonnäten NMT och GSM, samt till
konkurrenter som t ex Comviq och kan där nås av de som ringer 90 510. Det finns
dessutom ett större antal fasta kunder som via hyrda ledningar är inlänkade i det rikstäckande distributionsnätet, t ex Storstockholms Lokaltrafik, SOSAB, polisen, flyglatser, brandstationer, bevakningsföretag, Statens Järnvägar och lokalradiostationer. Ett
vanligt användningsområde är som tidsreferens på s k loggingbandspelare där t ex all
radiokommunikation vid en flygplats sparas för att underlätta utredning av eventuella
olyckor eller tillbud.
Under många år har också Fröken Ur sänts i riksradion. Man startade den 15 oktober
1934 då tjänsten var ungefär en vecka gammal, med flera tidgivningar per dag. Enligt
uppgift sker detta numera i P1 endast en gång per dag, vid 13-tiden, som en service åt
bland annat synskadade.

STATISTIK
Trafiken till Fröken Ur har sedan tillkomsten varit intensiv: redan 1935 uppmättes 6,6
milj. anrop vilket kan jämföras med de cirka 90 000 som den tidigare manuella tidgivningen hade per år. Trafiken ökade stadigt till rekordåret 1952 med 18,8 milj. anrop,
mycket beroende på att den fortlöpande automatiseringen av telenätet hela tiden
utökade kundkretsen. Året efter noterades en minskning med 36% till 12 milj. anrop,
troligen ett resultat av en taxeomläggning som innebar debitering av samtliga samtal.
Tidigare ingick ett antal fria lokalsamtal i abonnemangsavgiften, dvs samma system
som tillämpas i dag för NMT och GSM privat. Detta år slutfördes också automatiseringen av stockholmsområdet med riktnumren 010 samt de som började på 07, vilket
medförde att antalet nytillkommande abonnenter efter detta minskade kraftigt. Detta
syns klart i anropsfrekvensen för de följande åren och först 1959 började trafiken till
Fröken Ur öka igen och då troligen som ett resultat av den ökande inflyttningen till
storstadsområdena. Något år in på 1960 talet uppnåddes samma antal anrop som 1952
och under resten av 60-talet låg anropsfrekvensen tämligen konstant för stockholmsområdets del.
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För landet totalt uppmättes 1969 50,3 milj. anrop och under 1970-talet ökade trafiken
fram till 1977 för att sedan plana ut. Största uppmätta antalet anrop är från 1977 med
63,8 milj. För åren därefter finns ingen statistik beroende på den då påbörjade övergången till AXE- stationer som medförde att anropen till 90 510 stannade inom den
egna stationen och alltså inte kunde mätas centralt som tidigare.
Trafiken uppvisar dels en dygnsvariation och dels en årstidsvariation. Den sistnämnda
ser ut som inverterad temperaturkurva för landet: trafiken är störst under den mörka
årstiden och lägst under sommarmånaderna. Trafiken under dygnet upp-visar tre
karakteristiska toppar. Den största inträffar vid 07:30, den nästföljande mellan 16:30
och 17 vilket stämmer väl överens med de tider man i allmänhet går till arbetet och
hem därifrån. En något mindre trafiktopp finns vid lunchtid, klockan 12.
På senare år har förmodligen dessa variationer förändrats i och med att vi numera
omges av klockor i en omfattning som för några decennier sedan skulle förefallit helt
orimlig och dessutom går ju i allmänhet klockorna rätt. Det finns även en del andra
trafiktoppar: måndagar har fler anrop än de andra veckodagarna, tolvslaget på nyårsaftonen, samt från 1980, övergången mellan sommar- och vintertid och vice versa.

BESKRIVNING GAMLA MASKINEN
När civilingenjören Curt Ahlberg på LM Ericsson konstruerade sin tidgivningsmaskin var ljudfilmen endast några år gammal och det var exakt samma princip för
ljudregistrering på filmremsan som kom till användning i Fröken Ur-maskinen. Denna
teknik går ut på att ett längsgående spår exponeras på filmen mellan bildrutorna och
perforeringen. Spåret moduleras med den önskade ljudsignalen och avkänns på den
färdiga filmen med hjälp av en lampa som via ett linssystem projicerar en mycket
smal ljusspalt på ljudspåret. På andra sidan filmen uppfångas de ljusvariationer som
ljudmoduleringen förorsakar av en fotocell och ger i denna upphov till en elektrisk
signal som efter förstärkning kan göras hörbar i högtalare.
På urmaskinen gjordes ljudspåren cirkulära och exponerades på runda filmskivor med
cirka 20 centimeters diameter. Något behov av bilder och perforering fanns givetvis
inte. Varje filmskiva försågs med ett antal olika ljudspår och monterades mellan två
runda glasskivor vilka dels höll filmen plan och dels skyddade den från åverkan. I
jämförelse med dagens ljudteknik skulle man kunna kalla detta system för en analog
CD: avkänningen sker ju med en ljusstråle och ljudmediet utsätts inte för något slitage.
I den färdiga maskinen användes sex olika skivor, monterade på en gemensam axel:
två för dygnets olika timmar med 12 timbesked var, tre med vardera 20 minutbesked,
samt en skiva med sekundbeskeden 0, 10, 20, 30, 40 och 50, de senare med ett "och"
framför. De sex skivorna monterades på en gemensam axel och drevs runt av en
likströmsmotor via en växel. Till varje skiva hörde en fotocell med tillhörande ljusprojektor monterad på en flyttbar släde så att varje ljudspår kunde avkännas. Dessa
flyttades sedan utefter skivorna med hjälp av roterande kamskivor, också de drivna av
elmotorn via en annan växel. Varje tidsmeddelande motsvarade en kombination av
fraser från ena timskivan, en av de tre minutskivorna samt sekundskivan, totalt 8640
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olika under ett dygn. Det kompletta tidsmeddelandet förstärktes och distribuerades
till anropsnumret 23 90 00. På grund av vissa svagheter i teleutrustningen kunde de
påringande till Fröken Ur tala med varandra i den tysta pausen mellan de olika tidsbeskeden, något som blev mycket populärt till dess felet byggdes bort. Förmodligen
är detta det första exemplet på det som långt senare kom att kallas Heta Linjen.
Drivmotorns varvtal reglerades in till ungefär rätt värde manuellt vid igångsättningen och styrdes sedan under drift av två reläer som finreglerade hastigheten uppåt
respektive nedåt. Reläerna jämförde minutimpulser från maskinen med motsvarande
från ett precisionsur med pendelverk. Om maskinens impuls kom före sänktes varvtalet något och om pendelurets kom först ökades varvtalet. Detta sätt att reglera var
förhållandevis enkelt men hade nackdelen att Fröken Urs tonhöjd varierade fullt
hörbart vilket kunde låta ganska lustigt om man råkade lyssna vid ett minutskifte.
Ena sekunden Zarah Leander och andra Sickan Carlsson! Pendeluret i sin tur
kontrollerades mot tidssignalen och justerades vid behov manuellt, gångnoggrannheten låg inom cirka en sekund per dygn. Det drevs inte av ett fjäderverk utan av
tunga lod som drogs upp på elektrisk väg.
Den kompletta Fröken Ur-utrustningen omfattade två identiska, parallellt gående
anläggningar, där den ena utgjorde reserv och kunde kopplas in vid fel eller
underhållsarbeten.
Fröken Ur-maskinen blev en exportframgång för LM Ericsson och totalt
installerades ett 70-tal anläggningar runt om i världen.

TVÅ SYSTRAR
Fröken Ur hade en äldre syster utförd efter samma princip för ljudregistrering. Den
hade endast ett talbesked och användes på vissa flitigt frekventerade teletjänstnummer för att avlasta telefonisterna. Den första talmaskinen inkopplades på
namnanropsstationen i Stockholm i november 1932 och dess korta talbesked löd
"noll", den följdes av maskiner med andra korta besked som t ex "noll-noll" och
"Stockholm".
Den yngre systern kom att heta Fröken Väder och hon sattes i drift den 1 juli 1936
på telefonnummer 23 95 00 i Stockholm. Denna maskin byggde till stora delar på
urmaskinens teknik med den skillnaden att fotocellenheterna flyttades manuellt och
att varvtalet var konstant. Spåren på filmskivorna innehöll varianter på
väderleksmeddelandets olika delar, första skivan innehöll de olika veckodagarna,
andra skivan olika vindstyrkor, den tredje riktningen på dessa. Fjärde skivan
meddelade molnighet i olika grader, femte nederbörd av olika slag och den sjätte
och sista meddelade temperaturen. De sex olika delarna kombinerades ihop till en
komplett väderprognos på samma sätt som i Fröken Ur-maskinen. Prognoserna fick
man från SMHI via telefon ett antal gånger per dag och stationspersonalen gjorde
sedan de olika inställningarna på maskinen. Ett komplett väderbesked tog 12
sekunder och kunde låta så här: "söndag--måttlig tilltagande--nordlig vind--mulet-mest uppehållsväder--kallare".
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Fröken Väder var den första maskinen i sitt slag i världen, den fick redan samma år
efterföljare i Norge och senare i Göteborg och Malmö. Efter cirka 20 år ersattes denna
maskin av LM Ericssons nya telefonsvarare som talades in direkt av en telefonist.

BESKRIVNING NYA MASKINEN
Om den gamla maskinens ljudlagring kan liknas vid analog CD-teknik, så kan den nya
maskinen närmast liknas vid en mångkanalig bandspelare. Dock försedd med ändlöst
band. Antalet kanaler är detsamma, 90, och indelningen likadan med timmar, minuter
och sekunder separerade. Ljudmediet ligger på en metalltrumma i form av en cylinder
av neoprengummi med inblandning av järnoxid, cirka 20 centimeter i diameter och
med en längd av cirka 30 centimeter. Järnoxiden är av samma typ som i kassett- och
rullband och är den egentliga ljudbäraren och är alltså magnetiserbar. Utefter
trummans längd finns 90 ljudspår vilka avkänns av 6 rörliga tonhuvud och 6 fasta.
Två täcker 12 timbesked vardera, fyra minuthuvud täcker 15 minutbesked vardera och
de sista sex ger sekundbeskeden, även här med "och" framför.
Trumman sätts i rotation av en synkronmotor vilken även via mekanisk utväxling
flyttar tonhuvudena mellan de 84 tim- och minutspåren. Det kompletta
tidsmeddelandet sätts ihop på samma sätt som i gamla maskinen. Pipet som markerar
rätt tid alstras på elektronisk väg och läggs ut under 0,1 sekunder via en
optoelektronisk enhet, också den styrd av drivmotorn.
Noggrannheten i tidgivningen uppnås genom att synkronmotorn matas från en förstärkare som ger 220 volt 50Hz. Frekvensen kommer dock inte från elnätet utan alstras i
en mycket noggrann kristalloscillator som i sin tur automatiskt kontrolleras och
justeras mot det tidigare nämnda GPS-systemet. Den praktiska noggrannheten ligger
på ungefär plus minus 15 millisekunder och beror till största delen på mekaniska
variationer i maskinens olika växlar.
Hela anläggningen består av två identiska delar samt en gemensam kontrollenhet, båda
maskinerna är normalt igång men bara den ena levererar ut tidsbesked till telenätet.
Den andra maskinen utgör reserv och kopplas automatiskt in i trafik vid eventuella fel
på den ordinarie. Kontrollenheten övervakar att båda maskinerna ger exakt likalydande
besked och kopplar bort eventuellt felaktig enhet samt sänder ut larm.
I en vanlig bandspelare slits ju ljudbandet ut så småningom genom friktionen mot bl a
tonhuvudet. För att undvika slitage på ljudmediet i urmaskinen är detta behandlat med
silikonolja. Denna bildar en ytterst tunn film mellan tonhuvudena och neoprencylindern, de flyter på oljan, vilket ger ett försumbart slitage. Efter nästan 30 års drift finns
fortfarande inga tecken på slitage.
Spänningsmatning till utrustningen måste vara ytterst pålitlig. Vanlig nätspänning
duger inte utan 220 volt alstras av elektroniska omvandlare vilka drivs med vanlig
stationsspänning 48 volt. Denna är i sin tur säkrad med stora batterier som laddas
från elnätet. Om nätspänningen uteblir tas strömförsörjningen över av dieseldrivna
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reservelverk inom någon minut. Gamla maskinen drevs direkt av 48 volt och var alltså
inte beroende av elnätet
Eftersom sommartid inte var på av tänkt för Sveriges del när urmaskinen konstruerades
måste denna omställning göras manuellt vid de aktuella tidpunkterna. Den görs genom
att den maskin som utgör reserv ställs om först, i god tid innan övergången. I pausen
efter sista tidsbeskedet före heltimmen med sommar respektive normaltid växlas utgående talbesked över till reservmaskinen och därefter ställs den andra maskinen om
till rätt tid.

INNAN FRÖKEN UR
Före oktober 1934 fanns som tidigare nämnts en manuell tidgivning. Den tjänsten
infördes 1916 och innebar helt enkelt att samtalet kopplades fram till en telefonist som
meddelade rätt tid från ett centralur i den aktuella telefonsalen. Centraluren styrdes via
elektriska impulser från en huvudanläggning vid Stockholms observatorium, där rätt tid
erhölls från astronomiska observationer.
Sverige var inte först med denna tjänst, redan 1905 kunde man i Paris få tiden uppläst
av astronomerna vid observatoriet där och Frankrike var också först med en automatisk
urmaskin, 1933.
UTVECKLINGEN EFTER DET OVANSTÅENDE SKREVS I NOV. -97
Telia sålde ut det mesta av sitt fastighetsbestånd per den 1 juli 1998. Kvarteret Jericho
i Stockholm köptes av fastighetsbolaget Diligentia och Fröken Ur fick därmed en ny
hyresvärd. Innan försäljningen kom till stånd gjordes en omfattande inventering av all
teknisk utrustning.som skulle flyttas eller ersättas. Av någon outgrundlig anledning
missade man Fröken Ur, kanske för att hon fanns i ett eget rum i en våning utan teknisk
utrustning i övrigt. Samtliga hyresgäster i Jakobsbergsgatan 24 blev uppsagda, så även
Fröken Ur, huset skulle vara tömt till 31 december 1999. Detta var en riktig kalldusch
eftersom försäljningen hemlighållits in i det sista. Man lyckades dock senare förhandla
fram en nödvändig förlängning med 3 månader till 31 mars 2000.
I samband med att det blev känt att Fröken Ur skulle bli husvill uppkom ett mediedrev
av sällan skådat slag. Det gick på några timmar, sedan stod tidningar, tv och radio på
kö. Detta fortsatte under ganska lång tid och drabbade Gunnar och mig. En märklig
men intressant upplevelse. En mängd studiebesök gjordes också under 1998-99 av
olika grupper och organisationer, bland annat av en urmakarförening i Stockholm,
passande nog.
Det stod snart klart att en flyttning av Fröken Ur till annan lokal inte kunde göras utan
ett långt avbrott i tidgivningen, varför en ny tidgivningsutrustning måste tas fram med
det snaraste. Någon färdig anläggning fanns inte att köpa "över disk", offertförfrågan
gick ut till ett antal tänkbara leverantörer i början av 1999. Av dessa valdes Sveriges
Provnings och Forskningsinstitut, SP, tidigare Statens Provningsanstalt. SP hade flera
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år tidigare tagit över ansvaret för tid och frekvens i samband med att Televerket blev Telia
och visade tidigt intresse för Fröken Ur som ju har en nära koppling till dessa storheter.
SP påbörjade konstruktionsarbetet i juni 1999 och den 25 februari 2000 gjordes en första
test. Då kopplades den nya anläggningen in en kort stund, klockan ett på natten, allt gick
bra och den 8 mars klockan 12 kopplades den nya Fröken Ur in i trafik, passande nog på
Internationella Kvinnodagen, vid ett evenemang på Telemuseum i Stockholm. Sällan har
väl en ny utrustning tagits fram på så kort tid, på 9 månader. En normal graviditet för en
fröken således. Den nya rösten tillhörde Johanna Östlund, programpresentatör i Sveriges
Television och alltså bekant till både utseende och röst sedan flera år. Detta till skillnad
från de tidigare "fröknarna", av dessa är det bara Ebba Beckman som hörts i radio, om
man nu undantar tidgivningen. En nyhet som infördes på nya anläggningen var att datum,
månad och årtal meddelas varje minut. Det kan tilläggas att på invigningsdagen hade
man lyckats samla samtliga damer som tjänstgjort tidigare som Fröken Ur: Eva Ulvby
1934-56, Berit Hofling 1956-68 och Ebba Beckman 1968-2000, samt nya fröken,
Johanna Östlund. (Se bild på sista sidan av detta nummer, red. anm.)
Den nya anläggningen finns i Borås, där SP har sitt huvudkontor. Utrustningen är PCbaserad och tidsmeddelandet skickas till Stockholm via digitala förbindelser där det
ansluts till den tidigare distributionspunkten.
En vecka efter invigningen och då allt fungerat tillfyllest, stängdes gamla ur-maskinen av
efter 32 års drift, så när som på några dagar. En försiktig nedmontering vidtog och den 28
mars flyttades utrustningen till telemuseums lager i Frihamnen i Stockholm. Avsikten är
att någon gång i framtiden montera upp den i museimiljö.
Under slutet av 1998 och början av 1999 gjordes omfattande förändringar i distributionsvägarna för Fröken Ur. Från att ha varit decentraliserad till lokala AXE-stationer runt om
i landet flyttades all trafik till Stockholm, där fyra så kallade Förmedlingsstationer, FX,
svarar för all telefontrafik till Fröken Ur. Cirka 500 samtal kan betjänas samtidigt.
När detta skrivs i januari 2004 är det högst tveksamt om vi någonsin får se 1968 års uranläggning i drift i museimiljö eftersom Telemuseum stängs och avvecklas den 18 januari.
Om nu inget under inträffar…..
Första Fröken Ur, Eva Ulvby, avled 2004.
Tidgivningen i radions P1 har upphört och distributionsvägarna ändrats.
Något under inträffade inte och Telemuseum lades ned 2005 och uppgick i
Tekniska Museet.
Hösten 2009 avled Ebba Beckman
Gunnar Johansson & Dag Unevik
Tidigare ansvariga i Stockholm för drift och underhåll
Viss omredigering och komplettering februari 2005, samt 8 och 17 februari 2010
av Dag Unevik.
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Transponerade telefonledningar
Inledning
De flesta av Phonetikens läsare känner förmodligen till att Televerket använde
skruvning i sitt blankledningsnät för att komma till rätta med överhörningen mellan
ledningarna. Troligen är det mindre känt att det i många andra länder förekom en
alternativ metod, vilken gick under namnet transponering. I vår närmaste omgivning
hittar vi Finland, som utnyttjade denna teknik flitigt.
Då svensk litteratur tycks saknas, som utförligt beskriver transponeringstekniken,
har författaren utnyttjad främst finsk dito i skrivandet av denna artikel. Om inget
annat nämns fortsättningsvis avses finska förhållanden. I svensk litteratur
förekommer ofta benämningen korskoppling som synonym till transponering.
Undertecknad har dock valt att använda det senare uttrycket då detta förefaller vara
allmänt använd i utländsk litteratur.
Allmänt om transponerade ledningar
Kännetecknande för transponerade ledningar var att trådföringen i princip var
parallell mellan stolparna. Överhörningen utbalanserades istället genom att man
transponerade, dvs. korsade
ledningsparens branscher med
varandra vid bestämda platser i
linjen. Fig. 1 visar principen för
detta, som föreställer två ledningar
där det övre parets trådar byter plats
på mitten. Den övre ledningen är
störande och den nedre är störd.
Pilarna visar schematiskt att
överhörningsströmmarna har olika
riktning på ömse sidor av
korsningspunkten och därmed
Fig. 1
utsläcker varandra i teorin.
För att möjliggöra byggandet av linjer med många ledningar måste dessa delas upp i
kortare avsnitt med mellanliggande transponeringar, varvid ett individuellt mönster
av överkorsningar krävdes för varje ledningspar för att överhörningen skulle
upphävas. Om fantomförbindelser skulle anläggas måste även dessa underkastas
transponering. Fig. 2 på nästa sida visar ett exempel på hur stam- och fantomledningarna vävdes in i varandra. Uppläggningen påminner om DM-skruven, som
användes hos kablar, hos vilken två partvinnade ledningar i sin tur var hoptvinnad
till en fyrskruv. Hos omfångsrika linjer uppkom ett mycket komplext mönster av
platsbyten, vilket kommer att framgå med önskvärd tydlighet längre fram i avsnittet
om transponeringsscheman.
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Fig. 2

Transponeringarna samlades till speciella transponeringsstolpar, som återkom med
regelbundna avstånd. Av skäl som ligger utanför utrymmet för denna artikel måste
avståndet mellan dessa vara relativt litet för att ett lyckat resultat skulle uppnås. Det
normala avståndet var 200m på senare år, vilket motsvarade var fjärde stolpe. Hos
vissa äldre ledningstyper förekom avstånd på upptill 500m, medan ledningar som
var avsedda för bärfrekvensdrift kunde vara transponerade i varje stolpe. Som det
redan bör ha framgått korsades inte alla trådar samtidigt i transponeringsstolparna,
utan dessa bar upp nästan undantagslöst både korsade ledningar och sådana som
gick rakt fram. Transponeringarna utfördes enligt två skilda metoder, som det
framgår fortsättningsvis.
Stolptransponering
Vid stolptransponering
utfördes platsväxlingarna
punktvis i stolparna.
Speciella transponeringsdon
utförda av bockade plattjärn
användes till
stamledningarna, varvid en
planskild korsning mellan
trådarna uppkom enl. fig. 3.
Ordinära dubbelpinnsreglar
utnyttjades för
fantomförbindelsernas
vidkommande, där
Fig. 3
överkoppling skedde från
regelns ena sida till den
andra medels isolerad tråd. Fig. 4 visar arrangemanget sett snett uppifrån och från
regelns undersida.
Stolptransponerade ledningar var dyra att bygga, men transmissionstekniskt sett var
de dock utmärkta. Redan med standardbyggda linjer (40cm trådavstånd och 200m
mellan transponeringsstolparna) uppnåddes prestanda som medgav överföring av
ca 30kHz på stamledningarna, vilket möjliggjorde parallelldrift av trekanals
bärfrekvenssystem.
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Fig. 4

Spanntransponering
Vid spanntransponering skedde platsbytena i spannen på vardera sidan om
transponeringsstolparna genom en speciell tråduppläggning i desamma så att
trådarna gick fria från varandra. För detta ändamål användes krokar i enlighet med
fig. 5 och 6, som visar exempel på utförandeformer vid transponering av stamrespektive fantomledningar. I vissa fall användes specialkrokar enl. fig. 7, vilka
användes tillsammans med reglar. Ledningar som i sin helhet var upplagda på
krokar utfördes i princip undantagslöst som spanntransponerade.
Spanntransponerade ledningar var mer ekonomiska än stolptransponerade dito, men
var sämre ur överhörningssynpunkt i gengäld. De användes därför vanligen för
fysikaliska förbindelser. Spanntransponering i sin renodlade form hade också den
nackdelen att linjer med många ledningar inte kunde anläggas då
fantomförbindelsernas transponeringar var platskrävande, vilket redan har framgått
av fig. 6.
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Fig. 5

Fig. 7
Fig. 6

Ledningar för mångkanals bärfrekvenssystem
Under senare delen av 1930-talet utvecklades bärfrekvenstekniken framåt och det
kom ut mångkanaliga system på marknaden. För blankledningar framkom det
bärfrekvenssystem med 12-16 kanaler, vars frekvensband sträckte sig upptill
160kHz. Befintliga linjer kunde vanligen bara användas för ett enda system pga.
besvärande överhörning. Med start i USA påbörjades utvecklandet av en ny typ av
ledning, som möjliggjorde drift av flera mångkanalssystem på samma ledningsstråk.
Dessa ledningar byggdes
nästan undantagslöst som
stolptransponerade och
metoden drevs så långt det
bara var möjligt, nämligen
att varje stolpe var en
transponeringsstolpe.
Kännetecknande var även
det lilla branschavståndet
samt de stora avstånden
mellan trådparen. Detta
illustreras av fig. 8, som
visar en norsk stolpprofil
för en linje med fyra pinnars
reglar, medan fig. 9 visar en
finsk dito med åtta pinnars
reglar. Som parantes kan
nämnas att fantomFig. 8
ledningarna måste slopas då
de orsakade överhörning mellan bärfrekvensförbindelserna.
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Det ställdes skärpta krav vid
linjebyggandet för att
överhörningskraven skulle
uppfyllas. Bl.a. var det
nödvändigt att avståndet
mellan stolparna inte fick
variera nämnvärt samt att
trådarna var mycket välreglerade. Om en stolpe inte
kunde placeras i önskad
position, t.ex. pga. en vägFig. 9
korsning eller ett vattendrag,
måste transponeringarna
ändock utföras där den borde ha stått. För detta ändamål användes transponeringsdon av lättviktstyp, som kunde sättas upp fritt hängande i spannen.
Transponeringsscheman
Hur transponeringarna skulle utföras utlästes ur speciella transponeringsscheman.
Dessa fanns i olika varianter för olika ledningstyper samt med olika längd. Fig. 10
visar ett exempel på ett s.k. förkortat schema, som användes i linjens början eller
slut. Trådparens branscher är utritade som ett enda streck i schemat. Korsen anger
platser där stamledningarna skulle transponeras, medan fantomförbindelsernas
transponeringar visas av att linjerna växlar plats. Schemat visar inte verkliga antalet
stolpar, utan bara transponeringsstolparna. Med normalt avstånd om 200m mellan
dessa motsvarade det visade schemat 3,2km linje i verkligheten.

Fig. 10
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Vad undertecknad kan förstå kunde skruvade ledningar avslutas villkorslöst
(oberoende av positionen i skruvningsschemat), medan transponerade ledningar
hade den egenheten att de normalt måste sättas samman av sektioner som
motsvarade ett helt antal scheman. Detta medförde att linjen i princip måste vara
projekterad i minsta detalj innan byggandet påbörjades. Fysikaliska mellanortsledningar kunde i nödfall sluta mitt i en sektion under vissa villkor eller dras
otransponerade en kortare sträcka. Abonnentledningar kunde dock tappas av eller
avslutas vid önskad stolpe utan restriktioner.
Transponerade ledningar i Sverige
Trots att Televerket byggde skruvade ledningar har transponerade dito förekommit i
Sverige. Faktum är att Televerket själv använde metoden på de fåtaliga dubbeltrådsledningarna som byggdes innan skruvningstekniken infördes år 1888 i samband med
att riksledningen mellan Stockholm och Göteborg började byggas. Även senare
förekom transponering hos
dem i speciella sammanhang.
Under vissa omständigheter
uppstod det överhörningsproblem trots att ledningarna
var skruvade, men genom att
skruvningen kompletterades
med en specialvariant av
transponering enl. fig. 11
överkoms dessa. Televerket
använde dock benämningen
korskoppling istället för
Fig. 11
transponering.

Fig. 12
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Transponerade ledningar för speciella
ändamål förefaller ha förekommit i viss
mån i vårt land. Författaren har under
åren iakttagit två linjer längs järnväg i
Småland och Norrbotten samt en ledning
som var upplagd på kraft-ledningsstolpar
i nordvästra Gästrikland där metoden
hade tillämpats. En intressant ledning,
som var byggd i transponerat utförande,
gick längs en flottningsled från Dalälven
till Korsnäsverken i Gävle. Leden och
rester av ledningen finns kvar ännu idag
och fig. 12 visar hur transponeringarna
var utförda med hjälp av specialkrokar.

Som det också framgår av fotot var ledningen uppsatt på timmerrännans utsida på de
partier av flottningsleden där den går över markplanet, i övrigt i stolpar på normalt
vis.
Källor
Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har främst nedanstående
litteratur kommit till användning vid artikelns författande, vilken också har utgjort
källa för figurmaterialet, förutom fig. 12 som är fotograferad av författaren.
Kungliga Telegrafstyrelsens byggnadsinstruktion, del I: Linjebyggnad (Stockholm
1932).
Puhelinavojohtojen rakennusohjeet (Helsingfors 1949).
Puhelintekniikan oppikirja, del I: puheensiirto (P O Suramo, Helsingfors 1940).
Poimintoja puhelin- ja lennätintoiminnan historiasta (Helsingfors 1987).
Tekniske meddelelser fra Telegrafstyret, årgång: 1954.
Raimo Kultala

Tillägg till artikeln om transponerade ledningar
Efter det att jag hade lämnat in manuset till artikeln om transponerade
telefonledningar har jag besökt Tekniska Museets bibliotek för vidare studier av
linjebyggnadsteknik. Det visade sig att Televerket har byggt transponerade ledningar
även efter att skruvningstekniken infördes.
I Telegrafstyrelsens byggnadsinstruktion, del I (Linjebyggnad) från 1902 står
följande om transponering: ”Korskopplingen användes numera endast å nedersta
regeln på parstolpar för provisoriskt upplagda ledningar, äfvensom å abonnentledningar af större längd, som äro upplagda å reglar. Äro dylika ledningar upplagda
å krokar, föredrages skrufning.”
Om utförandet finns följande att läsa: ”Om t.ex. 4 dubbelledningar följas åt,
korskopplas den första i hvarje spännstolpe, den andra i hvarannan, den tredje i hvar
fjärde, den fjärde i hvar åttonde spännstolpe etc.” Ledningarnas branscher var lagda i
horisontalplanet och samma typ av transponeringsdon användes som vid den
kompletterande transponeringen av skruvade ledningar (se fig. 11 artikeln).
Raimo Kultala
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Dags att ta ton
Nedan ses två visor som funnits införda 1918 resp 1922 i Telegraf- och Telefonmannaförbundets medlemstidning.
Leif Kindahl

TELEFONARVISAN

Mel.: Huset i Birkasta’n

Det skickades ett telefonarlag från Djurgårdspelle,
Femton stycken gubbar ut på repration.
Oktober den 26:te kom vi fram till ort och ställe
som befanns att vara vid Täby station.
Först så skickades fram två gubbar för att fotbesikta,
stolparna upprikta,
de som stod och svikta.
Kosan ställdes först från och till Rosenkälla
därifrån tillbaka till Näsby station.
Refr.:
Å laget bestod av förman Josefsson,
Strävmontör och halvsulsborrar Gustafsson,
Jordhålsgrävar Matts å Johne Eriksson,
Nahlman, Axel Eriksson å Olle stor å lång,
Siljans-Anders, Tantokalle, Humla å Bengt,
som varje kväll såg efter att spjället var stängt,
förutom vinkelstagpåläggar Johne Härlin,
Mellström å Stenberg, som i femkort ä fin,
och Janne kommer alltid sist i denna sång,
med glatt humör och nyutbyten linjetång.
Så fort vi kom av tåget börja jobbet må detsamma
med jordjäng uppå axeln vi linjen sökte opp.
Vid första ruttna stolparna vi gjorde halt å stanna,
dom ruttna var i roten och murkna opp i topp.
Med spett å spade i vår hand vi uti jorden spänta,
torv och stenar lossa,
på piporna vi blossa.
När hålet sedan färdigt ar, vi ställde oss å vänta,
tills åkarn kom med stolpen, som skulle resas opp.
Refr.:
Å uti stolpen suger förman Josefsson,
strävmontör och halvsulborrar Gustafsson,
etc.
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Men veckan före jul vi komma ner till Åkersberga
å vår reparationsturné för denna gång var slut.
En sådan storm det kan vår herre aldrig låta härja,
att stolparna vi där rest opp bli stående på lut,
men en var av oss nog i sitt stilla sinne tänker,
att när vi bliva gamla
och börja som en kramla,
en skarvad stolpe Sankte Per nog ner till jorden sänker,
åt alla telefonare, som gått och dansat tråd.
Refr.:
Och opp till Petrus äntrar förman Josefsson,
strävmontör och halvsulsborrar Gustafsson,
jordhålsgrävar Matts å Johne Eriksson,
Nahlman, Axel Eriksson å Olle stor å lång,
Siljans-Anders, Tantokalle, Humla å Bengt,
som varje kväll såg efter att spjället var stängt,
förutom vinkelstagpåläggare Johne Härlin,
Mellström å Stenberg, som i femkort ä fin,
Janne kommer alltid sist i denna sång
med glatt humör och nyutbyten linjetång.
J.E. (ur Telegraf- och Telefonmannaförbundets facktidning 1918)

Sommaren 1922 var det strejk på Telegrafverket. Både bland linjearbetare och
lokaltelefonister. Nästa visa berör telefonisternas strejk. Bakgrunden är att 1952
telefonister inom de telefonistföreningar som anslutit sig till Telegraf- och
Telefonmannaförbundet (TTMF) gick ut i strejk vid åtta stora lokalstationer för
kollektivavtal. Telegrafverket vägrade och höll igång driften med 347 oorganiserade
telefonister och medlemmar i Kvinnliga telefonisttjänstemannaföreningen, KTTF,
(främst interurbantelefonister och vaktföreståndare), kallade in 800 kontorspersonal
och ordinarie rikstelefonister från andra stationer samt nyanställde 100 telefonistelever. För att skydda dessa ersättare arrangerade Telegrafverket taxi hem nattetid,
hyrde in sängutrustning för landsortspersonalen och utspisning inom verkets lokaler.
Strejken varade i 11 dagar. I september tecknade Telegrafverket avtal enbart med
KTTF. Stämningen blev därför bitter bland TTMF:s telefonister, och efterdyningar
till detta fanns kvar långt in på 30-talet. Därav nidvisan på nästa sida.
Källa:
Heimburger del 5:2, Håkansson (1926) - Med Stolpskor och linjetång
Larsson (1948) - KTTF. En historik
Eriksson (1992) - Från röksignal till fiberkabel
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REALISATION
(Telegrafstyrelsen realiserar ett och annat efter strejken 1922)
Har ni sett vår stora realisation,
där finns allt, som krävs till telefon:
Gamla spruckna nattkärl ha vi än uti vårt lager kvar
som kan passa en och var!
Vi har sängar, vi har lakan, vi ha kuddar ock därtill,
och vi vill inte lura dig april.
Den, som inte varit med på deras dumma stejkaktion,
köper nu på vår realisation,
nattkärl gyllene och blå…
heja, heja, ramla på!
Stig nu in på vår stora realisation,
där finns don för din person!
Och vi säljer ganska billigt deras kollektivavtal,
priset vållar dig väl knappast några kval!…
(Sabotage är ju inte annars vårat ideal,
men vi har ju intet val!)
Har ni inte märkt den saken: om man full i fanken är,
kan man ledigt lura Brantings ministär,
om man bara låtsas stämma in i deras egen ton -- -- -men köp nu på vår auktion:
nattkärl, gyllene och blå…
heja, heja, ramla på!
Stig nu in på vår stora realisation,
där finns don för din person!
Ack, det kostar inga slantar, om man endast gör en gest,
och på detta vis ju ordnas saken bäst!…
Man behöver inte bromsa, så att någon detta ser,
man har finare manér.
Uppå formerna man håller alltid strängt,
och därmed är deras avtal stängt…
Men, gott folk, nu bör ni tänka på vår realisation,
ty nu säljs det på auktion:
nattkärl, gyllene och blå…
heja, heja, ramla på!
Stig nu in på vår stora realisation,
där finns don för din person!
(ur Telegraf- och Telefonmannaförbundets facktidning 1922)
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Föstadagsbrev Telefonen 100 år 1976.
Specialstämpel med Ericssons magnettelefon.
Ove Svensson Tel 031-873707, e-post: ove@svensson.tf

Frånkopplare till telefon.
Modell som på bilden.
Michaël Stenberg, 040-26 52 16, kvällstid

Mikrotelefoner ”reparatörstelefoner” som använts av telereparatörer.
Richard "Rille" Norell Tel 070 518 51 81

Benvit bordapparat BC564.
Patrik Nilsson Tel 0454-99005, 0454-99444
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Bilden visar en telefonstolpe några mil norr
om Uleåborg med s.k. transponerade
(korskopplade) ledningar, som jag
fotograferade under en resa till Finland år
1983. Lägg märke till de stora avstånden
mellan de tre översta reglarna. De uppbär
sex ledningspar för bärfrekvensdrift, som
kan användas för 3- och 12-kanalssystem.
Tillsammans med fysikaliska förbindelser
kan upptill 96 telefonförbindelser överföras
via dessa. Reglarna är förövrigt tillverkade
av trä, vilka i Finland dominerade totalt
över dito av järn. Tyvärr är den avbildade
linjen inte bevarad åt eftervärlden. Fotot
knyter an till min artikel om transponerade
ledningar som finns att läsa i detta nummer.
Raimo Kultala

Telias servicetekniker Dag Unevik och Gunnar Johansson
har skött om Fröken Ur i många år.
Kvinnorna i luren i turordning: Eva Ulvby, Berit Hofling,
Ebba Beckman och nya Fröken Ur Johanna Östlund

Fotograf:
Andreas Hillergren
Hillergren Design & Foto AB
Höllviken

Villkor vid STSFs anbudsförsäljning 2010-04-04
§1

Endast den som är medlem i STSF får vara köpare vid denna försäljning. Däremot föreligger
inget krav att säljare är medlem.

§2

Du lämnar anbud genom att fylla i bifogad anbudsblankett samt sända den via e-post till
stsf.anbud@telia.com. Alternativt kan du skicka blanketten med snigelpost till Rustan Gandvik,
Oxens gata 239, 136 63 Haninge.
Anbud är bindande och skall vara den försäljningsansvarige tillhanda senast söndag
2010-04-04 för att vara giltigt. Objektförteckningen och bilder på objekten finns på
STSFs webbsida http://www.stsf.org.

§3

Säljare ansvarar för att beskrivning av objekt är korrekt. Om du önskar upplysning om något
objekt kan den försäljningsansvarige förmedla din fråga till säljaren.

§4

Lämnat anbud skall vara i helt antal svenska kronor (SEK). För varje objekt har säljaren satt
ett minimipris som är det lägsta pris objektet säljs för. Minimipriserna återfinns i
objektförteckningen.

§5

Efter anbudstidens utgång sammanställs anbuden av den försäljningsansvarige under
betryggande former och under överinseende av minst en ojävig person.

§6

Varje objekt säljs till den som lämnat högsta anbud på objektet ifråga och till ett pris lika med
näst högsta anbud plus 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 anbud.
Om det finns flera exemplar av ett objekt, och du önskar lägga bud på flera, skall antal och
anbud per styck anges.

§7

STSF tar inte ut några avgifter vid försäljningen. Köparen svarar för eventuella fraktkostnader
om ej annat framgår av objektförteckningen.

§8

Försäljningsansvarig lämnar besked till köpare och säljare om vinnande anbud cirka tio dagar efter
anbudstidens utgång. Det rekommenderas att köpare och säljare snarast därefter kontaktar
varandra och kommer överens om betalning, fraktsätt mm. Köpares namn lämnas ut endast till
säljare. STSF rekommenderar att säljare medger en veckas ångerrätt och att köpare ansvarar för
ev. returfrakt. Normal rutin är att köpare betalar varefter säljare levererar. Om köpare och säljare
så önskar (t.ex. vid stora belopp eller osäkerhet) kan STSF med hjälp av sitt plusgirokonto träda in
som betalningsförmedlare dvs. ta emot köpelikviden och skicka den vidare till säljare först då båda
parter förklarat sig nöjda med köpet.

§9

Slutpriserna publiceras i eller biläggs Phonetiken Nr 2 / 2010 omkring 2010-06-15.
Rustan Gandvik
försäljningsansvarig
Tel: 08- 777 80 72
e-post: stsf.anbud@telia.com
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Objektförteckning för STSFs anbudsförsäljning 2010-04-04

Objekt
nr

Beskrivning av objekt

kondition
1-5

minimipris

5

2500

kr

1

Linjeväljare 25 DL CJ 740/25 ; 3 x 8 omk. + AB112 ovanpå ;
katalog 1906, s112 och 1931

2

Linjeväljarväxel CJ 757 ; med fingerskiva ;
katalog 1931, s200 Ekeberg, del 3 avd 2 s115

2½

500

3

Katalog över Telegrafverkets materiel ; 1931

3

200

4

Mynttelefon ”Orange" GNTA 09011871 ; för 5 kr, 1 kr och 50 öre ;
myntmekanism & sladdintag för lur saknas

3

600

5

Förmedlingsapparat LME DGF 1032, AHD 26 alt. 28 ; med anslutningskablage

3

400

6

Mynttelefon "Grön" A002 9605/R3B ; för 1 kr, 50 öre och 25 öre ;
myntlåda fattas ; schema/beskrivning kan lånas

3

1000

7

Mynttelefon "Väggofon" ; för 5 kr och 1 kr ;
med komplett underlag, schema & beskrivning.

4½

900

8

Kontokorttelefon, vägg 1988, 617/1/07462/000 ; med knappsats för tonval ;
med komplett underlag, schema & beskrivning

4½

900

9

Automatisk abonnentväxel AMD 142 LME ; 8 anknytningar och 2 linjer ;
denna PABX var fullt körbar vid avställningen för 15 år sedan men kan behöva en
"reläputsning" ; med komplett underlag, schema & beskrivning

3½

800

10

Skylt i plåt

1

1

11

Emaljskylt ”TELEGRAF TELEFON” ; skada i nedre vänstra hörn

2

100

12

Emaljskylt ”Apparatavgift 20 öre”

5

100

13

Emaljskylt "Rikstelefon"

5

100

14

Gummikuts för att hålla lur mot örat ; sällsynt

3

20

15

Ring till fingerskiva

2

10

16

Telefonregister till BC330 ; sällsynt

3

50

17

Innerdel till Ericofon

2

30

18

Extra hörtelefon i bakelit

3

30

19

Fingerskiva i svart plast

3

30

20

Fingerskiva i vit plast

5

40

21

Fingerskiva i kromad mässing

3

50

22

Fingerskiva i kromad mässing

3

50

23

Fingerskiva i kromad mässing

3

50

24

Fingerskiva i mörk metall, Western Electric ; ovanlig

3

75

25

Underlägg i kork med telefonmotiv

5

75

26

Televerkets gamla mössmärke ; Flera exemplar finns ; Om du vill bjuda på flera
exemplar skall du ange antalet separat men ange ditt anbud/st.

3

20 /st
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Telecom Australia minnesplakett 1883-1983

5

10

2
Objekt
nr

Beskrivning av objekt

kondition
1-5

minimipris
kr

3 plaketter ”Correio de Portugal” med samma framsida men olika baksidor
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1. Bilhete postal portugues 1878 - 1978

5

10

29

2. Museu Postal de Lisboa 1878 - 1978

5

10

30

3. 125 Anos do Selo Portoguês 1853 – 1978

5

10

31

Glas med "Tax"-gravyr

5

10

32

Glasföremål ; Troligen bläckhorn med lock; 2 exemplar finns ; Om du vill bjuda
på båda exemplaren skall du ange detta separat men ange ditt anbud/st.

4

10 /st

33

Telefoniststol, sliten ; 3 exemplar finns ; Om du vill bjuda på 2 eller 3 exemplar
skall du ange detta separat men ange ditt anbud/st.

2

10 /st

34

Snörväxel LME inkl 5 anknytningsapparater

2

150

35

Högtalartelefon LME

3

100

36

Telefonapparat LME DBH 1555 TP ; grönmålad

3

10

37

Telefonapparat 00-29560 med förstärkarlur

5

20

38

Telefonapparat med provpropp (m50) ; provapparat

5

10

39

Telefonapparat 00-29331 ; luren är m50

5

20

40

Telefonapparat 00-29566 : färgkladd på kåpan

3

10

41

Telefonapparat 00-29561

5

20

42

Extra ringklocka

5

1

43

Högtalartelefon 00-29614 ; 10 knappars ; 2 exemplar finns ; Om du vill bjuda
på båda exemplaren skall du ange detta separat men ange ditt anbud/st.

3

20 /st

44

3-linjers väggväxel, LM Ericsson, 1890-tal. Front i rotfaner, två ebonitknoppar till
omkastarna saknas. I övrigt i gott skick.

2000

45

Telegrafnyckel i gediget utförande. Har möjligen tillhört hockeylandslaget då den
är märkt med ”tre kronor”.

50

46

Extraklocka LME, troligen 1890-tal. Klangar och kordongmuttrar saknas.

200

47

Extrahjul till telegraf. Eboniten i veven har en skada och muttern som håller fast
hjulet saknas.

150

48

Väggtelefon LM Ericsson, så kallad ”trekrok”. Tillverkningsår 1914.

1300

49

Smycke? Hästsko, kedja och rund platta med Ericssons logga ”Taxen i stjärna”
och texten ”Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson”. Baksidan märkt WAB, patentsökt imp. Liten rostskada vid klockan 3-5 enligt bild.

60

50

Två böcker ”INSTRUKTION för STATIONERNA” Del I och III 1909.
Del I har liten skada på bandets framsida nere till höger. Band 3 har bleknat
omslag. Invändigt kompletta och fina. Innehåller c:a 70 + 80 sidor.

100

51

Bok ” REGLEMENTE för TELEFONABONNEMANG 1909”. Hel och fin bok men
innehåller diverse understrykningar och anteckningar. C:a 45 sidor.

70

52

Telefonapparater BC440, 7 st. Märkning: 29440, 11X12, 11X15. Undertill
stämplade med försvarets tre kronor. Nyare mikrotelefoner vilka ju går att byta.

200

53

Telefonapparat BC461. Saknar 1 fot och glas på blänkaren. Nyare mikrotelefon
och fel snöre. Går ju enkelt att åtgärda.

100

54

Telefonapparat 386 från Flygvapnet (fältapa?). Saknar lock men är i mycket fint
skick.

200

3
Objekt
nr

Beskrivning av objekt

kondition
1-5

minimipris
kr

55

Fältapa 1917. Ericssons utstämplingsnummer 1553698. Mycket fint skick. Inga
delar saknas.

800

56

Parti om 47 st. blanka lyxtelegramblanketter innehållande följande blanketter:
Lx 1, 7, 16, 20, 33, 34, 35, 38 samt 52. 4-6 st. finns av varje sort. Blanketterna är
i princip i nyskick. Några exemplar är dock lätt kantstötta. Fraktkostnad med Bbrev: 45 kr.

50

57

Oanvänd Ericsson GSM-modul GM-22 för larm, egna SMS-applikationer. Manual
på engelska. Mångpolig kontakt för seriekommunikation, mikrofon, högtalare,
batteri, yttre SIM-kort mm. medföljer. Manual från Ericsson levereras som PDF-fil
eller, om köparen inte har dator, som papperskopia. Modulen har ej inbyggt
batteri, mikrofon, högtalare, knappsats eller display. Plats för SIM-kort finns.
Diverse styr-programvara för PC finns att ladda hem från Internet. 4 exemplar
finns ; Om du bjuder på 2, 3 eller 4 exemplar skall du ange detta separat men
ange ditt anbud/st.

15 /st

58

Anknytningsväxel av äldre modell. Dåligt rotfaner. Klockmekanism, några
kordongskruvar och indikeringslucka saknas. Senare klangar. Beskrivning enl
katalog 1886: ”Anknytningsvexel. Används vid en tredje linjes tillkoppling till en
mellanstationsapparat”. Finns med fram till 1892 års katalog men ej i 1897 års.

200

59

Ericsson väggapparat för CB. Modell CD 1140 . Saknar lur. Hål i kåpan
igenspacklade - något synliga. Omlackering skulle inte skada.

100

60

Fransktillverkad Ericsson bordapparat för CB. Originalsnören i dåligt skick.
Sliten förnickling.

150

61

Ericsson väggapparat No 330 enligt 1897 års katalog. Vev saknas. Lur saknas.
Glasskiva sprucken. Lister kring glasskivan saknas. Dekaler senare. Delvis
omshellackerad.

500

62

Telegrafverkets verkstad AB 112 med proppansluten lur. Tratt saknas. Väggplint
saknas. Repor.

250

63

Ericsson självväljarbordtelefon med induktor för dubbellinjer HA 700/20. Tratt
saknas. Väggplint saknas. Knopp för väljararmen ej original.

700

64

Telefonapparat LME DEK1102A

2

40

65

Telefonapparat LME DEK1201

2

40

66

Telefonapparat LME ; ingen märkning ; lös lur ; dåligt apparatsnöre

2

40

67

Mikrotelefon Tvt m50 ; snöre medföljer ej

2

1

68

Telefonapparat LME DEP5101 ; ovanlig

2

50

69

Multimil 2048 nummersändare

4

10

70

Fax Canon B230C

3

10

71

LME:s första högtalartelefon DBF11x07/OTP

2

100

72

LME:s första högtalartelefon DBF11x07/OTP

2

100

73

Telefonsvarare Axlund-Zettler

3

50

74

Telefonsvarare Axlund-Zettler A-ZET

3

50

75

Conference 3000, DYAA 163 901

3

30

76

Högtalarunderställ DYYA 102 010

4

30

77

Telefonapparat Doro Shadow ; ovanlig

3

50

78

2-magneters induktor

3

20

79

4-magneters induktor ; saknar kuggar på stora hjulet

2

30

80

Självväljare 20 nr, LME HA250/20

3

1000

4
Objekt
nr

Beskrivning av objekt

kondition
1-5

minimipris
kr

81

Kinesisk "tax" ; fungerar

4

800

82

Manschettknappar "Optisk telegraf"

3

50

83

Manschettknappar "Telia"

4

30

84

Strowgerväljare

3

200

85

Rundgående väljare 30 steg, LME

4

50

86

Rundgående väljare 10 steg, LME RVG1018

3

30

87

Hörtelefon ; ovanlig

3

10

88

Keps från USA "Southwestern Bell"

5

20

89

Temugg från Televerket

5

20

90

Temugg från USA

5

20

91

Temugg från Televerket

5

20

92

Telefonsvarare Telia Minisvar

3

20

93

Boken "Telefonkultur i Sverige"

5

20

94

Tavla "Brunkebergstorg i Stockholm" ; med Telefontornet i motivet

5

30

95

Tavla "Östermalmstorg i Stockholm" ; med telefongalgar i motivet ; glas saknas

4

20

96

Myntapparat Myntonett ; 5 kr, 1 kr

3

100

97

Snickarglädje! Ovanligt hembygge. Fungerar. Helt unik - den enda i världen!

4

400

98

Telefonapparat från the Antique Telephone Company. Nygjord i antik stil.

4

300

99

Telefonapparat kombinerad med lampa i mässing

3

1200

100 Väggapparat grå 00-29871

3

40

101 Väggapparat vit 00-29871

3

40

102 Väggapparat röd 00-29871

3

40

103 Väggapparat brun 00-29871

3

40

104 Väggapparat vit

3

40

105 Väggapparat grå LME ; ovanlig

4

50

106 Förlängningssladd till telefon, 5 m

3

10

107 Ringklocka till Ericofon ; spricka nederst på kåpan

2

10

108 Metrawid 2 ; Ohmmeter och kapacitansmeter

4

30

109 TeleGuide

4

400

110 Mobiltelefoner, laddare, Minicalls mm ; fyndlåda!

2

20

111 Candlestick med anledning av telefonen 100 år ; ovanlig i Sverige

3

1200

112 Bakstycke + övre kantlist till AC 150

3

40

113 Bakstycke + övre kantlist till AC 150

3

40

114 Televerkets mössmärke

4

80

115 Televerkets uniformsknapp, stor

4

25

116 Televerkets uniformsknapp, liten

4

25

117 Stockholmstelefons mössmärke

3

100

118 Stockholmstelefons uniformsknapp, stor

3

50

119 Stockholmstelefons uniformsknapp, liten

3

50
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