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Omslagets framsida visar hur omväxlande
byggandet av telefonledningar kan bli i Norges
branta terräng. Längs fjällslutningarna kunde
linjerna slutta synnerligen brant och under
dylika terrängförhållanden kunde uppdragningen i svackor bli besvärande, vilken
ibland bemästrades med specialisolatorer.
I Raimos belysande artikel om telefonins
barndom i vårt grannland Norge finner vi att
att väder och vind samt terräng gav många
svårigheter att övervinna.

Redaktionens adress:
Henrik Lundin
Malungsvägen 57
192 71 Sollentuna
phonetiken@stsf.org
Webadress:
http://www.stsf.org

Redaktionen

Medarbetare i detta nummer:
Rustan Granvik
Nils-Erik Gustavsson
Leif Kindahl
Raimo Kultala
Henrik Lundin
Jari Ruotsalainen
Tommy Sundgren

4

2009

Upplaga: 200 ex
Tryck: Sollentuna Offset & Digitaltryck
ISSN 2000 - 8740

Sveriges Telehistoriska SamlarFörening
Postadress:

web-adress:
e-postadress:
postgiro:
medlemsavgift:
inträdesavgift:
organisationsnr:

STSF
C/O Nils-Erik Gustafsson
Skogsslingan 5
182 30 DANDERYD
http://www.stsf.org
info@stsf.org
75 73 64-5
150 kr/år familj: 170 kr/år
20 kr
802400-0435

Styrelse 2011-2012
ordförande
vice ordförande
sekreterare
vice sekreterare
kassör

Tommy Sundgren
Terje Eriksson
Leif Kindahl
Lars Lindström
Nils-Erik Gustafsson

Ordförande orerar
Vi har ett nytt lika roligt som spännande problem att lösa i
föreningen och vi behöver er hjälp att klara det. Bakgrunden är
dels att vi inte gjort av med så mycket pengar under tidigare år och
dels att årets anbudsauktion av föreningens apparater gav så mycket
mer än vi förväntat oss. Det är ju jättekul att vi är stadda vid god
kassa, men pengarna gör ingen vidare nytta på ett bankkonto.
Vi vill därför ha dina idéer om vad vi kan göra för pengarna,
ca 20 000 Kr, så att det kommer så många medlemmar som
möjligt till godo. För ett antal år sedan köpte vi och delade ut
boken Hallå av Jan Garnert, ett bra exempel på något som uppskattades av många.
Vi tog också fram ett pin med vår logga som vi delade ut en gång i tiden.
Flera av er har tillkommit sedan dess eller kanske förlorat den med tidens gnagande tand.
Hör av er till mig så skickar vi en med nästa nummer av tidningen.
Jag kommer även att ta upp frågan om förslag på årsmötet.
Läsare av månadsmagasinet Nostalgia har antagligen redan uppmärksammat att ett nytt
teknikmuseum öppnades den 12 maj i Norge. Det kallas Z-museum och har en verkstad från
1930-talet, ett stort antal äldre bilar och motorcyklar, cyklar från 1850-talet och framåt,
ångmaskiner, leksaker och kläder. Men viktigast för oss telenördar, där finns Norges största
privata telefonsamling inkluderande telestationer. Vi har museet med på vår lista över intressanta
utflyktsmål och då kanske i första hand vid ett höstmöte.
På gång är oxo ett erbjudande från det tidigare Banverkets museum i Ängelholm. De vill gärna
bli av med en del telematerial, främst apparater och växlar som inte har beteckningen SJ.
Vi tackar och tar naturligtvis emot så mycket vi kan och det resulterar troligtvis i en ny
anbudsauktion eftersom vi inte vill öka lagret igen. Mer om det i nästa tidning.

Tommy
SÄLJES/FINNES

Böcker:
Hallå, Jan Garnert. Intressant bok som alla telefonsamlare måste läsa!
Intressant 46-sidig broschyr från ”gamla” telemuseet på Djurgården.
LM Ericsson 100 ÅR Räddning, Återuppbyggnad,Världsföretag 1932-1976 Band II
Ericsson Krönikan 125 år - Ett praktband!
Svenska Telegrafverket: 2 olika häftade böcker:
1853-1902 Det elektriska telegrafväsendet
1903-1920 Tfn, Telegraf, Radio
Teknisk bilaga till Telgrafstyrelsens cirkulär 1915
Stockholm 330000 1986
Schemor 1938 Tfn-apparater
Handbok för telegrafverkets reparatörer 1919
Telelandet Sverige 1953
Ernst Fredrik Alexandersson 1987
Tele nr 3 1964, Tele nr 4 1986
Jan Wirström 070 715 67 05 eller jan@materialbutiken.se
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Kassörens koll
Medlemsantalet har sjunkit något från 182 för ett år sedan till 173 vid skrivande stund.
Det kan säkert öka lite när några av de gamla medlemmarna som ännu inte betalat har
hittat både påminnelsen och vägen till banken. Några har flyttat utan att ange ny adress
och det stökar ju till möjligheten att få tidningen likväl som erbjudanden. Mailadresser
som inte längre är aktuella är likväl ett hinder för oss att sprida information och vi
hoppas på din hjälp att anmäla ändringarna.
Anbudsförfarandet gick bra även om alla objekt inte heller denna gång fann en köpare.
De apparater och böcker som föreningen avyttrade ur lagret inbringade så mycket mer
än kalkylerat att jag tvingas revidera årets budget inför årsmötet. Dessutom behöver vi
göra något som gagnar medlemmarna med den lite väl stora kassa som försäljningen
inbringade. Ordföranden orerar mer om det i sin artikel.
Deklarationen är även den avklarad. Vi hade ett underskott på 4.538:- mest beroende
på de inköp av programvaror för bokföring och webbarbete vi gjort. Få saker kan ju
göras enkelt nu för tiden när det finns datorer, avancerade programvaror behövs i
stället för till exempel en enkel editor som jag använde för ca 10 år sedan när jag
byggde den första versionen av vår webbsajt.
Tommy
Anders Joelsson in memoriam.
Vi har tyvärr nåtts av budet att vår medlem och tidigare styrelseledamot hastigt har
avlidit i en hjärtattack söndagen den 22 april, 60 år ung.
Anders var verksam i vår styrelse 2004 till 2009 som vice ordförande och deltog med
kraft och intresse i verksamhetens utveckling. Hans kunskap i företagsledning och
kunniga engagemang i olika verksamheter på hemorten och i Virserum bidrog i sin tur
med mycket positivt till vår förening.
Anders läggning för entreprenörskap och tidigt väckta intresse för teknik och telekommunikation förde honom via VD-posten för RingUp kedjan och så småningom till att
år 2001 skapa det som blev Sveriges enda offentliga telemuseum.
Vi hade vårt årsmöte 2005 i Virserum då 24 intresserade medlemmar åtnjöt Anders
hjälp och visning av hans fantastiska telemuseum, helt uppbyggd av egen kraft och
pengar. Omfattningen av hans samlingar främst inom mobiltelefoni är imponerande
och vi hoppas innerligt att Anders samlingar och museum kan bestå inte enbart som
utställning och beskrivning av en teknisk-historisk epok, men kanske främst som
minne av Anders person och driftighet.
Styrelsen
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Vanskelige forhold, del I.
Få länder har erbjudit så svåra förhållanden vid anläggandet och driften av telefonnätet
som Norge beroende på landets säregna geografiska och meteorologiska förhållanden.
Författaren vill med denna artikel belysa några av dessa vanskligheter i kombination
med enstaka axplock av historiska fakta. Artikeln är tvådelad, varav denna del tillägnas blankledningsnätet, medan kablar och radiolänkar behandlas i en kommande del.
Om inget annat nämns fortsättningsvis avses norska televerket.
Inledningsvis kan här kort nämnas att telefonins historia i Norge påminner i grova
drag om Sveriges. Liksom här visade staten litet intresse för telefonen i begynnelsen,
varför fältet lämnades öppet för privata exploatörer. Så småningom vaknade norska
televerkets intresse för det nya kommunikationsmedlet, men trots lagstiftning som
syftade till att skapa ett statligt monopol inom telefonin gick utvecklingen av det
statliga telefonnätet sakta. Orsakerna är främst ekonomiska då staten samtidigt var
restriktiv med att bevilja medel till investeringar och inlösen av privata anläggningar.
Enstaka telefonledningar började anläggas redan år 1877, men de första egentliga
telefonnäten öppnades 1880 i Oslo och senare under året även i Drammen. Av Norges
större städer fick Trondheim och Stavanger telefonnät nästa år, medan ett dito driftsattes i Bergen påföljande år. Kring föregående sekelskifte fick staten monopol på
rikstrafiken, men innan dess byggdes några enstaka relativt långa privata förbindelseledningar. Som exempel kan nämnas en 160km lång dubbelledning av 2mm bronstråd
mellan Drammen och Nes i Hallingdal, som driftsattes år 1894. Linjen hade dessutom
en enkeltrådig fortsättning till Hol, vilken var 70km lång.
1886 byggde Televerket sin första telefonledning från Tonsåsen till Frydenlund och
Fagernes i Oppland. Nästa statliga ledning anlades år 1889 genom Gudbrandsdalen
från Lillehammer till Bredevangen. Båda ledningarna var i parutförande och skruvade i syfte att eliminera telegrafstörningar. En egenhet för dessa anläggningar tycks
ha varit att lokalnät saknades, varvid de fåtal telefoner som förekom istället var fast
inkopplade på ledningarna. På linjen genom Gudbrandsdalen var apparaterna till en
början seriekopplade, men detta orsakade problem med både hög dämpning och telegrafstörningar trots skruvningen, varför man tämligen snart gick över till parallellkoppling.
1893 anlades den första internationella förbindelsen, som gick mellan Oslo och Stockholm via en ledning av 3,3mm koppartråd till svenska gränsen vid Magnor. Omkring
samma årtal började man skruva ledningarna i 1/8-varv per stolpmellanrum efter
svensk förebild. Metoden krävde specialreglar i varannan stolpe, som benämndes för
”svenskejern”. Bl.a. beroende på specialmaterielen övergavs dock skruvningssättet
redan omkring 1905. År 1896 byggdes en andra förbindelse till Sverige från Oslo via
Svinesund.
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Först år 1900 hade ledningsbyggandet kommit så långt att förbindelser kunde öppnas
från Oslo till Bergen och Trondheim. Till landets nordligaste delar nådde riksledningsnätet först under andra årtiondet efter sekelskiftet, som t.ex. till Bodø år 1912 och till
Tromsø 1914.
Trots att upptill 5mm koppartråd användes till de längsta riksledningarna var den
maximala telefoneringsdistansen begränsad till ”bara” omkring 800km beroende på att
nästan alla längre ledningar hade inlänkade kabelavsnitt vid fjordövergångar, järnvägstunnlar, större samhällen etc. Ett första steg i att knyta samman de södra och norra
landsdelarna togs 1919 när de första överdragen (förstärkare) installerades, vilket
skedde i Trondheim och Narvik.
Under 1920-talet fick bärfrekvenstekniken (BF) sitt genombrott, vilken möjliggjorde
bättre utnyttjande av långa fjärrlinjer av koppartråd då flera samtal kunde överföras över samma ledning. I Norge togs de första BF-systemen i drift på distanserna
Lillestrøm(Oslo)–Trondheim–Fauske–Narvik år 1925. Dessa var trekanaliga, men
BF-systemet mellan Fauske och Narvik var bara bestyckad med utrustning för en
enda kanal. BF-tekniken led dock fortfarande av barnsjukdomar, varför inga
ytterligare anläggningar tillkom under resten av årtiondet.
Under 1930-talet vågade man sig på nya installationer av BF-system med hjälp av
förbättrad utrustning. Första åren användes enkanalssystem, men senare även
trekanaliga system. 1940 installerades det första 15-kanaliga BF-systemet mellan
Lillestrøm (Oslo) och Hamar. 1943 driftsattes det första 16-kanalssystemet på sträckan
Trondheim–Fauske, som förövrigt levererades av L M Ericsson. BF-tekniken spelade
en avgörande roll vid utbyggnaden av kapaciteten i riksnätet, som länge baserades i
huvudsak på blanka ledningar.
Ännu på 1950-talet levde blankledningarna i bästa välmåga och stod för lejonparten
av förbindelselängden i riksnätet och först kring övergången till nästa årtionde bröts
denna dominans. Under 1950-talet gjordes det till och med nysatsningar i blankledningsnätet. Bl.a. byggdes det s.k. transponerade linjer, som till skillnad mot skruvade
dito tillät drift av BF-system med 12-16 kanaler på samtliga ledningspar, söder om
Trondheim och norr om Narvik.
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Transporterna av linjematerielen skedde ofta under synnerligen besvärliga förhållanden. I värsta fall fick stolparna släpas upp för i det
närmaste lodrätta fjällväggar med hjälp av rep och taljor.

På högfjället är markskiktet ofta tunt
eller saknas helt, varför stolparna inte
kunde resas på annat sätt än genom
att dessa måste omges med stödjande
stenkistor.

Med ökade lönekostnader blev arbetet med att resa stenkistor alltför dyrt. Kring år 1910 gick man därför över till att
fästa stolparna i borrhål samt stödja dessa med hjälp av
järnstänger. Senare, omkring 1930, övergick man till att
spränga upp stolphål i berget, vilket gav stabilare fäste åt
stolparna.
Reglarna för mellanortsledningarna påminde om svenska
dito, men trådavståndet var vanligen större. Normalt mellanrum var 46cm, men uppe på högfjället hela 65cm för att i
någon mån minska hopslagningsrisken vid stormvindar.
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Längs fjällslutningarna kunde linjerna slutta synnerligen brant och under dylika
terrängförhållanden kunde uppdragningen i svackor bli besvärande, vilken ibland
bemästrades med specialisolatorer.

Förutom svåra stormar på högfjället, som ofta
orsakade i det närmaste totala linjeras, förekom det
emellanåt en speciell orsak till trafikstörningar –
nämligen att linjerna blev översnöade.

En annan orsak till raserade linjer var isbark på
trådarna, som kan bildas under speciella väderleksförhållanden. Bilden visar ett extremt fall av dylik
nedisning.
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På sina håll längs kusten kunde saltbeläggningar på isolatorerna leda till besvärande avledning. 1885 började utsatta
telegrafledningar förses med s.k. oljeisolatorer, vilka hade
en rundgående kanal nedtill längs insidan som fylldes med
olja. Isolatortypen frångicks senare då det visade sig att
oljekanalen ganska ofta måste rengöras och fyllas med ny
olja för att god isolation skulle bibehållas.

Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har främst nedanstående litteratur
kommit till användning vid artikelns författande, vilken också har utgjort källa för
bildmaterialet, förutom fotot av den upp och ned vända isolatorn som är fotograferad
av författaren.
Fortidsvern (Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring), nr. 4/1997.
HALLO?! Norges telefonhistorie (Norsk Telemuseum, 1993).
Historiske linjer (Norsk Telemuseum, 1998).
Linjeinstruks, del I: Langlinjer (Telegrafstyret, Oslo 1952).
Tekniske meddelelser/Telektronikk (Telegrafstyret/Teledirektoratet), diverse årgångar
från perioden 1904-80.
Telerallarne (Kåre Aarvik, 1993).
Författaren vill till sist rikta ett varmt tack till personalen på Norsk Telemuseum, som
vid tidigare tillfällen har bistått med källmaterialets anskaffande.
Raimo Kultala
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Tjänsteutvecklingen från
år 1850 - 2000 inom telekom
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Medarbetare sökes.
Fick en fråga från en medlem om vi inte kunde anordna en kurs i ”Hur man reparerar en
telefon”. Jag har funderat lite på det och inser att om vi håller en ”traditionell kurs” i Stockholmstrakten så är det bara ett fåtal av våra medlemma som har möjlighet att delta. Då kom jag
att tänka på den idén som drevs av Hermods på 1960-talet, brevkurs! I stället för brev ut till
intresserade så kunde varje brev ingå som en artikel i vårt medlemsblad Phonetiken. Vad sägs
om det? Kan det vara av intresse för fler av våra medlemmar?
Då vår förening mest ägnar sig åt ”telehistoria” kan man begränsa telefonerna till spannet år
1880 till år 1960. M.a.o. tar vi inte med telefoner med ”elektronik”. Det blir ändå en hel del brev
som ska förklara t.ex följande som ingår i gamla telefonsystem:
Hörtelefonen.
Kolkornsmikrofonen.
Signalinduktorn.
Klykomkopplaren.
Schemaläsning.
Mikrofontransformatorn.
Schemasymboler. Mikrofonsnöret, apparatsnöret.
Galvaniska ringklockan, likströmssignalering.
Polariserade ringklockan, växelströmssignalering.
Låg- respektive högohmig ringklocka.
Batteriet, LB-ppparaten, CB-apparaten.
En komplett telefon, principschema och kopplingsschema.
Hur testar jag ringklockan, hörtelefonen, mikrofonen?
Hur kommer jag åt ringklockan i en AC 150 m. fl.?
Som ni ser och förstår så blir det en hel del om man utgår från att eleven ingenting kan. Därför
behövs flera intresserade författare till dessa brev. En ensam person orkar inte med allt. Därför
söker jag nu ”författare” till de olika delarna. Som tur är finns ju allt redan beskrivet så det
gäller mest att ”klippa och klistra” så att materialet kan presenteras på en lämplig nivå.
Tycker du att detta är en bra idé och vill hjälpa till så anmäl ditt intresse till mig på E-post:
Henrik.R.Lundin@gmail.com eller telefon 08 – 754 33 47.
Henrik

Anbudsförsäljningen april 2012.
Som säkert alla Phonetiken-läsare uppmärksammat genomfördes en anbudsförsäljning under våren. Sju säljare samt föreningen, anmälde objekt till försäljningen. Man kan undra om det verkligen inte är fler medlemmar som skulle behöva
minska sina lager. Förteckning med beskrivning av 100 objekt till salu gick ut med
Phonetiken 2012/1 och beskrivningar och bilder har också visats på STSFs webbplats. Totalt inkom anbud från 24 medlemmar varav flertalet lyckades bli ägare av
åtminstone något av det som de eftertraktat. Endast runt 60 % av de 100 objekten
blev sålda och totalsumman av det försålda uppgick till ca 17 700 kr .
Jag hoppas att alla inblandade är nöjda med sina försäljningar resp. förvärv.
Rustan Gandvik / anbudskommissarie /
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Slutpriser vid STSFs anbudsförsäljning 2012-04-15

objekt
nr

slutpris

objekt
nr

slutpris

objekt
nr

slutpris

objekt
nr

slutpris

1

402

2

350

26

66

51

200

76

-

27

251

52

351

77

-

3
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78

-
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-

5
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-
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350
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-
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32

401
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-
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-

33
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-

83

-

9

68

34

456

59

251

84

-

10

-

35

115

60

-

85

50

11

2111

36

151

61

-

86

-

12

300

37

121

62

50

87

356

13

212

38

68

63

31

88

-

14

150

39

10

64

31

89

267

15

-

40

202

65

300

90

-

16

-

41

361

66

-

91

-

17

50

42

10

67

-

92

-

18

-

43

21

68

-

93

-

19

-

44

56

69

767

94

-

20

10

45

10

70

30

95

-

21

55 *)

46

176

71

2201

96

75

22

25

47

-

72

-

97

-

23

28

48

50

73

-

98

-

24

281

49

-

74

-

99

50

25

22

50

-

75

-

100

-

*) Köpare bestämd genom lottdragning pga lika anbud.
Anbudskommissarie :

Rustan Gandvik

Opartisk kontrollant :

Eva Tållheden
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När telefonen i Malmö var ung.
En intervju med ett par som varit med från början
Det står en liten svart låda på ditt bord. Du använder den ofta, lyfter av luren, ropar ett nummer i
den blänkande tratten, ett nummer, som upprepas av en oftast glad och vänlig, alltid hövlig röst,
och fortare än du hinner blinka har du fått kontakt med din skräddare, din affärsvän eller din
själs älskade.
Det går så fort, så precis, det klickar aldrig, och du har så vant dig vid din lilla svarta låda att
du aldrig reflekterar över att den anspråkslösa telefonen på ditt bord är en av vår tids mest välsignelsebringande, mest tidsbesparande uppfinningar lika litet som du tänker på att den vänliga
rösten i luren inte är en automats utan en riktig levande människas även om denna människa
lyder titeln telefonist.
Det var annorlunda förr, då allting var så mycket mera mänskligt och familjärt, då ingen hade
så brått och telefonister och abonnenter ofta fördrevo tiden med litet privat snack om väder och
vind och andra intressanta saker. De som voro med på den tiden kunna berätta om detta och
mycket annat från telefonens barndom och svåra brytningsår.
Den allra äldsta, över åttioåriga fröken Hulda Pettersson, en av de tre telefonister, som anställdes hos Bell-bolaget i Malmö 1882, träffa vi nyinflyttad tillsammans med en gift syster i en ljus
modern lägenhet vid Exercisgatan. Hon kommer själv och öppnar - en liten dam i svart, som rör
sig lätt som en ung flicka, och har glada livliga ögon under det grå håret.
- Ja, det är länge sedan nu jag lämnade min tjänst i telegrafverket, berättar hon stilla, ända sedan
1917, då jag avgick med pension, men ännu minns jag som i går den allra första tiden, om än
minnet ofta sviker då det gäller namn och årtal.
Frickska huset vid Adelgatan var vårt första hem. Det var ett litet oansenligt tvåvåningshus.
På nedre bottnen höllo telefonarbetarna till och vi telefonister fingo på en rysansvärt skranklig
trappa söka oss upp till andra våningen, där ett litet smalt rum anvisats oss. Men så värst stor
svängplats behövdes ju inte heller för den underbara apparaten på skänken, som expedierade
samtal till de 40 abonnenterna, alla inom Malmö, men senare om några år, då antalet steg och
också en förbindelse uppnåddes med Lund, kom ett nytt bord med ytterligare två flickor. Men
det var inte mycket med materielen på den tiden, vi flickor hade ett fasligt besvär med våra
proppar, och telefonnätets trådar, som bara voro av järn, tålde inte en gång rimfrost.
Abonnenterna voro dock förvånansvärt tåliga och hyggliga. Järnvägsbyggaren greve Posse hade
sitt kontor i samma hus och han var alltid vänlig mot oss, liksom en hel del andra gamla
malmöbor, fru Braun, som aldrig någon jul försummade att skicka oss en tårta av sitt konditoris
bästa tillverkning och grevinnan de la Gardie, som var outtröttlig med sina chokoladpåsar.
En dag, som jag särskilt minns, var då linjen till Stockholm öppnades under trafikdirektör
Bergmans tid. Herrarna talade ju förstås först, men jag var den av flickorna, som förmedlade
det första samtalet på den nyöppnade huvudstadslinjen, och jag minns ännu i dag, att det var till
någon människa eller något företag som hette Separator.
Redan 1887 förflyttades jag emellertid till linjebyrån i Södergatan, där jag hade det föga
avundsvärda förtroendet att sköta alla kontorsgöromål ensam och utan hjälp av några som helst
tekniska hjälpmedel.
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Jag glömmer därför aldrig min glädje då den första kopiepressen kom. På detta kontor, där
ingenjörerna gjorde upp sina planer och diskuterade upprättandet av den ena nya linjen efter
den andra, stannade jag sedan så länge krafterna räckte och det var i många år, många och roliga
och arbetsamma. År under vilka mitt liv var indelat så på minuten som ett urverk att man hos
Laurells och många andra Malmöfamiljer brukade dra fram sina fickur för att ställa dem, då jag
passerade förbi fönstren i Västergatan. Men jag var inte ensam om den dygden. Punktlighet var
och är allt fortfarande en gemensam egenskap för alla telefonister.
Den andra, som också varit med från början, fröken Anna Jacobsson, står ännu mitt uppe i
arbetet, och det är som vaktföreståndare på “riks” vi träffa henne under brinnande tjänstgöring i
telegrafverkets moderna fastighet vid Adelgatan.
— Ja, ännu hänger jag i, förklarar fröken Jacobsson, som trots att de 60 åren överskridits verkar
full av energi, arbetslust och initiativkraft, men det börjar ändå kännas att man varit med i
hela långa 47 är, och det är inte utan att det skall bli skönt att om åtta månader få avsked med
pension, även om det naturligtvis i början kommer att kännas tomt att stå utanför det arbete,
man gett alla sina bästa krafter ett helt liv igenom. Jag var ju bara en liten sexton års tös, då jag
började. Det var den 1 juli 1882, alltså precis på datum ett år efter det Skånska telefonbolaget
under Lunchutställningen öppnades. Hur tydligt minns jag inte hur jag med bävan knackade på
den lilla dörren en trappa upp i Frickska huset och hur konsternerad jag blev, då jag fick se en av
de unga telefonisterna helt ogenerat roa sig med att hänga i armarna mellan de två telefonborden
och gunga med benen, det var helt andra föreställningar jag hemma i fyrmästarebostället gjort
mig om ett så allvarligt och ansvarsfullt ställe som en telefonstation.
Snart blev jag husvan och god vän med de andra flickorna, Hulda Pettersson, Cecilia Hahn,
Ingeborg Malmros och dottern till den förste tekniske ledaren av Malmönätet, löjtnant N. K.
Rydgaard, och lärde mig vad till yrket hörde, vilket på den tiden var litet nog. Min elevtid
varade bara 14 dagar, sedan blev jag riktig telefonist med hela 40 kronor i månaden. Det nästan
svindlade för mina ögon, då jag uppbar min första avlöning. Vad i all världen skulle jag göra
med så mycket pengar?
Mer än 60 abonnenter hade vi inte den gången, och alla inom Malmö, så man hade inget besvär
med växelstationer. Borden voro försedda med skenor och propparna med ebonithuvud, och
byglar skulle vidgas ut med en tång, vilket ibland inte lyckades bättre än att de föllo ut igen utan
att vi observerade det, så att förbindelsen med det ena eller andra numret bröts. Utvecklingen
gick dock raskt och det ena bordet, med femtio abonnenter och två flickor alternerande vid
varje, efter det andra flyttades in och gjorde det allt trängre om utrymmet i det enda rummet.
De yngre voro de som fingo springa som skottspolar mellan de olika borden, medan de äldre
ofta bänkades i den hemtrevliga hörnsoffan, där kaffekannan snart kom fram på divanbordet.
Gumman i porten kokade kaffet till oss för en kontant erkänsla av 6 öre koppen och hon prisade
alltid högljutt sin vara såsom en produkt av “rent vann och de bäste bönorna”. Men farbröderna
i staden murrade ibland, då de, vilket den första tiden inte hände så sällan, fingo vänta i luren.
“Nu dricker de kaffe igen”, hette det då. Våra små försyndelser förlätos dock alltid fort, liksom
vi fingo lära oss att överskyla med en myckenhet överträdelser i form av ilsket tilltal och
smågräl av de nervösare eller mera koleriskt anlagda fäderna. Särskilt en stadsmäklare var ett
ständigt plågoris, men som han i grunden var en mycket hygglig och välvillig själ ångrade han
alltid sina synder, vilket hade till följd att vi så gott som dagligen från den ångerfulle mottogo
plåster för sveda och värk i form av blommor och choklad.
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För övrigt verkade telefonstationen ofta och särskilt vid jul och nyår som en veritabel blomsteraffär och mellan blommorna dolde sig många härligheter av fyllda vinbuteljer och bakverk,
allt gåvor från abonnenter - en sed, som naturligtvis livligt uppskattades och som för resten inte
alldeles dött bort.
Men trots prat och kaffedrickning skötte vi oss relativt bra under överinseende av vår chef
löjtnant Rydgaard och den godmodige, faderlige ledamoten i bolagets styrelse ing. R. F. Berg,
en nitisk och stridbar man på de många stormiga sammanträdena å Landstingssalen, där telefonnätets utveckling alltid var ett stridsäpple. Det var kanske därför inte oförskyllt som trafikchefen
von Essen några år senare gav Malmötelefonisterna det berömmet: Ni sköta er som änglar mot
Stockholmstelefonisterna!
Och telefonnätet växte och växte. Först kom Lund till, sedan inrättades den ena stationen efter
den andra. En av de första, Svedala, satte jag i gång liksom stationerna i Teckomatorp, Sölvesborg och Tomelilla. Redan 1883 inköptes Malmöbolaget av telegrafstyrelsen och vi tio telefonister ingingo i köpet, ett förhållande som kom byråchefen Wennman att aldrig kalla oss från
den gamla tiden annat än “de köpta”.
Då abonnenternas antal stigit till c:a 1,300 infördes äntligen, tack vare telegrafkommissarie
Ekströms ingripande, en välbehövlig förändring. Namnanropen avskaffades och nummerupprop
infördes. Men det var en svår övergångstid för oss telefonister. Vi hade just flyttat in i nybyggnaden åt Vallgatan bredvid det gamla huset och expedierade samtalen med de gamla numren
samtidigt som vi höllo på att plugga i oss de nya. Allmänheten hade för övrigt inte så lätt den
heller att följa med, då det nya systemet infördes. Jag kommer ihåg en Oxiebonde, som ringde
på och bad att få 5 och 20. - 5 och 20, upprepade jag 'oförstående. - Ja, begriper hon då inte att 5
plus 20 gör 25, svarades det i andra ändan av tråden.
Och utvecklingen gick fort - nu när jag står vid slutet och ser tillbaka på mitt arbete under 6
generaldirektörer, 7 telegrafdirektörer och 10 kontrollörer, tycker jag att det gått svindlande
hastigt. Redan år 1900 voro vi 16 tjänstgörande på interurbanavdelningen och 26 på lokalavdelningen samt tre vaktföreståndare, till vilkas skara jag tidigt kom att räknas. Abonnenternas
antal var detta år 1,388, och vi hade 24 långledningar och 12 växelstationer med 18 ledningar.
Samtalens antal per dag steg också och telefonisterna fingo vid sina nya moderna bord lära sig
att utföra ett allt snabbare och precisare arbete. De stormigaste dagar jag varit med om var i alla
fall krigsdagarna den 2 och 3 augusti 1914 då mobiliseringsklockorna ringde. Den 2 hade vi då
4,146 avgående samtal och nästa dag var siffran uppe i 6,075.
Det är inte mycket tid till kaffedrickning numera, fastän vi i stället för gumman i porten fått eget
marketenteri och lunchrum. Vi telefonister äro nu tjänstemän i ett välorganiserat verk och det
kräves mycket av oss i vårt enerverande, ansträngande arbete, men vi hålla samman nu som förr
i god kamratanda. Och det är ju också så mycket bättre sörjt för oss. Vi arbeta i luftiga, ljusa,
varma lokaler, ha bra lön och få vår pension då tjänsteåren äro slut och vi ha andra hjälpmedel
i vårt arbete - vi ha centralbatteri. Vi fick det här på Malmöstationen en minnesvärd dag 1911.
Det hade arbetats febrilt i månader och dagar och vår nuvarande telegrafdirektör Persson, som
då var kontrollör, hade gjort ett jättearbete för att in i minsta detalj få allt klart. Så kom den stora
dagen och vi stodo i andlös spänning. Plötsligt, oförberett, klockan 12 på natten, kapades kabeln
och det flammade upp till ett bländande ljushav, alla de tusentals lamporna. - Den synen skulle
jag alltid vilja minnas.
Saxat ur Svensk Telefontidning nr 12 1929 / Tommy
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I samband med årsmötet.
I samband med föreningen årsmöte på Selma Lagerlöfs Mårbacka i år kommer
föreningen överlämna en gåva till Mårbacka, i form av en AB112-apparat att
placeras vid Selmas arbetsplats (eller annat lämpligt ställe). Selma föddes på gården
och återköpte den 1907 sedan hon vunnit framgångar som författare. Föreningen
uppmärksammades på att Mårbacka på sin hemsida hade ett anakronistiskt
(”tidsmässigt regelvidrigt”) val av telefonapparat som illustration till hennes
verksamhet på Mårbacka. Vi beslöt därför kontakta Mårbacka och erbjuda en
gåva av autentiskt slag. Mårbacka har uttryckt sitt intresse för en sådan gåva.
Tillsammans med gåvan kommer vi överlämna ett gåvobrev i vilket valet av
telefonapparat förklaras.
Innehållet i detta gåvobrev kan ses nedan.
Leif K.

Gåvobrev
Sveriges Telehistoriska Samlarförening och Mårbacka Minnesgård har gemensamt
velat verka för att Mårbacka även skall kunna visa upp en autentisk arbetsmiljö
från Selma Lagerlöfs tid på gården. Sveriges Telehistoriska Samlarförening har
till målsättning att sprida och stimulera kunskap kring den tidiga utbyggnaden av
telefoni i Sverige. Mårbacka Minnesgård och Föreningen har därför enats om att i
Selma Lagerlöfs arbetsmiljö placera en telefonapparat av den modell som fanns på
Mårbacka under Selma Lagerlöfs tid.
Vår gemensamma undersökning har kunnat konstatera att för år 1909 finns det
belagt att Selma Lagerlöf hade telefon på Mårbacka. Tyvärr saknas dock fotografier eller annan dokumentation som kan visa vilken apparattyp som användes.
För att säkra autenticiteten har Mårbacka och Telefonsamlarföreningen därför
gemensamt gjort en följande utredning:
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Historiskt underlag visar att Sunne med omgivning ingick i dåvarande Frykdalens
Telefonförening, bildad senast 1889. Frykdalens telefonförening såldes till Telegrafverket 1903. Frykdalens Telefonföreningen hade vid försäljningen 119 abonnenter.
Det saknar särskild uppgift om telefonnätet i Östra Ämtervik, till vilket Mårbacka
varit anslutet, men det förefaller troligast att nätet ingått i Frykdalens Telefonförening
som en understation till Sunne telefonväxel.
I statistiken ser man att Sunne med understationer år 1915 hade 407 abonnenter och
vid automatiseringen år 1956 hade 1300 abonnenter. Sunnes telefonnät använde
aldrig s.k. centralbatterisystem (för telefonapparater utan vev) före automatiseringen.
Telegrafverkets telefonväxel för Sunne och Östra Ämtevik har därför under Selma
Lagerlöfs tid vid Mårbacka varit av lokalbatterityp. Det betyder att alla anslutna telefonapparater har varit försedda med vev. Telegrafverkets telefonapparater av denna typ
var av två slag fram till 1930-talet, en bordsmodell AB112 och en väggmodell AC150,
båda modellerna således med vev. Då Selma Lagerlöf uppges ha haft bordsapparat, är
således modell AB112 det rätta valet.
Modell AB112 introducerades av Telegrafverket år 1893 efter design av arkitekt Isak
Gustaf Clason. Modellen väckte då uppmärksamhet för sitt nytänkande. Det är ett
intressant sammanträffande att I G Clason även varit arkitekt bakom den renovering
av Mårbacka som invigdes 1923.
Sveriges Telehistoriska Samlarförening höll sitt årsmöte den 9 juni 2012 på Mårbacka
och har i anslutning till detta möte donerat en bordsapparat AB112 till Mårbacka, att
placeras på lämpligt sätt vid Selma Lagerlöfs arbetsplats.
Det är vår förhoppning att den i framtiden skall pryda sin plats på Mårbacka.
Källor:
intendent Britt Wendling på Mårbacka Minnesgård
Hans Heimburger (1931) Svenska Telegrafverket. Historisk framställning, s.17 och
s.176;
Rickard Skårfors (1997) Telegrafverkets inköp av enskilda telefonnät. Omstrukturering av det svenska telefonsystemet 1883-1918, Umeå Universitet, sid 68
Sveriges Offentliga Statistik 1902 s.12,
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Örebro Post- & Telegrafhus.
På en tjänsteresa hamnade jag nyligen
oväntat i vad som en gång var Örebros
ståtliga Post- & Telegrafhus, beläget på
Vasagatan 10. Byggnaden uppfördes under
åren 1912-14, ritad av stadsarkitekten
Magnus Dahlander.
Idag huserar ett antal konsultföretag i huset,
men i en trappuppgång hittade jag bifogade
väggmålningar som förevigades med enkel
mobilkamera. Mycket nöje!
Länsstyrelsen i Örebro län har mera info om huset:
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/orebro/fd-post-och telegrafhuset/
Örebro har tydligen en gammal telefonitradition. Redan 1877 provades telefoner i
staden, och 1881 bildades Örebro telefonförening med station på Vasagatan 13.
Huvudingången har adressen Vasagatan 10, men trapphuset med bilderna mynnade i
en sidoingång på Fabriksgatan.
Glädjande nog behandlar Wikipedia huset ganska utförligt.
Från http://sv.wikipedia.org/wiki/Post-och Telegrafhuset, Örebro saxade jag följande:
"Redan år 1877 provades telefonapparater i Örebro. Det var samma år som den
demonstrerats i Sverige för första gången. Det föranledde att en del örebroare installerade privata lokala telefonlinjer. 1881 bildades Örebro telefonförening, och året därpå
hade man byggt en liten telefonstation vid Vasagatan 15.
Örebro telefonförening sålde år 1891 sitt nät till Telegrafverket, som 1893 öppnade
en ny telefonstation i huset bredvid, Vasagatan 13. Dit flyttade så småningom även
Posten, som tidigare hade legat vid Järntorget. År 1915 flyttade så telefonstation och
post till den nyuppförda byggnaden vid Vasagatan 10. År 1938 automatiserades lokaltelefontrafiken, och år 1953 även rikstrafiken.
I mitten av 1980-talet flyttade huvudposten från huset, men omfattande televerksamhet
finns fortfarande kvar. (Tveksamt om detta fortfarande stämmer. Man kanske har kvar
växelutrustning på något våningsplan, men vad jag kunde se inga Telia-lokaler.)
Huset byggnadsminnesförklarades år 2003."
Länsstyrelsen i Örebro län har också information om huset (och länk till exteriörbilder
i vinterskrud) på sidan
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/orebro/fd-post-och-telegrafhuset/Pages/index.
aspx
Nils-Erik Gustafsson
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