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Antonio Santi Giuseppe Meucci, född 13 april 1808,
död 18 oktober 1889, italiensk-amerikansk uppfinnare.
Bland annat menar man att telefonen var en av hans
skapelser. Meucci konstruerade år 1854 en form av
telefon, som förband
sovrummet med hans kontor.
Detta var en följd av att hans
fru inte kunde röra sig, då
hon led av svåra reumatiska
smärtor. Även tidigare hade
Meucci konstruerat en 		
		
rörtelefon (som trans
		
porterar ljud genom ett
		
rör) för att på en teater
		
sköta kommunikationen
mellan scenen och kontrollrummet. 2002 kom den
amerikanska kongressens representanthus fram till att
det inte var Bell som uppfunnit telefonen. Representanthuset ansåg att den riktiga uppfinnaren till telefonen
är USA-italienaren Antonio Meucci. Kanadas parlament
utfärdade dock en motresolution som erkände Bell
som telefonens uppfinnare. Då hade redan sedan länge
Charles Bourseul enligt vissa ansetts som telefonens
uppfinnare 22 år tidigare. (Källa Wikipedia).
Läs om Bosse och Dennys spännande jakt efter Antonio
Meucci i Havanna.
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Ordförande orerar
I och med förra nummret av Phonetiken så lämnade
Ove Svensson redaktörsskapet för tidningen.
Ove har med bravur snickrat ihop de flesta
nummer de senaste 6 åren. Han har dock lovat
oss att hjälpa till med förstasidans bild med
kompletterande text på sid 2 och jag är nästan
säker på att vi kommer att få se artiklar från Ove
i kommande nummer av Phonetiken. Ny redaktör
blir Agneta Iversen på Sollentuna Offset &
Digitaltryck. Hon har under flera år skött om
tryckningen så hon är väl förtrogen med Phonetiken.
Dock är hon inte telefonsamlare än, så vad som ska
in i tidningen måste vi själva få fram. Där kan du som läsare göra
en insats. Skicka dina förslag som vanligt till phonetiken@stsf.org.
Årsmötet blir i år på Teleseum i Enköping c:a 70 km nordväst om Stockholm. Teleseum ligger
inom försvarsmaktens område. Lite besvärligt blir det för våra utländska medlemmar som måste
i god tid skicka in en ansökan om att få besöka museet. Ber om ursäkt för att vi blev så sena med
den informationen men hoppas att den når alla som vill deltaga i tid.
”Visionen för Teleseum är att skapa en mötesplats för kulturhistoriska evenemang av olika slag
med totalförsvarsanknytning. Ett museum som inte bara visar den teletekniska utvecklingen av
militära och civila ledningssystem under 1900-talets senare hälft utan även fragment av svensk
försvarshistoria från Gustav Vasa fram till i dag. Teleseum ska även visa på den nytta och de
mervärden för svensk industri som utvecklingen av försvarsmaktens ledningssystem bidragit
med.”
Citatet ovan från Teleseums hemsida hoppas jag ska locka många deltagare till STSF:s årsmöte.
Kallelsen med information om mötet finns som vanligt på annan plats i tidningen.
Avslutningsvis vill jag bara säga att det har varit stimulerande att arbeta i styrelsen. Jag har fått
många nya vänner och lärt mig mycket under den tiden. Men nu är det dags för mig att ”lägga på
luren” och släppa fram nya krafter. Tack för de år jag fått förtroendet att leda föreningen!

						
Henrik
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Kassörens koll

Kassörens koll

Det har snart gått 6 år sedan årsmötet den 21 maj 2005 i

I höstas
när jag
alla dessa
underjordiska
Virserum
då besökte
jag utsågsentillavkassör
i föreningen.
Sedan ledningscentraler
kalla
krigets
dagar101
lade
märke till en
dess har jagfrån
vittjat
postbox
nummer
påjag
Postens
telefonapparat
som
jag aldrig
såg utofta
som en
företagscenter
i Farsta
minstsett
250 förut.
gånger.Den
Då detta
BC582,
menimed
20 linjer
istället
för på
10.väg
Någon
som vet
har skett
samband
med att
jag varit
till mitt
vad den
beteckning?
Det stod
ingetriktigt
på bottengym har
somför
ligger
i samma byggnad
hartyvärr
jag aldrig
plattan
som
det
brukar
göra.
reflekterat över det stora antalet besök. Det är först nu
när det är dags att lämna över stafettpinnen till nästa
kassör som jag inser vad mycket man hunnit med under
dessa år.
En snabb sammanställning ger att jag bland annat klistrat adresslappar och frimärken på runt
Medan alla funderar på detta kan jag passa
4400 kuvert, skrivit ut och följt upp cirka 1000
medlemsavier,
rapporterat
och
på att
nämna att det
återigenföreningens
är dags attkassa
betala
medlemsantal på 45 styrelsemöten, bokfört mer
än
1200
transaktioner
på
föreningens
konton
och
medlemsavgiften. Du som inte redan betalt
gjort 6 bokslut. Allt detta samtidigt som jagmedlemsavgiften
jobbat, totalrenoverat
mitt hus,
rest runt
i världen,
för nästa
år finner
i vanlig
skottat snö och gjort allt annat man normalt ordning
brukar göra
när
man
är
i
30-årsåldern.
ett inbetalningskort tillsammans med

detta nummer av Phonetiken. Sista in-

Trots allt arbete ångrar jag inte att jag ställdebetalningsdagen
upp som kassör. Det
har gett
migden
en unik
är inte
förrän
28:emöjlighet
februatt få vara med i händelsernas centrum och ari,
påverka
föreningsverksamheten.
Dessutom
men om du vet med dig att du brukarfår man
som kassör många trevliga kontakter, vilket glömma
inte minstså
gjort
att jag kunnat förvärva
en betalar
och annan
rekommenderar
jag att du
telefon till min samling.
redan idag. Den eventuella räntevinsten du gör

genom att vänta är mindre än 50 öre, vilket

blirkonstatera
just ingenting
nu när 50-öringen
Nu till min sista lägesrapport i vilken jag avrundat
återigen kan
att föreningens
ekonomi är
plockats
bort. finner du här intill. Budgeten hölls i
mycket god. Balans- och resultaträkningarna
för år 2010
princip, men de rekordbilliga medlemsmötena bidrog till en vinst på hela 5444 kr. Föreningen
harom
oförändrat
182 medlemmar,
förövrigt
är exakt lika många
somavsluta
när jag med
tog över
I hopp
en nollvision
vad gällervilket
försenade
medlemsavgifter
vill jag
att för 6
år
sedan.
Den
senaste
tiden
har
vi
tappar
två
medlemmar
och
samtidigt
fått
in
två
nya.
Vi21
hälsar
meddela att medlemsantalet nu är 182 stycken fördelat på 136 s k singelmedlemmar,
Frank
Johansson
och
Anders
Gustafsson
varmt
välkomna
till
föreningen!
familjemedlemmar, 14 europeiska medlemmar, 2 utomeuropeiska, 2 hedersmedlemmar
och 7 föreningsmedlemmar.

I och med detta återstår det bara för mig att tacka och önska den nya kassören lycka till!

God jul och gott nytt år!
Fredrik Roos
Fredrik Roos
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Kallelse till STSF:s årsmöte 2011
Tid: Lördagen den 16 april 12.00–17.00
Plats: Teleseum, Försvarsmaktens ledningsregemente, Regementsgatan, Enköping.
www.teleseum.se
Karta: http://www.teleseum.se/Karta%20lokal.pdf
Samling vid vakten/grinden kl. 11.55. När vi gått in kommer inga eftersläntrare in!
P-plats anvisas då! OBS! Giltig legitimationshandling erfordras vid besöket!
Program:
Kl. 12.00-12.30 Samling med fika.
Kl. 12.30-14.00 Årsmötesförhandlingar.
Kl. 14.00-15.00 Visning av museet
Kl. 15.30-16.30 Mat på regementet.
Kl. 16.30-17.00 Bakluckeloppis.

Museet ligger inom militärt området, varför föranmälan måste ske vid besök.
För
visning kontaktas Håkan Palm 070-6729316 eller Anders Gustafsson 070-8272697.
Anmälan.
Det är extra VIKTIGT med föranmälan till detta möte.

Det
går även
att maila
info(snabela)teleseum.se.
Museet
liggerbra
på militärt
område.
Anmälan med NAMN och PERSONNUMMER senast 1 april.
Anmälan kan INTE tas emot efter detta datum.

Det
behövs anmälan minst 20 dagar före besöket och giltig legitimationshandling erfordras v
Utländska medlemmar måste skicka in tidigare utsänd blankett senast 1 mars. Se nedan.
I anmälan anges namn och personnummer för alla besökare.
Anmälan till Mats Andersson på e-post kruthus@telia.com eller tel. 0225-61122, 10239

Museet är normalt öppet tisdagar 1000 – 1500. Annan tid kan överenskommas.
Välkomna önskar Styrelsen / Mats

Museum

Vakt
Promenadväg

Resecentrum

Regementsgatan
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Var det i Havanna allt började?
1 april 2009 kl. 06.20 satte vi oss på flyget för en ovanlig semesterresa för oss svenskar. Resmålet
var Cuba, efter byte av flyg i Amsterdam så bar det iväg över atlanten och mot Karibien. Efter en
lång men behaglig flygresa landade vi i Havanna omkring kl. 20.00 lokalt tid.
Ja, vad skulle vi göra där på detta ovanliga resemål?
Någon vanlig semesterresa ”ala” Mallorca hade vi förstått att det inte skulle bli, då vi försökt
läsa på så mycket vi kunde om Cuba och deras kultur och traditioner. Med facit i hand kan vi nu
säga att det var ett fantastiskt land som väntade oss helt olikt resemålen runt Medelhavet. Gamla
50-tals amerikanare, salsa, rom, cigarrer, den vita sanden på badstränderna ute på Varaderohalvön
och 28 graders härligt turkosblått vatten.
Sökte på Internet.
Men när vi satt hemma och planerade för resan och hade bestämt
vad vi ville göra på Cuba och lagt in alla ”måstebesök” och andra
sevärdheter så väcktes frågan, finns det något Telemuseeum i
Havanna? Det skulle vara synd att åka så långt och missa detta, om
det nu fanns något? Efter en del sökande på Goggles så hittade vi
en sida på spanska och där stog det skrivet Museo de las Telecomunicaciones och där var avbildat en konstig tratt med ett litet
kopparbleck i mitten och som var fäst på en kork och bredvid var
det en ett foto och namnet Antonio Meucci. Kunde det vara den
Meucci från Italien som skulle ha upptäckt överföringen av mänskligt ljud över ledning långt
innan Bell fick patent 1876? Och vad gjorde han i såfall i Havanna?
Flyttade till Cuba.
Jodå, mycket riktigt det var ”den” Antonio Meucci som med sin
Estere hade emigrerat 1835 från Italien till Havanna, Cuba.
Då han jobbade inom teatervärlden i Italien så fick han jobb på den
kända Gran Teatra De Tacon i Havanna och då han var tekniskt
begåvad så fick han en framskjuten position som tekniker med en
egen verkstad på teatern. På sin lediga tid så experimenterade
han med galvaniska strömmar och 1844 fick han beställningar av
Cubas arme att galvanisera och försilvra blankvapen, delar av
uniformer mm. I förlängningen började han också utföra experiment med elektroterapi på bl.a. sin hustru som var sjuk i reumatism.
Hans hem blev snart känt i Havanna där det utfördes elektroterapiövningar och även där fick han
förfrågningar från Cubas Regeringen att hjälpa bl.a. invånare med medicinsk elektroterapi. Det
ska vara vid en sådan här behandling som det första ljudet över en tråd ska ha upptäckts. Behandlingen ska ha utförts i slutet på 1849 på Tacons Theaters verkstad och Meuccis lägenhet som låg
bredvid varandra och bildade 3 rum + verkstad ihop.
Patienten skulle behandlas för outhärdlig migrän och då ska de små kopparblecken som var isolerade med kork ha använts och när Meucci slog till strömmen (114 volt) och patienten råkade få
ström på tungan skrek han till, då skulle Meucci ha hört hans skrik i det kopparbleck som han
själv hade hos sig. Meucci gick tillbaka till sin patient och justerade kopparblecket och bad mannen tala högt och så gick han tillbaka in till sitt rum och än en gång hörde Meucci mannens röst.
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Första gången.

Meucci skulle ha sagt, ”att han än en gång hörde mannens röst och den var klar och distinkt” .
Denna händelse beskrev Antonio Meucci som den första gången han hörde mänskligt ljud över
en ledning. (Se fig.2)

Han gjorde senare mer experiment och tillverkade en kon till instrumenten så det skulle rikta
ljudet bättre, han ändrade även strömstyrkan på batterierna så han var nere på mer behagliga
7-11 volt m.m.
					
					
					

Instrumenten både med och utan kon
skänkta till Museo de las
Telecomunicaciones

Flyttade igen.
I början på 1850-talet lämnar Familjen Meucci Havanna för att bosätta sig i Amerikas Förenta
Stater i staden Clifton (Staten Island) NY. Efter några år försämras hans frus tillstånd och hennes
reumatism gör att hon blir sängliggande och detta gör att Antonio återigen börjar exprimentara
med den”talande ledningen” eller som han själv kallade den ”Teletrofono”
Då deras sovrum befinner sig på andra våningen i huset där de bor
och han har en liten verkstad i källaren och ytterligare en verkstad
på gården så kopplar Meucci upp en ledning till respektive plats
och med tiden ska endast ett instrument ha används när de pratade
med varandra som fördes alternativt till örat och munnen.
Han var inte nöjd med ljudet och experimenterade vidare under
åren och under 1857 ska han ha konstruerat ett instrument med
en magnet och tråd runt en bobin, dessa delar hade han beställt
av Charles Chester i New York som tillverkade telegrafutrustning.
(se fig. A)
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Saknades $ 10.

Av olika omständigheter försvann Meuccis förmögenhet och han skadade sig mycket allvarligt i
en olycka då en ångpanna exploderade på en båt, likaså hade han inte lärt sig engelska tillräckligt
bra då han för det mesta umgicks med gamla landsmän så han hade svårt kunna göra sig förstådd
i de flesta situationer med den övriga befolkningen.
Han saknade även pengarna ($250) då han skulle registrera sitt patent i december 1871 och ansökte då om en juridisk försäkran om en framgångsrikt utvecklad uppfinning.
Under tiden han försökte skaffa pengar till sin patentregistrering fick Meucci hjälp av Western
Unions forskningslaboratorium men 1874 då han skulle förnya registreringen på sin uppfinning
hos patentverket så svek laboratoriet Meucci och hans kontakter där gjorde sig oanträffbara och
Meucci som nu bodde i landet på socialt stöd hade då naturligtvis inte råd själv att förnya sin ansökan på sin uppfinning, detta skulle ha kostat honom $ 10.(om detta skett hade Bell inte kunnat
få sitt patent 1876.)
Därför blev Meuccis ritningar och prototyper liggan
de hos Western Union laboratoriet och testades troligen
internt av nyfikna individer och ingenjörer och vad som
skrivs skulle en man med namnet Alexander Graham
Bell vid denna tidpunkt också ha nyttjat laboratoriets
tjänster och i början på 1876 lämnade han in sin patent
ansökan som vi vet.
Man kan undra om han tjyvtittade på Antonio Meuccis
handlingar?
Mer detaljer finns att läsa om Antonio Meucci som
person och de tidiga händelserna i USA i länkarna nedan
och även resolutionen No. 269 från USA; s representant
hus Sept. 2001 som behandlar Meuccis uppfinningen av
telefonen. Sen har vi inte i detalj granskat alla Internet
sidor om Meucci och hans telefonuppfinning utan bara
gjort ett litet sammandrag här i denna berättelse och det
är upp till var och en att läsa mer om Antonio Meucci
om intresse finns.
Ja detta var en lite tillbakablick på hur man upptäckte att man kunde överföra mänskligt ljud
över ledning år 1849 i Havanna när Alexander Graham Bell var 2 år och hur det sen gick när
Meucci flyttade till Amerikas Förenade Stater. Men nu tillbaka till letandet efter telemuseet i
Havanna.
Nu när vi hade läst om Antonio Meucci på den spanskspråkiga Cubanska hemsidan så började
vi leta ännu mer efter Meucci och hittade mer roliga sidor och fick då klart för oss de första
experimenten var gjorda i Havanna och då var det ett måste att besöka Telemuseet i Havanna
och se vad de kunde ha för ”godbitar” i sin utställning.

Mot Revolutionstorget.

Alla tänkbara adresser till museer i Havanna kunde vi hitta på nätet, men någon adress till
Telemuseet i Havanna kunde vi inte hitta över Internet så vi bestämde oss att vi fick ta tjuren i
hornen när vi kom fram. Efter att vi hade utfört en hel del av våra besök på de platser vi hade
planerat in så blev det dags att leta upp Telemuseet.
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Vi började titta i telefonkataloger och pratat med personal på Hotell National där vi bodde men
alla ruskade på huvudet, vi hade även skrivit ut den Cubanska hemsidan som vi hittade på Internet så de kunde läsa själva plus ett ex. på svenska så vi kunde peka på rätt mening när vi pratade
med Cubanerna, men ingen kunde hjälpa oss.
Vi fick visserligen några tips som vi följde upp men
inget Telemuseeum.
Vi intervjuade även de kunniga reseguiderna som fanns
på hotellen men inte ens de kunde hjälpa oss. Vi var
även inne på det anrika Hotell Telegrafo och tog en
cervesa i hettan och frågade om de visste vad vi kunde
hitta Telemuseet och vi fick förvisso något tips med det
var inte rätt det heller, när vi var på Hotell Telegrafo så
passade vi på att göra en rolig affär med personalen men
det är en annan historia värd att minnas.
Vi hade gett upp hoppet och begav oss tillbaka till Hotell National och tröstade oss med några
uppfriskande rom och pineappeljuce vid poolkanten…. och sa, det var väl som hemma i Sverige
att Telemuseet var nerlagt.
Då vi satt vid poolen och tröstade oss med romen fick vi en massa bra idéer så nästa dag var vi
på väg till Communicationsministeriet vid Revolutionstorget. För ska man få reda på något som
vi säger här hemma i Sverige så är det ju inte ”arselet”
utan huvudet som man ska prata med. Så mot
Ministeriet i en trehjulig cokotaxi i 2 milijonerstaden
Havanna.
Välbehållna men halvt koldioxförgiftade i den öppna
coko-taxin stegade vi in i Ministerier beredda att
under gevärshot bli förda till första bästa förhörsrum,
men var gör man inte för hobbyn.
Döm om vår förvåning inga beväpnade vakter, men
det liknade ett museum men vi såg inga telefoner där
vi stod innanför dörrarna. Nu kom det personal och mötte oss och hälsade oss välkomna till
Postmuseet på Cuba, vi hälsade artigt och halade fram vår slitna utskrift från internet.
Efter ett tag så förstod vi varandra och personalen verkade vad överens och nickade och ringde
ett samtal och kom tillbaka och sa att nu visste de
var Museo de las Telecomunicaciones låg i Havanna.
Fram med kartan och ringa in adressen, ett snabbt tack
och adjö och in i en vanlig taxi mot Telemuseet.
Äntligen framme och vi gick in och var beredda att
fråga oss fram som innan, men direkt innanför
huvudentreen till höger hittade vi det vi sökt
Det var inte nerlagt.

Röksignaler.

Väl inne i lokalen hittade vi direkt till höger utställningen om Antonio Meuccis första försök.
Det var några skärmväggar och en monter att beskåda.
En ung Cubanska kom fram till oss vi förstod efter en stund att hon bara var där tillfälligt under
lunchen och ingenjören skulle komma snart.
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Vi lyckades förklara var vi kom ifrån och vårt intresse för gamla telefoner och hon nickade och
gemensamt gick vi runt i det lilla museet och tittade på utställningarna.
Museet var uppbyggt på ett bra sätt med olika telefon och telegrafapparater även taxen och cobran fanns representerade i museet, sen fanns även en avdelning med några gamla stolpar med
linjebyggnad och en kabelkällare som visade hur det ser ut där, vidare fanns det lite gammal
växelutrustning i drift så man kunde prova på att ringa till varandra.
Efter en stund kom ingenjören och en följeslagare in i lokalen för de hade då hört att det fanns
besökare på museet och det var kanske ovanligt, vad vet vi?
Vi förklarade igen var vi kom ifrån men hans engelska var lika dålig som vår spanska men då
det gällde telefonen så finns det som bekant inga språkbegränsningar så efter ett tag var det bästa
samförstånd och hans viktigaste fråga till oss var hur långt vi hade hunnit med automatiseringen
av det svenska telenätet. Vi svarade halvvägs och att i norrland använde vi fortfarande röksignaler
och han blev nöjd med det svaret. Nä, vi svarade stolt att det var klart för minst 25-30 år sedan.
Efter ett tag tackade vi för oss och gick ut i den underbara värmen och sa att nästa gång vi kommer
till Havanna så ska vi försöka få tillstånd komma in i deras förråd och titta efter mer godbitar och
kanske har de någon slags försäljning av dubbletter eller något annat trevligt.
Med facit i hand det var värt alla problem och 2 dagars sökande med att hitta dit och skulle någon
av er läsare ha vägen förbi Havanna så glöm inte att titta in på deras museum.
Och här några bilder från besöket.
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Nöjda med dagen tog vi en taxi tillbaka till Hotel National och drog oss åter ut
till poolområdet.
Där en gång Johnny Weissmuller, Winston Churchill, Nat King Cole och vi badat.

Vi som var där, tackar för att ni läst om vårt besök på
Museo de las Telecomunicaciones
Havanna,Cuba
Denny Wahlström och Bosse Munkhammar med respektive
Några länkar:
http://www.cubasi.cu/vistaspanoramicas/museocumunicaciones.html
(bilden går att snurra 360 grader)
http://www.icehouse.net/john1/mucci.html
http://www.chezbasilio.it/havana1.htm
http://files.meetup.com/1004848/MeucciMarch07.pdf
Även på YouTube, sök på: Meucci the real inventor of the telephone - part 1-4.
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Eskilstuna-Torpa-Kungsörs telefonförening.
Historik om tidig telefonverksamhet.
När Telegrafverket började överta de många privata telefonföreningar som fanns i landet, köptes
Eskilstuna - Torpa/Kungsörs och Torshällas telefonföreningar upp år 1891. Eskilstunaföreningen hade 218 abonnenter, och Torshälla 14. Många, små föreningar hade inte de ekonomiska
resurserna som krävdes för att byta ut telefonapparater och ledningsnät som motsvarade de
tekniska krav som ställdes, för att kunna utväxla långväga telefontrafik i det riksnät som Telegrafverket nu byggde. Av detta skäl fanns det föreningar som överläts fritt till verket, eller lades
ner. Eskilstuna och Torshälla fick dock ersättning för sina anläggningar. Tidigare hade apparatur
och ledningsnät främst varit avsedda för trafik inom egna orten. Ofta var abonnentledningarna
enkelledare med jord som återledare. Ett system som skapade problem med störningar och
överhörning mellan näraliggande abonnenter. Abonnemangsavgiften, både i Eskilstuna och
Torshälla, var år 1891 hela 50 Kronor, vilket tyder på att endast myndigheter, företag m.fl. hade
råd att hålla sig med nymodigheten telefon.
Den sista privata telefonförening som lades ner, var i Malung år 1964. Den bar namnet Grönlands telefonförening, och hade växlar i Malung och Malungsfors med totalt över 700 abonnenter. I många fall med delade linjer. Orsaken till att Grönlands telefonförening överlevde så
länge, var att skogsbolagen subventionerade verksamheten. Innan mobiltelefoner och bekväma
komradiostationer fanns, behövde de som verkade i skogen ändå samband för logistik och
säkerhet. Detta ordnades genom att skogslagen ”hakade på” någon linje som passerade skogen
och ordnade återledare med en jordspets och anslöt till en telefonapparat av lokalbatterityp med
vevgenerator för ringsignal. Uppringning till abonnenter som delade på en linje, skedde genom
kodsignalering. A-abonnenten kallades upp med två ringsignaler, B-abonnenten med tre signaler
etc. En signal, var förbehållet anrops och slutsignalering till växeltelefonister.
						
						
Jan Andersson

Företagens arkiv Eskilstuna har urkunder om föreningen Eskilstuna-Torpa/Kungsörs telefonförening.
Övriga källor: Boken ”Hallå” av Jan Gernert
Uppsala universitet: Div. avhandlingar gällande infrastruktur/ekonomi.
		
Anm. Jag var 1963, som ung linjearbetare på Televerket, med om kabelarbeten i det kullerstensbelagda torget vid gamla rådhuset och kyrkan i Torshälla. Vi stötte oväntat på en gammal blymantlad 4-skruvskabel. (Fyra ledare sammanflätade). Det enda mitt arbetsbefäl kunde få fram
genom studien av en mycket gammal karta, var att den var noterad som ”interurban-kabel”
d.v.s. mellanortskabel. Om kabeln hade använts för trafik mot Eskilstuna, eller för via-trafik mot
Västerås eller Kungsör, kunde inte utrönas. 4-skruvsutförandet talar för att det var en fjärrkabel,
då den medgav bättre utnyttjande genom inkoppling av fantom, (spök) -transformatorer, som
gav en tredje linje ”gratis” på de två stamlinjerna som en 4-skruv gav.
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Tillägg till artikeln om Korsnäsrännan.
Efter att min artikel ”Korsnäsrännan och dess märkliga telefonledning” hade publicerats i nr.
3/2010 av Phonetiken har jag konstaterat att skyltningen vid avfarten till Hyttön vid något tillfälle
har ändrats. Den som händelsevis färdas längs E4:an i trakterna och är intresserad av en titt bör
istället hålla ögonen på namnen Älvkarleby, Älvkarleö samt Laxön, som numera anges vid den
aktuella avfarten. I övrigt gäller vägbeskrivningen i artikeln.
Korsnäsrännan finns även att bese på Internet under webbplatsen ”Övergivna platser”. Sök upp
adressen www.jornmark.se och klicka vidare från startsidan till ”Infrastruktur vid Dalälven”.
Observera att objektet kommer ganska långt ned på sidan bland många andra, som dessvärre inte
listas i bokstavsordning. Här kan tilläggas att fotografen har råkat besöka Korsnäsrännan vid ett
tillfälle då den var torrlagd, normalt är den vattenförande.
Raimo Kultala
Rättelse till artikeln om de privata telenäten i föregående nummer.
I artikeln ”Några ord om de sista privata telenäten i Sverige före avregleringen” i nr. 4/2010 av
Phonetiken har en kommentar till tabellen på sid. 15 tyvärr fallet bort vid redigeringsarbetet.
Nedan återges kommentaren, som hör ihop med de asteriskmärkta längduppgifterna för ledningsnäten.
*För vissa år anges minilängden till 30 km hos Grönlands telefonförening anges och maximilängden till 433-530km hos Malungsfors telefonförening. I jämförelse med apparatbeståndens utveckling förefaller uppgifterna felaktiga och har därför uteslutits ur sammanställningen.
Raimo Kultala

Ebonit, shellack, polityr,
mässing, skruv, kordongmuttrar,
plexiglas, kork mm.

MATERIAL
Östgötagatan 26
116 25 Stockholm

www.materialbutiken.se
Det vi inte har försöker vi skaffa.
Kontakta Jan Wirström 070 715 67 05 eller
jan@materialbutiken.se
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Verksamhetsberättelse för 2010
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning
				
Ordförande:		 Henrik Lundin
Vice ordförande:		 Terje Eriksson
Kassör:		 Fredrik Roos
Sekreterare:		 Leif Kindahl
Vice sekreterare 		 Mats Andersson
Suppleanter:		 Bengt Stenfelt och Bengt Almqvist
Styrelsen har haft tio protokollförda möten, varav ett extramöte.
Två medlemsmöten har hållits.
Föreningens årsmöte hölls lördagen den 17 april i på Arbetets Museum i Norrköping, där 21
medlemmar deltog. Medlemmarna samlades till gemensam brunch i muséet. Utöver sedvanliga
årsmötesförhandlingar fanns inga frågor väckta av styrelsen eller av medlem¬mar. Efter mötesförhandlingarna gav Leif Kindahl en presentation av sin forskning med titeln ”Vinnare och förlorare - liberaliseringen av telekommunikationer i Sverige”. Därefter gav Tomas Söderblom en
uppskattad beskrivning om sitt forskningsarbete kring den tidiga telefonin och vilka teman han
avser presentera som artiklar i Phonetiken under det kom¬man¬de året. Mötet avslutades med
en presentation av muséet följt av enskilt muséebesök, samt därefter traditionsenlig bakluckeloppis/bytesstund på parkeringen.
Höstmötet hölls den 23 oktober då medlemmarna besökte Tekniska Museet i Stockholm.
Besöket inleddes på museets café där föreningen bjöd på macka och läsk. Därefter fick medlemmarna en spännande och uppskattad presentation av unika telefoner av Anders Lindeberg-Lindvet vid muséet. Föreningens medlem Tomas Söderblom gav en intressant presentation kring Ericssons bokföring i slutet av 1800-talet. Mötet avslutades med ett besök vid den rekonstruerade
optiska telegrafen på Gärdet och studier av dess manöverorgan för att ställa in telegrafluckorna,
”regeringen”. Därefter vidtog en traditionell bakluckeloppis/byteshandel. Ca 30 medlemmar
deltog.
Under året har anbudsförsäljningsverksamheten åter tagits upp. Rustan Gandvik har åtagit sig
en sammanhållande roll. Ett regelverk för anbudsförsäljning har fastställts och en första omgång
genomfördes under våren. Utfallet blev blandat och ca 30% av det utbjudna blev inte sålt. Efter
en medlemsenkät i Phonetiken har styrelsen beslutat fortsätta verksamhet¬en. Tidpunkt för ny
försäljningsomgång har dock ännu inte fastställts.
Medlemstidningen Phonetiken har kommit ut med fyra nummer under verksamhetsåret.
Under året har arbetet med revision av föreningens hemsida fortskridit.
Antalet medlemmar har minskat med 8 stycken sedan föregående år och var vid december
månads utgång 182 medlemmar (136 enskilda, 21 familjer, 14 övriga EU-medlemmar, 2 övriga
utländska medlemmar, 2 hedersmedlemmar, 7 föreningar).

Leif Kindahl, sekr.				
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Henrik Lundin, ordf.

BALANSRÄKNING 2010
BALANSRÄKNING 2010
Tillgångar

Ingående saldo

Förändring

Utgående saldo

Tillgångar
Varulager
Kontanter
Varulager
Plusgiro
Kontanter
Kapitalkonto
Plusgiro
Summa
Kapitalkonto

Ingående
1 400saldo
1206
400
9206
521
42
605
9 521
53 605
732
42

Förändring
-100
-52
-100
-1-52
914
4 114
-1
914
2 114
048
4

Utgående
1 300saldo
1154
300
7154
607
46
719
7 607
55 719
780
46

Summa
Skulder och eget
kapital
Skulder och eget
kapital
Eget kapital
Åretskapital
resultat
Eget
Förbetalda
avg.
Årets resultat
Summa
Förbetalda avg.

53 732

2 048

55 780

34 462
8 335
34
462
10
935
8 335
53
732
10 935

8 335
-2
891
8 335
-3
396
-2 891
2 048
-3
396

42 797
5 444
42
797
7
539
5 444
55
780
7 539

Summa

53 732

2 048

55 780

RESULTATRÄKNING 2010
RESULTATRÄKNING 2010
Intäkter
Intäkter
Medlemsavgifter
Anbudsförsäljning
Medlemsavgifter
Försäljning telefoner
Anbudsförsäljning
Försäljning telefoner
övrigt
Försäljning
Summa
intäkter
Försäljning
övrigt

27 007
1 007
882
27
700
1 882
400
700
29 400
989

Summa intäkter
Kostnader

29 989

Kostnader
Inköp STSF-muggar
Tryck STSF-muggar
av Phonetiken
Inköp
Förändring
av lagervärde
Tryck av Phonetiken
Förbrukningsmateriel
Förändring av lagervärde
Styrelsens verksamhet
Förbrukningsmateriel
Höstmöte verksamhet
Styrelsens
Årsmöte
Höstmöte
Kontorsmateriel
Årsmöte
Övriga trycksaker
Kontorsmateriel
Avgift för
stsf.org
Övriga
trycksaker
Postbefordran
Avgift
för stsf.org
Plusgiro och postbox
Postbefordran
Summa
Plusgirokostnader
och postbox

800
9 800
789
100
9 789
89
100
0
89
1 269
0
2 269
560
1
35
2 560
633
35
217
633
6 019
217
2 019
145
6
23
656
2 145

Summa kostnader
Rörelseresultat

23 656
6 333

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Skatt
Ränteintäkter
Skatt
Årets resultat

6 333
114
1 003
114
1 003
5 444

Årets resultat

5 444
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Valberedningens förslag inför styrelseval vid STSF:s årsmöte 2011.
Valberedningen har bestått av: Tommy Sundgren och Gunnar Modig (sammankallande) samt suppleanten Bert Rockenstedt (inkallad på grund av det stora antalet
samtal för att hjälpa till att ringa runt bland medlemmarna).
Valberedningens förslag:
Ordförande: --- Vi har ej kunnat finna någon som är villig att ta på sig detta uppdrag.
Därför överlämnar vi frågan till styrelsen.
Styrelseledamot 1: Nils-Erik Gustafsson, har även lovat ställa upp som kassör.
Styrelseledamot 2: Lars Lindström.
Styrelsesuppleant 1: Hans Ekerås
Styrelsesuppleant 2: Kåre Wallman
Revisor 1: Magnus Thörnberg
Revisor 2: Tomas Söderblom
Revisorssuppleant: Bengt Svensson
Täby 2011-01-30
--------------------------------Tommy Sundgren

----------------------------------------Gunnar Modig

Systemet för telefonnummer ändras.
Systemet för telefonnummer är föråldrat och måste förändras. Enligt Post- och telestyrelsen
kan det leda till att nya telefonnummer införs. Tekniken gör att svenskarnas krav på funktioner
i telenätet ändras. Många kommer vilja kunna ta med sitt telefonnummer utomlands tillfälligt
eller ha samma nummer på sin mobiltelefon.
Nummerplanen, som den är konstruerad i dag med riktnummerområden och massa olika regler
kring det, är lite omodern i sin konstruktion. Då vill vi försöka göra förändringar så långt det
går, inom rimliga gränser, säger Bo Martinsson på Post- och telestyrelsen, till Ekot.
(Sveriges Nyheter)
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Skogstelefonledningar
I vårt land har telefonledningar i viss grad byggts i de norrländska ödemarkerna genom att levande
träd har utnyttjades som substitut för stolpar. Trådarna lades upp i krokmonterade isolatorer av gängse
typ och linjerna byggdes även för övrigt i stort sett på samma sätt som stolplinjer. Utomlands har
det utvecklats mer sofistikerade linjebyggnadsmetoder som har syftat till att öka driftsäkerheten hos
dylika linjer, varför en kortare orientering i ämnet kan vara av intresse. Följande är ett kort referat av
en artikel ur årgång 1932 av Ericsson Review, i vilken beskrivs linjebyggnadsteknik för skogslinjer
som har utvecklats i USA.
Skogstelefonledningar av aktuell typ byggdes lämpligen i enkeltrådigt utförande. Som fästpunkter
för ledningstråden utnyttjades träd av lagom grovlek. Stammen måste vara tillräckligt kraftig för att
trädet inte skulle svaja alltför mycket vid blåsigt väder, men å andra sidan inte grövre än att klättring
med stolpskor var möjlig. Vid behov kvistades träden upp till omkring 6m höjd, vilken också är den
position där tråden fästes.
Ledningen hängdes upp i träden
med hjälp av ringformade isolatorer
i vilken den löpte genom ett hål i mitten. För att underlätta monteringen
bestod isolatorn i själva verket av två
halvor, vilken hopfogades genom att
järntråd najades i ett spår som gick
runt dess periferi. Järntrådens andra
ände, som formades till en ögla,
fästes vid trädstammen genom att en
märla inslogs i densamma. Isolatorns
utseende och olika utföranden av
dess infästning visas i fig. 1.

Två typer av trådföring förekom, vilket visas i fig. 2 och 3. Vid den ena varianten drogs ledningen i
sicksack mellan träden, medan den hos den andra typen uppsattes i mjuka böljande svängar. Vid båda
uppläggningsmetoderna drogs isolatorerna ut från trädstammarna vid trådens uppspänning, varvid
ledningen följaktligen svävade fritt mellan träden. Det kan förefalla att den krokiga trådföringen innebar ett stort slöseri med linjetråd, men faktum är att trådåtgången ökade med bara ungefär 20m per
km jämfört med en stolplinje.
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Tråden spändes mycket löst så att det på ett normalt spann om 30 m uppstod en nedsänkning
på hela 1,25 m i runda tal. Detta motsvarar 4-6 gånger mer än vad som förekom i ett normalt
spann hos stolplinjer. Tanken bakom det hela var att tråden genom den lösa inspänningen skulle
dras ned till marken utan att brista i händelse av att träd föll över ledningen. Vid mer omfattande
ödeläggelse av skogen brast isolatorfästena, vilket tillät neddragning av ledningen även längs
längre sträckor utan att trådbrott uppkom.
Man skulle kunna tro att en nedfallen ledning alltid betydde detsamma som trafikstopp. Faktum
är dock att erfarenheten har visat att så länge jorden var torr eller frusen så kunde tråden ligga
på marken längs långa sträckor utan att avledningen blev värre än att ledningen hjälpligt kunde
användas för telefonering. Ledningen kunde till och med ligga inpackad i snö så länge den var
torr. Den enkeltrådiga konstruktionen hade i detta avseende ett övertag gentemot en parledning i
det att den sistnämnda riskerade att drabbas av kortslutning alltför lätt.
Anläggandet av skogstelefonledningar enligt de amerikanska metoderna var märkligt nog
ingalunda billigare än byggandet av stolplinjer i de allra flesta fall. Utgiftskontot belastades av
att den ”avbrottsfria” konstruktionen krävde grövre ledningstråd och ett ökat antal isolatorer
samt en större arbetsinsats vid trådens uppsättning och inspänning än en stolplinje. För den
sistnämnda linjetypens vidkommande hölls kostnaderna nere av att stolparna inte behövde vara
impregnerade i dessa sammanhang och kunde tillverkas på plats. Skogslinjen kom till sin rätt
främst i skogar där risken för vindfällning var stor, varvid byggandet av en stolplinje hade krävt
stora insatser med röjning av ledningsgatan för att säkerställa en rimlig driftsäkerhet.
Som avslutning visas i vidstående figur, som är hämtad ur Elektrisk Bureaus katalog över linjemateriel från 1938, en norsk typ av
isolator för skogstelefonledningar. Den norska varianten hade ett
snedskuret spår längs sidan genom vilken tråden träddes vid monteringen. Genom den kraft som den spända ledningen utövade på
infästningstråden hölls isolatorn i rakt läge och tråden hindrades
därigenom från att glida ut genom spåret.
Raimo Kultala

Auktioner i Köln och Stockholm
Jag har underhand fått information om att storsamlaren Jan Westas telefoner skickats till Auction Team Breker i Köln. Vad jag kan få fram av deras hemsida www.breker.com så kommer en
auktion den 28 Maj som innehåller ”Office Antiques” där telefoner brukar ingå. Nästa auktion
på samma tema kommer den 19 November.
I tidningen Antikvärlden nr 2 år 2011 finns två sidor (18 + 19) om auktionerna efter storsamlaren Jan Westas. De skriver att den 24 - 26 maj säljs en del föremål på Stockholms auktionsverk
och den 28 maj på Technica och Leksaker på Auction Team Breker i Köln.
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Henrik

Önskas
Finns det någon i STSF som kan hjälpa mig att renovera / restaurera mina gamla BC 312
telefoner, 2 st. Naturligtvis mot ersättning. Det jag är mest intresserad av är att få telefonerna
till nyskick. Med vänliga hälsningar. Mina kontaktuppgifter är som följer:
Michael Sjöborg, Kattsundsgatan 12, 211 26 Malmö, Mobil: 070 - 526 56 00.
Svart mikrotelefon (lur) till Telia telefonen Respons. Henrik 08 - 754 33 47.
Tidskrifter från L M Ericsson & Televerket sökes.
Ericsson Review, årgång: 1935 och tidigare, 36 (nr. 1), 38 (nr. 2-4), 41 (nr. 4), 42-45, 48 (nr. 3),
55 (nr. 1), 72 (nr. 2) samt 77 (nr. 1).
Sveriges officiella statistik, Telegrafväsendet, årgång: 1910 och tidigare.
Sveriges officiella statistik, Telefon och telegraf, årgång: 1942 - 43.
Sveriges officiella statistik, Televerket, årgång: 1962/63.
Teknisk bilaga till Kungliga Telegrafstyrelsens Månadscirkulär, årgång: 1902 och tidigare.
Teknisk bilaga till Kungliga Telegrafstyrelsens Månadscirkulär, årgång: 1904-20.
Tekniska meddelanden, årgång: 1921-23, 33 samt 46-48.
TELE, årgång: 1966-69, 71, 72 (nr. 4), 77 (nr. 4) samt 82 (nr. 2).
Svar önskas i första hand per E-post: raimo.kultala@tele2.se
Jag kan också nås på telefon: 026 - 25 21 65 (Fråga efter Raimo.)
Raimo Kultala
Signaltrumpet / visselpipa till magnettelefon, Två st klangar diameter 54 mm.
I.r.jacobsson@telia.com 08-50 03 13 07
X-Y väljare. 500 väljar stativ eller delar till ett stativ. Beskrivning/kretsschema på tgv 20-nr
snabbväxel.
Beskrivning/kretsschema på tgv 5 och 10-nr linjetagare. Kopia eller pdf går bra.
Magnus Thörnberg magnus@technotel.se 070-7737035
Två fungerande mikrofonkapslar för CB/AT enl. bild. För användning i BCV, BC 310, BC 330
etc. På bilden betecknade A0029154/00. I Ekeberg: Telefoni, del II beskrivna som typ FL 5212
med motståndet ca 350 ohm.
Michaël Stenberg zelig@telia.com 040-26 52 16 (kvällstid)

Finnes
Ovanlig skönhet avyttras mot rimlig ersättning: Väggapparat fabr. LME. Typ nr; “DAS 2001”
h=40cm, b=23, dj= 14, årgång 1941. ole.jacobsen@telia.com eller:08/7541440.
Hej STSF! Om erbjuder medlemmar i STSF 10% rabatt på de Ericofon-relaterade saker som jag
säljer via hemsidan http:www.e-presentkort.com Mvh Ulf. http:www.e-presentkort.com. el.
uffean@gmail.com
Boken ”100 år med Vasa Telefon 1882 – 1982” Skriven på svenska.
Boken ”Kabelleger aus aller Welt”. Skriven på Tyska. Handlar om sjökabelutläggningsfartyg.
Boken ”Automatik för Miljoner”. Handlar om Televerkets verkstadsrörelse.
Boken ”Svenska Telegrafverket del VI, 1946 – 1965”.
Henrik 08 - 754 33 47.
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Små nyheter för 38 år sedan…
I höstas fick STSF överta några intressanta småsaker från TM. Bl.a. en fingerskiva där det i
fingerstoppet stack ut en 3 dm långt vitt snöre. När jag drar i snöret så rör sig fingerskivan!
Vad var nu detta? Jo, efter en del letande hittade jag svaret i en ”TELE” från 70 talets början.
Den var avsedd för handikappade som inte kunde manövrera fingerskivan med fingrarna.
Med t.ex. foten kunde man dra i snöret till den önskade siffran. Pust, vad jobbigt det måste ha
varit att slå t.ex. 8 siffror rätt. Ja nog kan vi vara glada att den tekniska utvecklingen för länge
sedan överflödiggjort dylika produkter.
De tre andra fingerskivorna vet jag däremot inget närmare om, kanske har vi någon expert i
ämnet bland oss?

Ole
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