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Välkomna till ett nytt nummer av 
Phonetiken. 

Omslagets framsida visar en thailändsk blankled-
ningsstolpe omgiven av dekorativ grönska. 
Med tanke på hur teleledningar i Thailand brukar se 
ut är linjen välbyggd. Dock har improviserade lösnin-
gar kommit till användning i viss mån, vilket märks 
bl.a. av att stolpen är hopfogad av järnvägsräls. 
Transponering (korskoppling) brukas tydligen i 
Thailand som medicin mot överhörning då 
transponeringsdon kan urskiljas på bilden. Regeln 
i stolptoppen bär två ledningspar med tätt hoplagda 
branscher, som troligen är avsedda för drift av 
12-kanals bärfrekvenssystem. Fotot har ställts till mitt 
förfogande av föreningens förra ordförande, Henrik 
Lundin, som vintern 2009 turistade i Thailand.
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Ordförande orerar

Då är ännu en sommar på väg in i en höst med 
mörker, kyla och regn, men också tid för 
svampplockning och en god bok framför en 
sprakande brasa. Det har ju även handlats en 
del på sommarens alla antik- och veteran-
marknader, auktioner och besök hos antik-
handlare, så det blir många sköna timmar i 
apparatverkstaden med renoveringar.  
Jag hade själv lyckan att komma över sju mer 
eller mindre slitna apparater som ska få nytt liv 
om några månader.   
Föreningen kommer att minska lagret av 
apparater och reservdelar under hösten och 
vintern så då har ni möjlighet komplettera med mer höst och vinterarbete. Vi inleder med en 
auktion och loppis på höstmötet där alla som vill kan både sälja och fynda. Under vintern kom-
mer vi att köra en ny anbudsauktion på sedvanligt sätt med Rustan som sammanhållande kom-
missarie, så håll ögonen öppna för mer information i kommande nummer.
På höstmötet kommer vi att prova ett nytt upplägg för det som förut varit bagageluckeloppis på 
våra möten. Ibland har det varit en formidabel rusning när luckorna öppnats för att hitta just den 
mest eftertraktade apparaten. Den lycklige vinnaren var att gratulera medans andra snopna fick 
stå med lång näsa. Så nu ska vi testa med loppis för alla prylar med förutsatt pris lägre än 100 
kronor medans allt det dyrare få gå på auktion. Då får alla chansen att bjuda och antagligen blir 
priset också det rätta.
Jag vill även ha synpunkter på om vi ska hyra en medlemslokal givet vi har en ekonomi som 
tillåter det. Lokalen borde användas för olika träffar, gemensamt renoveringsarbete, kurser i 
lackering etc. Men det skulle inte fungera om vi hyr en lokal som sedan inte utnyttjas, så hör av 
er med de synpunkter ni har.

Tommy   
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MEDLEMSMATRIKELN kommer med nästa nummer av Phonetiken.
Använd tiden till att kontrollera dina uppgifter i matrikeln och särskilt E-postadressen. 
Vid varje grupputskick får vi c:a 10 mail i retur. Anmäl dina ändringar till STSF styrelse 
på: info@stsf.org.
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Äppelbo i Västerdalarna, den 1:a Juli
Alla var där, på Auktionen av Jan Westas återstående 
lösöre. I alla fall de som var intresserade av det oerhört 
stora utbudet av motorcykelmotorer och bildelar samt 
diverse almogeföremål. Det fanns de som rest från 
Norge, Tyskland och Nederländerna. Telefonapparater 
och två bedagade växlar drog så få intresserade som 
fyra samlare och några antikhandlare. Men det var 
motorer och allmoge som stod för hela showen som 
började klockan 10 efter ett par timmars visning.

Uppskattningsvis 500 personer trampade omkring i 
området där alla stora tingestar placerats utomhus på 
lastpallar medans allt mindre fanns i ett relativt stort 
uthus. Där var t.ex. flera hyllmeter med reservdelar till 
Thulinbilar (en kylare gick för 35.000), en släpvagn 
med 20-30 radioapparater, två moraklockor och en 
handjagad Shell bensinpump. Bara ett löst pumpglas 
normalt monterat överst på pumpen, inbringade 5000 kronor.

På ett långbord låg alla de telefonapparater som inte passerade igenom Peter Pluntky’s filter till 
stads- och kvalitétsauktionerna. Gott och väl hälften av apparaterna på bordet var norska såsom 
modell ”1906” i plåt och väggapparaten EBN ”1899” medan den resterande delen naturligtvis 
var svenska bordsmodeller, AB112 osv. 

Framåt lunchtid började regnet så sakta strila på de församlade men leden tunnades inte ut för-
rän framåt tre-fyra på eftermiddagen. Och då hade bara några få telefonapparater auktionerats 
ut, bl.a. en liten kartong med 50-70 trattar och lösa trattfästen. Jag hängde med till 800 men en 
handlare från Gävle pungade glatt ut med de 1400 som blev slutpriset. En vägglinjeväljare från 
Iwan Zandén i Stockholm blev däremot min för 700. Antagligen är den från en Telefonförening 
och om någon läsare känner till mer är jag intresserad. Det kanske kan bli en artikel i tidningen. 
När klockan närmade sig åtta på kvällen 
hade mina ben fått nog. Då var nästan 
alla telefon- och radioapparater kvar och 
kanske 50 tappra personer. Så vitt jag vet 
höll auktionen på en god stund efter 22 
på lördagskvällen men då var jag på väg 
ner i sängen för att vila inför nästa dags 
antikmässa i Åmmeberg.

Tommy 
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Fjärrskrift, berättelse om tillkomsten av en lång skrift.

Författarinnan Lotta Lotass med förlaget Drucksache hade under 2010 arbetat på en skrift som 
de önskade publicera i remsliknande form. 
De hade som förebild ett ark papper med skrift på klistrade remsor. Kontakt hade tagits med 
Tekniska Museet och med Sveriges Telehistoriska SamlarFöreningen för att ta reda på hur man 
kan skriva sådana remsor.   
Henrik Lundin kontaktade mig och föreslog att jag skulle undersöka hur att göra utskriften och 
kanske även hjälpa till med att få det utfört. Sagt och gjort, medarbetarna i Drucksache kom på 
besök hos mig i Hägernäs i början av oktober 2010 för att prata om projektet.

I min tankevärld handlade det om att skriva ut en pappersremsa med text från någon A4-
sida och få den snyggt uppklistrad på ett pappersark. För ändamålet fanns hos mig två olika 
fjärrskriftsmaskiner, en Siemens T68 som skriver text på pappersremsa och en Siemens T100 
som skriver direkt på pappersark. Det skulle vara ganska enkelt att få till en eller fler kopior av 
skriften till och med, om jag först gjorde en hålremsa med texten och därefter använde hålrem-
san i en remsläsare för utskrift; en lite omständlig typ av kopiering, alltså.

Ett första besök...
Drucksache kom alltså på besök - Emi-Simone Zawall, Jacob Grønbech Jensen och Rikard 
Heberling. Fulla av vetgirighet, energi och ivriga med att få igång projektet var de intresserade 
av att titta på radioprylar, telegrafapparater och fjärrskrivare. Jag berättade om hur trafiken med 
fjärrskrift startade för länge sedan och förklarade hur det fungerar. De berättade om projektet 
Fjärrskrift.    

Fundering, prov och kontroll av utskrift. 
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Lottas text...  
Den var i konceptform tio A4-sidor sammanhängande text, 28 rader per sida med 75 nedslag 
per rad. Inget komma, ingen punkt, inga skiljetecken - bara en lång text. Varje A4-sida innehöll 
ungefär 2.100 tecken och hela texten blev cirka 20.000 tecken lång, allt som allt. Önskemålet 
var att få texten utskriven på pappersremsa i ett sammanhang, inga kontrolltecken som rad-skift 
eller vagn-retur fick synas på remsan, endast texten som en lång rak följd av ord.      

Nu hade vi några saker att ta itu med!  En sak handlade om inmatningen av text. Texten skulle 
ta ett par timmar att skriva in för en van skrivmaskinstjej som skriver ungefär 200 nedslag i 
minuten. Nu är inte jag en van skrivmaskinstjej, så inmatning för hand var inte att tänka på. 

Då kan man i stället tänka sig elektronisk omvandling från ASCII-kod, där texten redan finns i 
PC-världen, till BAUDOT-kod, som är språket som fjärrskrivare pratar med. 
 
Kodomvandling...
Omvandling av kod kan göras på olika sätt: 
en variant jag funderade på var att skriva ett 
program i C++ där ASCII-tecknen skulle 
styra val ur en tabell där man pekar på 
motsvarande BAUDOT-kod för var och 
ett av de tecken som ska skrivas. 
Det skulle dock ta för lång tid för mig att 
dels lära mig C++ och dels klura ut hur 
skrivarporten i PC:n konfigureras för att 
styra en fjärrskrivare. Det projektet fick vänta.

En annan variant är att använda en apparat som redan har omvandlingsprogrammet - till exem-
pel en av produkterna från MFJ Enterprises Inc i USA. Deras MFJ Multi-mode Data Controller 
model MFJ-1278 är bl. a. en omvandlare mellan ASCII och BAUDOT - den har under många 
årtionden använts för att kontrollera datatrafik som går via radio med hjälp av PC. Den ap-
paraten skulle kunna användas - jag lånade alltså en sådan och började bygga interface mellan 
MFJ-apparaten och fjärrskivaren. Det delprojektet pågår fortfarande.

Samtidigt som detta skedde hade jag kontaktat min radioamatör-kollega Heinz Blumberg, 
DC4GL, i Tyskland, och frågat om han hade några tips på hur att göra omvandlingen från ASCII 
till BAUDOT. Det tog inte mången dag innan han svarade att det skulle inte var några problem 
- maila bara texten till mig så ordnar jag omvandlingen, meddelade han. Sagt och gjort - Lottas 
text mailades till Heinz i Tyskland.

Lite om fjärrskrivare...
Fjärrskrivare som har hastigheten 50 Baud trycker 400 tecken per minut och ger då 1 m hål-
remsa och 1 m textremsa på en minut. Skrivarna har två uppsättningar tecken, en för bokstäver 
och en annan för siffror och skiljetecken. Text för fjärrskrift innehåller, förutom själva texten, en 
del extra tecken och styrfunktioner, bland annat skiftning mellan bokstäver och siffror. 

Den första Master-remsan med hela texten.
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Bokstäverna å, ä och ö finns i fjärrskrift bland siffrorna, så fjärrskrift tar längre tid att skriva 
än vad den ursprungliga klartexten gör, speciellt då texten innehåller tecknen å, ä och ö. 
Fjärrskrivarna måste skifta mellan att skriva bokstäver i ena ögonblicket och därefter skriva 
siffror/skiljetecken i nästa ögonblick. Själva skiftningen tar lika lång tid som att skriva ett nytt 
tecken.   

(För radioamatörbruk brukar fjärrskriftmaskiner gå med 11 % lägre hastighet, alltså 45,45 Baud, 
Western Union 65 WPM - amerikansk standard, men det är en parentes.)

För att inte behöva sitta vid tangentbordet och skriva allt on-line, så att säga, kan man förbereda 
utskriften i lugn och ro genom att skriva en hålremsa som sedan matas in i fjärrskrivaren och 
får den att skriva ut pappersremsan med den text man vill ha. Hålremsan kan vara hur lång 
som helst, den måste dock gå att hantera rent fysiskt, så att den inte går sönder. Dessutom kan 
man enkelt göra en säkerhets kopia av en hålremsa genom att låta fjärrskrivaren stansa en ny 
hålremsa, en kopia av den ursprungliga, samtidigt som den skriver en textremsa.

Då hade vi ordning på inmatning av texten (trodde vi) och utskriften av pappersremsan skulle 
ta 50 - 60 minuter och bli 50 - 60 m lång, det var ju hanterbart. Det var bara det att då kom 
frågan upp om vi inte, medan vi ändå höll på liksom, skulle kunna gör fler remsor - kanske inte 
bara 5 eller 10 stycken utan 100 stycken? Det skulle väl kunna gå bra?  Jovisst, tyckte jag, och 
funderade lite.

                 Handlingsplan...
 En rulle tar en timme att skriva ut  
 - 100 rullar tar 100 plus timmar - det är  
 2.5 veckors arbetstid. Vi måste ha fler  
 maskiner som arbetar samtidigt, helst  
 6 - 8 stycken, och vi måste ha lokal att  
 hålla till i. De tar plats och det låter  
 ganska mycket om fjärrskrivare. 

 Dessutom går det åt pappersremsor,  
 cirka 6 km för 100 rullar färdig text,   
 och vi måste ha många hålremsor att  
 låta fjärrskrivarna arbeta med. Och,  
 eftersom det handlar om att få texten  
 på en lång pappersremsa är det   
 fjärrskrivare modell T68 som gäller,  
 inte T100 som skriver på blankett. Var  
 finner vi fler T68 att arbeta med?
Sagt och gjort, Jacob, Emi och Rikard började leta pappersremsor och jag började leta efter 
apparater att skriva remsor med. Jul och nyår passerar och fram på senvintern är det dags att 
samla ihop oss för nya prov. 

Äntligen den 100:de rullen!
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 Pappersremsor, ett par kartonger, fick vi från   
 Tekniska Muséet genom vänligt bistånd från Nils  
 Olander.

 Två stycken fjärrskrivare fanns att låna på Teleseum  
 i Enköping, jag åkte dit och hämtade dem tillsam- 
 mans med likriktare för spänningsmatning. En  
 fjärrskivare med kablage, plus en annan typ av  
 fjärrskivare för ett annat projekt, fick vi vänligen ut 
 lånat till oss och hitkört av Stefan Åberg, SM1DVV.  
 Stefan hade dessutom vänligheten att förse oss med 
nya tryckrullar för fjärrskrivarna. Ytterligare ett par fjärrskrivare fick vi låna av Kent Karlsson, 
SM5LQL, de hämtade jag i Julita. Ett kablage som fattades oss fick vi låna av Ragnar Arvids-
son, SM7FXZ. Nu hade vi, tillsammans med min egen apparat, sex stycken fjärrskrivare som vi 
kunde använda, och till dem massor av pappersremsor.

Bläck för infärgning av tryckrullar fanns på plats och det var dags att koppla ihop de första 
skrivarna med den hemtillverkade strömbegränsaren och mata in en testremsa för att kontrollera 
utskriften på pappersremsorna och för att kontrollera hur de olika skrivarna fungerade. Det 
riktiga underlaget för utskrift hade ännu inte kommit från Heinz i Tyskland. 

Problem...
Ve och fasa! Vi kunde inte få vettig utskrift på mer än 30 - 40 meter remsa hur vi än bar oss åt 
med infärgning av tryckrullar. Nu var goda råd just - goda råd - och vi beslöt att gå vidare med 
ett antal olika försök någon vecka senare: nya tryckrullar, ny stämpelfärg och tätare omfärgning 
- detta kanske var lösningen på vårt problem?

Heinz i Tyskland hörde av sig och undrade om vi kunde tänka oss att ha med tecknen för 
vagnretur och ny rad i texten? Hans omvandlingsprogram var skrivet för utskrift på pappersark 
och programmet lade med automatik till just vagnretur och ny rad efter 80 tecken text - hur var 
det - kunde vi tänka oss att ha med dessa tecken eller skulle han lägga ner tid på att ta bort dem?   
Efter en kort konsultation med Drucksache fick Heinz besked om att tecknen inte var önskvärda.

Nya försök någon vecka senare med nya tryckrullar och med en helt ny stämpelfärg - bra resul-
tat. Stämpelfärgen som ger bra resultat är oljebaserad och ger tryckning av gott och väl 60 m 
pappersremsa.

Ny förfrågan från Heinz - hur var det med å, ä och ö? 
Skulle de vara med i texten eller inte - hans 
fjärrskrivare klarade inte av att skriva just de 
tecknen, vilka andra tecken ville vi ha i stället??  
Kanske aa, ae och oe? 
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Det visade sig att tyska fjärrskrivare har andra tecken i raden för sifferskift än å, ä och ö. 
Heinz var tvungen att byta ut dessa bokstäver i den svenska texten för att det skulle bli rätt i de 
stansade hålremsorna han sände oss. Efter att ha klargjort detta packade han ihop tre master-
remsor och sände dem med kurir till oss lagom till vårt första försök med riktiga remsor och rätt 
infärgade tryckrullar någon vecka före tryckningen av serieproduktionen.

Lån av lokal...
Lokal att ställa upp maskinerna i bokades på Konstfack vid Telefonplan Stockholm första 
veckan i april. Gamla LM Ericsson-lokaler passar ju bra att hålla till i för denna verksamhet - i 
linje med utvecklingen, så att säga! Vi ställde upp de sex fjärrskrivarna och kopplade ihop dem 
med strömmatningen - ställde in 60 mA skrivarström och laddade den första uppsättningen 
pappersremsor och hålremsor samt startade skrivarna, en efter en. Det rasslade och skrev och 
redan efter någon timme hade vi de första rullarna utskrivna. Vi använde gamla hjul av mässing, 
sådana som en gång använts för telegrafremsor, för att spola upp de tryckta textrullarna på och 
även för att rulla upp och återanvända hålremsorna, om och om igen. Den välkända lukten av 
fjärrskrivare med varm olja blandad med färg från tryckrullar och med det dunkande rytmiska 
ljudet från apparaterna förde tankarna tillbaka till grön radiobuss på 60-talet. Hörselskydd på!

Tillverkning och release...
Första dagen tillverkade vi cirka 30 rullar, andra dagen några fler och på eftermiddagen den 
tredje dagen var rulle 100 färdig. Utskrift av en av de sista rullarna förevigades med videofilmn-
ing. Projektet var nästan i hamn.  Återstod gjorde omslag, förpackning och release! 

Releasen skedde på biograf Zita i Stockholm i slutet av maj med 100-talet besökare, tal av 
Jesper Olsson, utskrift av en textremsa visades som film och med försäljning av publikationen 
Fjärrskrift - en remsa fjärrskrift med text av Lotta Lotass. Ett märkligt projekt!   

Det färdiga resultatet av detta projekt och många bilder från produktionen av denna trycksak 
kan ses på Drucksaches hemsida www.drucksache.se. Väl inne på hemsidan gå där vidare till 
Lotta Lotass - Fjärrskrift.   

Fotnoteringar:
Fjärrskiftsmaskin Siemens T68 kallas också M3/3, Tc 90714,  och Fjärrskriftsmaskin 308B.
Bra tryckfärg för fjärrskrivare heter Ölhaltige Farbe 210 från NERIS (made in Germany) och 
den säljs via Stämpelbutiken. i Stockholm.
För mer information om fjärrskrivare se: www.Teleprinter.net  eller gå in på hemsidorna hos 
radioamatörerna DF3OE och OE1OWA.

Kåre Wallman
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Hur man talar i telefonen och lite om Numa Peterson.

”För samtal medelst telefon erfordras två lika apparater, sinsemellan förenademed de två 
ledningstrådarne. 

Hålles den ena telefonens ursvarvade
del, eller ljudtratt, helt nära intill 
munnen, dock ej så nära att läpparnes 
fria rörelse hindras, och man sedan 
talar lagom högt, så försättes, genom 
ljudvågorna, den lilla jernblecks-
skifvan i vibrerande rörelse, 
hvarigenom densamma än närmas, 
än aflägsnas från magneten och 
härunder ökar eller minskar magnet-
ens attraktion, hvaraf inducerade 
elektriska strömmar uppkomma i 
den omkring magneten virade koppartråden, hvilka, medelst ledningstrådarne, föras till den 
andra telefonen och framkalla förändringar i magnetismens styrka hos denna, deraf vibrationer 
åstadkommas i jernblecks-skifvan, analoga med dem, som frambragts genom talandet i den 
första telefonen; dessa vibrationer fortplanta sig såsom ljudvågor till örat, om detta lägges intill 
telefonens ljudtratt, och återgifva noga hvarje ord från den talande, äfven på betydligt långa 
afstånd. 

För lättande af telefoneringen kan man använda två telefoner på hvardera stationen, hvaraf den 
ena hålles för örat och den andra för munnen. 
Vid telefonering är det ändamålsenligt att förena telefonerna med en elektrisk ringapparat,
 för att gifva tillkänna då samtalet skall börja. ”

Ringapparat ………………………………………………     Kr 12.00
I Leclanche’s, eller I Meidingers stapel ……………………          4,00
Strömvexlare  ………………………………………………         4,50
Telefoner af bästa konstruktion …………………..……paret      12,00

Det kostade 32,50 kr år 1878 att ha ett 
komplett telefonanläggning.
Räknat då med 2 telefoner på varje station.

För kuskar eller konduktörer i Stockholms 
spårvagn var begynnelselönen 65 kr år 1877.
Arbetstid 9 ½ timme. Fridagar 2 till 3 per 
månad.
Telefonerna var av små Bell typ ”Nu åter 
inkomna ” som Numa Peterson sålde enligt 
annons i DN 27/12 1877.  Har inte hittat en 
tidigare annons.
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Den 13/2 1878 i DN:
”Uppsättning af ledningar inom Stocckolm verkställas.  NUMA PETERSON
 
På begäran af Numa Peterson får undertecknad meddela, att Telefoner köpta af ofvan-
nämnda firma, är i daglig verksamhet mellan min fabrik, Bryggaregatan 6, Drottning-
gatan 8, och får härmed förklara att de till alla delar uppfylla sin bestämmelse.
Stockholm den 7 Febr. 1878 A.G. DUFVA  Nysilfverfabrikant.

Af Herr Numa Peterson hafva vi inköpt 3 par Telefoner och funnit dem fullkomligt användbara 
för samtal härimellan och Gustafsberg. Telegraftråden, cirka 2 mil lång, är på 2 ställen förd un-
der vattnet genom kabel Stockholm den 6 februari 1878. För Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks 
intressenter.
W. ODELBERG. ”

Den 29/11 1878 i DN:
”Telefoner af allra nyaste konstruktion, vid hvilkas användande intet batteri eller 
ringverk behöfves, utan signal gifves medelst en åtföljande trumpet. De äro äfven försedda 
med en enkel justering för olika afstånd och genom den stora magneten blifver det ljud som 
frambringas betydligt starkare än med de mindre som förut varit i handeln. Dessa Telefoner 
kosta med trumpet 65 kr. paret och utan dylik 57:50. Priset å de små Telefonerna är fortfarande 
12 kr paret, men äro dessa äfven förbättrade, så att man hör bättre nu än med de som först till-
verkades.  Stockholm i Nov. 1878 NUMA PETERSON”

Det är ju bra att veta telefonerna även såldes utan trumpet. Nu gör det inget om man saknar 
trumpet till sin telefon i samlingen.

Nyheter som firman NP har introducerat är Kinematografen, Fonografen, Taxametern, 
Automatiska gaständaren Fiat, Thermosflaskan m.m.   
Telefonen nämns inte så Joseph Leja kanske var först med att sälja telefonen i Sverige?

Men DN 23/10 1877 i Finland kan man läsa:
”Telefonen har hållit sitt andra intåg i Sverges hufvudstad, denna gång genom den mångsidiga 
firman Joseph Leja. Denna gång är det dock icke den äkta, elektro magnetiske telefonen, utan en 
förenklad, om än icke förbättrad upplaga, mera att betrakta såsom leksak, ehuruväl den princip 
som ligger till grund för firman Joseph Lejas telefon måhända en dag skall vinna tillämpning 
i en hittills icke anad omfattning. Vi lefva ju i underverkens tid! Ett par koniska cylindrar af 
bleckplåt, ett par spända trummskinn en minature och ett fint snöre, se der allt! Den akustiska 
verkan, som med så enkla hjelpmedel kan åstadkommas, torde förvåna mången.”

 Annonserna av JL i svenska DN den 13 och 16 okt. 1877 var det leksakstelefoner?
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Den 2/1 1878 har JL en annons i DN: 
”Telefons af bästa tillverkning, hvars förträffliga prestationer af de första auktoriteterna 
härstädes funnit erkännande och hvilka redan på många håll och på stora distanser såväl här i 
staden som i landsorten användas säljes hos Joseph Leja” 

Troligtvis är det en ”äkta” telefon som JL sålde den 2/1 1878. Jag har inte hittat några
prisuppgifter vad telefonerna kostade hos JL. Har gått genom många priskuranter, och där
nämns inte telefoner.

Kanske var Numa Peterson först?
Källor NP katalog 1878 och 1909.  Spårvägen i Stockholm: en minnesbok.

                                                                                               Jari Ruotsalainen

ATT SÄLJA SIN SAMLING I SVERIGE.
Det är minsann inte så lätt. Jag har bara haft en intressent på telefonsamlingen och en 
på de 250 - 300 banden om telefoner inkl telefonkataloger, broschyrer och annat smått 
och gott. Jag är i rappet färdig med en lista på allt skrivet material som jag fick sätta 
ihop. Vad gäller telefonsamlingen får vi nu ta nya tag. Den ende intressenten var inte 
svensk vilket beror på allt tjafs som skall till om man hamnar utanför EU. 
En sista utväg är att dela det hela i tre delar, men det är den absolut sista utvägen.

Min sjukdom är ett ständig hinder när man skall göra något. Bristen på signalsubstan-
sen dopamin gör rörelserna tröga och finmotoriken har i stort sett upphört att fungera.

På min hemsida: http://www.lanhage.se  går att läsa vad jag sysslat med för hobbies 
genom åren, lite om allt ideelt arbetet som jag lagt ner inom parkinsonrörelsen och 
vad jag nu sysslar med. Ett par år höll jag i STSFs  anbudsauktioner. Min uppgift som 
STSFs revisor hade jag från föreningens start 1994 till för två år sedan. Om detta 
uppdrags fullföljande under alla år vittnar en handmålad lergodsmugg med ett stort 
STSF enblem, en av de få tillverkade  exemplaren i världen och mycket mera sällsynt 
än både kaffekvarnar och svängarmstaxar, på min spiselkrans.

Väl mött.
Christer Lanhage
Munkebogatan 8
461 42 Trollhättan
Tel   0520 - 42 62 62
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Höstmöte!

Föreningens höstmöte kommer att hållas söndagen den 2:a Oktober 2011 
kl. 12.00-18.00 i Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje.

Agenda
12.00-13.00   Samling, fika och mackor.
13.00-14.30   Guidad visning av Industrimuseet.
                     - Guiden kommer att starta upp ett flertal olika motorer.
14.30-17.00   Auktion i konferenslokal.
17.00-18.00   Bakluckeloppis på parkeringsplatsen utanför museet.
 
Anmäl ditt deltagande till Lars Lindström (Lars.g.lindstrom@bredband.net eller 070-6301220)
senast den 23/9 2011.
För mer information om museet besök www.pythagorasmuseum.se.

Hitta till Pythagoras
Museet ligger på Verkstadsgatan 6, endast ett stenkast från Norrtäljes centrum. 
Det är skyltat från Stockholmsvägen.
Lat: N 59º 45.343'
Long: E 18º 42.021'
Bilburna som kommer längs E18 söderifrån:
Håll utkik efter Ica Flygfyren, som ligger på Stockholmsvägens högra sida. Kör rakt fram genom 
trafikljusen vid Flygfyren och sväng sedan in på den första avtagsvägen till höger: Rodengatan. 
Sväng därefter vänster in på Lennart Torstenssons väg och sedan höger in på Verkstadsgatan. 
Följ Verkstadsgatan tills den tar slut. Då är du inne på fabriksgården.
Bilburna som kommer längs riksväg 76 norrifrån:
Passera Coop Forum (som ligger på vänster sida) och fortsätt längs Estunavägen. Ta höger vid 
trafikljusen och följ Stockholmsvägen uppför en lång backe. Håll utkik efter "Djurkliniken" på 
vänster sida, för där ska du svänga vänster in på Rodengatan. Därefter vänster in på Lennart 
Torstenssons Väg och sedan höger in på Verkstadsgatan, som du följer tills den tar slut inne på 
fabriksgården.
Kommer du med buss från E18 (t ex från Stockholm eller Uppsala)? Kliv av vid hållplatsen 
Gustavslund. Fortsätt gå längs Stockholmsvägen i bussens färdriktning, över det bevakade 
övergångsstället och vidare till Rodengatan där du svänger höger. Därefter tar du till vänster in 
på Lennart Torstenssons Väg och sedan höger in på Verkstadsgatan, som ni följer tills den tar slut.
Kommer du från Norrtälje centrum? Leta reda på Systembolaget, som ligger på Tullportsgatan. 
Ställ dig med ryggen mot ingången och titta rakt fram. Då ser du Folkets Hus, ett gult hus vid 
Södra Bergets fot. På vänster sida om Folkets Hus finns en trappa. Gå uppför trappan och in 
genom grinden där det står ”Pythagoras”.

Välkomna!
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FINNES.
Diverse telelitteratur säljes.
Allmän transmissionsteknik, del I (L M Ericsson 1963), pris: 25kr.
Ericsson review, nr: 1-2 samt 4/1940, pris: 25kr/nr.
Ericsson review, nr: 4/64 (engelsk), 2/66 (spansk), 4/67 (tysk), 3/68 samt 2/70, pris: 10kr/nr.
Ingenjörshandboken, del 3a – Teleteknik - Allmän elektroteknik (C A Strömberg 1950), pris: 
25kr.
L M Ericsson 100 ÅR, del I-III, pris: 100kr.
Svensk telefontidning, nr: 2, 4, 6-11/1923, 2, 4 samt 12/1924 (lätt fuktskadade), pris: 10kr/nr.
Sveriges officiella statistik – Telefon och telegraf, årg: 1911, 30, 35, 36, 37 samt 39, pris: 25kr/
årg.
Sveriges officiella statistik – Telefon, telegraf och radio, årg: 1948/49, 50/51, 51/52 samt 
1953/54, pris: 25kr/årg.
Sveriges officiella statistik – Televerket, årg: 1965/66, 66/67, 77/78, 78/79, 79/80, 80/81, 81/82, 
82/83, 83/84 samt 85/86, pris: 10kr/årg.
TELE (häftade), årg: 1959, 60 (nr. 2-4), 61 (nr. 1+3) samt 62 (nr. 2), pris: 25kr/nr.
TELE (häftade), årg: 1976 (nr. 1-3), 78, 80, 83, 84, 85 samt 86, pris: 10kr/nr.
Telefon och telegraf i Sverige, del I & II (Ivar Lignell 1935), pris: 50kr.
Telegraf- och telefonteknikens fundamentala principer (Ekberg & Laurent 1964), pris: 25kr.
Telegrafstyrelsens byggnadsinstruktion, del I – Linjebyggnad (1931), pris: 50kr.
Telegrafstyrelsens byggnadsinstruktion, del II – Nätbyggnad (1927), pris: 50kr.
Telelandet Sverige – Telegrafverket 100 år (limhäftad), pris: 25kr.
OBS! Detta är bara några smakprov. Mer litteratur finns upptagna i mina annonser i nr. 3/2010 
och 4/2010, vilka till stora delar är aktuella än.
Köparen står för fraktkostnaden. Personlig leverans kan ordnas vid kommande höstmöte, dock 
med reservation för förhinder. Avhämtning i Sandviken kan ske efter överenskommelse om 
tidpunkt.
Svar önskas i första hand per E-post: raimo.kultala@tele2.se.
Vid behov kan jag också nås på telefon: 026/25 21 65 alt. 070/326 87 18.  Raimo Kultala

Fjädertryckvåg för reläjustering.
Se sid 19 i Telegrafverkets verktygskatalog 1949.
Ring Loffe Tel 08-590 807 16.
 
Reservdelar mm till telefoner från 1930 -1970-talet. 
Diverse telefonsvarare, 4 st.
Minitel-anläggning, ny i kartong!
LM Ericssons första högtalartelefon. 
Saknar du någon ”modern” telefonsladd?
Ring Rille Tel 08-648 25 25 eller Henrik 08-754 33 47.

Reläabonnentväxel A319-2, tillverkad av TEFAB 1972. Upp till fyra (vanliga analoga) linjer / 
nio anknytningar för telefoner med pulsval. Med funktion för "nattkoppling" till telefonsvarare. 
Teakskåp i fint skick. Finns i Flemingsberg, Huddinge, söder om Stockholm.
Jonas Andersson  epost: jonas.andersson@wwf.se  tel: 0706-896907.
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Då telefonen kom till Östersund år 1878.

Telefonen har nu kommit ända till Östersund och försök gjordes, i förrgår å här-
varande telegrafstation, att genom en sådan meddela sig med en person i Sundsvall 
försedd med dylik apparat. Troligtvis på grund av ledningens längd (18 mil) avlopp 
försöket icke så lyckligt, att ett dylikt samtal kunde föras. Däremot gick detta förträf-
fligt medelst den apparaten åtföljande ledningstråden, som har en längd av nära 400 
fot. Försöket gjordes i tvenne avlägset och med flera stängda dörrar skilda rum, men 
kunde man likväl genom telefonen föra ett ordentligt samtal, igenkänna rösten på olika 
personer. Även sång och andra toner återgåvos klart och tydligt. Ägaren till apparaten 
ämnar i dagarna låta allmänheten göra bekantskap med den intressanta uppfinningen.

      Ö.-P. 2/1 1878.
Med hrr Haglind & C:o är nu av därtill utsedde kommitterade kontrakt upprättat om 
byggnad härstades av telefonledning med Ericsonska apparater jämte larmsignalappa-
rater för brandtelegraf, allt till anläggningspris av 195 kr. pr abonnent.

      Ö.-P. 2/2 1883.
Sedan den obligatoriska teckningen för inträde i Östersunds telefonförening numera 
hunnit till 40, hava inbjudarna i dagens nummer utfärdat kallelse till sammanträde å 
Järnvägshotellet i morgon för att fatta definitivt beslut, i nämnda fråga och skrida till 
avtal om telefonnätets byggande- och underhåll på det för deltagarna billigaste och 
lämpligaste sätt.

      Ö.-P. 14/2 1883.
Arbetena med telefonnätets byggande komma omedelbart att begynna med därtill sär-
skilt inövat och redan hitkommet manskap från Stockholm. Lokal till centralstationen 
upplåtes 2 tr. upp i grosshandlaren D. C. Smiths hus. Gårdsägare uppmanas att för 
den goda sakens skull välvilligt lämna tillstånd till anbringande av behövliga tak- och 
skorstensjärn. Någon molest därav är icke gärna tänkbar och all av telefonen orsakad 
skada ersättes dessutom av hrr Haglind & C:o.

      Ö.-P. 3/3 1883.
Telefonnätet inom staden är nu färdigbyggt och centralstationen betjänas under de när-
maste dagarna på försök. Antalet abonnenter uppgår till femtio, ehuru några nummer 
ännu stå vakanta.

      Ö.-P. 30/6 1883.
Saxat ur Svensk Telefontidning, nr 1 1928.  / Tommy
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En gammal telegrafstation.

1853 byggdes de första telegrafstationerna i Sverige, men det skulle dröja fjorton år 
innan också Klintehamn inlemmades i nätet. 1868 installerade Telegrafverket en stol-
plinje från Visby och Klintehamn fick telegrafstation. Socknen höll med fri stationslo-
kal och bidrog också med bostad och en del av lönen åt stationsföreståndaren. Ortens 
lanthamn behövde kontakt med Tyskland och Ryssland för att främja sin export av 
virke, kalk och spannmål. Man ville skynda på telegrafnätets utbyggnad.

Anna Teresia Blomberg blev stationens första telegrafist och föreståndare. Hon var 
en av de första kvinnorna på telegrafverkets telegrafistelevutbildning. 1864 antogs de 
första kvinnliga telegrafistelever och två år senare fick de första av dem tjänst som 
telegrafstationsföreståndare.

Kraven för att bli antagen till utbildningen var inte små. Eleven skulle ha betyg i histo-
ria, geografi, räkning, svenska språket och därtill franska, tyska och engelska. Hon fick 
inte vara äldre än 25 år och skulle visa god frejd och ha en tydlig och lättläst handstil. 
Och för att sedan få anställning som telegrafist fordrades betyg från telegrafistutbild-
ningen i läran om elektricitet, magnetism och meteorologi, i telegrafering, i kunskap 
om de vanliga telegrafapparaternas och batteriernas konstruktion, deras användning 
och skötsel, samt kunskap om telegrafledningar, reglemente och instruktioner för 
stationstjänstgöringen. Anna Teresia hörde därmed troligen till de högst utbildade i 
socknen, tillsammans med prosten Alberg och kanske folkskollärare Eklund.

En kvinnlig föreståndare kunde inte ansvara för telegraflinjens övervakning och under-
håll. Detta skötte manlig personal på visbystationen om. Det gick väl inte an att en ung 
kvinna skulle vara arbetsledare för männen i linjeunderhållet. 800 riksdaler i lön fick 
hon.

1871 var direktkabeln mellan Visby och fastlandet så skadad att en ny kabel beställdes 
och i augusti lades den ut mellan Kronvald, söder om Klintehamn, och Böda på norra 
Öland. Landförbindelsen till Visby gick på den befintliga linjen mellan Klintehamn 
och Visby.

Åtta kvinnor hann förestå Klintehamnstationen innan den drogs in 1892. Då hade 
Klintehamn fått telefonstation fyra år tidigare.

Om en av dessa, änkefru Anna Grafström, berättar lokalhistorikern August Lindqvist i 
sina ”Klinteminnen”. August, född 1879, var jämnårig med hennes söner. Han minns 
hur han ofta var på besök hos dem. Anna visade telegrafapparaterna och batterierna 
uppe på vinden. En massa glasburkar med kol- och zinkstavar i utspädd svavelsyra. 
Luften var så sur och skarp att ögonen tårades.
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Några spår av denna telegrafanläggning finns 
fortfarande kvar att beskåda. I Klintehamn är det 
första telegrafhuset fortfarande på plats och är 
också fortfarande skolbyggnad. Jag har varit inne 
och studerat vad som kan ses av den gamla stationen. 
Huset var till hälften telegrafstation och till hälften 
postexpedition och även bostad för såväl telegrafist 
som postpersonal. Till vänster i farstun ser man dörren 
in till telegrafstationen och ”allmänhetens rum” 

 Där inne fanns och finns fortfarande  
 en inlämningslucka i dörren in till tele- 
 grafrummet (bilden tagen inifrån   
 telegrafrummet). Det var i denna lucka  
 som telegrafist och kund utbytte telegram  
 och betalning.

På vägen mellan Visby och Klintehamn syns på ett 
par ställen resterna av den gamla telegraflinjen. 
Jordlagret ner till kalkhällen är på sina ställen så 
tunt att man måste bygga en låda av kalksten och 
fylla den med mylla för att stadigt resa telegraf-
stolpen. Rester av den sista stolpen finns fortfarande 
att beskåda. Byggtekniken har man hämtat från hur 
väderkvarnar, stolpkvarnar, byggdes. 
(stolpfundament strax norr om Vibble).

Källor: 
Casserstedt, Bertil (1997) Gotlands telekommunikationer 1810-1997, Uddevalla.
Heimburger, Hans (1938) Svenska Telegrafverket andra bandet, Göteborg.
Lindqvist, August (1968) Klinteminnen, Klintehamn.

Leif Kindahl
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Digitalt museum.

Fick tips om ett digitalt museum som finns på webben. Se:  http://digitaltmuseum.se 
När jag sökte på ordet telefon fick jag 502 träffar. Kanske något för den vetgirige?

Sverige är givetvis inte ensamt om att ha digitala museer. I Europa finns en liknande 
satsning, och med pengar från EU publiceras målningar, musik, filmer och böcker på 
sajten Europeana.   europeana.eu/sv

Besök i Riga, Lettland juni 2011.

Visste ni att det finns 3 telefonsamlare i Riga? En av dem, Valdis Hofmark är medlem 
i STSF. En dag på våren fick Ole och undertecknad en idé om att hälsa på hos honom. 
Efter diverse mailkontakter kom vi överens om att träffas den 16 juni. Vi tog färjan till 
Riga med våra respektive Anita och Birgitta. Sightseeing i Riga avklarades på onsdag 
och torsdag förmiddag. På eftermiddagen när Valdis kom loss från sitt arbete blev vi 
hämtade på hotellet i en minivan. Det var Sergey Blat, den andra telefonsamlaren i 
Lettland som körde. Vi började med en rundtur i Rigas förorter för att sedan hamna 
hemma hos Valdis.

Sergey och Valdis.
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Valdis har en mycket fin samling och den pryder verkligen väggarna i det rum i bost-
aden som han avdelat för sin hobby. Valdis begränsar sin samling till de apparattyper 
som verkligen använts i Lettland. 
Enda avsteget var Ericofonen som han 
tycker om som ovanlig telefon. Som 
kompliment till sitt telefonsamlande så 
sparade Valdis på fotografier som visar 
de telefonapparater som förekommit i 
sina olika miljöer. Fantastiskt att se 
fotografier på människor från förr 
sittande vid sina skrivbord med en 
gammal telefonapparat bredvid sig. 
Valdis berättade även om hur 
apparaterna ändrats om för olika 
myntslag vid olika tidpunkter. 
En fantastiskt fin samling. 

Efter det for vi till Sergey Blats arbetsplats. Sergey berättade en märklig historia. 
När han senast fyllde år så gick hans hustru ut kvällen innan för att träffa några vän-
ninor. Det var ju inte direkt något ovanligt. Hans dotter skulle sova över hemma hos en 
kamrat så Sergey fick en ensam kväll vid TV:n. När hustrun inte kommit hem och 
serverat morgonkaffet blev han ju lite fundersam. 
Han for till jobbet som vanligt och köpte 
med sig lite kaffebröd för han ville ju 
fika med kollegorna. När han kom till 
jobbet fick han sig sitt livs överraskning. 
I sammanträdes rummet fanns hela hans 
telefonsamling placerade på hyllor som 
hans hustru, dotter och hans bror monterat 
under natten. De hade i smyg flyttat hela 
Sergejs samling till kontoret då hon tröttnat
på alla telefoner i hemmet. Det är ju ingen 
liten samling som Sergey har så arbetet 
hade tagit hela natten att få klart. 
Otroligt vilka kvinnor det finns! 

Ole och Valdis.

Del av Valdis samling.
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Sergey har en egen hemsida: www.ts.lv  Går ni in där så blir man ju förskräckt då 
sidan är på Lettiska. Dock finns i övre högra hörnet val av språk som Lat, Rus och 
Eng. Välj engelska så blir det hela lättare. Nästa sida har överst i mitten en knapp för 
museum. Gå in där så hittar ni bilder och beteckningar på c:a 315 olika telefoner från 
många olika länder. 

Kvällen avslutades med att Sergey och Valdis bjöd oss alla på en underbar liten 
restaurang i gamla staden där vi avslutade kvällen under trevligt småprat. 
Den tredje telefonsamlaren i Lettland vet vi ännu inte vem det är.
Henrik

Del av Sergeys samling.

Ryskt brunnslock i Riga.


