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Omslagets bild
Bilden som är tagen i LME,s minnesrum i f.d. 
Telemuseums lokaler har vi lånat från Ericsson 
Media Bank med följande förbehåll: Ericssons 
arkiv/Centrum för Näringslivshistoria.

STSF,s höstmöte kommer ju att handla om just 
detta rum. Intendenten på Tekniska Museet, 
Anders Lindeberg-Lindvet, tillika medlem i 
STSF, kommer att guida oss genom rummets 
historia och berätta om planerna för dess framtid.

Första gången rummet iordningställdes var på 
L.M. Ericssons fabriksbyggnad på Tulegatan 
i Stockholm. Det blev klart år 1903. C:a 70 år 
senare var det dags för nästa flytt och år 1975 
öppnades nya Telemuseum för allmänheten

Redaktionen
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Ordförande orerar

Sommaren har varit härlig, varmt och väldigt torrt i 
Mälardalsområdet. Alldeles perfekt för veteran- och 
antikmarknader men värdelöst om man vill plocka svamp. 
Jag har nog avverkat mer än tio marknader, besökt många 
antikhandlare och auktioner för att inte tala om ett 
oräkneligt antal loppisar. Några fantastiska fynd är det ju 
sällan tal om men jakten och hoppet lever man länge på. 
Vissa saker kan man få för vrakpris om man har tur, som 
mina 200 stenkakor med bland annat Jazz och dåtidens 
populärmusik för mindre än en krona stycket. 
Muskelträning ingick automatiskt i köpet när bilen stod 
en bit bort.
På en av mina turnéplatser hittade jag en mässingsslagare, 
Lennart Andersson i Nora. Han har gott om verktyg och material i mässing som vi kan köpa av. I 
varje fall av det han har hemma. Hans företag finns närmare presenterat på 
www.lennartandersson.se och han tar ca 400:- i timmen för arbeten.  
Besöket till Z-Museet finns delvis beskrivet på annan plats i tidningen, men mitt syfte med den 
resan var även att se om det fanns förutsättningar för att hålla ett höstmöte där och det är nog 
lite tveksamt. Det blir långa resor för den övervägande delen av oss, minst en övernattning krävs. 
Tveksamt är det även vad gäller apparaterna, många var likadana, så av de ca 250 apparaterna 
försvinner cirka hälften i dubbletter. Vissa typer som väggapparaterna med gjutjärnsrygg finns i 
ca 15 dubbletter bara de. En eventuell resa dit får vi i styrelsen diskutera, men hör gärna av dig 
med synpunkter.
Har ni föresten noterat av vi uppdaterat vår webb (Beskrivningar / Schema) med scheman på 
LMEs apparater och jag hoppas att du som har andra LME schema liggande hemma kan låna ut 
dem till mig eller Rustan så fixar vi upp dem och lägger ut dem på webben
Apropå webben har jag gått med i Collra, sajten för samlare. Du hittar den på www.collra.com 
och det finns ett antal grupper / samlarkategorier att välja på. Ove S har till exempel startat 
gruppen Telehistoria.
Höstmötet är på gång i Stockholm och Tekniska Museet där vi får se LM Ericsson gamla styrelse-
rum, kanske för sista gången. Henrik försökte även få dit Christer Fuglesang som, var det tänkt, 
skulle berätta om kommunikationer rymden - jorden. Många av oss kommer ihåg den klassiska 
repliken ”Huston, we have a problem” och kanske kunde vi få höra om något annat dramatiskt. 
Nu kunde Christer dessvärre inte den föreslagna tiden så vi får bjuda in honom vid ett annat 
tillfälle.
Ha det så skönt i höst, jag tycker ovanligtvis mycket om November månad. Det är hur mysigt 
som helst att tända en brasa och krypa ner i soffan under en filt, läsa en bok och höra 
regnsmattret på rutan.  

Tommy  Sundgren
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Kassörens koll

Dessa magra rader utgör livstecken från kassören som 
dröjer sig kvar på sitt sommartorp trots att det är 
september månad. Sedan förra Kassörens koll har till 
föreningen anslutit sig Janne Rautanen i Finland och 
Kjell Andersson i Rönninge. Känn er varmt välkomna!

Rustan Gandvik

Kallelse till höstmötet 26 oktober 2013.

Plats:  Tekniska Museet, Museivägen 7, 115 93 Stockholm.
Lokal:  Bibliotekets läsesal på TM.
Tid:  Lördagen den 26 oktober. Samling kl 11.55 på baksidan av Sjöhistoriska museet. 
Ni som kommer med bil parkera bakom Sjöhistoriska med en gång. Den planerade ”Bakluck-
eloppisen” kommer att hållas där efter mötet. OBS! Det kostar att stå där liksom på övriga 
parkeringsplanen. Glöm inte parkeringsbiljetten!
Program:  Huvudpunkten på mötet är att besöka LM Ericssons minnesrum.
Kl. 11.55  Samling.
Kl. 12.00 - 13.00 STSF bjuder på inledande lunch på Sjöhistoriska museets kaffeteria. 
 Ingång direkt till kaffeterian via ståltrappa på baksidan av museets byggnad.
Kl. 13.00  Grupp 1 besöker LM-rummet. Grupp 2 besöker utställningen på TM.
Kl. 13.30  Grupp 2 besöker LM-rummet. Grupp 1 besöker utställningen på TM.
Kl. 14.00  Information från ordförande och Anders L.
Kl. 14.30  "Bakluckeloppis" på parkeringen bakom sjöhistoriska.
Kl. 15.30  Avslutning på mötet.

OBS! Förhandsanmälan är ett måste! Anmäl ditt deltagande senast den 18 oktober kl. 21.00 till 
Tommy Sundgren på E-post  ordforande@stsf.org  eller telefon 08 – 732 37 66 kvällstid.

Styrelsen
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Semestertrippen till Treungen och Juthbacka

Så skulle den äntligen bli av, min sista semestervecka för året. Planen var från början att besöka 
Z-Museet i Treungen, Telemarken i Norge. Därefter skulle färden gå mot svenska västkusten för 
lite saltstänkt tillvaro några dagar. Men innan jag hinner iväg till Norge ringer Gunnar Modig 
och erbjuder en plats på resan till den stora marknaden i Juthbacka, strax norr om Vasa. 
Eftersom det brukar finnas en del telefoner där till försäljning ändrade jag raskt reserutten.

Bor man som jag i Stockholmstrakten blir det en resa på ca 300 mil under en vecka, man vad 
gör man inte för chansen att se eller köpa fina telefoner.
Perfekt reseväder vid avresan med övernattning i Årjäng innan jag startar i ottan nästa dag 
för att komma i lagom tid till Treungen. Jag valde rutten E18 via Oslo och det var väl inte så 
genomtänkt. Tvåfilig E18-infart till Oslo, med sedvanligt vägarbete som drastiskt ökade möj-
ligheten att långtidsstudera Oslovillornas arkitektur. Väl igenom centrum och ut på motorvägen 
rullade det på till jag svängde av för lite naturskönare vägval.
Treungen ligger som sagt i Telemarken, naturligtvis. Orten har inte så mycket att erbjuda, några 
hotell för skidturisterna i området. Och naturligtvis Z-museet som på sin hemsida (www.z-mu-
seum.no) visar bilar och andra tekniska föremål, men inga telefoner. Men de finns där, i mängd, 
ca 250 Norska (Elektrisk Bureau och Jacobsen) och Svenska (LME) inklusive ett antal växlar. 
Många är dubbletter och sitter dessutom ganska högt placerade så det är svårt att se detaljer. 
Några apparater drar till sig mitt intresse, självklart vägg och bordsmodellerna i gjutjärn men 
även ett antal bordsapparater och linjeväljare tillverkade av N Jacobsen. Och Skelefonen från 
EB samt en myntapparat också den sannolikt från EB.

Z-Museets samlingar ägs av två personer, Telefonerna av en person boende i Oslo som jag ska 
kontakta i sinom tid och en person med resterande delar. Ett inflyttat par från Nederländerna 
sköter museet, men de kan dessvärre inte svara på några frågor av teknisk natur. Dock är varje 
typ av apparat beskriven och förhoppningsvis kan jag få en sammanställning av dem av ägaren. 
Jag fotograferade allt med översiktbilder med hög upplösning och i sinom tid kommer de att 
finnas på vår webb.
Nästa resmål låg drygt 100 mil bort kortaste vägen, men jag valde i stället att åka det norska 
inlandet via fjällmassiven Hardangervidda, Hallingskarvet nationalpark, Jotunheimen och 
Dovrefjell. Bilväg över kalfjällen och däremellan lika fantastiska scenerier i dalgångarna, med 
serpentinvägar och vägtunnlar i mängder.

Helt fantastisk natur, med många möjligheter att stanna, se, njuta och fotografera.
 
Efter många dryga mil på krokiga smala norska vägar rann milen snabbt undan i Sverige, till 
Ö-vik för att byta till Gunnars bil och med den vidare till Umeå och Ulf Åström samt en tråkig 
färjeresa till Vasa. Strax efter midnatt var i på campingen och bostaden vi hyrt för tre nätter. Lite 
pirrigt var det att lägga sig och fundera vad som skulle finnas därute på marknadsdagen. Något 
jag saknar i min samling kanske finns och väntar på mig därute, eller skulle det bara bli korv 
och kaffe som det kan sluta med i Sverige?

Klockan åtta går vi ut. På jakt som man säger. Marknaden börjar officiellt på eftermiddagen 
men i praktiken är det när säljarna vaknat till liv och börjar packa upp. Vi hittar inga 
kioskvältare, men lite smått och gott blir det i alla fall. 
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Som en norsk väggapparat (i Finland!). Ville man kunde man köpa pluggade automatvapen från 
andra världskriget, men tullen hade säkert haft synpunkter när vi kommit tillbaka. Det fick bli 
en graverad finsk slidkniv i stället.
Vi träffade många finska samlare både medlemmar och icke medlemmar, och en av dem gjorde 
ett imponerande fynd till ett bra pris. Ni kan se det på webben (www.collra.com gruppen 
Telehistoria, Fincrantz postning i nyhetsflödet 2013-08-25 12:22). Det är bara att gratulera, den 
har en hög ”dregelfaktor”, helt klart.
Återresan till Stockholm var lång och seg, men när jag nu är åter på arbetet och ser tillbaka på 
allt jag upplevt och på det jag köpt är jag helnöjd både vad gäller telefoni och natur.
Tommy Sundgren

EJ FÖR DEN DARRHÄNTE.

Är du sugen på att bygga en telefonkiosk i miniatyr som krona på verket till din samling utav 
telefoner m.m. så finns den möjligheten. Det finns nämligen ett företag i Åryd vilken säljer 
byggsatser i miniatyrform, bl.a. just telefonkiosker som den gamla pagodkiosken (STSF-s 
logga). Materialet som står till buds är utav tunn mässingsplåt där delarna delvis är utstansade, 
vilka man lirkar loss dem ifrån och formar till dem med hjälp av förslagsvis en plattång och 
lite andra hjälpmedel. En kort och ganska knapphändig byggbeskrivning medföljer paketet 
där man föreslår att delarna ska lödas ihop med lödkolv. Men jag rekommenderar i stället ett 
tunnflytande lim till sammanfogningen t.ex. LOCTITE SUPER GLUE. Modellen ska 
naturligtvis färgsättas i lämplig kulör, den gamle pagoden med grön färg.

Jag har själv med skakiga händer lyckats bygga samman en sådan modell.
Kan tillägga att detta projekt var en utmaning för fingrars och händers motorik.
Nämnda företag som tillhandahåller dessa HO-BYGGSATSER är:
 
Tekno Bygg  Föredrar kontakt via E-post:  gorane@swedemail.se
Granvägen 6  
S-360 43 ÅRYD 

Telefonkiosker
Nr 87-37  Pagod är tillbaka 85:-  
Nr 87-38  Orange f.n. slut   
Nr 87-39  Orange med för-bockad hytt f.n. slut 
Nr 87-40  Modern 50:-   

Stig Arne (Loffe) Lofthagen

(OBS. Prisbilden kan ha ändrat sig. 
Kolla webben innan du gör en beställning. Red.)
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Hårdlödning, hur gör man?

Ibland hittar man inte reservdelen som ersättare till den trasiga mässingspryl som så förargligt 
har legat i renoveringslådan alltför länge. Då finns möjlighet att reparera med hårdlödning vilket 
jag lärt mig en gång i tiden, för över 40 år sedan. Det jag kommer ihåg vara att när man väl fått 
rätt temperatur gick det förvånansvärt lätt att löda och det med ett riktigt bra resultat. Nu under 
sommarledigheten tog jag mig i kragen, skaffade alla nödvändiga verktyg och material och 
satte igång. Här är fakta och information som gör det lättare för dig att komma igång med din 
hårdlödning. 
Lödning är en sammanfogning av metallföremål som sker genom uppvärmning av de delar som 
ska sammanfogas och smältning av en tillsatsmetall, så kallat lod eller slaglod. För att förhindra 
oxidering samt öka lodets flytbarhet och förmåga att väta fogen används fluss.

Silverlod är i smält form mycket tunnflytande och har förmågan att tränga in i en smal spalt. 
Grundmaterialet och området kring spalten värms till lodets arbetstemperatur. När flussmedlet 
har verkat tillförs lodet som smälter och kapillärkraften suger in det smälta lodet i spalten. 

När utseendet är betydelsefullt utgörs lodet ofta av en huvudmetall som överensstämmer med 
de metaller som ska sammanfogas. Lodet måste dock ha lägre smälttemperatur än de metaller 
som möts i fogen. Detta uppnås genom att lodet legeras, i huvudsak med metaller som har 
lägre smälttemperatur än lodets huvudmetall. Exempelvis legeras silverlod främst med zink. 
Smälttemperatur för silverlod är ca 580–755 °C, ju högre andel silver desto högre smälttem-
peratur krävs för lodet. (Rent silver har smälttemperaturen 962 °C, ren zink 420 °C och mässing 
900–940 °C beroende på sammansättningen av koppar och zink.)
Kadmiumhaltiga silverlod används vid lödning då man främst eftersträvar lägsta möjliga arbet-
stemperatur. Observera att kadmiumhaltiga lod inte får användas på detaljer som kan komma 
i kontakt med livsmedel eller dricksvatten. Vid lödning med kadmium måste man sörja för 
mycket god ventilation. Lod legerade med tenn gör att flytförmågan förbättras.

Silverlod finns bl.a. hos ELFA, Järnhandeln, Jula och Clas Ohlson. Det finns olika typer av 
brännare beroende på godsets storlek och värmeavledning. Ett litet gods, t.ex. en bruten klyka, 
med en lödpunkt på 0,25 CM2 klaras med en gasolbrännare för hårdlödning på 2kW (Sievert 
Light Line ø 14 mm, 160g/h) och en gasolflaska modell 2000. Det finns flera storlekar och typer 
av brännarmunstycken, likväl som tillverkare, till exempel Sievert och Powerjet. En brännare 
med slang är att föredra, exempelvis Brännarset SIEVERT Pro 86, men naturligtvis måste man 
balansera investeringen i utrustning mot användningen.  Mina utgifter för brännarmunstycke 
och silverlod med fluss gick på 700:- men då hade jag redan gasolflaska (ca 250:-) och ett 
halsrör med ventil (ca 650:-). 
Lödpunkten måste vara metallren och delarna ska ha god passform så kapillärverkan uppstår 
i spalten. Det är lämpligt med en fixtur som håller ihop godsen under lödningen, framförallt 
för värmeavledning och för stabilitet. Jula har små justerbara skruvstycken men man kan även 
använda svetstänger. Arbetshandskar är ett måste, likväl som ventilationen.

Värm de gods du vill löda ihop. Ibland får man börja med att värma lite runt omkring istäl-
let för direkt där man vill ha lödningen. På så sätt rymmer inte värmen när man senare värmer 
själva lödpunkten. Använder man separat flussmedel är det enklast värma lödtråden lite och 
sedan doppa den i flussmedlet. Flussmedel kommer att fastna på lödtråden och gör det enkelt att 
värma ut fluss på lödpunkten.
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När du har flussmedel på rätt ställe värmer du godsen och lödtråden tills lödtråden smälter ut på 
godsen. Om godsen inte är tillräckligt heta kommer lodet inte att fastna. Med lågan kan du styra 
vart lodet sprider sig - värm dit du vill att lodet ska rinna. Det är en fördel att ha brännare med 
slang eftersom det är lättare komma åt och styra lodet utan gasolflaskan även om flaska 2000 är 
relativt liten.
Sedan återstår bara slipning (eller filning) av de punkter som fick lite för mycket lod och 
naturligtvis putsning och polering om lödpunkten skall vara synlig, för att inte nämna om den 
ska förnicklas. Då krävs en välpolerad yta (se tidigare artikel om förnickling).

Tommy Sundgren

Tips och trix

Ett vanligt problem med gamla  spiraliserade tygsladdar är att de förlorar sin form och blir raka. 
Raknade plastsladdar brukar man ofta kunna åtgärda genom att linda den kring en träpinne, 
värma upp sladden i hett vatten och sedan låta den svalna medan den fortfarande är lindad kring 
pinnen. Detta fungerar inte med tygsladdar.
Jag har därför testat med att använda spraystärkelse som är avsett för strykning av kläder. 
Efter att ha lindat sladden kring en träpinne sprayade jag rikligt med stärkelselösning på sladden 
och lät den torka lindad kring pinnen. Resultatet blev ganska bra. Sladden höll sin 
spiraliserade form och återtog den också efter måttlig uttänjning. Den klarade dock inte att 
stäckas ut maximalt utan att delvis förlora sin spiraliserade form.
Metoden duger alltså för utställningsapparater men klarar inte dagligt bruk som telefon.
Om sladden är smutsig kan man skrubba den med en nagelborste och diskmedel när den är 
lindad kring träpinnen, men den måste torka efter rengöringen för att behandlingen med 
spraystärkelse skall fungera.

Här är några bilder från mitt försök. 
 Bild 1 visar hur sladden såg ut före behandling.
 Bild 2 visar sladden virad kring pinnen.
 Bild 3 visar sladden när den torkat efter behandlig

Ove Svensson
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Museet ”Gammplatsen”. 

Museet ”Gammplatsen” i Lycksele innehåller, förutom intressant kulturhistoria och en kultur-
botanisk trädgård, också en telehistorisk samling. Ute på området finns dessutom några hundra 
meter blanktrådslinje uppbyggd.

Vi besökte museet en juni-onsdag och hade tillfälle att grundligt bekanta oss med de telehisto-
riska samlingarna. Några axplock på vad som finns att se:

En bordslänga med snörväxlar, hopsatt av fem telegrafverkets AK160 (beredskapsväxlar). 
Längan verkar vara inkopplad och kunna tas i drift för demonstration. Förmodligen finns 
ledningar dragna till några andra byggnader på Muséeområdet i form av förbindelser i blank-
ledningen. Vidare finns där en liten snörväxel, ADE121, dock inte i drift, ett undersökningsbord, 
del av korskopplingsstativ, en niolinjers koordinatväljarväxel A319 (inte heller inkopplad), två 
telexapparater och en gammal telefax. På övervåningen finns ett rum med transmissionsmä-
tinstrument och ett rum ägnat åt linjebyggnad.  Samlingen invigdes 1997 och på bilder från 
invigningsdagen är snörlängan bemannad.

Det stora attraktionen för två nördar var en tämligen omfattande samling av litteratur och 
teknisk dokumentation. Vi misstänker att någon godhjärtad pensionerad televerkare har lämnat 
sina samlingar till museet. Förutom det man förväntar sig att hitta – tidskriften Tele, handböcker 
m.m. – fanns kursmaterial för både AGF- och A204-systemen samt dokumentation över många 
av telegrafverkets manuella abonnentväxlar. Litteratursamlingen verkar inte vara uppordnad och 
katalogiserad, men kan ändå vara en intressant resurs för den intresserade.

Sammanfattningsvis kan ett besök på Gammplatsens telehistoriska avdelning varmt rekommen-
deras! För öppettider med mera: http://www.gammplatsen.com.

Anders Järvenpää, Åbo, och Anders Ringnér, Umeå



10

Gatu- och vägnamn i teleteknikens tecken

Jag har genom året stött på enstaka gatu- och vägnamn som har telehistoriskt ur-
sprung. Här visas några exempel där historien bakom namnen är kända för mig sedan 
tidigare eller har gått att utforska i efterhand.

Under 1937 nedgrävdes en rikskabel mellan 
Gävle och Krylbo i närheten av Avesta i 
Västmanland. Kabeln gick till större delen 
genom rena skogsmarker och för att 
underlätta arbetet anlades det en transportväg 
längs en del av dess sträckning. Vägen finns 
fortfarande kvar och har fått det passande 
namnet Kabelvägen.

Televägen är belägen utanför Gävle i 
samhället Valbo. Vägen har av allt att 
döma fått sitt namn av att Televerket hade 
sitt förråd invid densamma.

I samband med resan till årsmötet i Göteborg (2009) övernattade jag i Mariestad. För 
att fördriva tiden tog jag en promenad längs stadens gator och stötte på Telegrafgatan 
av en ren slump. Här har vi med verkligt telehistoriska trakter att göra – Mariestad fick 
nämligen en telegrafstation redan 1854. 

Källor:
Tekniska Meddelanden, årgång 1940
Telegrafboken (K V Tahvanainen)

Raimo Kultala
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Starkströmsmikrofonen

Jag hittade ett intressant postkort som är bifogat med båda sidorna. Vi hade just en intressant 
artikel i Phonetiken (nr 1 år 2012, red anm.) om starkströmtelefonen gjord av Raimo Kultala. 
Kanske andra telefonsamlarna också har tänkt: Vem har haft en sådan speciell telefon? 
Här är ett exempel: Lenin.
Gorki Museum har också egna sidor även på engelska:
http://www.travelcentre.com.au/travel/russia/Moscow/lenin_gorky_estate.htm
var det finns samma rum som på mitt postkort. (Danske?) 
bordsapparaten har också kommit fram på bordet.
I texten sägs att distansen mellan Gorki och Moskva är 35 km.

Juha Angervo, Åbo

Telefonapparaterna BC 29560/19 contra BC 29660/09. 

Vem kan beskriva skillnaden mellan dessa två apparattyper från Televerket? 

Svar önskas till Redaktionen.
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ÖNSKAS
 
Förnicklad platta till åskskydd på LM Ericsson väggtelefon. Måtten ska vara 56x24 mm.
Bosse Munkhammar Tel 0521 – 666 80. Arb 0521-262711. Mail  vw_phones@hotmail.com.

Emaljskyltar Telegraf, Telefon samt Telegrafverkets tjänsteklocka fickur.
Ring Sven Bokander Tel 070 676 69 45,  Email: sven.046710100@telia.com

Materielkataloger, Telegrafverket och Televerkets köpes.
Hans Kårholm Email:  hans.karholm@telia.com,  Tel:  070 603 34 78.

Propp och jack, vita av årsmodell 1950-talet.
Richard Noréll Tel 070 518 51 81.

Vev till AC 150, Telegrafverkets väggmodell. Henrik Lundin 08 – 754 33 47

FINNES

Nytt för detta nummer av Phonetiken är att medskickade bilder på objekten visas på vår hemsida… 

Ericssons Taxreplika (1892) från 1981. Schweiziska ”televerket” tog fram denna till sitt 
100-års jubileum. Vår tidigare medlem i STSF, Gösta Thames var initiativtagaren. Helt ny och 
oanvänd, 5000:-
Jan Wirström 070 715 67 05,   jan@materialbutiken.se

Telegrafverkets avlöningstat/personalstat. 
Inbundna årgångar: 1903,1919,1920,1926,1930,1933,1941,1959,1960,1961
Här kan du se vad alla anställa hade för lön!  Intressant läsning garanteras! Ge ett skambud!
Jan Wirström 070 715 67 05,   jan@materialbutiken.se

Rikstelefonkatalogen 1922, del 5 (Närke, Västmanland, Värmland, Dalarna, Gästrikland jämte 
norra Uppland)
Rikstelefonkatalogen 1931, del 5 (Gävledelen)
Lokal katalog (privat) över Falun-Borlänge jämte växelstationer 1949
Eskil Dalenius, 013 - 29 77 28  eskil.dalenius@telia.com

Mynttfn. inkl. träbaksida 3- myntstelefon, 10, 25 öre, 1kr + brukarinstruktion samt myntbox. 
Fint skick.
Fast mikrofon RC120 med ställbar hållare RC 660 till t.ex väggapp. AB510-515. Toppskick
Ole Jacobsen  08 - 754 14 40

Telefonapparat BC 311, Bordsapparat, Mellanstn 2 dl, 1948.
Telefonapparat BC 313, Bordsapparat, Mellanstn 3 dl, 1945. Ringklockan FO 725 saknas.
Telefonapparat DBH 0211-3TP. Knappsatstelefon från LME.
Telefonapparat Dialog med knappsats. Hemmagjord av någon?
Proppväxel LP 10, en propp saknas.
Henrik Lundin Tel: 08 - 754 33 47 eller E-post: Henrik.R.Lundin@gmail.com
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OBS! Nedanstående bilder visas på STSF:s hemsida. 
Se Phonetiken i PDF / 2010-2013 / Nr 3 2013  Bilder till Phonetiken 3
Nytillverkade detaljer om inget annat anges. Alla priser i Svenska kronor, SEK.
BILD 1  SMÅDELAR TILL ÄLDRE APPARATER
 A.1 par polskruvar för LME väggapparater 8 delar G=M 5 Se bild  för detaljer   SEK 150 /PAR
 B   Sats jordningsdetaljer till väggplint LME  5 delar   SEK  50
      D  1st  fäste för spiralmikrofon på LME väggapparater   SEK 200  
     E  1 st upphängningsgaffel för hörtelefon LME SEK 125
 G  2 st små klangar diam 56 mm med distanser avsedda 
      för tidiga TAXar och vissa väggapparater LME SEK 130
 X  H    m 2 st profilmuttrar till klangar LME G M5 ALT M4   SEK  50
 I   1 st skydd över kugghjulet på TAXar  förnicklat  SEK 200
 J   1 st skydd över kugghjulet på TAXar BEG NÅGOT SLITET  = SEK  60
     K  Sats åskskyddsdet för ovansidan bakelitskivan TAX ar   BEG SEK  30
     N   6 st Undermuttrar för polskruv D=12 ogängade  SEK   40
BILD 2
     A   Sats om 4 st fötter till tidiga TAXar d=27, h=11 mm svarvade i hårdsträ SEK  100
     B   Sats om 4 st fötter till TAXar i hårdträ d=32, h=11  SEK  80
     D   Dekorationsbricka för upphängningsskruv. Ej bearbetade  SEK  10 /ST
     E   Sats förnickade delar till äskskydd, muttrar & brickor  BEG SEK   50
     G   Sats om 2 stag för TUNNAN  från Telefonfabrik  BEG SEK   60
     H   Sats om 2 stag för TAXar  från LME  BEG SEK   80
 J    Genomföring till TAXar där snöret går in i gaveln på bakelitplattan  SEK  25 
 I    2 st fästen för klangar LME väggapparater kort utförande, svarvad i bakelit. SEK  40
 K  Sats om 3 st + 4 st genomföringar för batterispänning, ringklocka.
              mm på nyare LME träapparater SEK  30
  M  3 st kopparspik som man använde för att hålla reda stolparnas       SEK  30
                ålder. År 35, 36 & 37,
 N  1 st utrustningskrok att hänga, sitt handset, sin mikrotelefon eller    SEK  30
        handduk,handväska eller vad som helst.
 X   Hållare för abonnent nummer att monteras på TAXar
       Graverat: TELEGRAFV VERKST v. STCKHOLM SEK  50
 Y   Bottenkontakter för linje och EKL . Till Telegrafv ac 150 mfl  BEG SEK  20
 Z   Kuts för linjetrafo och mikrofon på LME apparater med separata
    Mikrofon/hörtelefon  Kutsen är  svarvad i trä, och lackerad. 
      Dessutom: Fjäderkontakt för mikrofonen och BEG  induktionsrulle   SEK 150

MIKROTELEFONER TELEGRAFVERKET alla saknar tratt och snören   SEK  125 /st
     13 st  Mikrotelefoner i varierande skick enligt bilderna 3 och 7- BEG
 PRIS/ST SEK 125,- ELLER 5 ST SEK 550,- SEK 550

3 ST TELEGRAFVERKET BC 310 Renoveringsobjekt.  Medföljer delar 
 för att bygga om desssa apparater till gammalt utförande som 
 3 st mikrotelefoner 3 st klykor och snören. samt 3 st 
 trattar med mindre skador.
   Puts och polering samt ev lackering utföres av köparen. 3st BC310 SEK  800

     Om du vill ha endast en apparat att renovera  inkl  detaljer för
     ombyggnad till gammalt utförnde enligt ovan 1 st BC310 SEK  300
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NYTILLVERKADE OCH REPARERADE VÄGGPLINTAR REFERENS. Bild 
Det finns någonstans mellan 5 och10 olika gängor i profilmuttrar, kanske ännu fler Eftersom det 
varken går att få tag på gängtappar eller hålla lager av så många olika gängor har jag  anpassat 
gängorna till dagen standard.  Här har två gängor M 4  & M 5. 
ALLA UTOM POS G ÄR TILL STÖRSTA DEL NYTILLVERKNING!

BILD 5 
 A 1 st väggplint till Telefonfabrikens TUNNA I stort klar. Alla delar nytillverkade 
          Men någon del kan saknas.  Stomme i lackerat hårdträ. SEK   600

 B 1 st väggplint till Telefonfabrikens TUNNA I En del arbete återstår, 
  några detaljer saknas. Pol muttrar och undermuttra ingår SEK  300

 D 1 st väggplint 4-pol Stomme av svart hårdplast gjutna i 
  egen form efter förlaga LME
    Använt på de flesta LME bordsapparater utan åskskydd  SEK   400

 E 1 st väggplint som ovan, men stommen är av hårdträ.  SEK   400

 G  1 st  6-polig väggplint med åskskydd. Användes på alla LME 
  bordsapparater när man ansåg det var behov av åskskydd. Så småningom   
  kom man genom erfarenhet om vad åska kan ställa till med att det var 
  bättre att skippa sådana anordningar som  var mer tilll skada än nytta.   
  Man behövde ju inte leda in åskan i husen. Den skadade ändå. På min ”   
  kaffekvarn” från1901 samt en TAX från ca 1895 sitter dessa plintar. Min   
  svängarms TAX daterad 1885 har däremot den 4-poliga väggplinten. Jag   
  har endast 2 st plintar och båda är reparerad  eftersom sargen på insidan   
  var kraftigt demolerad. Jag har tillverkat nya sargar som limmats ihop med   
  locken. Plintarna är helt bestyckad och vanligen utrustad med orginalkom  
  ponenter .  SEK 550 
  
Christer Lanhage Tel: 0520 – 42 62 62, E-post: lanhage@telia.com

LB-växel LME OB 400/16
LB-växel Tartu Telefoni Wabrik Ab  Nr 340 40-linjer
Erkki Tammiaho   Tel: 044 - 010 53 72  E-post:  erkki@tammiaho.fi
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FRÅGOR till STSF.

Vet du något om denna glasskulptur med Rikstelefon? Se bifogad bild. När och varför gjordes 
den? Kanske till ett jubiléum? Den finns på Kommunkontoret i Mellerud och vår telefonist 
säger att vi fick den som gåva från Telia troligen 1990 eller 1991.
Mvh  Kjell Åberg
 
Hej och tack för en annorlunda fråga !
Det är säkert helt korrekt som telefonisten 
uppger dvs att dessa glasskulpturer gavs till 
företag / myndigheter / organisationer som 
skaffade sig abonnentväxel från Televerket. 
Enligt kunnig kollega i vår samlarförening (STSF) 
formgavs skulpturen av Uno Westerberg för 
Rodemreklam AB, Nacka.
 

På Pukebergs webplats kan man läsa att Uno Westerberg (1914 - 85) anställdes redan 1935 vid 
Arvid Böhlmarks välkända lampfabrik i Stockholm. Samarbetet Böhlmarks – Pukeberg varade i 
många år och 1964 flyttades Böhlmarks sitt huvudkontor till Pukeberg men lamptillverkningen 
upphörde 1977. Tidpunkten då Westerberg designade detta glasstycke känner jag inte till men 
troligen var det före 1978 då han lämnade Pukeberg. Han ritade lampor, men även hushålls- och 
prydnadsglas.
 
Den avbildade telefonapparaten har benämningen AB 112 och introducerades av Telegrafverket 
1894. Intressant är att denna apparat designades av Isak Gustaf Clason som är arkitekten bakom 
många kända byggnader t.ex.  Nordiska museet, Östermalms saluhall och Hallwylska palatset.
Bifogar ett foto av AB 112 för jämförelse!
Vänliga sommarhälsningar

Rustan Gandvik    STSF
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Jag har här en liten uppgift åt dej om du kan knäcka den. Se bifogade bild: Har hört att dessa 
kallas för stamp? Vet du varför? Tacksam för ev. svar.
Loffe

Hej Loffe.
Visst har jag hört den historien men för att vara på den "säkra sidan" med mitt svar gjorde jag 
lite efterforskningar på "Webben". Stamp kommer ursprungligen från "Butterstamp" som fanns i 
bruk på 1800-talet. Från webben citerar jag följande:
“Featured here is a Bell Telephone "butterstamp" receiver made circa 1877.  It was a component 
of Alexander Graham Bell's first commercial telephone system. In standard telephone parlance, 
the "transmitter" is the microphone into which the caller speaks, and the "receiver" is the ear-
phone for listening.  In the first phones, they actually used the same device for both functions.  It 
was necessary to continually move the device back and forth between the mouth and ear as the 
conversation progressed.  This was confusing and impractical, so they tried using two identical 
units for both functions.  The example shown here is from that era.  Though is is normally called 
a receiver, it could also function as a transmitter. As the technology evolved, the designs of the 
receivers and transmitters soon diverged, as each was optimized for its particular function, and 
the interchangeability feature was forever lost.
The butterstamp was a popular kitchen gadget in those days which was used to press a decora-
tive pattern into a pat of butter.  They are all but forgotten today, but some were almost identical 
in appearance to this device. This receiver is made of mahogany and is about 6 inches long and 
about 3 inches in diameter.  Internally, there is a bar magnet, a small coil of wire, and an iron 
diaphragm.  After almost 130 years, it is still functional.”

Med Googles översättning till Svenska så blev texten följande:
”Här presenteras en Bell Telephone "butterstamp" mottagaren gjort circa 1877. Det var en del 
av Alexander Graham Bell första kommersiella telefonsystem. I vanlig telefon språkbruk är 
"sändare" mikrofonen till vilken anroparen talar, och "mottagare" är hörlurarna för att lyssna. 
Under de första telefonerna, använde de faktiskt samma enhet för båda funktionerna. Det var 
nödvändigt att kontinuerligt flytta enheten fram och tillbaka mellan munnen och örat som sam-
talet fortskred. Det var förvirrande och opraktiskt, så de försökte använda två identiska enheter 
för båda funktionerna. Exemplet som visas här är från den eran. Även om den normalt kallas en 
mottagare, kan det också fungera som en sändare.
Eftersom tekniken utvecklats, avvek de mönster av mottagare och sändare snart, eftersom var 
och en optimerad för sin speciella funktion, och den utbytbara funktionen var för alltid förlorad.
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En ”butterstamp” var ett populärt kökshjälpmedel i dessa dagar som användes för att trycka 
ett dekorativt mönster i en klick smör. De är alla bortglömda idag, men några var nästan 
identiska till utseendet på denna enhet.

Denna mottagare är gjord av mahogny och är ca 6 inches lång och ca 3 inches i diameter. In-
ternt finns det en stavmagnet, en liten spole av tråd, och ett strykjärn membran. 
Efter nästan 130 år, är det fortfarande funktionell.”
Adressen som jag hittade på Webben är:  
http://uv201.com/Microphone_Pages/bell_butterstamp.htm
Om du vill forska vidare i ämnet.
Alltså. Butterstamp på engelska blev stamp på svenska.

Hälsningar Henrik Lundin

Trådbunden telefoni snart historia

Det trådbundna telefonnätet här i finska Lappland har under en längre tid dragits med problem 
i form av åldrande nät och växlar. Bilden ger en viss uppfattning om hur det kan se ut. 
Blanktrådarna är antagligen inte i drift men stolpar i det här skicket bär telefon- och elkablar
på flera ställen.

På min arbetsplats, ett forskningsinstitut under 
universitetet i Uleåborg (Oulu), har de fasta 
telefonerna nu helt tagits bort då 
telefonitjänsterna har upphandlats från en 
mobiloperatör. Med
anledning av detta har samtliga anställda fått 
mobiltelefoner och i vissa fall bordsapparater 
med antenn. En liten fördel med det här är att 
samtliga myndigheter och institutioner får en 
gemensam nummerserie. Däremot har det varit 
vissa problem med täckningen häruppe på 
institutets område.

Eftersom frekvensutrymmet för kanaler i 
trådlösa system är mycket begränsat kan 
det här tänkas vara en teknisk återvändsgränd, 
men man kan hur som helst konstatera att 
trådtelefonen snart är historia. Redan idag är 
det inte så många barn och ungdomar som ens
har sett en telefon med sladd.

Carl-Fredrik Enell
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Ett tidsdokument

Från ”den gamla goda tiden” kommer detta exempel på hur myndighetspersoner kunde
uttrycka sig nedlåtande mot sina kunder. Vår medlem Jan Wirström har ställt brevet till vårt
förfogande.
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EN STUDIERESA TILL SANDVIKEN

Torsdagen den 1/8 ställde undertecknad och Henrik Lundin samt Ole Jacobsen kosan norrut i 
syfte att besöka vår föreningsmedlem Raimo Kultala, boendes i Sandviken. Raimo har nämn-
ligen på sin sommarstugetomt byggt en blankledningslinje i skala 1:3 vilken det var meningen 
att vi skulle beskåda och ”besiktiga”. Efter ca 2 timmars bilresa var vi framme hos Raimo där vi 
till att börja med bjöds på en god lunch. Han visade oss även sin samling utav bl.a. isolatorer av 
allehanda modeller.

Färden fortsatte sedan ca 1,5 mil med Raimo som vägvisare till hans sommarställe, vilken är
belägen mycket naturskönt alldeles intill stranden utav den lilla insjön Öjaren. Väl framme på 
plats föll våra blickar naturligtvis genast på hans telelinje i stort för att sedan betraktas mer 
ingående spänn för spänn. Raimo byggde helt själv linjen under sommaren 2012 efter att först 
under vintern tillverkat och skaffat detaljer till denne, som t.e.x. reglar, transponeringsdon med 
tillhörande små porslinsisolatorer, stagkrampor och allt som tillhör en blankledningslinje av 
detta slag. Tråden han dragit upp mellan stolparna består utav 1,1 mm galvaniserad järntråd. 
Utmed linjen finns även några vinkelstag samt en långsträva.

Trådarna i linjen är inte skruvade à la Televerket, utan dragna parallellt. Platsbytet sker istället 
punktvis i stolparna. Denna linjebyggnadsteknik, som benämns transponering, förekom i stor 
omfattning utanför Skandinavien. Raimos linje är dessutom av en typ som medgav ett bety-
dande tillskott av telefonförbindelser medels bärfrekvenssystem (BF). Ett karaktäristiskt drag 
hos denna linjetyp är det stora regelavståndet och de hopdragna ledningsbranscherna, vilket var 
nödvändigt ur överhörningssynpunkt. Varje ledningspar kunde förmedla upptill 27 BF-förbin-
delser utöver en fysikalisk förbindelse, men överhörningen begränsade maximala antalet tele-
fonsamtal till ”bara” 400 genom samma ledningsstråk. Hög dämpning vintertid minskade dock 
antalet till 256 i länder med kallt klimat. BF-teknikens införande förbättrade ekonomin högst 
väsentligt vid byggandet av längre blankledningar. En föråldrad ledningstyp kunde därigenom 
hävda sig mot kablar och radiolänkar inom fjärrtelefonin långt in i senare delen av 1900-talet 
vid måttligt förbindelsebehov.

En gångväg är även under uppförande på vilken betraktaren lugnt kan promenera utmed linjen, 
vilken f.ö. är begåvad med namnet Östra Norrlandslinjen. Raimo som är en mycket mångkun-
nig herre försåg oss även med lite muntlig undervisning i ämnena linjebyggnads- och transmis-
sionteknik, vilket bör framgå ovan. Efter att ha stillat en del av vår nyfikenhet återvände vi så 
småningom till hans bostad i Sandviken där vi bjöds på kaffe med dopp. Raimo ser gärna att fler 
besöker hans mästerverk, vilket jag kan rekommendera eventuella intressenter.

Stig Arne Lofthagen
Upplands Väsby




