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Omslagets framsida visar exteriören hos en
LME-telefon, som är försedd med Egnér
Holmströms starkströmsmikrofon.
Hörtelefonen med handtag är inte i originalutförande, men mycket lik denna. Baksidan
visar apparatens insida (hos ett annat exemplar)
och en närbild av den säregna mikrofonen i
öppnat tillstånd. Telefonen var ett tafatt försök
under 1910-talet att utöka telefoneringsdistansen vid fjärrsamtal, vilken dock tämligen snart
skulle omspringas av bättre lämpad teknik
(förstärkare). Bilderna knyter an till min artikel
om historien bakom nämnda starkströms
mikrofon i detta nummer. Fotona har ställts till
mitt förfogande av Ove Svensson i Mölndal
samt Juha Angervo i Åbo.
Raimo Kultala
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Ordförande orerar
I skrivande stund har vintern nästan rasat ut åtminstone här i
Täby och mina renoveringar fick inte den uppmärksamhet eller
den tid som jag tänkte mig i höstas. Antalet apparater i kö i
verkstaden är lite för stor men å andra sidan har det blivit för
lite väggutrymme i huset så det är väl någon form av jämviktstillstånd som infallit. Jag har lite svårt att skilja mig från något objekt
(känns det månne igen?), de är ju valda för att just de tilltalade
mig på något speciellt sätt. Då får det i stället bli en omdisposition
av rummen i huset i samband med nästa husrenovering.
Nya möjligheter till fynd yppar sig oxo under det nya året. Första träffen var en Norsk veggtelefon från EBN av 1889 års modell (metall) på Antikmässan i Älvsjö i mitten av februari. Ett inte
alltför tungt renoveringsarbete även på den, naturligtvis, och då saknas som vanligt några delar
som även de kommer att bidra till en stimulerande jakt under tiden framöver.
Det är sällan man hittar något intressant på en Antikmässa, oftast sjunker entusiasmen snabbt
med antalet avverkade utställare och så slutar rundan med en varm korv och en kopp kaffe.
Och planering av nästa marknad för hoppet är ju det som driver. Nu börjar ju årets veteranmarknadskalender stabilisera sig med många intressanta tillfällen, och platser för den delen.
Vi har ju en pågående anbudsauktion som intern marknad och jag hoppas du hittar något
intressant i utbudet. Föreningen avyttrar ett 60-tal apparater och fyra medlemmar resterande ca
30. Det är väl så att fler än jag har svårt att skilja sig från minnen men dubbletter borde vara något
de flesta kan skiljas från. Om man nu inte satsar på volym, eller alla färgvarianter? Styrelsen får
i alla fall ta en funderare på hur ofta vi kan genomföra anbudsauktionerna, det är ju trots allt ett
arbete för vår kommissarie och webbansvarige.
Vårens årsmöte är planerad till Mårbacka och vi hoppas att flera med familjemedlemmar kan ta
sig dit och även njuta av allt annat som finns i trakterna, till exempel Rottneros Park, Sundsbergs
Gård, Tossebergsklätten eller varför inte Sillesgården eller Björkaholm. Ni hittar mer information
på Sunne kommuns turistsidor: http://www.sunne.se/sv/turism-och-upplevelser/ och en separat
kallelse till årsmötet på annan plats i tidningen.
Vi hade en idé att förlägga årsmötet till fantastiska Gottland, men vi var lite fundersamma om hur
många som skulle ta sig dit från fastlandet. Det går ju en hel helg med två övernattningar givet
man åker färja. Prislappen är ju en annan faktor vi inte kan bortse från. Ni får väldigt gärna ge
styrelsen synpunkter på den platsen för vi har inte strukit den från listan. Ännu.

Tommy
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Kassörens koll

Föreningens ekonomi är fortsatt god med följande kontoläge 2012-03-20:
PlusGirot
16 534,26
Skandiabanken 40 744,11
Tyvärr har det inkommit medlemsavgifter som helt saknar uppgift om avsändare.
Kontrollera därför gärna din betalningsorder, och återkom vid behov per e-brev till
info@stsf.org och berätta när du gjorde din betalning och vilket referensnummer som
betalningen har.

Årsmötet 2012

Dessvärre har vi inte möjlighet att med Phonetiken 1 2012 kalla medlemmarna till det
årsmöte med förhandlingar vi planerat avhålla i Mårbacka tidigt i maj månad. Orsaken
är att de nödvändiga handlingarna angående föreningens årsbokslut ännu inte är klara
för revision. Orsaken har inte något med föreningens ekonomi att göra utan något så
mänskligt som tid att genomföra ett föreningsarbete när även annat prioriterat måste
behandlas.
Styrelsen avsätter nu extra resurser för att säkerställa att revisionen kan genomföras
så snart det bara går och vi kommer att i god tid posta en ny kallelse med alla enligt
stadgarna nödvändiga underlag.
Vår förhoppning är fortfarande att vi ska kunna hålla mötet på Mårbacka och troligt
datum är en lördag i slutet av maj eller tidiga juni.
Någon kanske undrar varför vi inte väntar med utgivningen av tidningen till dess vi
har en uppdaterad kallelse? Svaret är att det bland annat beror på tidplanen för anbudsförsäljningen.
Tommy
Valberedningens förslag till STSF:s styrelse 2012-2013
Ordförande: Tommy Sundgren
Styrelseledamot 1: Ulf Elfving
Styrelseledamot 2: Bert Rockenstedth
Styrelseledamöter som kvar står:
Nils-Erik Gustafsson
Lars Lindström
Styrelsesuppleanter:
Hans Ekerås
Ole Jacobsen
Revisor 1: Magnus Thörnberg
Revisor 2: Tomas Söderblom
Revisorssuppleant: Bengt Svensson
Enligt uppdrag: Gunnar Modig och Rickard Norell
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Egnér-Holmströms starkströmsmikrofon.
Under senare halvan av 1900-talets första decennium utvecklade ingenjörerna Carl
Egnér och J Gunnar Holmström en mikrofon som var långt kraftigare än en normal
telefondito. Båda herrarna verkade vid dåvarande Telegrafverket och Egnér hade redan
när det begav sig avancerat till överingenjör. Holmström blev senare i sin bana befordrad till byrådirektör. Egnér gjorde förövrigt en stor insats inom nämnda statsverk
genom att modernisera linjebyggnadstekniken. Bl.a. framlade han år 1897 ett förbättrat skruvningsschema, som tillämpades i oförändrat skick så länge telefonledningar i
blankt utförande uppfördes.
1906 uppfann dansken Valdemar Poulsen ljusbågssändaren, vilken till skillnad mot
de gängse gnistsändarna kunde alstra en kontinuerlig högfrekvensström. Därmed
stod möjligheten till trådlös talöverföring vid dörren, men på den tiden kände man
dock inte till någon annan metod för att modulera en radiosändare än att koppla in en
mikrofon i antennkretsen. För att uppnå räckvidder som kunde användas för praktiskt
bruk räknade man med att det behövdes en mikrofon som kunde hantera strömstyrkor
på hela 5 à 10A. Denna utmaning sporrade Egnér och Holmström till att gemensamt
försöka ta sig an mikrofonproblematiken.
I början av 1907 skred så herrarna till verket med sitt mikrofonprojekt. Arbetet var
långt i från så enkelt som att skala upp storleken hos en vanlig mikrofonkapsel tills
den tålde önskad strömstyrka. Till en början konstruerade kompanjonerna en experimentmikrofon med vars hjälp de minutiöst undersökte alla inblandade parametrar.
Allt från hur kolkornen måste vara beskaffade till membranets utformning studerades
i minsta lilla detalj. Experimenten bar frukt och så småningom lyckades Egnér och
Holmström få fram en prototyp, hos vilken de väsentligaste detaljerna var lösta.
En närmare titt på prototypens innanmäte (fig. 1) visar flera exempel på originella
lösningar, som vittnar om konstruktörernas goda uppfinningsförmåga. Det man först
lägger märke till är att membranet (M) är horisontellt och vänt nedåt. Den horisontella
monteringen är betingat av att den stora mängden kolkorn som erfordras annars skulle
packas för hårt av sin egen tyngd om
elektroderna (C och E) hade vertikala lägen.
Membranet måste vara hårt inspänt och får
inte påverkas av värme då det annars skulle
börja slacka. Därför överförs rörelserna från
membranet till den rörliga elektroden (E)
via ett metallstift och ett omgivande
tunnväggigt cylindriskt stycke av hårt
material. Ytterligare skydd mot värme
uppnås genom att membranet är vänt nedåt.
Figur 1

Kolkornen måste ovillkorligen kylas, inte bara för att hög temperatur är skadligt för
dessa, utan också för att värme påverkar mikrofonens verkningsgrad i negativ riktning.
Effektiv kylning har åstadkommits genom att en kopparcylinder (D), som är tillsluten
i nedre ändan och vid vilken dessutom den fasta elektroden (C) är fäst, doppar ned
bland kolkornen. Kopparcylinderns öppna ände mynnar i en vätskefylld behållare
(W). Värmetransporten i kylvätskan sker genom naturlig konvektion till behållarens
väggar, som sedan avger värmen till den omgivande luften. Här kan tilläggas att Egnér
och Holmström provade att leda in vätgas i kolcellen, som har bättre kylningsförmåga
än luft, vilket visade sig öka mikrofonens prestanda. Av praktiska skäl uteslöts dock
gastillförseln vid det fortsatta utvecklingsarbetet.
Trots vidtagna kylningsåtgärder blir kolkornen så pass heta att kolcellen inte kan
tätas med filt på gängse sätt. Filttätningen i form av en ring (F2) har istället placeras i
cellens övre del där kolkornen, som inte genomflyts av nämnvärd ström, inte förmår
bränna filten. Filtringen hålls på plats av en s.k. cellskål (K), som dessutom har till
uppgift pressa samman kolkornen med hjälp av fjädrar (J). En intressant detalj är att
kolcellens väg, som består av en ring av eldfast material (R), ligger an mot den rörliga
elektroden och därmed deltar i dess rörelser.
När de inledande svårigheterna var överkomna vidareutvecklades mikrofonen så
att dess elektriska motstånd kunde ändras efter behov. Detta uppnåddes genom att
kolcellen delades upp i flera mindre, som kunde sammankopplas i olika serie- och
parallellkombinationer. Då det råder spänningsskillnad mellan cellerna komplicerades
kylningen, men problemet löstes enkelt genom övergång till isolerande kylvätska
(t.ex. transformatorolja). Mikrofonens utformning anpassades också för skilda behov
och fick utseenden som visas i fig. 2 och 3. Av figurerna framgår det också hur ljudet
leddes in till det nedåtvända membranet via sidoriktade taltrattar.
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Nu hade Egnér och Holmström kommit så långt att de kunde prova att modulera en
radiosändare vid fältförsök. I samarbete med Valdemar Poulsen gjordes försöken vid
vederbörandes sändarstation i Lyngby på Danmark under sommaren 1909. Goda mottagningsresultat uppnåddes upptill 100km från sändaren, men uppfattbart tal kunde
även höras i Esbjerg. Mottagningen var visserligen instabil, men så uppgick distansen
också till hela 280km i grova tal. Antennströmmen vid det sistnämnda försöket uppgick till ca. 6A, vilken även mikrofonen hade att brottas med. Vid försöken användes
mikrofonen som är avbildad i fig. 3. För avlyssnandet av utsändningarna användes en
kristallmottagare.
Ett problem återstod med mikrofonen och det var att trycket i kolcellerna måste
justeras innan den togs i bruk, vilket var opraktiskt. De båda herrarna lyckades även
överkomma detta problem och dessutom samtidigt vända membranet till vertikalt läge.
Detta möjliggjordes genom att mikrofonen försågs med hela 16 celler. Genom detta
kunde mängden kolkorn avpassas i cellerna så att problemet med sammanpackning
bortföll samtidigt som ett lagom tryck upprätthölls med enbart gravitationens hjälp.
Mikrofonen fick nu en yttre utformning som visas i fig. 4. I elektriskt hänseende sammanbands cellerna i grupper om fyra, vilka kunde ihopkopplas i olika kombinationer
för önskat motstånd. Med samtliga cellgrupper parallellkopplade kunde mikrofonen
nu hantera fantastiska 20A.

Figur 4
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Av allt att döma stannade Egnérs och Holmströms försök med trådlös talöverföring
på experimentstadiet. Inte nog med detta, dessutom snuvades både de och Poulsen på
äran av att hamna i historieböckerna som uppfinnare av ”ljudradion”. Den hedersutmärkelsen har istället tilldelats Reginald Fessenden i USA, som redan 1906 lyckades
med bedriften att sända ut både mänskligt tal och musik per radio. Till råga på allt
så var de båda herrarna inte heller först med att konstruera en starkströmsmikrofon
då även Fessenden begagnade sig av en dylik för moduleringen. Viss ära kan dock
Sverige stoltsera sig med i sammanhanget då Fessenden använde sig av en roterande
högfrekvensgenerator som sändare, vars upphovsman är svenskamerikanen Ernst
Alexandersson.
Här skulle denna berättelse sluta om Egnér och Holmström inte hade varit framsynta
och provat starkströmsmikrofonen inom ett annat område. Faktum är att redan tidigare
under samma år som radioexperimenten i Danmark gick av stapeln utförde de även
telefoneringsförsök över långa telefonledningar. I sann ingenjörsanda bildade sig de
båda herrarna först en bild av mikrofonens förmåga i laboratoriemiljö innan den fick
sitt elddop ute i telenätet. Vid telefoneringsförsöken brukades mikrofonen i fig. 2.
Glödlamporna upptill på apparatskåpet tjänstgör som förkopplingsmotstånd genom
vilka mikrofonen matades från elnätet (likström). Vid samtliga försök användes ”bara”
ungefär 1A för mikrofonmatningen.
Inledningsvis utfördes telefoneringsförsöken över svenska ledningar, som kopplades
samman till slingor. Den längsta slingan, som uppkopplades över Stockholm, Luleå,
Sundsvall, Göteborg och åter till Stockholm, var hela 3.407km lång och bestod av en
blandning av blankledningar av 3mm och 4,5mm koppartråd samt en obetydlig längd
kabel. Under försommaren utvidgades samtalsförsöken att omfatta förbindelser ned
till kontinenten. Med stigande ledningslängd provades distanserna Stockholm–Berlin,
Stockholm–Köln, Stockholm–Paris och slutligen Sundsvall–Paris. Den sistnämnda
sträckan uppgick till 2.851km. Med normala dåtida telefoner var samtalsdistansen
begränsad till ”bara” omkring 1.000km över 3mm kopparledning och det dubbla över
dito av 4,5mm tråd.
Efter de lyckade samtalsförsöken inriktade Egnér och Holmström arbetet på att
utveckla en telefon kring de vunna erfarenheterna. Då försöken visade att det räckte
med ungefär 1A mikrofonström ansåg de att det vara lämpligt att stanna vid denna
strömstyrka då man därigenom kunde använda torrbatterier för mikrofonmatningen.
För ändamålet konstruerades en förminskad variant av starkströmsmikrofonen som
hade endast fyra celler. Den tillätt en teoretisk telefoneringsdistans på 1.660km och
3.300km via 3mm respektive 4,5mm kopparledningar, vilket motsvar ungefär 70%
ökning jämfört med en vanlig mikrofon. I samarbete med L M Ericsson utvecklades
en telefon baserad på den nya mikrofonen. Den utformades dock så att den måste
användas i kombination med en vanlig telefon.
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Fig. 5 visar ett foto av apparaten och fig. 6 dess principschema. Av fotot framgår det
att dess yttre utformning är ett rejält steg bakåt designmässigt. Att mikrofonen är monterad på telefonens lock är dock en absolut nödvändighet pga. av dess storlek och vikt.
Vevinduktor och ringklocka saknas då den vanliga telefonen användes för signaleringen. Klykan är försedd med kontakter, som utöver inkoppling av mikrofonströmmen,
hade till uppgift att bryta förbindelsen till den ordinarie telefonen (visas ej i schemat).
Vidare är apparaten utrustad med en omkopplare (U) med vilken man kunde välja mikrofonströmmen till 0,25A, 0,5A eller 1A efter behov. För maximal ström erfordrades
det hela 10 st. 1,5V batterier i seriekoppling.

Figur 5
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Figur 6

Hörtelefonen är jackansluten och monterad på ett skaft, som av fotot att döma är
baserad på en dåtida telefonlur hos vilken mikrofondelen saknas. Vid samtal var
det omöjligt att hålla densamma vid örat pga. de starka talströmmarna mikrofonen
åstadkom. För att underlätta telefonerandet är hörtelefonens skaft utrustad med
en tangent (kallad fjäder i schemat) som man var tvungen att manövrera under
samtal. Vid opåverkad tangent är hörtelefonen kortsluten och talströmmarna gick
obehindrade ut på ledningen. När tangenten är intryckt är istället taltransformatorns
sekundärlindning kortsluten och hörtelefonen direktansluten till linjeklämmorna
(L). Som det framgår av fotot var det möjligt att ansluta en extra hörtelefon.
Telegrafverket introducerade apparaten för allmänt bruk år 1911. I sann statlig
byråkratanda kom den att benämnas starkströmsmikrofon inom nämnda statsverk.
Någon succé innebar dock inte nymodigheten. Antalet uppgick till 417 som mest,
vilket uppnåddes vid årsskiftet 1919/20. Detta är en försvinnande låg siffra om man
betänker att Telegrafverkets normala telefonbestånd vid samma tillfälle uppgick till
nära nog 379.000 st. Att abonnemangsavgiften var högre än för en vanlig telefon,
och som dessutom skulle betalas vid sidan om det normala abonnemanget, bör ha
bidragit till den låga populariteten. Dessutom måste den uppringda abonnenten
också ha en ”starkströmsmikrofon” för att talet skulle gå fram med tillräcklig styrka
i båda riktningarna, vilket bör ha minskat intresset ytterligare.
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Starkströmsmikrofonen skulle dessutom tämligen snart spela ut sin roll inom fjärrtelefonin. Under 1910-talet utvecklades de första telefonöverdragen (förstärkare), som var
baserade på radiorör, och vilka stutgiltigt löste problemet med långdistanstelefoneringen. De första överdragen i Sverige installerades i Malmö 1919. Den nya tekniken
gav omedelbart utslag då antalet apparater med starkströmsmikrofon i slutet av 1920
hade minskat till 407. Därefter gick det raskt nedåt och fem år senare fanns det 143
stycken i bruk. Ytterligare fem år hade beståndet decimerats till ynka 16. Den slutgiltiga avvecklingen tycks dock ha skett sakta då sista statistiska uppgiften, som är från
årsskiftet 1932/33, anger att det fortfarande fanns 13 apparater.
Hade en vidareutveckling av starkströmsmikrofonen kunnat lösa långsdistanstelefonins dilemma utan överdrag? Sanningen är att tekniken dessvärre var dömd att hamna
i en återvändsgränd. Ett problem som redan Egnérs och Holmströms kunde konstatera
vid telefoneringsförsöken ned till kontinenten var överhörning, som var särskilt uttalad
hos ledningarna i Tyskland. Senare undersökning av det svenska ledningsnätet visade
att ledningarna måste vara i bästa kondition för att överhörningen skulle vara ohörbar.
Man har senare lyckats minska överhörningen radikalt genom förbättrad linjebyggnadsteknik (specialledningar för parallelldrift av bärfrekvenssystem), varför det ur
överhörningssynpunkt hade varit möjligt att använda mycket kraftiga starkströmsmikrofoner.
Däremot är dämpningen hos långa ledningar ett problem som totalt omöjliggjorde
starkströmsmikrofonens vidare utveckling. En egenhet med telefonledningar är
nämligen att dämpningen (angivet i gånger) är produkten av ingående delsträckors,
vilket har dramatiska effekter vid längre längder. Även om t.ex. blankledning av 3mm
koppartråd har försvinnande låg dämpning per km räknat medför ovanstående omständighet att talströmmarna är försvagade hela 30 ggr. efter 1.000km. Därefter bär det
snabbt utför då varje tillkommande avsnitt om 1.000km innebär en multiplikation med
30, varför strömstyrkan är reducerad otroliga 900 ggr. efter 2.000km och hopplösa
27.000 ggr. efter 3.000km osv. Energibehovet skulle m.a.o. snabbt anta astronomiska
siffror vid ytterligare ökning av ledningslängden.
Förutom undertecknads allmänna kunskaper i äldre teleteknik har följande källor kommit till användning vid artikelns författande:
Ernst Fredrik Werner Alexandersson (teleböckerna nr. 5, Bengt V Nilsson).
Svenska telegrafverket, historisk framställning, del IV (Hans Heimbürger).
Sveriges officiella statistik, Telefon och telegraf, årgång 1916-32.
Teknisk Bilaga (till Kungliga Telegrafstyrelsens Månadscirkulär), årgång 1909 och
1912.
TELE, årgång 1957.
Telefoni, del I (E. Ekeberg).
Raimo Kultala
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Hakon Brunius
En del av det som jag har läst om Hakon Brunius, verkar källmaterialet komma från Vördsam
promemoria skrivet av honom. Om jag minns rätt var det på 11 sidor. Har försökt att hitta den
tidskrift som HB läste i, om telefonen utan framgång. Har saxat ut stycket om telefonen.
På hösten 1877 läste jag i en amerikansk tidskrift en kort notis om den nyss uppfunna
telefonen. Uppfinningen var allt för intressant och af allt för stor betydelse för att lemnas å
sido. Jag gjorde mig genast två apparater, men vid afprofningen voro de odugliga! Jag fann
dock snart att ofvannända beskrifning var vilseledande, (ofrivilligt?) synnerligast i afseende
på membramet, som uppgafs vara af -- stilmassa. Vid dettas utbyte mot en tunn jernplåt voro
talapparaterna, de första i Sverige (Europa?), färdiga och anlitades flitigt af intresserade,
hvaraf följde en liflig beskrifning af desamma i Jönköpings tidning för 29 Nov. 1877. Någon
tid derefter såldes dessa första telefoner till Jönköpings vattenledning och ha för densamma
begagnats, för samtal emellan dess bassin utom och kontor inom staden, ända tills nyåret
1892, då de af mig fingo utbytas mot andra och skänktes då dessa, de första i Sverige
tillverkade till nordiska muséet. Då emellertid genast efter ofvannämde apparaters
förfärdigande för mig klart framstod telefonens stora praktiska betydelse, föreslog jag redan i
Jan. 1878 några framstående personer i Stockholm anläggning af större telefoncentral för
Stockholms stad. Plan uppgjordes och kartlades, men saken var för ny och lyckades icke vinna
kapitalisternas förtroende, hvadan saken då förföll, hvartill rustningen för Pariserexpositionen äfven bidrog. Då man emellertid först någon månad efter sedan mitt förslag
framstälts i amerikansk tidskrift såg att samma plan der framstälts, skulle ju varit af
patriotiskt intresse att Sverige varit det första land i verlden, der telefonen funnits såsom
användning, liksom det är glädjande att vårt land nu står främst i afseende på dess relativa
antal.
Hakon Brunius Stockholm i Maj 1892
22/1 1883 lämnade HB ett kostnadsförslag för
brandväsendet i Vänersborg med en centralstation i polisvaktkontoret och fem andra
stationer, en placerad i kyrkotornet. Sex av HB
nya mikrofontelefoner, centralapparat, samt
7000 fot ledningar m.m. till ett pris av 1200 kr.
Protokoll Vänersborg, 1883-03-09
Göteborgs Adresskalender 1882

Man byggde ett mindre telefonnät, mellan med centralstation i polisvaktkontoret därifrån till
kyrkotornet och vattenuppfordringsverket samt en ringledning till tändsticksfabriken, med
trenne mikrofontelefoner med alla tillbehör och jordledningar.
”Den afprofvade ledningen, hvars apparater äro af Hakon Brunius nya mikrofontelefoner”
”De samtal som fördes dels från polisvaktkontoret till pumphuset vid Skräcklan och till kyrkotornet, samt dels från pumphuset och kyrkotornet, kunde tydligt på dessa ställen uppfattas till
och med då de fördes med ganska låg röst.” ”Icke kommer att kosta mer än 750 kronor”
”Det är med nöje vi omnämna, att inrättningen nu är färdig”.
Tidningen för Wenersborgs stad och län 1883-05-17
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Det är mycket svårt att hitta något nytt av HB. Jag har fått tag i en instruktion till hans tidiga
telefoner samt förteckning över Jönköpings telefonförening. Allt nytt är intressant.
Nu ska jag iväg och besöka ett kyrkotorn, gäller att komma först annars blir man utan 

Jari Ruotsalainen
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ANSTÄLLNINGEN

Sommaren 1960 mönstrade jag av mitt fartyg i Swansea någonstans utmed Englands kust efter
en lång och stormig sjöresa från Australiens sydkust och tog mej så småningom hem till
gamla Sweden . Kom hem till mina föräldrar och storebror på Wärmdön i Stockholms skärgård
lagom till midsommaren.Tog lite ledigt, badade och fiskade samt hjälpte min pappa med en del
jobb på tomten.
Fram emot höstkanten gick jag mest och drev omkring, funderade på om jag skulle begiva mej
till sjöss igen, men var tveksam till detta. Tog en del ointressanta ströjobb lite här och där.
En dag i början av december fick jag syn på något intressant, nämnligen ett par gubbar som
jobbade uppe i telefonstolpar med trådar och kablar. Gick fram till dem och frågade vad de
sysslade med. Dom var tillmötesgående och berättade att de var linjearbetare och var anställda
hos Televerket. Det hela såg mycket kul och intressant ut, så jag frågade om jag fick prova på att
klättra upp i en stolpe. Ja-jag fick prova på detta upp till någon meter i stolpen.
Det här var tydligen ett jobb som skulle passa bra för min del, fritt och rörligt ute i friska luften.
Dessutom hade jag från min sjöpraktik en viss vana att jobba på högre höjder.
Var vid tillfället då 22 vårar ung, frisk och stark och hade dessutom en ganska vig kropp.
Gubbarna berättade att Televerket nu sökte nytt linjefolk och beskrev vart jag skulle
vända mej för att söka in : Nämnligen till Televerkets högborg på Jacobsbergsgatan 24 inne i
Stockholm och fråga efter en viss linjeingeniör Xxxxxx.
Jag gjorde så och fick även träffa honom. Det visade sig vara en mycket barsk äldre herre
bakom ett mäktigt skrivbord. Han mönstrde mej en stund med sina hök-ögon bakom glasögonen
och såg mycket bister ut. “Nä-de här går aldrig vägen” tänkte jag. Han började så småningom
att fråga ut mej om vad jag tidigare arbetat med samt efter mina betyg.
“Betyg ? HJÄLP!!” Hade faktiskt varit förutseende nog att medtaga sådant. Han ögnade igenom
dem en stund under en pressande tystnad.
Sedan kom domen : “Ja-det här var ju inte särskillt lysande, BC i mattematik från Folkskolan
och ett betyg från din tid som sjöman. STÖN-sjöbuse ! men dessbättre så är ju dina
militära betyg tydligen helt OK. Jag är själv en f.d. officer och lägger stor vikt vid betyg från
krigsmakten. Så du ska få prova på ett par månader i ett linjelag så får vi se om jag efter en tid
kan ge dej en fast anställning och skicka dej på utbildning”.
På detta sätt gick det till då jag fick en provanställning vid Stockholms Landssektion och skulle
senare börja där en måndagsmorgon kl. 07.00 i ett linjelag.
Fick av en linjeförman noggrann beskrivning var någonstans laget för tillfället höllt till med sin
koja och förrådstält.
Ja-detta var alltså berättelsen om hur det gick till då jag hamnade i Televerket, där jag sedan
blev kvar i 32 år.

Stig Arne Lofthagen.
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24-timmarsuret.

Vår telegrafstyrelse har, såsom bekant, nyligen infört ny timbeteckning, nämligen från 1 till
24 i st. f. den vanliga 1-12 f. m. och 1-12 e. m. Förslaget till en dylik tidbeteckning är icke
alldeles nytt och mångenstädes utomlands har det kommit till användning både inom järnvägen
och annorstädes. Äldst är 24-timmar-systemet i Britiska Indien, där det infördes redan för flera
decennier tillbaka af ett järnvägsbolag i Calcutta, och så småningom utbredde det sig därute
äfven till andra järnvägar och gjorde sitt inträde inom alla grenar af det borgerliga lifvet.
I midten af 80-talet infördes det å de Canadensiska järnvägarne och så tidigt som 1859 inom den
italienska telegrafförvaltningen. År 1893 började de italienska järnvägarne tillämpa detsamma
och år 1897 de belgiska o. s. v.
Det är gifvet att skilda skäl kunna andragas talande såväl mot som för reformen. Man har sagt,
att det skulle blifva ytterst vanskligt och svårt att bryta mot en gammal ingrodd praxis, som gått
kulturfolken så i blodet och brukats af dem alltifrån de äldsta tider. Det skulle ställa sig vida
besvärligare att med tanken omfatta en serie på 24 timmar än en på 12 och så skulle det bli en
omständig och allt annat än billig sak att omändra ur och deras slagvärk.
Gentemot detta kan anföras, att i två så stora länder som Italien och Britiska Indien dessa
svårigheter utan besvär övervunnits. Betänker man, att vi utan krångel och utan misstag behärska den mer än 4 gånger så långa talföljden kronor och ören, så behöfva vi nog icke hysa någon
oro för timserien 1 -24. Hvad vidare angår urens omändring, så genomföres den säkerligen
lättast genom att låta timvisarens gång bli oförändrad samt utrusta taflan med en dubbel rad
med siffror, en inre visande 1-12 samt en yttre visande 13--24. Att indela skifvans cirkel i 24
vid sidan af hvarandra liggande delar har också visat sig opraktiskt, talen äro då svåra att fullt
tydligt urskilja.
Hvad som särskildt talar för den nya timindelningen är, förutom dess större logik, klarhet och
vetenskaplighet, den nytta den bjuder allmänheten, som begagnar sig af telegraf och järnväg,
genom att förebygga en mängd misstag. Nu kommer folk ofta rusande t. ex, kl. 8 f. m. till
järnvägsstationen för att resa med ett tåg, som skall gå kl. - 8,5 e. m. eller infinner man sig kl.
11,55 på aftonen för att resa med det tåg, som gick redan kl. - 12 midd. Ty de streck eller andra
märken, hvarmed järnvägsförvaltningarna åtskilja f.m:s och e.m:s timmar, förbigås alltför lätt
och i öfrigt ha olika länder olika beteckningar härför. I en mångfald andra fall och förhållanden
inträffa dagligen och kan man tänka sig förväxlingar mellan f. m:s och e. m:s timmar, som det
skulle vara i hög grad önskvärdt att förebygga. I fråga om den kostnads- och tidsbesparing, som
kan vinnas med reformen inom telegrafen, kunna vi anföra, att Western Union Telegraph Co.
beräknar, att ensamt å dess telegraflinier inalles 150 millioner bokstäfver årligen inbesparas
genom uteslutning af f. m. och e. m.
(Göteborgs-Posten.)
Svensk Telegraftidning Nr 7, 10 Juli 1909.
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Pressgrannar

Senaste nummer av ”Företagsminnen – magasinet om näringslivets historia”, nr
1/2012, innehåller en trevlig artikel av nationalekonomen Agneta Lignell du Rietz om
sin ”Farbror Sture, lekfarbrorn som uppfann mobila telefonen”. Den handlar om Sture
Lauhrén, på Tekniska Byrån på Televerket i slutet av 1940-talet, och om MTL/MTA
som var i drift under 1950- och 60-talen. I anslutning till artikeln påpekar tidningen
också att de hade en annan artikel ”Mobiltelefonens historia” i nr 2/2006.
Den finns att hämta som PDF på www.naringslivshistoria.se/foretagsminnen

Batterilåda för LB-apparater

För den som vill göra en ny batterilåda åt sin LB-bordsapparat, har jag kollat mått och
färg på de apparater som finns monterade på Skansen i Stockholm.
Lådan är gjord av 10 mm virke. Total höjd, med locket pålagt, 215 mm. Lock och
bottenplatta har ytterdimensionerna 110 x 190 mm . Den inre plattan på locket har 2
mm glipa runt om, dvs måtten 86 x 166. Hål för sladden har 8 mm diameter och sitter
centrerade på kort- och långsidan 21 mm under sidans överkant.
Jag använde Alcros färgkarta för inomhusfärger som mätinstrument och fann att deras
grågröna nr 12 Tatooine ligger närmast batterilådans färg. Möjligen är lådan en aning
mörkare än Alcro-kartan.
På den låda jag kollade fanns ett snöre
likt hörtelefonsnöre FJ2528,
att ansluta till väggplinten.
Leif Kindahl
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Tomas Söderbloms nervkittlande berättelse om storsamlaren och excentrikern
Jan Vestas livsöde fortsätter nu som en följetong i Phonetiken. I detta avsnitt
är vi framme i september 2008 men den dokumentära skildringen löper alltså
vidare i kommande nummer.

En påtvingad resa utan bagage
Det sägs att döden någon gång besöker varje människa bara för att ta mått och trots att kampen
går vidare och besöket glöms bort, sys kostymen likväl i tysthet.
Jan Vestas i Äppelbo hade levt ett långt liv och odelat kunnat ägna sig åt sina intressen. Ingen
hade tagit några mått på honom och inte lät han sig heller jagas av vare sig mobiltelefon,
kronofogde eller facebook. Någon dator ägde han inte och TV:n hade burits ut för gott det
fanns ju en grå dialog med nummerskiva.
I hans värld fanns näst intill inga underlag för stress eller sk välfärdssjukdomar. Inte heller
någon anledning att betala TV-licens.
Antikrundan var ingenting som lockade och Peter Pluntkys upprepade försök att bjuda in sig
själv besvarades alltid nekande med olika förevändningar såsom för många andra.
Men efter det att jag - enligt honom - lyckades ”köpa tsartelefonen så billigt” uppfattade han
tydligen mig som en själsfrände och vi höll efter min så sällsynta audiens i valvet ömsesidigt
kontakt per telefon.
Han kände inget behov av att vara med i föreningen men läste gärna mina artiklar ”gratis”. Min
nyfunne vän hade stora kunskaper, om det mesta, men skämdes inte ett dugg för att fråga mig
om sådant han behövde veta och det lilla jag kunde lära honom togs villigt till godo.
Utan oartig skrytsamhet kunde han dock mer än en gång platta till mig som en första klassens
klåpare och amatör.
Det fanns till ex en mycket tidig motorcykel som hette Husqvarna Moto-Reve. Den hade jag
förgäves drömt om under mina samlar-år men aldrig ens fått se i verkligheten.
Efter ett i mitt tycke makalöst klipp på Tradera berättar jag överlycklig för Vestas att:
-

JAG HAR HITTAT EN KATALOG TILL HUSQVARNA MOTO REVE!!!
Ja, jag har två…..
….KATALOGER???
Nej, motorcyklar.

Sådan var han. Beläst, spirituell, förslagen, rolig men lika snål som överlägsen. Det var dock
med en originalitet som gränsade till det komiska så man kunde omöjligen bli arg på honom.
Samtalen gick annars oftast ut på en planerad svarsvisit där Vestas skulle få se samlingarna i
Lund. Att köra sträckan från Västerdalarna till Sydskåne med den bedagade bilen bedömde han
inte som något problem i sig. Varför skulle man annars vara en relativt nybliven ägare till en
Opel Kadett Caravan av 1975 års modell?
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Då kom han osvikligt in på alla de resor han hade gjort, de mil han så många gånger hade tillryggalagt för att hämta hem sina kära prylar från gårdar, slott och herresäten.
Otaliga var de kvalitetsauktioner han hade bevistat runt om i landet, de föremål som han hade
granskat, de adelsdamer han då hade konverserat med och de dito vänner som han sade sig ännu
ha kvar och som han eventuellt skulle kunna besöka på vägen.
I tanken beundrade han dessa överklassens, direktörerna, disponenternas, och godsägarnas liv.
Detta trots att de representerade miljöer som var näst intill så långt man kunde komma från
Vestas egen värld, dvs lervällingen på gårdsplanen, köket med utdragssoffan och de ostädade
kvadratmetrarna runt vedspisen där näst intill hela hans levnadsgärning hade utspelat sig.

Höst i Äppelbo
Besöken på vårdcentralen oroade rakt inte Jan Vestas. Han predikade triumferande att hans
77-åriga värden var som en 20-årings och han noterade istället med finsmakarens blick vårdbiträdenas kvinnliga attribut.
Att han de facto hade haft hjärtproblem, att folk han kände hade sett honom förvirrad ”köra på
fel håll” med bilen, och att han, enligt gemene mans terminologi, helt enkelt bara var en ”gammal gubbe i hatt” bekymrade uppenbarligen inte honom.
Han skojade ofta om att jag borde skicka upp åtminstone ett par av mina barn till Äppelbo för
att de skulle få förmånen att växa upp i Västerdalarna med dess traditioner, med hans enastående
samling av dalahästar och med just honom som sin mentor.
Han var mycket väl medveten om att han inte hade några egna legala arvingar, att Allmänna
Arvsfonden rakt inte var en lösning men han slog bort alla de mer eller mindre finstilta och
självpåtänkta anmaningar han fick om att ”skriva något”, att grunda ett riktigt museum, skänka
till det eller det, den eller den osv.
Förhoppningsfulla kandidater saknades i sådana sammanhang naturligtvis inte men han lät
saken fullständigt bero. Det enda han undslapp sig var att hur som helst så skulle inte hembygdsföreningen ha någonting.
Jan Vestas förmådde helt enkelt inte att ta till sig att kostymen ändå snart var färdigsydd och att
hyenorna väntade längs begravningsplatsens alla fyra sidor. Han ville då hellre tro att de var ute
efter honom levande.
Han låste noga om valvet och tänkte ingalunda göra sig av med vare sig hagelgeväret eller
kulgeväret. Det påstods till och med att han plockade ner föremål i delar som sedan spreds ut för
att de skulle vara svårare att stjäla. Ingen kunde i vart fall plocka ihop något innan Vestas hade
laddat om.
Det var Västerdalarnas okrönta svar på Nationalmuseum – skapat av och för en enda människa
samt ständigt bevakat av honom själv.
Skall man vara lite elak kan man säga att det tycks näst intill ha funnits ett hopp om att han
likväl skulle kunna ta allting med sig.
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Under alla omständigheter fanns inget tydligt alternativ till den tanken och kanske det på det
existentiella planet ändå var bäst så. Själva idén var ju i vart fall utan kostnad.

Att hålla lågan levande
Egen härd är guld värd men sedan han hade sålt av sin del i kraftverket fanns ingen billig
elkraft att förfoga över och priserna rakade i höjden.
Till och med köksspisen kräver sin tribut. Den egna veden är visserligen näst intill gratis men
sköter sig inte själv och det gnetas med verktygen i Äppelbo.
Vedstaplarna är redan överfulla men viljan och niten finns kvar.
Än en gång står han där jämte sin trogna Volvo-traktor och kämpar med spillvirket. Det finns
ett arbete att utföra och det är mest prisvärt om man gör det själv. Ägorna måste vårdas, veden
fram, han kan inte lämna sin post och han har all tid i världen.
Plötsligt kör Vestas fast bland slanorna. Det går så oändligt trögt, intensiv värk slår ut från
bröstet och han greppar stöd mot traktorn. Men armarna slappnar, hjärtat går upp i högvarv och
han faller framstupa där jämte traktordäcket. Kroppen skakas av konvultioner.
Av en slump råkar grannarna - mitt i bullret från potatisplockningen - se honom gå till marken
och gårdsboarna kommer springande till undsättning.
Saftblandarna går genom Västerdalarna och snart är ambulansen där. Grannar springer fram
och åter, teamet gör vad de kan såsom de har blivit lärda.
Trots allt är den enes öde, i farans stund, näst intill den andres likt och allting går på professionens säkra rutin.
Nycklarna till valvet brinner i fickan, gårdarna, skogarna, vedpinnarna och samlarföremålen
är värda tiotals miljoner kronor och i Vestas plånbok glöder 240 tusen bokstavligen talat i
kontanter.
Hitintills skall ingen ha något, ingen går nu hellre längre att betala eller förskriva och storsamlarens tid för reflektion är ute. Hans fladdrande livslåga står ändå inte att rädda och teamet
inser fakta.
Ägaren är helt enkelt död och i ett enda slag tycks näst intill en hel värld av egendomar ha
blivit herrelösa - spökligt strandsatta i ett enda öde hus och valv någonstans i ingenstans.
Ambulansen saktar fart och när blåljusens panik slås av kan man genom skogarna nästintill
höra "skriet från vildmarken" - som en muterad parafras på Jack Londons roman.
Det är det lika avlägsna som längtansfyllda ylande från oss alla som i ryktets löpeld vill åt och
skall slåss om större eller mindre bitar av dessa fördolda skatter; samlarföremål, skogar, gulddosor, förmedlingsprovisioner eller rent av bara pengar.

Tomas Söderblom 120119
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( bilaga till Phonetiken Nr 1 / 2012 )

Villkor vid STSFs anbudsförsäljning 2012-04-15
Objektförteckning (inklusive säljarnas beskrivningar) samt dessa anbudsvillkor och
anbudsformulär finns att tanka ner under menyrubriken Anbud 2012 på http://www.stsf.org Där
finns även fotografier på samtliga objekt.

§1

Endast den som är STSF-medlem har rätt att lämna anbud vid denna försäljning. Säljare
behöver däremot ej vara STSF-medlem.

§2

Man lämnar anbud antingen genom att fylla i och eposta den elektroniska wordversionen av
anbudsformuläret eller genom att skicka pappersversionen av formuläret med reguljär post till
anbudskommissarien under adress enligt nedan.

§3

Säljarnas och anbudsgivarnas identiteter är intill anbudstidens utgång kända endast av
anbudskommissarien. Vid behov av ytterligare information om objekt kan anbudsgivare ställa
frågor till säljaren. Sådana frågor och svar förmedlas av anbudskommissarien.

§4

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

§5

Anbud skall inkomma till anbudskommissarien senast söndag 2012-04-15 och blir därmed
bindande.

§6

Varje objekt säljs till den som lämnat högsta anbud på objektet ifråga och till ett pris lika med
näst högsta anbud plus ett tillägg på 1 kr.
Finns endast ett anbud säljs objektet till sitt minimipris. Vid två eller flera lika högsta anbud
sker lottdragning och priset blir lika med högsta anbud.
Om det finns flera exemplar av ett objekt, och man önskar lägga bud på flera, skall antal och
anbud per styck anges.

§7

Efter anbudstidens utgång sammanställer anbudskommissarien resultatet under överinseende
av minst en ojävig person.

§8

Inom 14 dagar efter anbudstidens utgång lämnar anbudskommissarien 1) besked till varje köpare
om dennes vunna objekt, slutpriser och resp säljares namn och 2) besked till varje säljare om
sålda objekt, slutpriser och resp köpares namn. Det rekommenderas att köpare och säljare
snarast därefter kontaktar varandra och kommer överens om betalning, fraktsätt mm. Köparen
svarar för eventuella fraktkostnader om ej annat framgår av objektförteckningen. STSF
rekommenderar att säljare medger en veckas ångerrätt och att köpare ansvarar för ev. returfrakt.
Normal rutin är att köpare betalar varefter säljare levererar.

§9

Om köpare och säljare så önskar (t.ex. vid stora belopp eller osäkerhet) kan STSF med hjälp av
sitt plusgirokonto träda in som betalningsförmedlare dvs. ta emot köpelikviden och skicka den
vidare till säljare först då båda parter förklarat sig nöjda med köpet. STSF tar inte ut några avgifter
för denna eller andra tjänster i samband med försäljningen.

§10

Slutpriserna publiceras i eller biläggs Phonetiken Nr 2 / 2012 omkring 2012-06-11.

Anbudskommissarie
Rustan Gandvik
Oxens gata 239
136 63 Brandbergen
Tel: 08- 777 80 72
e-post: stsf.anbud@telia.com
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Objektförteckning för STSFs anbudsförsäljning 2012-04-15

Objekt
nr

Beskrivning av objekt

kondition
1-5

minimipris
kr

1

Kort plåtapparat. Obs, enbart plåtskal, inget innehåll

2

100

2

Mellanstation utstämplingsnummer 437548. Saknar krön.

2

350

3

Dana classic (Televerket)

3

10

4

Ericofon 700 (impuls)

5

200

5

Cobra

4

10

6

Diavox, Teli DBAA 103 941/0200 (saknar lur)

1

10

7

DBAA 122 907/01012 Teli

4

10

8

Telia Agena

4

10

9

11421/2

4

10

10

LTR 12801 (linjetestare) från LME

3

10

11

Dansk tax

3

500

12

Mellanstation, skrivplatta nummer 142545

2

300

13

Minitel

5

150

14

Svenska Telegrafverket, I, II, III, IV

4

150

15

Ekeberg Telefoni I, II, III

3

150

16

Lärobok i Telegrafi, Nyström, 1878

3

10

17

Telegrafverkets byggnadsinstruktion Nät & Linje

3

50

18

Katalog Telegrafverkets Materiel 1931

3

200

19

Handbok Telegrafverkets reparatörer

3

100

20

Svenska Telegrafverket 4:e bandet

3

10

21

LM Ericsson 1876-1918 (Utgiven 1953)

2

10

22

Trattar, max två per medlem, 26 st finns, minimipriset är för 2 st

50

23

Plåttrattar från LME ca 1980, max två per medlem, 26 st finns, minimipriset är för
2 st

50

24

10-linjers väggväxel

2

150

25

Dansk vägg---??

1

10

26

Bordsapparat DLG 3811451/2/810

4

10

27

Bordsapparat 08

4

100

28

Ericovox, pyramid knappsats, DBE1510102

5

10

29

Liten bordsapparat utan fingerskiva, med indikatoröga. DEK1301-3 2 st finns

5

10

30

Ericofon 700 (impuls), orange

4

150

31

Cobra, beige, ej svensk

4

10

32

Ericofon 700 (impuls), vit

4

150

33

Cobra, röd, ej svensk

2

10

2
Objekt
nr

Beskrivning av objekt

kondition
1-5

minimipris
kr

34

Cobra, North Electric Company (knappsats)

4

150

35

Cobra, beige, ej svensk

1

10

36

00-29612/04

2

10

37

BE1510102/0181, Ericovox, knappsats, 2 st finns

4

10

38

DBE2118102/0181, Högtalande, 2 st finns

4

10

39

BC 465, svart

4

10

40

DLN 1263, Väggapparat

4

10

41

Dialog, ljusblå

4

10

42

Dialog, grå

4

10

43

Dialog, vägg, grå

3

10

44

Dialog, sekreterarapparat

4

10

45

Dialog, grå

4

10

46

Cobraskal i guldfärgad plast

4

150

47

ISDN DBA 802 001

4

10

48

Underdånigt betänkande, afgivet den 2 mars 1892 af komitén för utredning af
frågan om Post- och Telegrafverkets förenande under en gemensam styrelse.
Tryckår 1892. Enkelt pappband 15,5 x 23 cm. Innehåller över 600 sidor och ser ut
att vara oläst.

50

49

Katalog över Undervisningsanstaltens bibliotek ; 24,5 x 16,5 cm. Innehåller
86 sidor teknisk litteratur. Kan lämpligen användas för att kolla vad som saknas i
det egna biblioteket. Tryckår 1929. Pappband med liten skada på främre pärm
samt blekta pärmar. Ser ut att vara oläst.

50

50

Telegrafverkets telefontaxor ; 24,5 x 17 cm. Fint pappband innehållande 100
sidor. Tryckår 1937. Ser ut att vara oläst.

50

51

Bordstelefon DEP1101 LM Ericsson Denna apparatmodell förekommer ofta i
väggutförande men är mycket ovanlig som bordsmodell. Hel och i mycket fint
skick.

200

52

Telefontallrikar ; Serie med samtliga 12 årstallrikar 1976-1987 med telefonmotiv
tillverkade av Scan Lekven i Danmark. Diameter 19,5 cm. Hela och fina.

200

53

Televerkets bestick med krabban. Skedar, gafflar och knivar tre av varje.
Rostfritt stål. Bruksskick.

50

54

Telefonkartan ; Televerkets geografiska indelning. Om du vill veta vilket riktnummer en plats har eller vilken katalogdel den tillhör eller till vilket teleområde visst
riktnummerområde hör ger kartan svaret. 135 x 66 cm. Fint skick. Tryckår 1982.

20

55

Väggtelefon ; National Telephone Company? ; Utan hörtelefon ; 1880-tal

3

600

56

Telegrafnyckel ; Försvarets modell ?

4

350

57

Telegrafverkets väggtelefon AC 150 i trä ; Lacken krackelerad

3,5

700

58

Bordstelefon med väljare, tryckknappar samt bakelitlur i färg ; Troligen fransk

2

250

59

Mynttelefon GNTA för 5 kr, 1 kr, 50 öre ; Sladdintag och myntmekanism fattas

3

200

60

Speak-r- Phone ; förstärkare+högtalare ; USA 1950–tal ; inkl. originalförpackning
och manual

5

200

61

Lur m30 ; rödbrun

100

62

VHS-video ; ”Telefoner tillverkade av L. M. Ericsson” (STSF)

50

3
kondition
1-5

minimipris
kr

Objekt
nr

Beskrivning av objekt

63

VHS-video ; ”Of Voices Past” ; Telephones Radios Gramophones Show (AHTS)

20

64

VHS-video ; ”4th Annual Telephone Collecting Show” (ATCS)

20

65

Skylt Tele ; blå med vit text

300

66

Ringklocka ; märkt Allm.Tel.A-B.L.M.Ericsson

200

67

Ringklocka

50

68

Ringklocka ; märkt

Ericsson

100

69

Mössmärke ; Stockholmstelefon

300

70

Hörskramla för stationsreparatör

30

71

Väggapparat i trä. AB 130? LME nr 2.015.242 = år 1926.

2000

72

Väggapparat i trä. AC 150? Telegrafverket

1000

73

Provningstelefon

300

74

Fältapa Flygvapnet Typ 386.

400

75

Telefonautomat typ 596 ; 10-öres ; saknar nyckel

500

76

Fältapa med läderrrem

200

77

Fältapa

200

78

Fältapa med fingerskiva

200

79

Leksakstelefoner 10 st

200

80

Telefon Ericsson Executive 605, helt ny i originalförpackning med alla tillbehör

200

Nedanstående försäljs som ett parti och förutsätter hämtning hos säljaren
ca 20 mil norr om Stockholm.
1) Telegrafverkets väggtelefon AC 151 med extra hörtelefon. Eventuellt det enda
existerande kompletta exemplaret. Batterilådan är inredd till barskåp men kan
återskapas till originalskick.
2) LME AB 100A från 1940-talet (ej i bild).
3) Ringklocka i trä och mässing FO 722 (sent 1800-tal).
4) Gammal emaljskylt TELEFON. Eventuellt det enda existerande exemplaret.
5) Bössa i plåt för telefonavgift. Ytterst ovanlig.
81

6) Anvisningstavla angående telefonering över Älvsjö växelstation, 1932
7) Böcker inbundna och i mycket fint skick:
Kgl. Telegrafverkets apparater 1906. Monteringsanvisning för telefoner mm 1908
(ytterst sällsynt). Handbok för Telegrafverkets reparatörer 1919. Katalog över
Telegrafverkets materiel 1931. Schemabok telefoner & växlar m.m. 1946. Telefon
AB LM Ericsson 1876-1918 1953. Ericssonkrönikan 125 år 2000. Faksimil kopia
av Sthlms först telefonkatalog 1889 (häftad).
8) Böcker inbundna i rött skinn och i mycket fint skick:
a-c) Ekebergs TELEFONI del 1 1920, del2 1938, del 3 1943
d) Telefoni, Til bruk i Telegrafverket – Utgitt av Telegrafstyret – Trykt som
manuskript - Oslo1952. Bandet omfattar tre delar om ”telefonapparater,
telefonsentraler och sentralbord”.
Ytterligare Ericsson-litteratur finnes för diskussion vid hämtningen.

6 000

4
Objekt
nr
82

Beskrivning av objekt

kondition
1-5

Telefonväxel enligt foto. Växeln, som finns i Göteborg, har varit inkopplad i
Götaverkens lokaler.

minimipris
kr
10

För objekt 83-100 gäller att de basala telefonifunktionerna fungerar men övriga
mer avancerade funktioner har ej undersökts.

-

-

83

Avance Excellent, svart, Televerket DBVA 404 4005 (9301), inkl elnätsadapter
och bruksanvisning.

4

75

84

Telia Respons, röd, DBVA 214 3108 SE R4A (0311) inkl originalförpackning

5

50

85

Telia Gazette, DBVA 404 4033 R1A (9410), bruksanvisning, kräver batterier för
att fungera

4

50

86

Beocom 600, svart, Bang & Olufsen, dansk version ca 1993

5

75

87

Diavox, transparent, Teli DBAA 101B, ngt gulnad plast, pulsval

4

100

88

Häger Dallas, snygg grönmelerad

5

25

89

Datavox, lejongul kåpa, tillv Ericsson för Televerket, högtalande

4

25

90

Hägerflex 2 st, gröna, originell böjbar modell, kåpan glappar på den ena

3

25

91

Telia Ouno, vit

5

25

92

Telia Fido, vit, tidig version utan text på knapparna

4

25

93

Bizz Plus, Televerket, i något bedagat originalemballage

4

50

94

Diavox, laxfärgad kåpa ; Teli DBAA 103 941 R2B

5

50

95

United Tel 1710, minitelefon med headset, inklusive förpackning och bruksanvisning. Lågklassigt ljud.

5

25

96

Dana Elit, hög sidotonsdistortion

4

75

97

GT-340 SG, JoyTel , cremefärgad, bruksanvisning, originalförpackning

5

50

98

Diabelle, vinröd och benvit, Televerket DBAA 00192/029 R1 (83-17), pulsval

5

300

99

Diaset, cremefärgad, Televerket DBAA 001 104 R1 (83-27), pulsval

5

50

5

50

100 Doro Milano, med bruksanvisning och originalförpackning

( bilaga till Phonetiken Nr 1 / 2012 )
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Sänd formuläret per e-post till stsf.anbud@telia.com eller per brev till Rustan Gandvik,
Oxens gata 239, 136 63 Brandbergen. I och med att du sänt in formuläret har du
bekräftat att du som medlem i STSF har accepterat ”Villkor vid STSFs anbudsförsäljning
2012-04-15”.
Ort och datum

Namn (textat)

Ev kommentar

………………………………………….…………..

………………………………………….…………..

……………………………………………………………………………..……….…………..

