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Omslagets bild
Det är 160 år sedan det började!
Den 15 maj 1853 påbörjades i Märsta Sveriges 
första elektriska telegraflinje, vilken byggdes 
mellan Stockholm och Uppsala.
För att hugfästa minnet härav och av den sven-
ske linjearbetarens gärning lät Kungl.Telegraf-
styrelsen till 100-årsdagen av sin tillkomst den 
1 november 1953 resa detta minnesmärke.
Stolpen är en avbildning i brons av den första 
kända stolptyp som användes vid linjebyggen 
i Sverige.
Läs Dennys intressanta artikel på sid 17 och 18.

Redaktionen
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Ordförande orerar

Det är intressant att ett av föreningens ansikten utåt 
faktiskt kan hjäpa många att komma ett steg till framåt i 
sina vedermödor. Nu menar jag inte en speciell person 
eller ens Facebook utan den webb vi haft i drift så många 
år. Det är en liten men jämn ström av frågor som trillar in. 
Ofta rör det sig om ”Jag har tagit en bild på min apparat, 
men vad är det för något?” Som den brasilianare med 
japanskt namn (det finns många ättlingar till japaner i 
Brasilien) som mycket lycklig skickade en bild av en 
synnerligen välanvänd DE100. Eller så är det de som är 
snäppet mer avancerade och vill koppla in den på nätet 
eller vill felsöka och efterfrågar schemat. Här finns ju 
ett hål som du kanske kan täppa till, scheman till LME 
apparater. Mig veterligen har inte LME givit ut någon schemasamling som Telegrafverket har 
gjort. Det vore en välgärning för oss alla om du har LME schema och kan låna ut dem till mig för 
scanning och publicering på webben.
Ibland förkommer eftersökningar av information om någon individ som varit verksam inom Tele-
grafverket och vid de tillfällena är vår kassör Rustan fenomenalt snabb att hitta rätt. En annan eft-
ersökning som jag är än mer stolt över att vi kunde hjälpa till med, var när en konsult på uppdrag 
av en kommuns miljökontor försökte få fram information om en impregneringsanläggning för 
telefonstolpar vid sjön Bolmen. Konsulten fick i en webbsökning träff på en artikel i vårt register 
över samtliga artiklar i Teknisk Bilaga till Kgl. Telegrafstyrelsens Månads-Cirkulär. Artikeln var 
då inte scannad men det fixade jag i en handvändning. Jag har ingen aning om hur många impreg-
neringsanläggningar det funnits i Sverige genom tiderna, man idag blir man ju väldigt betänksam; 
År 1902 impregnerades enbart vid sjön Bolmen 4 764 stolpar och det gick åt 9 750 kg
kopparvitriol. Man kan fundera över hur mycket som rann ut i sjön och hur mycket som är kvar i 
marken efter alla dessa år.  
En annan sak som bekymrar mig på ett helt annat plan är den magra respons som mitt upprop för 
årsmötets förslag bokprojektet resulterat i. En enda person har hört av sig (Tack) men av det blir 
det ingen bok, vi behöver en drivande kraft som kan hålla ihop bokprojektet och det är som jag 
skrev tidigare inget nuvarande styrelse mäktar med utöver de sysslor vi redan har. Så tillsvidare 
får bokprojektet ligga på is.
Betydligt trevligare var det med årets första antikmässa i Stockholmsmässan, Älvsjö. Förra året 
fick jag tag på en Norsk väggapparat, den med gjutet bakstycke. Så förväntningarna var ju höga 
denna gång. Men tji fick jag. Trevliga och fina föremål, men bara några plåtapparater och en 
morsetelegrafmottagare. Men, å andra sidan kunde jag njuta av atmosfären tillsammans med det 
vernissagevin som fritt delades ut. 
Till sist måste påminnas om den bildsamling över främst linjer, växlar och utställningar som finns 
på Flickr. De är utlagda av Tekniska Museet och du hittar en väldigt stor mängd foton på http://
www.flickr.com/photos/tekniskamuseet-telehistoriska/collections/

Tommy  Sundgren
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Kassörens koll

Det är varje kassörs nöje att se pengar flöda in och 
sedan juletid har det verkligen varit en jämn ström av 
medlemsavgifter till vårt konto. Förfallodagen 
(28 februari) är nu passerad men det är ändå inte för 
sent för dig som glömt betala. Som vanligt bifogas, till 
årets första tidning, en påminnelseavi till de icke-betalande.

Sedan sist har vi som nya medlemmar fått Åke Nyström 
i Torsås och Björn Trysberg i Åsele vilka hälsas varmt 
välkomna. De har medlemsnummer 311 & 312, siffror 
som naturligtvis är avsevärt högre än antalet nuvarande 
medlemmar som är 169 varav 4 föreningar och museer. 
Tyvärr har nyligen två av våra medlemmar avlidit. 

Föreningens bokföring för förra året överlämnades till revision den 25 januari och så länge 
revisorerna inte har sagt sitt är siffrorna preliminära. På annan plats i tidningen hittar du balans- 
och resultatrapporter för 2012 som alltså inte är definitiva. Det positiva resultatet beror på de 
lyckade försäljningarna, främst anbudsförsäljningen i april men även auktion på höstmötet drog 
in mycket pengar. Föreningens ekonomiska buffert är betryggande. 

Rustan Gandvik

Valberedningens förslag till STSF:s styrelse 2013-2014

Ordförande:  Tommy Sundgren (omval)
Styrelseledamöter: Lars Lindström  (omval)
   Ulf Elfving  (kvarstår)
   Bert Rockenstedt  (kvarstår)
   Rustan Gandvik  (kvarstår)

Styrelsesuppleanter: Hans Ekerås  (omval)
   Ole Jacobsen  (kvarstår)

Revisor 1:  Magnus Thörnberg  (omval)
Revisor 2:  Tomas Söderblom  (kvarstår)
Revisorssuppleant: Bengt Svensson  (omval)

Enligt uppdrag
Domsjö och Stockholm 2013 - 02 – 23

Gunnar Modig  och  Rickard Norell
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Inbjudan till STSFs årsmöte 2013

Årsmötet kommer att hållas på Karlsborgs fästning lördag 
den 20 april. 

Program: 
12.00 Lunch på militärrestaurangen Kastanjen vid Fästningstorget. Ta av andra gatan till vänster 

(Fortifikationsgatan) efter infarten genom Götiska valvet märkt C XIV J. Parkering utanför. 

13.00 Årsmötesförhandlingar i 3D-bions konferenslokal i fästningen. 

14.45 Den spektakulära "Historiska Äventyrsturen". 

16.00 Guidad visning av Fästningsmuseet med info om t.ex. signalförbandens verksamheter och den 
närliggande Karlsborgs radiostation som driftsattes 1917. 

17.00 ca  Avslutning följd av bakluckeloppis. 

Uppskattad körtid Stockholm-Karlsborg:  3½ tim   Göteborg-Karlsborg: 2½ timme. 

Anmälan:
Vänligen anmäl dig senast 7/4 till ordföranden eller kassören.

Övernattning: 
Vill du se mer av fästningsområdet, Karlsborg eller trakterna däromkring (t.ex. Forsviks bruk med 
industrimuseum och Tivedens nationalpark) finns flera alternativ till övernattning i Karlsborg t.ex. 
Kanalhotellet (invid Göta kanal), STFs vandrarhem Gula villan (invid fästningen), Idas Strandgård & 
Skepparehus och Hotell Carlsborg. 
  
Väl mött i Karlsborg! 

STSFs styrelse 

Program:
12.00 Lunch på militärrestaurangen Kastanjen vid Fästningstorget. 
 Ta av andra gatan till vänster (Fortifikationsgatan) efter infarten genom    
 Götiska valvet märkt C XIV J. Parkering utanför.
 
13.00 Årsmötesförhandlingar i 3D-bions konferenslokal i fästningen.

14.45 Den spektakulära "Historiska Äventyrsturen".

16.00 Guidad visning av Fästningsmuseet med info om t.ex. signalförbandens   
 verksamheter och den närliggande Karlsborgs radiostation som driftsattes 1917.

17.00 ca  Avslutning följd av bakluckeloppis.

Uppskattad körtid Stockholm-Karlsborg:  3½ tim   Göteborg-Karlsborg: 2½ timme.
 
Anmälan:
Vänligen anmäl dig senast 7/4 till ordföranden eller kassören. 

Övernattning:
Vill du se mer av fästningsområdet, Karlsborg eller trakterna däromkring 
(t.ex. Forsviks bruk med industrimuseum och Tivedens nationalpark) finns flera
alternativ till övernattning i Karlsborg t.ex. Kanalhotellet (invid Göta kanal), 
STFs vandrarhem Gula villan (invid fästningen), Idas Strandgård & Skepparehus och 
Hotell Carlsborg.
 
Väl mött i Karlsborg!
 
Styrelsen

Inbjudan till STSFs årsmöte 2013 

Årsmötet kommer att hållas på Karlsborgs fästning 
lördag den 20 april.
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Vanskelige forhold, del II

Detta är andra delen till artikeln om svårigheterna att bygga och driva telefonnät i Norge, som 
var införd i nr. 2/2012 av Phonetiken. Föregående del var tillägnad blankledningsnätet, medan 
denna del avhandlar kabel- och radiolänknätet. Även detta avsnitt är baserat på enstaka axplock 
av historiska fakta i kombination med fotoillustrationer över de vanskliga förhållanden norr-
männen hade att tampas med (och fortfarande har). Om inget annat nämns fortsättningsvis avses 
norska televerket.

I föregående del nämndes att blankledningarna dominerade i riksnätet ända fram till omkring 
decennieskiftet 1950/60, men även att nästan alla längre ledningar trots detta innehöll kabel-
avsnitt. Många av dessa korsade de talrika fjordarna, som på sina håll skär långt i det norska 
landskapet. Redan vid slutet av år 1903, som är den tidigaste statistiska uppgiften författaren har 
tillgång till, fanns det närmare 360km sjökabel i riksnätet, som då endast omfattade ca. 7.400km 
stolplinjer.

Den första sjökabeln för telefoni utlades 1895 över Svinesund vid svenska gränsen. De första 
sjökablarna var guttaperkaisolerade. Dessa var okänsliga för fukt, varför det kan förefalla vara 
ett steg bakåt att man i slutet av 1920-talet även började använda pappersisolerad sjökabel. 
Anledningen till detta var att papperskablar har lägre dämpning, vilken under årtiondet blev en 
kritisk parameter i och med att de första bärfrekvenssystemen (BF) kom i bruk. Många av fjor-
darna är mycket djupa och 1930 utlades en kabel på hela 1.250m djup på Sognefjordens botten. 
Kabeln var försedd med en s.k. antitryckspiral av ståltråd och stålband under blymanteln som 
skydd mot det enorma vattentrycket på det rådande djupet. De första sjökablarna hade endast ett 
eller två trådpar och det dröjde ända fram till 1936 innan kabel med fler par (6 st.) inför-
skaffades. En återgång till fuktokänslig sjökabel påbörjades i och med att den första plast-
isolerade (polyeten) kabeln togs i bruk 1949.

Även om det norska fjärrkabelnätet länge växte långsamt gjordes de första ansatserna till att 
skapa ett dito tidigt. Den första fjärrkabeln, som kan betraktas som en dylik trots en längd på 
endast 43km, anlades redan under åren 1921-22 mellan Oslo och Drammen. Anläggningen 
omfattade i själva verket tre kablar, varav två för telefoni och en för telegrafi samt ytterligare tre 
telefonkablar utgående från Oslo mot mellanliggande orter och även för inledning av blank-
ledningsstråk, däribland riksledningar från Bergen.

Så sent som vid 1950-talets mitt fanns det bara ett sammanhängande rikskabelnät i landskapen 
närmast Oslo. De yttersta utposterna utgjordes av Hamar och Gjövik i norr, österut av svenska 
gränsen och i västlig riktning av Notodden i Telemark. I övriga delar av landet fanns bara några 
enstaka kablar, som gjorde skäl för namnet fjärrkabel, varav den längsta gick mellan Bergen och 
Voss i nordost. Som parentes kan nämnas att förbindelserna även mellan Norges största städer, 
Oslo, Bergen och Trondheim, fortfarande var baserade på blankledningar genom glesare 
befolkade trakter, vars kapacitet genom åren hade utökats med BF-system.
Trots det långsamma tempot i kabelutbyggnaden gick man tidigt in för att använda koaxial-
kabel. Redan år 1947 påbörjades arbeten med två dylika från Oslo till Bergen och Trondheim. 
Men arbetet gick långsamt och inte förrän 1953 kunde den första etappen mellan Oslo och 
Gjövik, som överspände endast 139km, tas i bruk. 
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Vissa uppgifter gör gällande att en enda s.k. 60-grupp driftsattes till en början. En intressant 
detalj med kabeln till Bergen är att den följde Hardangerfjordens botten till Eidfjord längst in 
i fjorden samt att den fortsättande delen över högfjället på Hardangervidda var av sjökabeltyp. 
Trots detta lär det ha förekommit problem med isolationen pga. av de tuffa förhållandena på 
högfjället.

Däremot dröjde det länge innan s.k. BF-kabel började användas, trots att kabeltypen utveck-
lades redan mot slutet av 1930-talet. Först vid 1950-talets mitt nedgrävdes det första kabelparet 
(det fordrades två parallella kablar, en för vardera samtalsriktningen) söderut från Stavanger till 
Egersund. Därefter utfördes flera BF-kabelanläggningar, i huvudsak under resten av årtiondet 
och en bit in på nästa, för att förstärka det befintliga fjärrkabelnätet i Oslos omnejd. Bortsett från 
den första anläggningen utrustades kablarna med 60-kanalssystem. Med tiden blev kapaciteten 
hos dessa otillräcklig på vissa sträckor och utbyte skedde till 120-kanalssystem, varav de första 
blev driftklara 1968. Ett intressant faktum i sammanhanget är att när väl BF-kablarna blev 
etablerade skedde utbyggnaden i större omfattning än hos oss. I Sverige anlades det nämligen 
bara några få BF-kabelanläggningar och med lägre kanalantal (29 kanaler som mest).

Utbyggandet av fjärrkabelnätet började accelerera mera påtagligt kring mitten av 1950-talet, 
men trots detta överskred dess kapacitet räknat i förbindelsekilometer de blanka rikslednin-
garnas inte förrän en bit in på 1960-talet. Kablarna fick dock inte regera ensamma på tronen 
särskilt länge. Redan strax efter decenniets mitt överträffades de av ett nytt transmissions-
medium, nämligen radiolänkarna, som tidigare hade fört en tynande tillvaro, men som nu var på 
stark frammars.

I högre terräng är markskiktet ofta tunt 
eller saknas helt. Under dylika förhål-
landen var bergborrmaskiner mer läm-
pade verktyg än spadar vid upptagandet 
av kabeldiken, som måste sprängas upp 
med hjälp av dynamit.

Vattendrag är normalt ett ovälkommet inslag 
vid kabelarbeten, men i brant fjällterräng kan 
de ibland istället vara till nytta. Normalt görs 
utläggning av sjökabel med speciella fartyg, 
men i inlandet får man nöja sig med enklare 
båtar som kan transporteras per landsväg.

Radiolänkarna har en lång förhistoria i Norge. Redan under 1920-talets senare del började man 
göra försök med att åstadkomma telefonförbindelser per radio. Den första reguljära radioförbin-
delsen i telenätet togs i drift 1929 och under nästa årtionde upprättades ett 60-tal dylika till 
isolerade öar längs hela norska kusten. 
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I kuperade trakter är det lämpligt 
att placera radiolänkstationer 
uppe på bergstoppar. Placerin-
gen gör dock anläggningarna i 
gengäld känsliga för vädrets mak-
ter. Bildens länkstation, med sina 
karaktäristiska parabolantenner, är 
kombinerad med en antennmast 
för radio- och TV-utsändning.

Radiolänkar arbetar normalt på mycket 
korta våglängder, som i princip kräver fri 
sikt mellan länkstationerna. 
När detta inte är möjligt kan det under 
vissa förhållanden vara möjligt att 
upprätta kontakt dem emellan med hjälp 
av reflektorer, som placeras på strategiska 
platser i terrängen.

Några radiolänkar i egentlig mening var det dock inte frågan om, utan man begagnade sig av 
rundstrålande sändare på mellanvåg. Mellanvågsbandet drabbades dock snart av störningar 
från rundradiosändare, som växte upp som svampar ur jorden vid den här tidpunkten, varför en 
övergång till kortare våglängder (100-200m) blev nödvändig. De sista av dessa radioförbindelser 
avvecklades så sent som på 1960-talet. Redan under 1930-talet gjordes det även försök med 
riktade sändare, men det skulle dock dröja ända till skarven mellan 1940- och 50-talet innan 
radiotekniken var mogen för de korta våglängder som krävs och försök med verklig radiolänk-
överföring kunde inledas. Den första länken, som togs i reguljär drift, sattas upp år 1953 mellan 
Trondheim och Steinkjer i nordostlig riktning och hade endast 8 kanaler. Den fortsatta utbyg-
gnaden skedde dock sakta och fortfarande 1960 fanns det bara 9 radiolänklinjer i drift. Länkarna 
hade dessutom tämligen låg kapacitet, men då flera av sträckorna var tämligen långa motsvarade 
dessa trots allt drygt 115.000km telefonförbindelser.

Vid 1960-talets början startades ett omfattande projekt för att bygga ett rikstäckande radio-
länknät både för telefoni samt distribution av radio- och TV-program. Utbyggnaden skedde i 
sådant tempo att radiolänkarnas förbindelselängd växte i kapp fjärrkabelnätets strax efter år-
tiondets mitt. Faktum är att den fortsatta utbyggnaden av stomförbindelser i riksnätet skedde 
i princip med enbart radiolänkar. Faktum är också att på många håll i landet, i synnerhet i 
norr, hann man aldrig bygga ett fjärrkabelnät, utan man gick över direkt från blankledning till 
radiolänk. Som parentes kan nämnas att blankledningarna i riksnätet inte började avvecklas mera 
påtagligt förrän efter 1960-talets mitt.
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Förslag om ändrade medlemsavgifter

Styrelsen kommer att vid det kommande årsmötet, under dagordningens punkt 15, ”Ärenden 
som styrelsens hänskjutit till mötet” ta upp frågan om medlemsavgifterna. 
 
Styrelsens förslag är att
1)  avskaffa inträdesavgiften om 20 kr för att den saknar motiv, ger obetydligt tillskott till 
föreningens kassa och snarare hejdar än välkomnar nya medlemmar.  
2)  höja tillägget för utrikes medlem från 25 till 50 kr och i denna inkludera tillägget för familj. 
Tillägget om 25 kr var antagligen rimligt när det infördes men sedan dess har portot till utlandet 
höjts avsevärt.

Vi vill på årsmötet också ta upp en diskussion om ev. höjning av tillägget för familjemedlem-
skap från nuvarande 20 kr till exempelvis 50 kr. Ett dilemma är att många som betalar för 
familjemedlemskap drar obetydlig nytta av detta medan de som medför familjemedlemmar, 
vilka starkt bidrar till den positiva stämningen på mötena, förhoppningsvis är villiga att betala 
lite mer än för närvarande för det som STSF bjuder på.
 
Styrelsen

Källor:

Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har främst nedanstående litteratur kommit 
till användning vid artikelns författande, vilken också har utgjort källa för bildmaterialet.

Historiske linjer (Norsk Telemuseum, 1998).
Tekniske meddelelser/Telektronikk (Telegrafstyret/Teledirektoratet), diverse årgångar från 
perioden 1904-80.
Telerallarne (Kåre Aarvik, 1993).

Författaren vill även denna gång rikta ett varmt tack till personalen på Norsk Telemuseum, som 
vid tidigare tillfällen har bistått med källmaterialets anskaffande.

Raimo Kultala

FINNES

Jag har en hel del grejor jag vill bli av med och tänkte att det kanske finns någon i föreningen som är 
intresserad av det. Delvis specificerat nedan. För mer information, kontakta mig via e-post eller telefon.
Jag finns i Kalmar.

Jag har en del dokumentation och prylar från min tid på LM Ericsson Telemateriel, senare Ericsson Sverige AB.
Det är mest teknisk dokumentation, t.ex. Contactor 9000, personsökare, AVE 100 telefon/linjetagare, 
Installationsteknik
Ljuddistribution, Ljussignalsystem, Interntelefoni, Brandlarmsystem, m.m.  och:
Datelmodem Nokia DS 3650, Några Fenix apparater, En ASE 435 snabbtelefonvxl., Kretskort till AVE 100 
(tror jag).
                   Berne Ekvall  e-post: berne.ekvall@telia.com,  Tfn: 0706-14 10 26
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Tag 000 för Riks. Telefonistminnen från 1960-talet.

Jag var arton år, bodde i Köping och längtade efter att byta småstadslivet mot storstadslivet när jag
såg Televerkets annons i Dagens Nyheter. Man sökte aspiranter/telefonister och utbildning skulle
ges - jag skrev en ansökan. Några veckor senare säger min mamma förvånat: ”Televerket, Stock-
holm har sökt dig och de vill att du ska ringa upp”. Jag blev kallad till intervju och ytterligare några
veckor senare fick jag besked om att jag var välkommen till Televerket.

Vi var ca 20 st flickor i åldrarna ca 17 – 25 år i utbildningsgruppen. Det fanns avdelningarna ”Riks,
Norden och Utlandet”. Salarna för de olika avdelningarna hade stora skyltar på glasdörrarna som
talade om vad som fanns därinne. Något som vi nu tycker är anmärkningsvärt är att det fanns inte
en enda man i utbildningsgrupperna. De fanns på andra positioner – teleingenjörer och som högre
chefer förstås.

Man fick lektioner i att uttrycka sig väl. Hur man i telefon aldrig fick säga ”ett ögonblick” utan ”var
god dröj” heter det och hur man skulle upprepa ett givet telefonnummer med två siffror åt gången.
Inte hopdragna till t ex: trettiofyra, tjugoåtta, sexton utan: tre—fyra, två—åtta, ett—sex. Ytterst
viktigt! Vi fick lära oss alla riktnummer för att det skulle gå snabbt och smidigt. Att vara artig, glad
och trevlig var en självklarhet – och inte för mycket dialekt skulle skymta fram. Känslan av att man
var utvald bibringades oss och vi skulle motsvara förväntningarna genom att alltid tala väl och
lojalt om ”Verket”. Vi fick också veta att ”Verket” var den enda statliga myndighet som gick med
vinst. Vi tyckte det var bra. Det var en hel del teknik också med dessa expeditioner som mest
liknade sånt man nu ser från tv-studios. Svagt lutande, gröna paneler, med en massa knappar och
små springor där man skulle fästa samtalskorten.

Den här teoretiska utbildningen pågick ungefär en månad och sedan följde ytterligare en månad där
man fick följa en lärare/telefonist. Först fick man sitta bredvid och lyssna och insupa allt hon gjorde
och efter ett tag fick man expediera samtalen och hon lyssnade och bevakade noga så det blev rätt.
En månad tog även den här delen av utbildningen. Jag var glad och tacksam för min lärare var så
snäll och gullig, bjöd t.o.m. hem mig på middag ibland – tänkte på att jag kom från landet och
bodde inneboende.

Pensionsåldern var 55 år på den tiden och jag minns hur nån visade mig på en av telefonisterna
på ”Riks” som skulle gå i pension och bli avtackad. ”Titta på henne, så ung!” Jag tyckte hon såg
urgammal ut, men det sa jag inte förstås.

Jag började på ”Riks” när jag var klar och det var stora salar med flera vaktföreståndare som vakade
över det hela och fördelade samtalen vid de tillfällen det var kö. Det var ofta flera timmars väntetid
till olika större städer och stämningen ångade av stress. Det fanns en tavla som upplyste om de
olika förväntade kötiderna. Vi tog emot samtalen, upplyste om kötiden och vaktföreståndaren
samlade in korten, massor vid såna här tillfällen, för att sedan fördela dem. Då kunde abonnenten
(det var ett viktigt ord, vi fick t.o.m. visa att vi kunde stava det rätt) komma förbi kön genom att
beställa ilsamtal eller blixtsamtal. Dyrt. Tyvärr minns jag inte alls några priser men det gällde att
verkligen kolla att det faktiskt rörde sig om ett il- eller blixtsamtal och att inte abonnenten bara
uttryckt sig lite vårdslöst.

Vi fick oftast beställning av samtal som skulle vara i ”3 perioder”, jag tror det var 9 minuter. Då
fick man gå in och säga ”3 perioder, samtalet är slut” och då fortsatte man ändå tala i de flesta fall.
Strax igen gick man in och sa ”samtalet är slut, jag bryter”. Det kunde vissa gånger kännas hjärtlöst.

Avisering av samtal var väldigt vanligt. Det gick till så att man ringde upp och meddelade att
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klockan si eller så skulle exempelvis direktör Larsson söka ingenjör Svensson på detta nummer och
ville försäkra sig om att han då skulle vara på plats. Det var överhuvudtaget oerhört viktigt med
titlar och särskilt gällande Finland – man skulle säga Herr före titel och namn.

Vaktföreståndarna: Vilken respekt vi hade för dem! Vi neg tom när vi av någon anledning talade
i telefon med dem. De gick av och an utmed längorna och kollade så vi inte skrattade för mycket
och jobbade på ordentligt. Det fanns en lista i änden av en lång rad av expeditioner där vi fick
skriva upp oss när vi skulle gå på fikapaus eller toaletten, vilken tid vi gick och vilken tid vi kom
tillbaka. Vad jag minns så var det tio minuters fikapaus och cafeterian kunde ligga på ett annat
våningsplan så det gällde att skynda sig. Listan kallades för ögonblickslistan. Man fick be om
ett ”extra ögonblick” om man måste gå på toaletten fler gånger och då blev man skeptiskt
granskad. Det var roligt och spännande att arbeta trots att det var strängt.

Jag satt aldrig på Älmhult, vilket jag var tacksam för. Där var det kaos, för att uttrycka sig milt.
Väntetiderna var långa, abonnenterna ofta arga och telefonisterna ibland desperata. Jag såg någon
svimma, helt slutkörd och det var hemskt.

Headset hade vi förstås, eller hjälm, hette det då. Om vi skulle ut och roa oss efter jobbet var det
ett bekymmer med hjälmen som klämde till frisyren. Tuperat, högt och mycket hår var modernt
så uppfinningsrikedomen för hur hjälmen skulle placeras utan att förstöra frisyren var stor. I
pannan eller i nacken kunde vi krångla fast den och vaktföreståndaren kunde titta allvarligt
bekymrat på en och undra om man kunde höra något alls. Inga långbyxor och inte för mycket
smink. Att inte passa tiden var helt uteslutet. Vi var ju många flickor som börjat samtidigt och
även med dem som arbetat ett tag blev vi fort vänner. Efter jobbet gick vi ofta på café och när vi
fått lön var vi ute på olika dansställen, bl.a. ”Puttes” (Wickman) vid Slussen. Man behövde aldrig
vara utan pengar för det fanns alltid möjlighet att jobba extra, antingen åt Verket eller privat åt
någon kollega som ville vara ledig. Pengar på direkten. De äldre som hade familj och barn ville
ju gärna vara lediga vid helger. Nattjänstgöring ingick också men jag övade bara tillsammans
med en äldre telefonist på det utan att någonsin behöva tjänstgöra. Det var flera som arbetade
samtidigt per natt.

Efter en kort tid fick jag börja arbeta på ”Norden” och det var skrämmande med danskarnas sätt
att säga ett telefonnummer och de sa ”min sekretär” om sin sekreterare t.ex. Utan att man visste
när så kunde man bli avlyssnad och bedömd av cheferna för att efteråt kallas in för att få beröm
eller kritik. Jag hoppades alltid att detta inte skulle ske när jag satt på ”danmarkslinjerna”.

Finlandslinjerna var ju också speciella i och med språket! Vi hade en finsk lathund med några
användbara fraser som t ex: ”är herr Lahtinen anträffbar” (onka herra Lahtinen tavatavissa ?
och ”var god dröj ”(hetkinen?)” - jag glömmer det aldrig - det var ju den enda finska vi kunde så
ofta blev det underligt och roligt när vi upprepade detta med envishet om och om igen när den
uppringde i Finland pratade på.

Nästa steg var ”Tysklandslinjerna” och det var på sitt sätt lättare än ”Norden” och mycket
lugnare än ”Riks”. Detta var under ett drygt år av mitt liv. Jag slutade för att åka till England
som au pair. Min mamma var inte glad! Hon tyckte att jag var oförståndig som lämnade ett fint,
statligt arbete.

Elisabeth Gustafsson
Riddarhyttan
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Verksamhetsberättelse för 2012

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Tommy Sundgren
Vice ordförande: Ulf Elfving (Terje Eriksson till 2012-06-09)
Kassör: Rustan Gandvik (Nils-Erik Gustafsson till 2012-06-09)
Sekreterare: Lars Lindström (Leif Kindahl till 2012-06-09)
Vice sekreterare: Bert Rockenstedt (Lars Lindström till 2012-06-09)
Suppleant: Hans Ekerås

Ole Jacobsen (Kåre Wallman till 2012-06-09)

Styrelsen har haft elva protokollförda möten. Två medlemsmöten har hållits.

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 9 juni i Mårbacka, där 17 medlemmar deltog.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fanns inga frågor väckta av styrelsen eller av
medlemmar. Efter årsmötet samlades medlemmarna kring den traditionella baklucke-
loppisen (Protokoll och referat från årsmötet i Phonetiken no 3/2012)

Höstmötet den 27 oktober på Flygvapenmuseet i Malmslätt inleddes med en gemensam
lunch. Därefter visades museet av en kunnig guide, vartefter vidtog sedvanlig höstauktion
till kaffe och bulle. En traditionell byteshandel avslutade mötet, där ca 20 medlemmar deltog.
(Referat från höstmötet i Phonetiken no 4/2012)

Medlemstidningen Phonetiken har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret.

Under året har arbetet med att skapa PDF-versioner av samtliga nummer av Phonetiken
slutförts och dessa har lagts upp på föreningens webbsida med undantag för det senaste
två årens utgåvor. Aktiviteter för att förbättra hemsidan har startats. Vidare pågår ett antal
aktiviteter i avsikt och göra föreningen mer känd i avsikt att öka medlemsantalet.

Antalet medlemmar har minskat sedan föregående år och var 168 medlemmar (enligt
senaste medlemsmatrikel 2012-09-01)

Hässelby 2013-01-23

Lars Lindström sekr. Tommy Sundgren, ordf.
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Hälsningar från Kanada

En av våra mest trogna utrikes medlemmar (sedan 1998) är Wayne Junop i Palmer Rapids,
Ontario, Kanada. Söker du på Google finner du denna lilla ort invid Madawaska River långt
bort i de mäktiga skogarna omkring 15 mil väster om Ottawa. Det lär vara en utmärkt plats för
forspaddling. Kommer man till Palmer Rapids i juli skall man inte missa dess årliga country-
och bluegrassfestival. Wayne har samlat telefoner i 44 år och har även en och annan svensk
apparat. Isolatorer är också ett av hans intressen. Som du ser av brevet uppskattar han
Phonetiken även om den är något svårläst. I förra numret gillade han särskilt artikeln som
Raimo skrev om sin blankledningsanläggning i miniatyr.

Rustan Gandvik
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BALANSRAPPORT 2012

Tillgångar Ingående saldo Förändring Utgående saldo

Varulager 1 300 0 1 300
Kontanter 314 -314 0
Plusgiro 8 349 6 322 14 670
Kapitalkonto 40 616 710 41 326
Summa 50 579 6 718 57 297

Skulder och eget
kapital

Eget kapital 48 241 -4 539 43 702
Årets resultat -4 538 10 037 5 499
Förbetalda avg. 6 876 1 220 8 096
Summa 50 579 6 718 57 297

RESULTATRAPPORT 2012

Intäkter

Medlemsavgifter 25 132
Försäljning telefoner 16 454

Summa intäkter 41 586

Kostnader

Inköp material och varor 3 344
Tryck av Phonetiken 13 200
Kostnader års- och höstmöten 12 886
Datakommunikation 549
Porto 6 095
Plusgiro- och bankgiroavgifter 460
Övrigt 264

Summa kostnader 36 798

Rörelseresultat 4 788

Ränteintäkter 711
Skatt 0

Årets resultat 5 499
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Brev från Washington, D.C.

Man kan läsa i Verdandis småskrifter om det svenska rikstelefonnätet. Först den 9 maj 1877
nämndes telefonen i Vetenskapsakademien som hade fått ett brev från den svenske ministern i
Washington. Men jag ville veta mer än att Vetenskapsakademien hade fått ett brev. Ville läsa
vad ministern skrev om telefonen.

Sökte på internet efter vem som var minister
i Washington på den tiden. Ett namn som
passade in var Carl Lewenhaupt. Nu sökte
jag vidare i Vetenskapsakademiens arkiv
www.cfvh.kva.se. I brevkatalogen finns ett
kort som är intressant.

Kungliga biblioteket har digitaliserat en del svenska dagstidningar. Sökte på namnet Lewen-
haupt, årtal 1877 och fick 25 träffar. Sökte på ordet telefon och fick 14 träffar, men jag hittade
inte det jag var ute efter. Men jag är envis och provade även med Washington och fick 90

träffar och BINGO. Fick en träff på
tidningen Kalmar, 31 maj 1877. Nästan hela
brevet finns att läsa i tidningen. Nu är jag
säker på att det är rätt brev som finns i
Vetenskapsakademiens arkiv.

Kontaktade nu arkivet och skrev att brevet
troligtvis har en beskrivning av telefonen.
De skickade en inskannad kopia av brevet
till mig.

Brevet är en avskrift av originalet och börjar med:

Legation of Sweden and Norway. Washington, D.C.
Till Hans Excellens Herr Minister för utrikes ärende.

På de två första sidorna står om telefonkonserten. På en telegrafstation i Philadelphia spelade
pianisten F. Boscovitz på en apparat med 16 tangenter. Ingen musik hördes på den stationen.
I konsertsalen i Washington fanns en annan apparat med 16 resonanslådor i olika storlekar.
Musiken, som närmast liknade en glasharmonika, lät inte så vacker. Professor Elisha Gray
förklarade att han inte gjorde anspråk på att kunna frambringa vacker musik. I slutet av brevet
står några rader om telefonen.

Jag öfversänder tillika ett nummer af "Scientific American” som innehåller
beskrifning på en annan uppfinning af samma slag, hvarigenom telegrafen kan
användas som språkrör. Denna uppfinning, som är gjord af professor Bell i Boston,
har nyligen varit försökt mellan Boston och
en stad i Connecticut. Apparaterna, som äro
desamma vid båda stationerna, bestå af en
tub och en stål- eller jernplåt, förenade på
sådant sätt, att plåten vibrerar under intryck
af luftvågen, som uppkommer då man talar i
tuben. Plåtens vibrationer öfverföras genom
den elektriska strömmen på plåten vid den
andra stationen, hvarefter samma luftvåg
ånyo uppkommer, och de ord som blifvit
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uttalade tydligt höras, ehuru rösten ej mera kan igenkännas. Något förslag att
använda dessa uppfinningar för praktiska ändamål har ej ännu blifvit framstäldt.

Washington den 10 april 1877 C. Lewenhaupt.

Jari Ruotsalainen

Mikro-telefon

I en priskurant från L.J.Lange’s affär Göteborg 1887 finns en Mikro-telefon i sortimentet. En
telefon som är ovanlig bland svenska återförsäljare. Affären sålde även glasögon, mikroskop,
kikare m.m.
Mikro-Telefonen är den mest känsliga
telefon, och särdeles lämplig för stora
våningar, fabriksbyggnader, handels-
lokaler med flera afdelningar, banker,
apotek, lasaretter, teatrar etc.
äfvensom till samtal mellan kontor och
magasin, på ångbåtar mellan däckshytt
och serveringsrummen m.m. Man hör
genom denna apparat fullt så tydligt
som genom talrör (äfven om man
vänder ryggen till apparaten och talar
åt motsatt håll) och har framför talrör
den fördelen att
1. samtidigt kunna höra och tala utan
att ändra ställning:
2. de äro lättare att uppsätta, betinga inga stora hål i väggar och murar och
3. om man flyttar, kan man taga telefonen med sig.
 Hela apparaten kostar 60 kronor och består af (som ritningen utvisar)

Jari Ruotsalainen

Önskas:
Ericsson Review: 1/36, 3/36, 4/36, 1/37, 3/37, 4/37, 1/38, 2/38, 3/38, 4/38, 2/39, 4/39, 3/41,
3/45, 1/46, 3/46, 1/47, 2/47, 1/48 och 3/48
Tekniska meddelanden: 1946 (dock ej spec. nr. för teletrafikteknik), 1947 och 1948
Tele: 2/54, 3/54, 2/58, 1/60, 4/62, 4/63, 1/64, 1/65, 2/65, 1966, 1967, 1968 (dock ej. spec. nr),
1969, 1970, 1971, 1/72, 4/72 och 1974
Anders Järvenpää, tel. +358 2 235 7555 CNET : +358 2 125 55 anders@westlink.fi

Finnes:
Ericsson Review: 3/68, 4/68, 3/69, 1/70, 2/70, 4/71, 2/73, 4/73, 3/4/75 (dubbelnr), 1/76*,
3/76*, 2/77*, 3/77, 1/78*, 2/78, 3/78, 4/78, 2/79*, 3/79*, 4/79*, 2/80, 3/80, 1/82, 3/82, 4/82,
4/83 och 1/84 samt 2/73, 4/73, 3/77*, 2/78*, 3/78*, 4/78*, 4/83* och 2/85*
(* = Lindrig fuktskada)
Tele: 1/53, 4/58, 1/61
Anders Järvenpää, tel. +358 2 235 7555  CNET: +358 2 125 55 anders@westlink.fi
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Monumentet i Märsta

Fanns platsen kvar?

Då jag för en tid sedan var på tjänsteresa i Sigtuna kom lite av historiens vingslag att segla över 
mig. Jag tänkte inte direkt på Sigtuna stads historia, som förvisso är mycket imponerande då 
Erik Segersäll ska ha grundade staden omkring år 980-990.

Mina tankar var åt Märsta som ligger ett stenkast från Sigtuna. Jag kom ihåg att jag läst i någon 
av Telegrafverkets/Televerkets minnesböcker att Märsta hade uppmärksammats vid Telegrafver-
kets 100-årsjubileum och att något minnesmärke av något slag hade rests i Märstatrakten. Men 
var och hur såg det ut nu, fanns det kvar eller hade det blivit nermejat vid någon skogsav-
verkning och låg nu mossbevuxet och oidentifierbart i skogen eller det värsta scenario - hade det 
skövlats bort för ett nytt bostadsområde?

En av mina studiekamrater råkade bo i Märstatrakten och kände bygden väl och kanske han 
visste var platsen var belägen eller så kanske han i sin tur kände någon som visste var minnes-
platsen fanns.
Här blev det bingo direkt. Visst vet jag vad det är sa han på sin stockholmsdialekt. Jag kan visa 
dig platsen imorgon när vi åker härifrån Sigtuna.

Mot Minnesplatsen!

Dagen infanns sig och vi åkte till Märsta och in på ett villaområde. Vi parkerade på en liten gata 
vid sidan av en skogsdunge. Det första jag såg var en gatuskylt som det stod Monumentvägen
på och då förstod jag att vi var på rätt väg och att det stod ”monument” på gatuskylten verkade 
spännande för då kan det väl inte bara vara någon gammal träpåle med lite text på. 
Efter någon minut var vi framme och han sa, här är det! Det var inte som jag befarat, att platsen 
skulle vara förstörd utan det var en välskött liten glänta som bäst syntes från det andra hållet 
(Stationsgatan) men av hänsyn till trafik och busshållplats så kom vi dit bakvägen. Nu uppen-
barade sig en stor minnessten med text på två sidor. Den ena texten med kortfattad historisk 
förklaring varför man rest stolpen och den andra texten varför stolpen såg ut som den gjorde

STOLPEN! 

Ja, det var en telegrafstolpe!

Nu förstod jag varför det heter Monumentvägen. Det här var ett monument som hette duga, en 
telegrafstolpe i naturlig storlek med tre kortsträvor och en isolator på toppen. Allt var gjutet i 
brons och i naturlig storlek. Själva stolpen var helt perfekt gjuten man såg knotorna efter 
grenarna, exakt så som de såg ut när man började använda stolpar i mitten av 1800-talet. Här 
var det inga svarvade stolpar utan man hade bara barkade av dem och detta var perfekt avbildat.

Vi inspekterade platsen och uppskattade att det var nog en 7:a (7 meters stolpe) som stod där på 
bergsknatten.Vi läste på minnesstenen och konstaterade att många stolpar och ledningar hade 
rests och även rivits sen den första stolpen sattes här på plats i Märsta 15 maj 1853.
.          

Se bilder första  och sista sidan!
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Stolt eller mossigt?

Vi åkte från platsen och var nöjda med att vi sett momumentet på nära håll och vi hade känt 
historiens vingslag och konstaterade stolt att vi som många andra som varit anställda inom 
”verket” hade bidragit med några stolphål och lite andra teletekniska pusselbitar under de snart 
160 år Kongliga Elektriska Telegrafverket funnits. Sen att verket bytt namn under resans gång är 
väl naturligt.

En tanke slog mig på hemresan. Ska TeliaSonera, som företaget heter idag, fira sin anfader som 
stolt stoltserar med 160 år på nacken den 1 nov 2013?
Eller blir det som det var vid 150-årsjubileumet att det blir inget firande. 
Då vågade inte företagsledningen ens yppa om sin ålder för dom trodde att kunderna skulle se 
dem som ett mossigt gammalt företag!

Stora texten på stenen:
1853-1953
Den 15 maj 1853 påbörjades i Märsta Sveriges första elektriska telegraflinje,vilken byggdes 
mellan Stockholm och Uppsala.
För att hugfästa minnet härav och av den svenske linjearbetarens gärning lät Kungl.Tele-
grafstyrelsen till 100-årsdagen av sin tillkomst den 1 november 1953 resa detta minnesmärke.

Den mindre texten på stenens sida:

Stolpen är en avbildning i brons av den första kända stolptyp som användes vid linjebyggen i 
Sverige.
Här bifogar jag en länk så den som vill besöka minnessplatsen lätt ska hitta dit.
http://www.panoramio.com/photo/36297226

Under resan hem så dök ytterligare en tanke upp i mitt inre om denna minnesplats.
Det måste finnas en hel del dokument från tiden runt 1953 då beslutet togs att minnesstolpen 
skulle resas.

Var det här det första stolphålet grävdes 1853?
Varför kom man fram till denna plats?
Vilka var med vid ceremonin?
Finns fotodokumentation från platsen?
Andra roliga uppgifter som kostnader, vem gjorde stenen, vem som har gjutit stolpen mm.
Dessa uppgifter finns nog att hitta i biblioteket som vi fick överta från Telia för några år sedan.

Denny Wahlström

Tack Denny för att du låtit läsekretsen följa med på din upptäcktsresa. Vår bibliotekarie Rustan 
har gjort efterforskning i STSF-biblioteket och återkommer i nästa nummer av Phonetiken med 
kompletterande information om monumentet.

Henrik    



Till minne av K.V. Tahvanainen

K.V. Tahvanainen, telehistoriker, 
ålderman och hedersmedlem i STSF 
avled den 15 februari i en ålder av 90 år. 

K.V. började sin bana som extra tele-
grafassistent på Stockholms telegrafstation 
vid Skeppsbron 1943 med att (enligt egen 
utsago) klistra telegrafremsor på tele-
gramblanketter.  Efter genomgången 
assistentkurs kom K.V. omkring 1950 som 
1:e telegrafassistent till Telegrafstyrelsens 
ekonomibyrå där han ganska snart fick 
ansvar för presstjänsten och avancerade 
till byråsekreterare. Från omkring 1963 
arbetade han vid Ekonomibyråns informa-
tionsavdelning med Eric Sandström (välkänd som radiomedarbetare och underhållare) som chef.  
Från 1975 till sin pensionering var K.V. avdelningsdirektör och chef för Televerkets informa-
tions- och reklamkontor.
 
Det var främst efter pensioneringen som K.V. fick tid att i böcker och artiklar sprida kunskap 
om telegrafins och telefonins historia. Det var böcker som ’Stockholm 33 00 00’ (1986), ’140 år 
i ledningen’ (1993), ’Ord i sikte’ (1994) och ’Telegrafboken’ (1997). Dessutom slutförde K.V. 
det sjätte bandet (1946-65) av ’Svenska Televerket’ (1989) som vid Hans Heimbürgers bortgång 
förelåg som ofullständigt manuskript. Han skrev även artiklar i Tekniska museets årsbok Dæda-
lus och var en ofta återkommande skribent i TELE. Framförallt minns man de ’Telego´bitar’, 
vanligen en sida telehistoriska tillbakablickar, som återkom i varje nummer av TELE från 1988 
till 1995. K.V. stod också bakom ett antal utställningar, främst på Telemuseum. 

I STSF minns vi hans föredrag på höstmötet 1996 om den elektriska telegrafen och inte minst, 
den telehistoriska vandringen i Stockholm city i samband med årsmötet 1998 med K.V. som 
mästerlig ciceron. Givetvis skrev K.V. också ett antal artiklar i Phonetiken och dessa finner du 
lämpligast genom att söka i Phonetikens artikelregister på vår webbplats. Det sista framträdan-
det i offentligheten var den 25 november förra året i samband med Svenska Dagbladets artikel 
och webb-film om Telefontornet.

Under sitt långa liv blev K.V. en av de främsta i att lyfta fram telekommunikationens historia 
och på ett fängslande sätt göra den lättillgänglig för många.

Henrik Lundin och Rustan Gandvik

Fotografiet visar K.V. då han på Kongl. Electriska Telegraf-Werkets 150-årsdag den 1 november 
2003 vid morseskrivaren i gamla telegramrummet i Oxenstiernska palatset, Storkyrkobrinken 
2 i Gamla Stan tog emot landshövdingen i Uppsala Anders Björks telegram till kung Carl XVI 
Gustaf.

19



Minnesmärken uppsatta i Märsta vid Telegrafverkets 100-årsjubileum 1953.


