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Ordförande orerar
Nu är äntligen sommaren pä väg och mitt hus rar ett
nytt tak som förhoppningsvis häller vattnet borta i
mänga är. Under vären har vi haft en anbudsförsäljning
som blev klar innan ärsmötet. Hur uppskattat blev det?
Ska föreningen fortsätta med detta? Vore tacksam om
jag kan fä dina synpunkter pä E-post.
Ärsmötet i Norrköping förlöpte planenligt. Tvä nya
medlemmar valdes in i styrelsen, nämligen Terje
Eriksson som vice ordförande och Bengt Stenfelt som
suppleant. Vi hoppas de viII presentera sig själva i
kommande nummer av Phonetiken och hälsar dem varmt välkomna till styrelsearbetet. Som andre revisor valdes Tomas Söderblom som är en välkänd skribent
i Phonetiken. Som vanligt var den sväraste punkten att fä medlemmar till valberedningen men det löste sig.
Under mötet berättade Tomas Söderblom om sina forskarmödor i L. M. Ericsson
arkiv hos Företagsminnen som vi redan fätt mänga lysande artiklar ifrän, Mer är att
vänta lovade han pä mötet.
Leif Kindahl berättade om avregleringen av telemarknaden och vilka som tjänade pä
det. Ett mycket intressant svar och som vi alla säkert märkt sä blev det inte billigare
för oss vanliga konsumenter.

Pä mötet bildade vi en liten arbetsgrupp bestäende av Bengt Lidforss, Tommy
Sundgren och Magnus Thömberg som ska se över vär hemsida. Har du ideer och
synpunkter pä vär hemsida sä tveka inte att kontakta nägon av dessa tre. Alla
synpunkter är välkomna. Mer om ärsmötet pä annan plats i tidningen.
Det styrelsen nu arbetar med är planeringen för höstmötet. Vi har bestämt datumet
till lördagen den 23 oktober. Platsen är Tekniska Museet pä Djurgärden i Stockholm.
Detaljema är ännu inte klara men vi hoppas det ska bli ett intressant program.
Förfrägan är ställd till vär medlem Anders Lindeberg - Lindvet om han kan visa oss
f.d. Telemuseums magasin i källaren till museet. Det är ju mänga medlemmar som
inte fätt möjligheten att se de "skatter" som finns lagrade där. Som sagt, planeringen
pägär och inget är fastställt ännu mer än datumet.
Ha nu en skön sommar och passa pä att "fynda" pä loppisama när du res er runt i
Sverige. Nästa nummer av Phonetiken kommer först i slutet av september.
Henrik
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Kassörens koll
För tio är sedan skrattade vi pä jobbet är det absurda i
att man kunde ringa in pä ett möte med sin mobiltelefon
och vara med oavbrutet frän det ögonblick man lämnade
flygpLanet pa Arlanda tills att man nägon timme sen are
gick in i mötesrummet. Idag är detta inget konstigt alls.
0111 inte samtalet kräver att man är stilla kan man lika
gärna röra sig mellan tvä platser eller göra nägot annat
samtidigt. Har man dessutom bäda händerna fria med
hjälp av en s k handsfree kan man göra nästan vad som
he Ist bara man stänger av mikrofonen när man inte
pratar. Man kan exempelvis skotta fram bilen ur snön, fylla pä papper i skrivaren
eller bara irra runt planlöst tills man inte längre riktigt vet var man är. Att däremot
gä pä toaletten under ett samtal är dock inget att rekommendera. Man vet aldrig när
man plötsligt mäste svara pa en fräga och glömmer man dessutom att stänga av
mikrofonen kan det bli extremt pinsamt.
Efter denna korta reflektion kring mobiltelefoni och användarmönster

viII jag passa

pä att göra alla uppmärksamma pä att det snart är dags für en ny
medlemsförteckning. Har du skaffat ny adress eller nytt telefonnummer skickar du
dessa till mig snarast med e-post till kassor@stsf.org eller med vanlig post till STSF,
Box 10 I, 123 22 Farsta.
För övrigt har föreningen nu 189 medlemrnar varav 17 utgör utländska medlemmar,
7 andra föreningar och 2 hedersmedlemmar. Föreningens ekonomi är fortfarande
mycket god och budgeten für 20 10 kan du se här nedan.
Trevlig sommar!
Fredrik Roos
STSF budget 2010
Kostnader
Arsmöte
Höstmöte
Plusgiro och postbox
Porto
Förbrukningsmtrl
Tryckeri
Styrelseverksamhet
Övrigt
TOTALT
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Intäkter

Budgeterat

6000
4000
2200
5500
200
12000

Medlemsavgifter
Försäljning

Budgeterat

28000
2000

o
100
30000

30000

Ärsmötet

i Norrköping

Arets upplaga av ärsmötet gick av stapeln i
Arbetets museum, som är belägen i Norrköping.
Personligen tog jag mig ned frän järnverksmetropolen Sandviken till Norrköping per täg
för att delta i mötet. Trots att jag gick vi Ise en
aning bland stans ga tor och endast en knapp
halvtimme stod till mitt förfogande för att hitta
till möteslokalen hann jag i god tid fram till
fikastunden, som inledde mötesprogrammet.
Ärsmötesförhandlingarna gick tillväga ovanligt
friktionsfritt den här gängen. Inga som helst
problem uppstod med att besätta revisors- och
valberedningsposterna, som ätminstone pä de
tvä föregäende ärsmötena har vällat smärre
bekymmer. Punkten övriga fragor i dagordningen resulterade i nägra intressanta
diskussioner. Bl.a. kan nämnas att tre medlemmar pä eget initiativ anmälde sitt
intresse för att göra STSF mera synligt pä Internet, t.ex. genom att fräscha upp vär
webbplats. Vidare informerade ordförande Henrik Lundin att museijärnvägen i
Mariefred behöver vär hjälp med att färdigställa sitt nybyggda blankledningsnät.

Det raska tempot under det egentliga ärsmötet medgav att ett extra inslag kunde
tillfogas till programmet i form av att Tomas SöderbJom gay en kort redogörelse av
sin arkivforskning kring L M Ericssons tidiga historia. Hans arbete kommer att
resultera i tlera nya artiklar i Phonetiken inom snar framtid. Personligen har jag läst
Tomas tidigare artiklar med största nöje, varför man uppenbarligen har en hel dei
intressant läsning att se fram emot.
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Därefter höll Leif Kindahl ett föredrag om avregleringen av telekommunikationerna
i Sverige. Leifhar studerat denna företeelse frän hur politikema har förberett och
genomfort beslutet till hur olika intressenter i samhället har päverkats av liberaliseringen. Här kan t.ex. nämnas att den genomsnittlige abonnenten, som huvudsakligen
ringer lokalsamtal, hör till förlorama, Märkligt nog hör även leverantörerna av telekomutrustning till förlorarnas skara, viLka dock inledningsvis gynnades av ökade
investeringar. Däremot har avregleringen inneburit ökade intäkter till statskassan.
Person ligen reagerade jag dock mest pä att beslutet bakom liberaliseringen förefaller
vara ett hafsverk baserat snarare pä ideologiskt önsketänkande än ett rationeIlt
beslutsunderlag.
Efter Leifs föredrag ägnades intresset ät Arbetets museum. En medarbetare frän
museet gay en kort historielektion om den foma textilindustrin i Norrköping vid
Motala ström och museibyggnaden, som har ingätt i detta fabrikskomplex.
Byggnaden har i folkmun döpts till Strykjärnet pga. dess säregna form, vilken är ett
resultat av att arkitekten har utnyttjat ytan hos en liten ö i nämnda ström till det
yttersta. Därefter fick mötesdeltagarna pä egen hand vandra genom museet, som
snarare är en utställningslokal än ett traditioneIlt museum.
Dagen avslutades med en
bakluckeloppis, som detta är
ersatte den sedvanliga
auktionen. Det objekt som
fick mina ögonbryn att höja
sig en aning var ett brunnslock isolitt gjutjärn frän
Televerket. Själv medförde
jag ett par isolatorer av typ
nr. I (som är trippelkupigt
och avsedd för 4mm träd
eller grövre) frän nämnda
verk, vilka visade sig hitta
sina köpare.
Efter avslutat uppdrag väntade hemtransporten och i väntan pä tägavgängen passade
jag pä att snoka runt bland Norrköpings gator. Det visade sig att mänga av de
historiska industribyggnadema kring Motala ström är bevarade ät eftervärlden.
Denna intressanta miljö gay en extra krydda ät Norrköpingsresan och ett besök i stan
kan rekommenderas.
Raimo Kultala
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Attskruven
Inledning
Författaren har i tidigare artiklar slagit fast att Televerkets blankledningsnät är illa
dokumenterat iden gängse historieskrivningen efter det att rikskabelnätet började
anläggas. Men när det kommer till kritan verkar det som situationen är densamma
även für tiden innan. Troligen är det inte mänga av Phonetikens läsare som känner till
att Televerket byggde skruvade ledningar enligt en äldre metod innan det "moderna"
skruvningssystemet infördes i slutet av L800-talet.
Undertecknad har endast hittat ett sparsmakat urval av litteratur som beskriver det
äldre systemet, varvid det äldre skruvningssättet endast är namngiven i bok om
telearbetamas vardag där den gar under namnet ättskruven. Författaren har använt
denna benämning i artikeln, dock med reservation für att ordet inte nödvändigtvis är
en vedertagen fackterm.

Televerkets "moderna" skruvningssystem

i korthet.

Hos skruvade ledningar bildade fyra trädar tillsammans en s.k. fyrskruv, som norm alt
hade kvadratisk form enl. fig. I. Tvä trädar som satt i diagonalt motsatta höm utgjorde
branschema hos ett ledningspar. I figuren bildar säledes trädarna 1a och 1b det ena
paret och 2a och 2b det andra. Genom detta kommer träd 1a eller 1b att ha samma avstand till bade 2a och 2b. Om vi antar att 2a och 2b für strömmar i motsatta riktningar
kommer induktionsströmmama,
som de elektromagnetiska fälten kring dessa ger upphov till, att ta ut varandra i bade 1a och 1b, vilket innebär att ingen överhöming uppkommer. Detsamma är fallet med den päverkan 1a och 1b utövar pä 2a eller 2b.

Fig.1

Fig.2

Ovannämnd träduppläggning kunde däremot inte upphäva överhömingen mellan
skilda fyrskruvar. För att eliminera denna skruvades fyrskruvama precis som namnet
antyder. Skruvningens ide är att varje träd i en fyrskruv teoretiskt sett har samma
medelavständ till intilliggande trädar, vilket neutraliserar överhömingen pä i princip
samma sätt som iresonemanget ovan. Skruvningen skedde ät höger med ett 1/4 varv
per stolpmellanrum, vilket ästadkoms vid träduppsättningen genom att trädarna upplades isolatorerna med ett stegs förskjutning medurs für varje stolppassage enl. fig. 2.
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Skruvningen kunde dock i praktiken inte helt eliminera överhörningen mellan fyrskruvarna. För att räda bot pä detta skruvades intilliggande fyrskruvar med olika
stigningar, dvs. med varierande antal vridningsvarv längs en given linjesträcka.
Genom detta förfarande hamnade fyrkskruvarna i otakt med varandra och uppkomna
överhörningsströmmar i ett visst linjeavsnitt motverkades av strömmar med motsatt
riktning i en annan dei av linjen.
I praktiken ästadkoms skillnaden i stigning genom att regelbundet äterkommande
sekvenser av 1-3 oskruvade spann infogades i fyrskruvarna. Genom att dessutom variera
längden hos de skruvade avsnitten kunde man ästadkornrna 12 olika varianter av fyrskruvar. Arrangemanget iIlustreras av det s.k. skruvningsschemat i fig. 3. Vid byggandet
av linjer med fler än L2 fyrskruvar, äterupprepades skruvningsschemat ett nödvändigt
antal gänger, viLket fig. 4 ger ett exempel pä. Genom att identiska skruvtyper placerades
langt frän varandra hölls uppkommen överhörning pä en acceptabel nivä,
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Attskruven innebär inte, som man lätt kan förledas
tro, att skruven innehöll ätta trädar. Namnet syftar
istället pä att ett vridningsvarv fullbordades längs ätta
stolpavständ. Detta uppnäddes genom att skruven
ställdes pä hörnet i varannan stolpe. Fig. 5. illustrerar
detta schematiskt, varvid t.ex. läge I motsvarar udda
stolpnummer och läge 2 jämna nummer. Bokstäverna
visar hur en träd som i utgängsläget befinner sig i
punkten a successivt förskjuts medurs j varje stolpe
för att äterkomma till utgängsläget efter ätta
stolpavständ.

Fig.6

Fig.8

Fig.7

Fig.9

Vid uppläggning pa reglar krävde ättskruven specialreglar i varannan stolpe. Fig. 6, 7
och 8 visar utförandeformerna hos dessa. Regeln i fig. 6 användes i tillsammans med
tväpinnsreglar,
vars utförande visas i fig. 9 (de angivna matten i fig. förekom i Norge,
i Sverige var trädavständet 40cm). Regeltypema i fig. 7 och 8 användes i kombination
med ordinära fyrpinnsreglar. Attskruven användes även vid uppläggning pä krokar,
varvid specialmaterielen kunde undvaras. I gengäld blev skruven inte helt
symmetrisk, vilket framgär av fig. 10.

Fig.IO
Hos linjer med fyrpinnsreglar skedde skruvningen i högervarv pä stolpens ena sida,
medan vänsterskruvning
tillämpades pä motsatta sidan. Om linjen innehöll ytterligare
skruvar gavs de olika stigning genom att skruvningsriktingen omkastades i ett spann
med regelbundet äterkomrnande avständ. Detta skedde i vart sextonde stolpavständ
hos skruvama under de översta. Nedanför dessa halverades avständet för varje tillkommande grupp av höger- och vänsterskruvar.
Televerket införde skruvningstekniken ar 1888 när riksledningen mellan Stockholm
och Göteborg började byggas, som ett resultat av en studieresa till England och
Frankrike. Vid linjebygget anlades dock en fyrskruv av normalt utförande. Som kuriosum kan nämnas att träduppläggningen
skedde i tväpinnsreglar
av tidigare visad typ
(fig. 9). I tillgänglig litteratur omtalas ättskruven först i 1892 ärs linjeinstruktion.
Attskruven har även använts i Norge, där den infördes kring 1893. De erforderliga
specialreglama (fig. 6 och 7) gick därstädes under benämningen "svenskejem".

Ett nytt skruvningssystem

införs.

Det visade sig emellertid att överhöming uppkom mellan skruvama när ättskruvssystemet tillämpades. Carl Egner, överingenjör hos Televerket (fr.o.m. 1902), tog sig an
detta problem och redovisade sina rön i en artikel som publicerades ar 1897 i Teknisk
Bilaga (föregängaren till TELE).
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Egner kunde genom matematiska uträkningar visa att ledningar som är skruvade i motsatta
riktningar är betydligt särnre ur överhömingssynpunkt än om skruvningen sker at samma
hall. I en fortsättning till artikeln, som publicerades samma är, föreslog Egner en lösning
i form av ett fullt utarbetat skruvningsschema i vilken ättskruvarna är ersatta av normala
fyrskruvar. Det intressanta är att Egners skruvningsschema är det samma som Televerket
sedemera tillämpade sä länge som nya blankledningar byggdes.
I ärgäng 1898 av Teknisk Bilaga meddelas att det nya skruvningssystemet har införts som
ett tillägg till 1892 ärs linjebyggnadsinstruktion. Men det Egnerska skruvningsschemat användes till en början enbart vid uppläggning av ledningama i reglar. I tillägget föreskrivs
ättskruven fortfarande för stolplinjer som är utrustade med krokar, dock med smärre ändringar av utförandet. I 1902 ärs linjebyggnadsinstruktion har ärtskruven förpassats helt till
historien. J Norge överlevde ättskruven nägot längre, men kring 1905 är den passe även där

Källor
Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har följande litteratur kommit till
användning vid artikelns författande, vilken ocksä har utgjort källa för figurmaterialet,
förutom fig. 8 som är ritad (efter original av dälig kvalitet) av författaren:
Instruktion för Telegraf- och telefonbyggnader (Stockholm 1892).
Kongliga Telegrafstyrelsens byggnadsinstruktion, dei I: Liniebyggnad (Stockholm
Linjeinstruks, dei I: Langlinjer (Oslo 1952).
Svenska telegrafverket, historisk framställning, dei 1 (Hans Heimbürger),
Teknisk Bilaga (till Kongliga Telegrafstyrelsens Mänadscirkulär), ärgäng 1897.
Teknisk Bilaga (till Kongliga Telegrafstyrelsens Mänadscirkulär), ärgäng 1898.
Tekniske meddelelser fra Telegrafstyret, nummer 1-3/1955 (jubileumsnummer),
TELE, ärgäng 1957.
Telefolk i norra Hälsingland (Hälsinglands museum 1983).
Telegraf- och telefonteknikens fundamentala principer (Ekberg & Laurent 1961).
Transmissionsteknik, kompendium för grundkurs (Stockholm 1961).

1902).

Efter det attjag 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, dei 1(Linjebyggnad) frän 1902 stär följande om
transponering: "Korskopplingen användes numera endast a nedersta regeln pä parstolpar
för provisoriskt upplagda ledningar, äfvensom a abonnentledningar af större längd, som
äro upplagda a reglar. Äro dylika ledningar upplagda a krokar, föredrages skrufuing."
Om utförandet finns följande att läsa: "Om t.ex. 4 dubbelledningar följas ät, korskopplas
den första i hvarje spännstolpe, den andra i hvarannan, den tredje i hvar tjärde, den fjärde
i hvar ättonde spännstolpe etc." Ledningamas 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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En mästares hädanfärd
Klara Kyrkas nya gravkor var fyllt till sista plats denna vinterdag den 22 december
1889 och predikanten Gustaf Lindgren valde att i stundens allvar högstämt citera
romarbrevets 10: 18
"Deras ljud ärju ulgcmgel i all land och deras ord till verldenes ändar"
En skara anställda, fd medarbetare, kolleger och vänner hade kommit samman för att
frarnföra en sista hälsning till sin bortgängne chef, mästare och vän.
Precis som denne stod de nästan alla - direkt eller indirekt - pä Kungliga Telegrafverkets lönelista eller hade nägon sorts tacksamhetsskuld till dess allt mer omfattande
verksamhet.
Lindgren menade att den nu döde telegrafdirektören, verkstadsägaren och pionjären
Anton Henrik Öller skulle hyllas för att han "genom sina gedigna kunskaper och
praktiska skieklighel " " i sin man nitiskt arbetat JOr det stora malet att närma
menniskorna till hvarandra".
I vart fall i sin likpredikan fick alltsä Öller, som i praktiken hade dött utfattig, barnlös
och i nägon man misslyckad, nu ett senkommet erkännande för att han troget hade
arbetat för sitt tele-tekniska kali.
Kyrkans tjänare förutspädde i tröstens ord att han säsom ett slags postum belöning
skulle anförtros än större uppgifter i livet efter detta.

En telehistorisk karriär
Henrik Öller var född 1816 som den ende sonen tiIl en välbärgad apotekare. I ungdomen arbetade han som kontorist och handelsbokhällare men startade och drev därefter under ett par är en mindre sidenfabrik i Stockholm. Vare sig fabriken eller den
efterföljande verksamheten att odla mullbärsträd avsedda för silkesmaskar verkar dock
ha blivit nägon bättre affär, I själva verket hade branschen varit pä utdöende redan när
Henrik gick in iden.
Tillsammans med nägra vänner, bl a Anton Ludvig Fahnehjelm, började Öller att
istället experimentera med en elektrisk telegraf. Arl853 var han högst delaktig i att
bygga den första elektriska telegraflinjen mellan Stockholm och Uppsala. Det var han
som tog ansvaret för den sistnämnda stationen. Det var även Öller som frän Uppsala
svarade pä det allra första provtelegrammet som Fahnehjelm utsände fran Stockholm.
Därefter fick han pä statens vägnar ansvaret för den kontinuerliga driften pä plats.
Under de kommande ären hade Öller flera anställningar inom det spirande
Telegrafverket, säväl i Stockholm som ute i landet. Han bade lärde upp, examinerade
och lärde känna rnänga av de sedermera namnkunniga tjänstemännen inom det
snabbväxande verket och branschen: C.A. Nyström, Hugo Bratt med flera.

Il

Henrik fortsatte även att pä fritiden förbättra utrustningen efter egna ideer och
experiment. Hans begävning gränsade mellan vetenskapsmannens, uppfinnarens och
mekanikerns och han skrev själv att "Min häg är riktad äl begäret attfolja med min
tid i sädant, som intresserar mig, och au söka göra det slörsla gagn ".
Detta, hans allt mer uppslukande tekniska och mekaniska intresse, drev honom 1857
alt i Stockholm starta den egna verkstaden Öller & Co. Hans syfte var att konkret Ta
arbeta med telegrafutrustning. Strax därpä tilldelades Öller riddartecknet av Kungliga
Vasaorden för de insatser gentemot telegrafväsendet han redan hade gjort.
Den egna verkstaden till trots behöll han sina tidigare förtroendeuppdrag inorn myndigheten och han överlät alltid ät en anställd förman att leda den dagliga mekaniska och
industriella produktionen. Själv hade han ju trots allt ingen mekanisk eller hantverksmässig utbildning utan förblev nog i viss man teoretiker, visionär och experimentator.
Öllers fallenheter inbegrep dock, av allt att döma, heller inte affärsmannens eller den
borne industrialistens känsla för kommersieIl frarngäng. Han startade sin verkstad först
efter det att den stora telegrafutbyggnaden hade avklingat och de mest omfattande
inköpen av utrustning redan hade skett. När de minskande behoven ledde till att flera
andra mindre tillverkare lämnade branschen satsade alltsä istället Öller.
Men Henriks uppdragsgivare och inflytelserika vänner Iyckades fä den dävarande statsmakten att anse verkstaden som nägot av ett nationeIlt behov som skulle främjas. Själv
fick han livet ut stä kvar pä Telegrafverkets lönelista trots att det egna företaget snart tog
all hans tid i anspräk. Utöver det fick han även direkt statsunderstöd för att verkstaden
skulle kunna överleva.
Firman tillverkade i första hand utrustning för Telegrafverkets eget behov säsom visaretelegrafapparater, morsetelegrafapparater och morsenycklar men i mindre skala även
varjehanda andra produkter som symaskiner, elektroterapeutiska apparater, räknemaskiner, ringklockor, ringledningsmaterial, äskledare mm.
Öller publicerade en finstilt katalog där han erbjöd sig att tillverka snart sagt varje tänkbart vetenskapligt instrument. Försäljning skedde säväl genom en egen fabriksbod som
genom firman Recin & Bratt och antalet anställda ökade efter hand.

Förökning genom avknoppning
Ar 1875, da firman var som störst, hade Öller 36 arbetsmaskiner och 58 arbetare, däribland flera sedermera betydande personligheter för den svenska industrins utveckling.
J tjänst hos Henrik Öller fanns vid den tidpunkten även Lars Magnus Ericsson som han
utan nägra krav pa formella meriter hade anställt redan pä hösten 1867 när denne 21 är
gammal inflyttade till Stockholm frän Värmland.
Ericsson visade säväl stort intresse som fallenhet för det mekaniska arbetet och fick hos
mästaren utlopp för sin arbetsamma läggning. Han skulle sen are själv skriva att han
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där "fann idealel för det sam för mig hägrat som hogsta lyckan" och av "instrumentmakare Öl/er" en för hans dävarande förhällanden "storartad lön".

pa

Chefen backade även upp Ericssons önskan om mekaniska studier i utlandet och
hans skriftliga rekommendationer kunde Lars Magnus, delvis genom statsunderstöd,
förkovra sig i Europa under ären 1872-1875. Han kom att arbeta vid Siemens &
Halske i Berlin vars verkstad Ericsson själv betraktade som den främsta i världen vid
denna tid. Det skulle und er de efterföljande ären komma att gagna Ericsson men vare
sig Öller eller det tyska värdföretaget,
Väl hemkommen till Sverige trädde Lars Magnus visserligen äter i Henriks tjänst för
att med sin arbetskraft ätergälda sin tacksamhetsskuld men samarbetet blev aldrig
vad det hade varit. Ericsson hade lärt sig mycket nytt i utlandet vilket väckte ont blod
hos Öllers förman Fredrik Wilhelm Edholm. ] vart fall hänvisade han själv till denna
konflikt som orsaken till att han sade upp sig frän verkstaden och istället startade sin
egen direkt konkurrerande firma.
1själva verket var denna förklaring troligen bara ett svepskäl eller efterhandskonstruktion för att nödtorftigt kunna skyla över det moraliska svek mot den generöse
mästaren som handlingen trots allt mäste ha inneburit. Till räga pä allt tog han ju
även med sig en annan av dennes bästa mekaniker, Carl Andersson. Men han var nu
fast besluten att än mer bli sin egen Iyckas smed och han visste förstäs krasst med sig
att Öller.jämfört med Siemens & Halske, inte hade mer att lära ut.

Da framtiden höll andan
När telefonen, som vi tidigare har sett, kom till Sverige i sin mest primitiva utformning under hösten J 877 fanns alltsä bara en enda inhemsk verkstad av betydelse pä
det tele-mekaniska omrädet nämligen Öller & co med 20 är i branschen och mänga
anställda.
Vid sidan av Öller fanns nägra obetydliga smäfirmor som i flera fall inkluderade,
eller drevs av, mekaniker som hade fätt sin utbildning och branschkunskaper hos
honom till ex de bäda kompanjonema pä LM Ericsson & Co, firm an Lindholm &
Wikström och F.J. Lemcke.

Frägan var vem eller vilka som nu skulle rycka ät sig ledningen i kampen om de
enorma affärsmöjligheter som den amerikanska uppfinningen innebar.
Henrik Öller kan inte annat än ha konstaterat att tekniken bakom den nya uppfinningen var lika genial som enkel och nägra problem att seriellt tillverka kopior av den
amerikanska utrustningen kan det inte ha varit för hans relativt avancerade och stora
verkstad. Att det fanns utrymme för förbättringar mäste ocksä ha varit uppenbart
för en man med hans kunskaper. Nägra patentskydd stod heller inte i vägen.
Äntligen fanns det en möjlighet för honom att komma först in i en utveckling istället
för att satsa när andra drog sig tillbaka. Bara det nu fanns en marknad för telefonen
som sädan.
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Telefoner tillverkade av Öller & Co
Att den da 61-ärige telegrafdirektören de faeto päbörjade en produktion av telefoner är
oss redan bekant men omständigheterna är höljt i dunkel. Nästan inget arkivrnaterial
frän Öllers egen verksamhet är sä vitt känt bevarat oeh vi rar lägga samman de fätaliga
pusselbitar vi redan har.
Man tillverkade bevisligen en kopia av Siemens magnetteJefon med metallhölje. Till
skillnad mot Eriessons motsvarande kopia gjordes även foten i tryeksvarvad mässing,
istället för trä, oeh Öllers telefon var därmed än mer snarlik den tyska motsvarigheten.
Dessa magnettelefoner finns i tvä varianter. Den "vanligaste" - som idag finns bevarad
i kanske nägot eller nägra tiotal exemplar - är utförd i polerad mässing oeh med
omärkt läderklädsel. Den andra är likadan fast förnicklad oeh försedd med firmans
vaekra dekor pa lädret. Av denna känner jag bara till nägon enstaka överlevare.
Bäda variantema har Öllers stärnpel i botten.
Firman levererade ofta apparatema tillsarnmans med enkla väggkonsoler i trä.
Konsolen tjänar mestadels bara tvä funktioner. Dels som uppställningsplats för
telefonen, dels som kabelplint för ledningen. Nägot annat anropssystem än signaltrumpeter torde i mänga fall inte ha använts. Konsolema är prydligt rnen enkelt

utförda.
En annan nägot mer utarbetad hylla har en klykfunktion som päverkas av att magnettelefonen Iyfts av eller pa samt en tryekknapp.
Av allt att döma innebär konstruktionen med brytare oeh knapp att ringledning har
använts. Men det är inte särskilt märkligt eftersom firman langt före den egentliga
telefonins dagar tillverkade oeh sälde just ringledningsmaterial.
Andra Öller-konsoler - som jag helt nyligen har äterfunnit - har en nägot annorlunda
design med enkla äskskydd, oeh i ett fall en omkopplare, monterad. A andra sidan kan
de kanske ha modifierats pä plats hos kund vilket vid denna tid inte var helt ovanligt.
Vi har redan tidigare läst om hur hyllor som i ett fall säldes av Eriesson i själva verket
kom frän Öllers verkstad. Vissa av dem hade en monterad ringkloeka. Även av dylika
konsoler har enstaka bevarats.
Öller lär enligt uppgift även ha levererat en lokaltelefonanläggning
modellen till Stockholms stadsmagasin i Stadsgärden.

av Siemens-

Summa summarum innebär dessa fynd att Öller & Co bevisligen tillverkade ett slags
magnettelefon som en ren Siemenskopia oeh att dito hyllor levererades i nägra
varianter med smärre skillnader oeh bifunktioner.
Men är det allt?
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Vänskap eller vapenvila?
Henrik Öller hade gett Ericsson den sprängbräda han behövde i form av utbildning
och rekommendationer. Ericsson hade i sin tur varit en duglig arbetare för honom sä
länge anställningen varade men därmed var det slut.
Ericsson tog med sig det han hade fätt och startade oblygt konkurrens pä Öllers eget
omräde - reparationer och tillverkning av telegrafmaterial. Det var förvisso ett
uttryck för den fria konkurrensens och marknadsekonomins allmänna villkor men
ändä inget gentlemannabeteende som gladde mästaren. Isen var i och med det ocksä
bruten och Öllers verksamhet skulle därefter kantas av avhopp.
Likväl finns ingenting som tyder pä nägon större schism mellan de bäda
direktörerna.
Den 8 april 1880 kvitterade Henrik 250 kr för en jämsvarv som han sälde ti 1I Lars
Magnus - en affär som knappast hade blivit av om de inte hade hällit nägorlunda
sams.
Därefter förekom ett mindre, kanske mera symboliskt, samarbete under heia 1880talet där de vid upprepade tillfällen köpte smägrejor av varandra när nägon av dem
led brist pa material, till ex batterier och salmiak.
Eriksson hänvisade senare konsekvent till Öller när kunder frägade efter
ringledningsmaterial eller andra effekter som LME inte längre ansäg sig ha tid att
tillverka, Och vid ärsskiftet 1884-85 sälde han ett par vanliga pulpettelefoner till
Henrik med 10 % rabatt. Troligen var de avsedda för den gamle mästarens eget bruk.
I nägot fall kunde han visserligen till en kund säga att Öller var dyr och att han
avsvor sig allt ansvar för de varor som bar konkurrentfirmans stämpel men det var
ändä obetydliga tjuvnyp.
Eriksson tillverkade som vi har sett själv magnettelefoner
till hösten 1881.

fr

0

m november 1878

Under 1882 tänkte han egentligen äteruppta tillverkningen när tiden sä skulle medge
men överlät emellertid därefter denna nisch till sin gamle arbetsgivare och chef.
Säkert inte av ideella skäl utan eftersom den ettäriga betänketiden hade övertygat
honom om att modellernas saga ändä var all. Och i Ericssons arkivhandlingar finns
efter den tidpunkten mänga exempel pä hur han hänvisar magnettelefonkunder till
Öller inklusive prisuppgifter med eller utan konsoler.
Med tanke pä den moraliska tacksamhetsskuld Ericsson borde ha känt gentemot sin
tidigare mästare andas dock arkivhandlingama ingen överdriven generositet - han
kunde ta 10 % men inte mer- och nägon omedelbar vänskap framskymtar inte heller.
Snarare rör det sig om en permanent vapenvila i spänningsfältet mellan tvä drivkraftiga män pa samma arena och där styrkeförhällandet snabbt ändrades.
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En början och ett slut
Under flera är annonserade Öller i olika publikationer - bl aiden ärligen
utkommande Annonskalendem - och genom att följa denna marknadsföring kan man
möjJigen Ta en indikation pä sortimentets utveckling och när tillverkningen av
magnettelefoner började.
lupplagoma för 1878 respektive 1879 har Öller en identisk annons där han säger sig
tillverka "Telegrafmaterial af alla slag" eller närmare bestämt "Morseapparater
af alla slag, Galvano-elektriska och Magneto-elektriska Visare-tetegrafer for
jernvägar ochfor kortare telegraflinier, samt elektriska Ringverk for hotell och
privata bostäder". Utöver dessa apparater erbjöd sig firman att inreda telegrafstation er, anlägga dito linjer samt anskaffa därtill behövligt material och redskap.
I annonsen för ar 1880 nämner Öller för första gängen att han även tillverkar
"telefoner savät af bästa konstruktion som simplare" samt uppsätter dito ledningar.
Eftersom inte den exakta utgivningstiden för Annonskalendem är känd är det nägot
oklart när uppgiftema tillkommit. Man kan dock med visst fog anta att Öller inte
ville pästä sig tillverka telefoner vid ärsskiftet 1878-1879 men att han inte drog sig
för att göra det ett är senare.
I en mindre enklare radannons i Dagens Nyheter den 17 november 1879 saluför
firman "telegrafapparater, elektriska ringverk, telefoner, galvaniska staplar m.m. ",
Men annonsen bevisar ju bara att man handlade med telefoner och inte nödvändigtvis bedrev en egen tillverkning. Detta även om det senare fallet trots allt är troligt.
Man kan ocksä notera att den telefonmodell som Öller bevisligen tillverkade var en
kopia av Siemens tredje generation magnettelefon, dvs vare sig 1877 eller 1878 ärs
modell. Den exakta tidpunkten för när den tyska telefonen lanserades och letade sig
till Sverige är dock obekant för mig. Däremot känner vi till att Ericssons variant pä
samma modell lanserades först i juli 1880.
Utifrän de uppgifter som är kända idag kan man därmed anta att Öllers telefontillverkning kom igäng först som tidigast i slutet av 1879 eller början av är 1880.
Därefter är det en kvalificerad gissning att Ericsson mycket väl kände ti 11
konkurrentens sortiment och att hans sista äterfunna hänvisning ijanuari 1885 är en
korrekt uppgift om att Öller da alltjämt tillverkade magnettelefoner, dvs langt efter
det att LME själv hade slutat.
Henrik brydde sig dock inte om att i en räcka av mindre kataloger, som han
publicerade 1885, ta upp telefoner som en särskild produktgrupp. lstället är grupp
"2" mellan "I. telegrafapparater" och "3. elektriska ringverk" struken vi1ket
möjligen kan innebära att telefoner inte längre skulle marknadsföras. De äterfunna
priskuranterna är emellertid inte helt kompletta.
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Ä ven under I880-talets sista är talas det i Öllers egna anteckningar dock fortfarande
om "fälttelefoner" och om "signaltrumpeter i metall" vilket eventuellt tyder pä fortsatt srnäskalig tillverkning av magnettelefoner.
Systemet kom att kvardröja sig längst just som fälttelefoner eftersom det var enkelt
och pälitligt under fältmässiga förhällande. Tex tillverkade tyska Siemens platta sk
"dostelefoner" enligt magnettelefonsprincipen och dessa var utrustade med signaltrurnpeter i förnicklad mässing.

Förlorade order
I oktober 1881 hade drömmen om telefonen även nätt Örebro och en lokal telefonförening kom att bildas. Föreningens styrelse satte genast igäng med den granniaga
uppgiften att pa mest prisvärda sätt upphandla och i största hast anlägga stadens nät
samt anskaffa för saken lämpliga apparater.
Styrelsen vände sig dels med en prisförfrägan till LM Ericsson & Co i Stockholm
och dels en förfrägan till "Öller & Co om han bestämdt kunde utfästa sig lemna 20
apparater pä gamla äret"
Vid ett möte nägra dagar senare testade styrelsen en apparat frän Ericsson och en
frän Berliner med det utfallet att den svenska apparatens ljudätergivning ansägs
svagare men tydligare än Berliner-telefonen. Den sistnämnda mikrofonen
förmedlade dock väggurets tickande Ijud men det gjorde inte den Ericssonska
spiralmikrofonen.
Fern dagar senare, den 23 november 1881, hade Ericsson päpassligt nog sänt tvä nya
apparater för Örebroarnas beskädande men de förväntade apparaterna frän Öller lät
dock vänta pä sig. Hans pris uppgavs dock vara 76 kr "för transmitter, hörapparat,
signalklocka, signalknapp, omkastningskrok, äskledare med propp samt breda utan
skrithylla. 20 a 30 kunde ras färdiga till jul."
1 sina diskussioner övervägde föreningens styrelse huruvida man istället skulle satsa
pä apparater med induktor - nägot som i vart fall inte Ericsson kunde leverera vid
denna tid - men rädgivare uppskattade extrakostnaden till 35 kr per apparat och man
bestämde sig trots allt för ett galvaniskt system även om batteriunderhället därmed
skulle bli dyrare.
Dagen därpä träffades man igen för att förväntansfullt
pröva Öllers utrustning men
än en gang förgäves och först den 30 november kunde "Öller & Co transmitter och
öfriga atiraljer" till slut besiktigas och resultatet protokollföras:
"Profvet var mindre tillfredställande,
forsvarade röslernas igenkännade.

eil skorrande näsljud lä! höra sig som

Deslöls att frän LM Ericsson & Co i Stockholm reqvirera 50 telefonapparater .. ,
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Sä var alltsä kampen i Örebro avgjord men av en tidningsnotis i Nya Dagligt
Allehanda den 10 december 1881 framgär att det inte bara var i de svenska
smästäderna som denna strid nu fördes.

Frän finska Abo kunde pressen samtidigt nu meddela att Kaptenen Frans Nordfors:
"frän Stockholm till Abo förskaffat telefonapparater aftre olika system, nämligen
det Bellska, Öllerska och Erikssonska" och " sä afprovades dessa sistlidne mändag.
Vid afprovningen visade den Erikssonska ett afgjort företräde frarnför de öfriga"
Ljudätergivningen
upplevdes även här som som bättre och "De närvarande medlemmame i telefonföreningen beslöto sig enhälligt för antagande af den Erikssonska
telefonen".
Sä vann värmlänningen
även dessa städer för sitt system och den tillplattade Öller
förlorade sin kanske sista möjlighet till en inbrytning pä marknaden för kompletta
telefoner.
Än en gäng hade alltsä gesällen pä ett nästan förödrnjukande
mästare.

sätt överträffat sin

Och en märklig retur
Frans Nordfors i Abo kom mycket riktigt att bli en av firmans viktigaste kunder
och utan att gä händelsema i förväg skall vi stanna ett ögonblick vid ett brev som
Ericsson skrev till denne i augusti 1884.
Nordfors hade tydligen sänt in äldre material för eventuell ombyggnad eller
byte vilket var en typ av specialuppdrag, eller affär, som den nägot buttre, men
indutriellt rationelle, chefen helst undvek:
..De 5 Öllerska apparatern hafva vi intel bruk for. Skola vi returnera Eder dem? ..
... De gam/a Öllerska ladoma blefo kostsamt att forändra och tro vi det var bäst att
ätersända dem som de äro"
Ericsson ville aldrig befatta sig med omodem utrustning överhuvudtaget - allra
rninst om den inte var av hans egen tillverkning - sa formuleringama är i sig inte
oväntade. Men vad var det som han vid detta tillfälle hade fätt och som Henrik enligt vad vi tidigare har sett - erbjudit även till den finska marknaden?

Den felande länken
Vi kan alltsä konstatera att instrumentmakaren Anton Henrik Öller högst sannolikt
tillverkade inte bara de magnettelefoner som vi hitintills känner till som bevarade
och som har beskrivits ovan.
Han gjorde själv reklam för bäde "simpla" och mer avancerade telefoner och man
undrar vad och vilken sort det är som har gätt vära känsliga samlamäsor förbi.
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Tillverkades t ex "simpla" trästampar som idag inte kan äterfinnas eller som har
äterfunnits omärkta?
Man undrar om den "transmitter" som testades i Örebro var en magnettelefon eller
en egen mer avancerad mikrofon och hur de brädor som Örebroarna fysiskt hade i
sina händer egentLigen sag ut.
Vad var det för lädor som den finske kaptenen returnerade - Öllerska "kistor",
telegrafmojänger med sekundärt intresse för oss telefonsamiare eller de varuprover
för ett komplett eget telefonsystem som mästaren hade erbjudit medlemmarna i Abo
Telefonförening?
Hur mycket tillverkades av dessa och vart tog de vägen? Var de bara enstaka missIyckade experimentmodeller eller vann Öller upphandlingen i nägon landsortsstad
vars telefonförenings arkiv och historia har gätt all världens väg?
Oessa fragor äterstär att grubbla över och vi mäste helt enkelt fördubbla vära
ansträngningar pä vindar och i loppislädor,
Själv lär jag säkert hitta ytterligare nägra arkivluntor att mödosamt gä igenom om än
kanske bara med ett "skorrande näsljud" som resultat.

Tagna och försuttna möjligheter
Anton Henrik Öller borde ha haft alla möjligheter att lyckas men det ville sig inte
riktigt.
Han började med sidentillverkning när branschen redan var dödsdömd. Han f'angade
visserligen introduktionen av den elektriska telegrafen i flykten och var behjälplig
med den allra första telegrafledningen. Men han gjorde det i det allmännas regi och
näst intill som en vanlig anställd.
Han gay sig in i tillverkningen av telegrafapparater när behovet redan var mättat och
kunde överleva endast tack vare statliga subventioner.
Han gay sina förmän sädana provisioner att firmans ekonomi undergrävdes och han
gratisutbildade en hel Ur av mekaniker av vilka mänga skulle komma att konkurrera
med honom själv. Till slut värvade Ericsson hans personal tilllöner som han själv
inte kunde betala samtidigt som produkterna säldes till priser lägre än Öllers.
När telefonen kom var mästaren redan över 60 är och kanske redan trött,
Oet Kungliga Telegrafverket - av vilket han själv var en dei - trodde inte pä
telefonen. Oe överlät byggandet av nät till de enskilda initiativen och stälIde sig
iakttagande vid sidan av.
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Av allt att döma föredrog Öller en omfattande diversifiering framför en renodlad
industriproduktion: Han kunde inte läta bli att börja en aktiv tillverkning även
av telefoner men först nägot är efter sin egen adept Ericsson.
Spontant skulle jag vilja pästä att hans magnettelefon var bättre än adeptens
motsvarande rnodell men bäda var de gjorda som en kopia av världsledande
Siemens & Halske.
Därefter Iyckades inte Öller uppbäda tillräcklig energi för att i nytänkande häva
sig över magnettelefonemas tekniska nivä. I vart fall inte i en form som han i
större skala förmädde sälja in till en begynnande marknad. Därmed kom en i sig
banbrytande karriär inom det tele-tekniska omrädet att lida mot sitt slut.
Ar 1886 började Henrik att som 70-aring självmant avveckla sin rörelse och man
kan i hans egna anteckningsböcker följa hur maskiner, skruvstäd och andra verktyg
säljs ut efter hand. Han var likväl verksarn i mindre skala ända fram till sin död
1889 och gjorde smäaffärer med säväl cykelmakaren Per From som Bellbolaget och
Gustav de Laval.

Efter griftetalet
När de mänga begravningsgästema som bevistat den högtidliga akten gay sig ut i
vinterkylan stod det fullkomligt och bokstavligen klart att Öllers tid var över och
att resterna av hans stolta verkstad inte hade lang tid kvar att leva.
Dödsboet efterlämnade rnest skulder. Till och med Öllers främsta gynnare - det
Kungliga Telegrafverket - hade nu insett att telegrafens dagar var räknade och att
telefonen var framtiden.
Öllers verkstad reparerade och framställde i första hand telegrafrnaskiner men inte
telefoner och verket hade pä allvar dragit igäng sin kamp för att uppnä den absoluta
kontrollen över det svenska telenätet. Snart skulle de tillverka helt egna apparater ät
vad som i praktiken blev ett statligt monopol.
Öllers gamle underställde och adept Lars Magnus Ericsson var nu den vars firma
bara pä ett fätal är hade tagit över ledningen för utvecklingen och vars telefoner
redan hade börjat erövra världen utanför telegrafverkets och landets gränser.
Huruvida han själv var bland begravningsgästerna är inte känt.
Oe allra sista resterna av varulager, maskiner och engagemang övertogs 1890 av
konkurrenten Lindholm & Wikström. Lindholm själv hade da päpassligt nog varit
bade mästarens siste inhyrde verkmästare och handhaft dödsboutredningen. In i det
sista Iyser alltsä en affärsmässig naivitet igenom Anton Henrik Öllers fascinerande
livsgärning.

Tomas Säderblom
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Vtan yuppienalle
Pa väg till byn Skalet, nägra mil
frän Strömsund i norra Järntland,
upptäcktes häromdagen att Nalle
har vaknat.
Fast nu för tiden förefaller även
precis nyvaknade bjömar ha
trängande kommunikationsbehov.
För det förefaller som 0111 björnen
har försökt klättra upp i telefonstolpen! Kanske für att likt
Fantomen koppla upp sig pä
blankträdarna. Fast j det här fallet
är det förmodligen mer en kontakt
med Nalle-Maja som hägrar.
Hur än det är med den saken sä
valde björnen endast de nya bruna
stolpama för sina övningar. De
gamla gröna, pa sina ställen med
älderns rätt lätt lutande stolpama,
gick han inte ens i närheten av.
Att bjömen uppenbarligen saknade
yuppienalle törs man väl inte ens
nämna i sammanhanget....
Notera avtrycken av klorna som syns
väl i snön. Respektingivande.

Text och bild Per Ericsson
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Protokoll frän STSF:s Arsmöte 2010
Plats: Arbetets Museum, Norrköping
Tid: Lördagen den 17:e april 2010

J.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.

22

Mötet öppnades av föreningens ordföranden Henrik Lundin.
Till ordförande för mötet valdes Henrik Lundin.
Till sekreterare för mötet valdes LeifKindahl.
Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes
Richard Norell och Terje Eriksson.
Förteckning över de närvarande: Mats Andersson, Ulf Collovin,
Carl-Fredrik Enell, Terje Eriksson, Anders Joelsson, LeifKindahl,
Raimo Kultala, Bengt Lidforss, Henrik Lundin, Gunnar Modig,
Richard Norell, Bert Rockenstedt, Fredrik Roos, Micael Stenberg,
Tommy Sundgren, Evan Svensson, Ove Svensson, Tomas Söderblom,
Denny & Irene Wahlström, Jan Wirström
Mötet ansag stämman utlyst i enlighet med stadgarna.
Dagordningen godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
Revisoremas revisionsberättelse upplästes.
Fräga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens arbete.
Beslut om medlemsavgifter för föreningen för verksarnhetsäret 2010.
Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag;
Ordinarie ärsavgift: 150 Kr, ärsavgift för familjemedlemsskap: 170 Kr,
ärsavgift för bosatta utanför Sverige: 175 Kr, samt ärsavgift för nyinträdande:
170 Kr.
Val förrättades enligt valberedningens förslag:
a) Till ordförande för ett är valdes Henrik Lundin.
b) Till styrelseledamöter för tvä är valdes Terje Eriksson och LeifKindahl.
c) Till styrelsesuppleant för tvä är Bengt Stenfelt
d) Till revisor för 2 är valdes Tomas Söderblom
e) Till revisorsuppleant för 1 är valdes Bengt Svensson
f) Tilliedamöter i valberedningen för ett är valdes Gunnar Modig och
Tommy Sundgren och till suppleant i valberedningen valdes
Bert Rockenstedt.
Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledarnot eller föreningsmedlem.
Styrelsens förslag orn 0 Kr godkändes.
Ärenden som styrelsen hänskjutit till ärsmötet.
Inga ärenden.
Ärenden som enskild medlem inlärnnat till styrelsen.
Inga ärenden.

16.

Övriga frägor.
1) Bo Munkhammar

frägade vad som hände med de föremäl som
föreningen fätt frän Tekniska Museet när Telemuseum avvecklades.

2)

3)

Henrik Lundin redogjorde att allt ännu inte lämnats ut till föreningen,
men att ett antal föremäl säldes pä den nyss avverkade anbudsauktionen
och att ytterligare föremäl kommer att bjudas ut pä liknande sätt dä de
överlämnats till föreningen frän Tekniska Museet. Föreningen har inga
möjligheter att lagra materie!.
Henrik Lundin meddelade att föreningen kontaktats av MariefredLäggesta järnvägsförening med önskemäl om hjälp att ställa deras telenät
i ständ. Beslöt mötet att föreningen bildar en arbetsgrupp som inledningsvis inventerar vad som behöver göras och därefter beslutar vad
föreningen kan erbjudajärnvägen. Henrik komrner att skriva en notis i
nästa nummer av Phonetiken och inbjuda medlemmarna att delta. Nägra
mötesdeltagare anmälde spontant sitt intresse.
Angäende föreningen webbsida föreslog Tommy Sundgren och Bengt
Lidforss att de tar fram ett förslag pä lösning som styrelsen rar ta
ställning till. Förslaget kommer att bl.a. innehälla inköp av en
användarlicens för lämplig programvara. Förslaget kommer även
innehälla beskrivning av hur utveckling, förvaltning och underhäll av
sidan skall göras. Förslagsställama uppmanade medlemmarna att bidra
med innehält till hemsidan. Mötet beslöt tilJsätta arbetsgrupp enligt
förslaget med Tommy Sundgren, Bengt Lidforss och Magnus Törnberg.

ÖNSKAS
Väggfästen till Televerkets
Diavox vägg nr 93 1-933.

Respons vägg, Dialog vägg nr 871 och

Jan Wirström, 070 715 67 05

I: En upphängningsbygel till äldre mikrotelefon av LM-modell.
2: Apparatsnöre med fyra ledare, textilomspunnen. Typ:F J 3000.
3: Vev till signalinduktor. Typ:FM 3202.
Stig Ame Lofthagen
tel: 08-590 80716
e-post: bigganlofthagen@hotmail.com
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ÖLLER
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3. Elokll'lska ringvork.
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7. Vel'k~yg och rcdskop.
8. Olvorse appar-ater-,
9. Asklcdaro.

Du kan läsa om Anton Henrik Öller i Tomas Söderbloms artikel
"En mästares hädanfärd" pä sidan 11 idetta nummer av Phonetiken.

Anbudsförsäljningen april 2010
Det var några år sedan som STSFs medlemmar senast gavs möjlighet att sälja och
köpa telerelaterade prylar via anbudsförsäljning i föreningens regi. Vi var därför
osäkra på hur stort intresset skulle bli för den försäljning som styrelsen beslöt att
genomföra under våren.
7 säljare, samt föreningen själv, anmälde objekt till försäljning. Med tanke på antalet
medlemmar var säljarna inte imponerande många. Förteckning med beskrivning av
119 objekt till salu gick ut med Phonetiken 2010/1 och beskrivningar och bilder har
också visats på STSFs webplats. Totalt inkom anbud från 33 medlemmar varav 24
blev (förhoppningsvis) lyckliga ägare till nya prylar. Ca 70 % av de 119 objekten
blev sålda och totalsumman av det försålda uppgick till ca 23 500 kr.
Jag hoppas att alla inblandade är nöjda med sina försäljningar/förvärv och att denna
typ av evenemang kan upprepas vid fler tillfällen framöver.
Rustan Gandvik
/administratör av försäljningen/

Slutpriser vid STSFs anbudsförsäljning 2010-04-04
objekt
nr

slutpris

objekt
nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3 551
500
200
515
1 000
901
900
800
1
121
251
311

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

slutpris
13
52-56
51-112*
213
100
20
20
23
-

objekt
nr

slutpris

objekt
nr

slutpris

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

500
250
52
52
52
156
223
223
-

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

20
36
100*
20
224
400
40
40
40

objekt
nr

slutpris

objekt
nr

slutpris

objekt
nr

slutpris

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

20
30
30
50
61
50
75
75
20-26
13
10
10
10

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

3 151
101
202
1 401
60
201
151
251
800
15
231
201

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

30
20
1 511
800
50
30
400
10
20
23
20

objekt
nr

slutpris

104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

40
174
10
20
40
40
25
602
50
-

*) Köpare bestämd genom lottdragning pga lika bud.
Försäljningsadministratör :

Rustan Gandvik

Opartisk kontrollant :

Eva Tållheden

