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Ordföranden orerar
Jag börjar med en liten återblick från höstmötet som gick
av stapeln den 25:e oktober med 14 medlemmar närvarande. Vi besökte Aeroseum vars historiska anläggningar
i Säve består av två bergrum på 22 000 kvm respektive
8 000 kvm. Det större, som Aeroseum har tillgång till
idag, färdigställdes 1955 och ligger nära 30 m under jord.
Bergrummen byggdes vid dåvarande Göta Flygflottilj
(F9) som skyddande berghangarer. Ett stort antal flygplan
finns utställda, naturligtvis Tunnan, Lansen, Draken och
Viggen, samt helikoptrar som, tyckte vi, för tillfället
bättre hade platsat i Stockholms skärgård.
Utställningarna är mycket barnvänliga, det är ett upplevelsebaserat aktivitetscenter där man
ska kunna uppleva miljön och känslan av flygande farkoster med alla sina sinnen. Flera av
flygvapnets plan och helikoptrar var delvis demonterade för att åskådarna (tekniknördarna)
lättare skulle kunna studera detaljerna. Bland annat kunde jag se hur rotorstyrningen på en
helikopter är konstruerad för att kunna reglera inställning av vinklar och därmed flygregleringen i alla dimensioner och riktningar. Man kunde även ta plats i en Draken men det gav
jag mig inte på. Det blir ju som en sportbil, man kommer i men inte ur.
Den proffsigt guidade rundturen inkluderade även ett specialbesök i KCT (KommandoCenTralen) som fortfarande var i driftskick och där vi bland annat kunde tjuvlyssna på flygledningens radiotrafik. Vi hörde till exempel ett smärre debacle mellan flygledaren och en pilot
som ”glömt” anmäla rätt flyginformation för sin flygning de stipulerade 24 timmarna innan
flygning. Piloten försökte prata sig till en utökad färdplan men fick bara en smärre justering
godkänd.
Efter lite diskuterande med guiden och efterföljande väntan gick det även att få se stativsalen
trots att den egentligen inte var tillgänglig för visningar. Vi avnjöt även en god lunch och
avslutade med en traditionsenlig bakluckeloppis, där vi avyttrade några produktkataloger från
föreningens förråd. På tidningens sista sida visas ett par bilder från höstmötet.
Innan hemresan hade jag och några till, förmånen att få besöka Ove och se hans minst sagt
eminenta samling.
Sedan höstmötet har årets första, tillika nordens största antikmässa avverkats i februari, i
Stockholmsmässan i Älvsjö. Den här gången var det ovanligt mycket konst, och på den
förhandsvernissage jag deltog i var det väldigt många deltagare. Dessvärre blev det inget fynd
denna gång. Förra året fick jag däremot tag på en liten väggapparat från AB Telefonfabriken
till det facila priset av 2400:-. Men nu blev det inget alls, men det är ju å andra sidan det
vanligaste resultatet.
Men skam den som ger sig. Hela sommarhalvåret finns att botanisera bland antik- och
veteranmarknader, både i Sverige och i våra grannländer. För att inte tala om antikhandlare
och loppisar. Bilåkandet till dessa har ökat för mig från år till år, och kanske blir det resor ner
till Tyskland nästa sommar när jag har blivit pensionär och kan åka när jag vill och vart jag
känner för utan att som löneslavarna vara bunden till några futtiga veckor.

Tommy Sundgren
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Kassörens koll
När detta går i tryck i början av mars har föreningen
167 medlemmar, inberäknat tre vänföreningar och två
museer. Sedan min förra rapport har vi förlorat tre
medlemmar och en ny medlem har tillkommit. Vi
hälsar Stefan Wärn i Upplands-Väsby varmt välkommen och hoppas att du skall trivas hos oss.
Längre fram i tidningen finner du kassörens sifferpapper ”Balans- och resultatrapport” som kan sägas
vara toppen av isberget d.v.s. en sammanfattning av
bokföringen. Som du ser gjorde vi under 2014 ett
positivt resultat på nästan 6 tkr. Detta till stor del tack
vare att ni som deltog på mötena var så ivriga med att
handla. Er köplust översteg kostnaderna för årets möten med ca 7 tkr. Detta till glädje för
kassören och inte minst föreningen. Jag vill tillägga att siffrorna än så länge är preliminära
eftersom revisorernas granskningsrapport ännu ej synts till.
Som tidigare annonserats hade vi planerat att genomföra en anbudsförsäljning under april
månad. Men alltför få objekt av tillräckligt hög kvalitet anmäldes till försäljningen så
styrelsen har beslutat att skjuta försäljningen på framtiden. Med tanke på mängden arbete att
genomföra denna typ av evenemang vill vi ha ett lyckat utfall och denna gång var bedömningen att detta inte var möjligt.

Rustan Gandvik

Valberedningens förslag till STSF styrelse 2015 - 2016
Ordförande
Revisor
Revisorssuppleant

Tommy Sundgren
Magnus Thörnberg
Bengt Svensson

väljs för 1 år (omval)
väljs för 2 år (omval)
väljs för 1 år (omval)

Övriga i styrelsen och revisionen kvarstår 1 år enligt tidigare val.
Ove Svensson
sammankallande
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Rickard Noréll
ledamot

Per Hedman
suppleant

Kallelse till STSFs årsmöte 2015-05-23
Årsmötet kommer att hållas i Kloster, Hedemora lördagen den 23 maj
Program (cirkatider):
11.00 Samlingsfika i Säter, Annas Café/hembageri, till självkostnadspris för den som vill
12.00 Visning av Säters Film- & Biografmuseum
www.biografmuseet.se
14.00 Transport Säter – Kloster (färdbeskrivning ges på plats)
14.45 Fika i Kloster
15.30 Kortfilm 30 min
16.00 Årsmöte i Kloster
17.30 Bakluckeloppis vid Mats Anderssons lokal i Kloster
18.30 Transport Kloster – Långshyttan (färdbeskrivning ges på plats)
19.00 Måltid i Långshyttan, pizza m dryck (deltagaranmälan tas upp under mötet)
Anmälan:
Senast den 19 maj till Tommy Sundgren
Adresser:
Biografmuseum, Säters gamla yxfabrik intill riksväg 70 i centrala Säter (BIO i kartan nedan)
Annas Café / hembageri, Vasagatan 2, Säter vid salutorget (A i kartan nedan)
Du som kommer Rv 70 från söder: Avfart vid rondellen med stor blå yxa (Y i kartan)
Du som kommer Rv 70 från norr: Avfart till salutorget direkt efter ICA Supermarket

Förslag till övernattning:
Dalkullans Motell, Säter www.dalkullansmotell.se
Hälla vandrarhem, Hedemora www.hedemoravandrarhem.com
Skonbo, 2 km utanför Säter www.skonbo.se
Garpgården vandrarhem, Garpenberg www.garpgarden.se

Styrelsen
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Verksamhetsberättelse för 2014
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare
Suppleant:

Tommy Sundgren
Ulf Elfving
Rustan Gandvik
Lars Lindström
Bert Rockenstedt
Hans Ekerås
Patrik Nilsson

Elva protokollförda möten har hållits av Styrelsen. Två medlemsmöten har genomförts.
Föreningens årsmöte hölls lördagen den 17:e maj 2014 i Sockenstugan i Värmskog där 28 medlemmar
deltog. Innan årsmötet besökte föreningen L M Ericssons Minnesgård i Nordtomta. Stämman godkände
styrelsens förslag avseende årsavgifter, 150 kr medlem, familjemedlemskap 200 kr, 30 Euro bosatta utanför Sverige. Efter årsmötet samlades medlemmarna till auktion vartefter den sedvanliga bakluckeloppisen
följde. Dagen avslutades med en gemensam middag. (Protokoll och referat från årsmötet i Phonetiken
2/2014)
Höstmötet genomfördes den 25:e oktober på Aeroseum i Göteborg. Mötet inleddes med en gemensam
lunch. Därefter visades Aeroseum vartefter mötet genomfördes. Efter mötet vidtog den traditionella
bakluckeloppisen. 14 medlemmar deltog under höstmötet.
Medlemstidningen Phonetiken har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret.
En diskussion med TeliaSonera har initierats kring hur dennes planerade flytt från Farsta till Arenastaden
i Solna under våren 2016 kommer att påverka föreningens bibliotek/arkiv i Farsta. En DVD av VHS filmen
”Telefoner tillverkade av L. M. Ericsson” har tagits fram och skickats ut tillsammans med Phonetiken
4/2014. Intresset för Föreningens Facebookgrupp har ökat och nyttjats alltmer för kommunikation inom
föreningen.
Antalet medlemmar har minskat med 4 från föregående år och var vid årsskiftet 169 medlemmar

Hässelby 2014-01-13

Lars Lindström sekr.
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Tommy Sundgren, ordf.

BALANSRAPPORT 2014
Tillgångar

Ingående saldo

Förändring

Utgående saldo

Varulager
Kontanter
Plusgiro
Kapitalkonto

1 300
0
13 705
41 803

0
0
7 465
250

1 300
0
21 170
42 053

Summa

56 808

7 715

64 523

Eget kapital
Årets resultat
Förbetalda avg.

49 201
-3 206
10 813

-3 205
9 149
1 771

45 996
5 943
12 584

Summa

56 808

7 715

64 523

Skulder och eget
kapital

RESULTATRAPPORT 2014
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning telemateriel
Summa intäkter

26 613
19 315
45 928

Kostnader
Inköp material och varor
Tryck av Phonetiken
Kostnader års- och höstmöten
Datakommunikation
Porto
Plusgiro- och bankgiroavgifter
Summa kostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Skatt
Årets resultat

4 377
16 649
12 302
394
6 047
466
40 235
5 693
250
0
5 943
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Fjärrtelefonins historia, del 2 – fantomledningar och samtidig telegrafering
I föregående avsnitt nämndes att långa fjärrledningar av koppar blev kostsamma att anlägga
och att man därför försökte utnyttja dem så effektivt som möjligt. Förutom effektivisering av
samtalsexpeditionen sökte man även efter tekniska lösningar som medgav att mer än ett
samtal kunde överföras per ledning. Före radiorörets tillblivelse var dock möjligheterna små
på den fronten och den enda praktiskt användbara metod som stod till buds var att en tredje
virtuell ledning, en s.k. fantomledning, åstadkoms av två dubbeltrådiga ledningar. Något
bättre resultat uppnåddes med att utnyttja fjärrledningarna även för samtidig telegrafering.
Två skilda lösningar utvecklades, varav den ena tillät lika många telegrafförbindelser som det
fanns trådar i linjen.
Principen bakom fantomledningen är enkel i teorin. Fig. 1 visar hur densamma skapas av två
parledningar, som i detta sammanhang kallas för stamledningar, med hjälp av transformatorer.
Av skissen framgår hur fantomledningens talströmmar tillförs stamledningarna via mittuttag
på transformatorernas lindningar samt att dessa fördelas på stamledningarnas båda branscher
och har samma riktning. Därigenom kommer strömmarnas magnetiska verkan i varje
stamlednings transformatorkärna att upphävas med resultat att ingen energi överförs till den
andra lindningen och därmed ingen överhörning till anslutande ledning heller. Vid samtal på
stamledningarna blir spänningen noll volt på transformatorlindningarnas mittuttag enligt
ellärans lagar, varför inga strömmar kan läcka ut i fantomledningen. Därmed är också
fantomledningen immun mot överhörning.

fig. 1
Fantomledningen i ”modern” gestaltning à la fig. 1 såg dagens ljus i USA år 1886. Men några
år tidigare, närmare bestämt 1882, uppfanns en enklare metod i England. I denna lösning
inmatas fantomledningens talströmmar till stamledningarna via motstånd enligt fig. 2. Nackdelen är dock att motstånden medför betydande energiförluster. Då anslutande ledningar är
direktkopplade uppkommer det en hel del andra komplikationer också. Bl.a. går det inte att
koppla upp flera fantomledningar i rad då de kommer i kontakt med varandra.
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fig. 2

Som det framgår av fig. 2 går det även att åstadkomma en andra fantomledning, vilken har
jorden som returledning. Denna är dock att betrakta som en enkeltrådsledning och dras med
ledningstypens olämpor i form av störnings- och överhörningskänslighet. Faktum är att flera
varianter av fantomledningar utvecklades tidigt i rask takt på ritbordet. De klarade dock inte
prövningarna i praktiken och när väl fantomtekniken slog igenom på allvar hade man stannat
för lösningen i fig. 1. Några av de alternativa kopplingarna kom dock till användning för
telegrafering via telefonledningar. Detta område berörs dock senare i artikeln.
Uppfinnandet av fantomledningen innebar dock ingen omedelbar succé. Orsaken är att man
till en början fick nedslående resultat p.g.a. överhörning. Första villkoret för oklanderlig
funktion är att fantomledningens talströmmar fördelas exakt lika över stamledningarnas
branscher. Detta kan bara uppnås om de har precis samma elektriska egenskaper. Detsamma
gäller transformatorerna vars lindningshalvor inta bara ska ha samma varvtal, utan även helt
symmetrisk fysisk uppbyggnad. I praktiken kan viss överhörning tillåtas, om än mycket svag,
varför symmetrin hos ledningar och transformatorer inte behöver vara absolut perfekt.
Det andra villkoret för överhörningsfrihet är att även fantomledningens induktionsverkan på
närliggande ledningar måste neutraliseras på precis samma sätt som hos vanliga dubbeltrådsledningar. I praktiken uppnås detta genom att man låter fantomledningens stamledningar bilda
en s.k. fyrskruv. Hos skruvade ledningar sker detta automatiskt, varför inga ytterligare åtgärder är nödvändiga. Transponerade (korskopplade) ledningar kräver att stam- och fantomledningar invävs i ett komplicerat mönster av överkorsningar i enlighet med fig. 3 för att en
fyrskruv ska bildas. I båda fallen krävs det dessutom att alla fyra trådar är av samma materiel
och har samma diameter. Hos kablar uppkommer samma problem som hos blankledningar.

fig. 3
Man kan antingen tvinna ihop trådarna till s.k. stjärn- eller DM-fyrskruvar. I det förstnämnda
fallet påminner utförandet om skruvade blankledningar. DM-fyrskruven åstadkoms genom att
trådarna först partvinnas, varefter dessa snos ihop ytterligare en gång till en enhet om fyra
trådar. DM-fyrskruven har fått sitt namn av dess upphovsmän – Dieselhorst och Martin.
Utvecklingen av fantomtekniken från ren skrivbordsprodukt till tillämpad teknik är dessvärre
till stora delar höljt i ett dunkel. Tidigaste uppgiften, vilken undertecknad har hittat, är dock
ändå från så pass tidigt som 1885. Då gjorde man experiment i Tyskland med en transformatorbaserad fantomledning med jorden som returledning (fig. 6 visar principen om man
tänker sig att telegraferna ersätts med telefoner) för att skapa en tjänstetelefonledning via en
dubbelledning mellan Berlin och Potsdam. Då lokalnäten var enkeltrådiga uppkom det problem med överhörning genom att jordanslutningarna var gemensamma. Problemet ”löstes”
genom den högst märkliga åtgärden att de båda ledningarna växlades så att tjänstetelefonledningen blev dubbeltrådig och därmed inte krävde jordförbindelse.
Nästa datering är från 1888 då svenska uppgifter gör gällande att en fantomledning med
”jordretur” var inrättad mellan New York och Philadelphia. Det märkliga i sammanhanget
är att undertecknad inte har kunnat bekräfta detta genom amerikansk litteratur. Enligt amerikanarnas egen historieskrivning gjordes de första fältförsöken med fantomledningar inte
förrän 1894-95. Dessa gjordes över en kort kabel och i några enstaka fall uppnåddes tämligen
gynnsamma resultat. De amerikanska källorna gör vidare gällande att liknande prov med
blankledningar gjordes så sent som 1899. Då ledningarna inte var transponerade så att de
bildade fyrskruvar uppstod det dock överhörnings- och störningsproblem. Det intressanta i
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sammanhanget är dock att ett amerikanskt patent på ett transponeringsschema för fantomledningar hade utfärdats redan 10 år tidigare, men som uppenbarligen inte hade kunnat
tillämpas i praktiken.
Den första mer handfasta uppgiften om fantomteknikens utnyttjande, som författaren har
hittat, är från år 1895 och faktiskt från vårt eget land. Televerket inrättade nämligen sina
första fantomledningar detta år enligt engelskt mönster. Fantomtekniken var då redan
etablerad i England. Engelsmännen tillämpade dock en förenklad lösning vid den här
tidpunkten, hos vilken endast stamledningarna var utrustade med transformatorer. Detta
medförde att direktkopplingens baksidor fortfarande kvarstod för fantomledningens del.
Televerkets första fantomledningar utgick från Stockholm till Enköping, Gnesta, Gävle, Norrköping, Norrtälje och Uppsala. På sträckan Stockholm–Norrtälje fanns dubbla dylika. I slutet
av 1902 hade Televerket åstadkommit 30 st. fantomledningar i riksnätet samt 44 st. dito i
landsnätet, som hade en total längd på 2469 km. Detta att jämföra mot de 38 191 km vanlig
parledning som fanns vid samma tidpunkt enbart i riksnätet. Att utfallet inte hade blivit bättre
än så berodde på att fantomtekniken ännu led av barnsjukdomar. T.ex. var transmissionsegenskaperna hos Televerkets fantomledningar endast tillfredställande på avstånd upp till
200-300 km.
Både Sverige och England hade fördel av att ha skruvade ledningar, vilket medförde att
fantomtekniken hade kunnat implementeras tämligen smärtfritt. Först under 1900-talet
började amerikanarna få stil på överhörningen hos sina transponerade ledningar och den första
kommersiella fantomledningen kunde tas i bruk under senare delen av 1902. Men först under
åren 1904-1905 började anläggandet av dylika bli allmän i USA. Transponeringstekniken
krävde dock ytterligare finputsning och det dröjde ända till år 1908 innan man lyckades
utveckla ett transponeringssystem för fyrskruvar, som uppfyllde alla fordringar.
Den sista gordiska knuten som måste lösas innan fantomledningen verkligen kunde bli vardagsteknik var de oumbärliga transformatorerna. Utöver att lindningshalvorna måste vara
symmetriskt uppbyggda ska transformatorerna vara okänsliga för störande yttre magnetfält
samt även ha hög verkningsgrad. Det förstnämnda kravet tillfredställdes genom att tråden hos
lindningens båda halvor lindades sida vid sida till en s.k. bifilärlindning enligt principskissen i
fig. 4. Kravet på störningsokänslighet uppnåddes genom transformatorerna försågs med ringformade järnkärnor, vilket också framgår av fig. 4. Lindandet av dylika fordrade specialmaskiner som egentligen är värda en egen artikel. Verkningsgradsproblematiken krävde
utvecklandet av ett nytt magnetiskt material – järn legerat med kisel.
De första ”moderna” transformatorerna
förefaller ha framkommit kring övergången till 1910-talet. I USA utvecklades en dylik år 1908, som hade väsentligt högre verkningsgrad än sin
föregångare. Televerket började tillverka ”moderna” transformatorer 1911.
Utvecklingen gick dock stegvis och
t.ex. redan 1903 införde amerikanarna den ringformade järnkärnan.
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fig. 4

När väl fantomtekniken slog igenom en bit in på 1900-talet kom den inte bara att användas
inom fjärrtelefonin, utan i princip även över alla något längre förbindelseledningar. Dessutom
blev fantomledningen seglivad – den kom att överleva modernare lösningar senare under
seklet, som medgav betydligt bättre utnyttjande av ledningarna, och började dessutom inte att
vackla på tronen förrän digitaliserandet av telenäten kom igång på allvar strax före millennieskiftet.

Det har redan nämnts att fantomtekniken även kom till användning för att åstadkomma telegrafförbindelser via telefonledningar. På blankledningar förekom uteslutande förbindelser
som nyttjade jorden som returledning. Två kopplingsvarianter kan användas, vilka ger en eller
två telegrafförbindelser per fyrskruv i enlighet med fig. 5 respektive 6. Den sistnämnda lösningen tillåter således dubbla telegrafförbindelser, men detta sker till bekostnad att ingen
fantomledning för telefoni kan åstadkommas.

fig. 5

fig. 6

På kablar, vilka hade en riklig tillgång på trådar, använde man sig även av s.k. superfantomledningar. En dylik åstadkoms genom att två fantomledningar för telefoni får tjänstgöra som
underlag för ytterligare en strömkrets av dubbeltrådsnatur i enlighet med fig. 7. Det åtgår
således två fyrskruvar, eller m.a.o. hela åtta trådar, för att åstadkomma en superfantomledning. Superfantomledningar kan dock normalt endast användas för telegrafi p.g.a. av
överhörningsproblem.
För telegrafi innebär
dock superfantomledningen en fördel då
man slipper jordanslutningen, vilket
minskar risken för
störningar vid jordmagnetiska stormar
högst väsentligt.
1887 görs de första
lyckade försöken i
USA med att telegrafera via fantomledningar med jorden
som returledning.
Televerket började
anlägga telegrafförbindelser av detta slag
1896. Vid 1902 års slut
hade Televerket åstadkommit 35 st. telegrafförbindelser via telefonledningar, som hade
en samlad längd på 4997 km.

fig. 7
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På långa ledningar fick man försämrad talöverföring p.g.a. de dåtida primitiva transformatorerna. Innan ”moderna” transformatorer fanns tillgängliga löste Televerket problemet i
dylika fall genom att transformatorerna kopplades som dubbelspolar, varigenom endast
telegrafströmmarna behövde passera genom lindningarna. En liknande lösning, som också
användes i Sverige, åstadkoms genom att lindningarna hos reläerna för växelbordens slutklaffar försågs med mittuttag. Båda varianterna hade samma slag av begränsning som de
tidiga fantomledningarna för telefoni – att obehörig kontakt uppstod mellan telegrafförbindelserna när olika telefonledningar, som dessa ingick i, tandemkopplades.
En annan teknik, som kan användas för telegrafering över varje enskild tråd i en telefonlinje,
bygger på det faktum att traditionell morsetelegrafi sker med likström, medan talöverföring är
baserad på växelström. Ett enkelt system, som nyttjade denna skillnad, uppfanns redan 1882
av belgaren van Rysselberghe. Systemet var mycket primitivt och använde sig av spolar
respektive kondensatorer för att separera telegraf- och talströmmarna från varandra.
Nackdelen med van Rysselberghes enkla
uppfinning var bl.a. att telegraferingshastigheten nedsattes i betydande grad.
En väsentligt förbättrad lösning utvecklades i USA, som började användas 1892,
löste detta problem. I det amerikanska
systemet användes regelrätta elektriska
filter, som är uppbyggda av spolar och
kondensatorer i olika kombinationer enl.
fig. 8, för separationen. Även med den
filterbaserade tekniken kvarstod ett annat
fig. 8
problem, nämligen att den lågfrekventa
signaleringsströmmen (ca 20 Hz) för
telefonförbindelsen inte kunde överföras genom filtren. Amerikanarna löste problemet genom
att utveckla ett nytt signaleringssystem som arbetade med väsentlig högre frekvens (135 Hz).
Den amerikanska tekniken kom aldrig till användning hos oss. Televerket ansåg nämligen att
behovet av nya telegrafförbindelser kunde täckas medels de fantombaserade lösningarna.
Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har nedanstående litteratur kommit till
användning vid artikelns författande. Dessutom är figurmaterialet hämtat ur dessa skrifter.
A History of Engineering and Science in the Bell System, The Early Years 1875-1925 (Bell
Telephone Laboratories 1975)
Allmän transmissionsteknik, del I (Vilhelm Peterson, 1966)
Bell Laboratories Record, årgång 1939-40 (vol. 18)
Bell Monograph 2520 (Crosstalk on Open-Wire Lines)
Handbok om Telegrafverket (Göteborg 1933)
Ingenjörshandboken, del 3a (Stockholm 1950)
Svenska telegrafverket, historisk framställning, del I (Hans Heimbürger)
Teknisk bilaga till Kungliga Telegrafstyrelsens månadscirkulär, årgång 1895, 1897, 1899
TELE, årgång 1963
Telegrafen-telefonen ur uppfinningarnas bok (Tekniska museet/Telemuseum, 1975)
Telegraf- och telefonteknikens fundamentala principer (Ekberg & Laurent 1961)
Teleteknik (Valter Tengborg, 1945)
The Bell System Technical Journal, årgång 1936, 1944, 1958
Öfveringeniörens till Kongl. Telegrafstyrelsen afgifven berättelse... år 1885, 1887

Raimo Kultala
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Finnes

(för bilder se

www.stsf.org/phonetiken-i-pdf och aktuellt nummer)

Dialog Vägg: (Begrunda att dialogserien nu är över 50 år !!)
Grå 00-29870/08 Vit A 002 9871/09 Röd A 002 9871/02
Diavox Vägg:
DBAA 113901/02099 vit 12-knapp
DBAA 113901/02099 R3 beige 12-knapp
DBAA 112901/01099 vit 10-knapp
Telia Respons Vägg:
DBVA 2042704/18 vit 12-knapp
DBVA 2042704/22 röd 12-knapp
Diavoxer LM Ericsson bordsapparater. Helt nya i originalförpackningar
DBA 202005/01050 R3A högtalande grön 10-knapp
DBA 132001/05010 beige 12-knapp
DBA 102006/01010R1A beige 10-knapp
DBA 202009/05020 högtalande röd 12-knapp
DBA 102065/01000 beige 10-knapp
DBA 102007/01050R1A grön 10-knapp
Jan Wirström 070-715 67 05 eller jan@wirstrom.se
Alla tre volymerna av LM Ericsson 100 år. Väl bibehållna inklusive skyddsomslag (med
några mindre rivsår). Utbjudes till hugad. Finns i Stockholm.
Leif Kindahl 070-522 84 93 eller leif.kindahl@telia.com
Televerkets telefonsystem Minitel komplett med centralenhet, kraftaggregat, jackar,
anvisningar samt fyra singel- och fem kombienheter. Allt i nyskick för endast 220 kronor!
Fredrik Roos 070-510 56 57
Diverse telefoner + matrl. att titta på “i skyn” d.v.s. Phonetikens webbsidor. Tillhörande text
finns också där. Ge ett bud, helst per mail till
Ole Jacobsen ole.jacobsen@telia.com eller 08-754 14 40
LB-apparater, AB 100, AB130, väggapparater bl.a. Siemens, textilsnören svarta och gröna,
hörskramla, signalapparat, likriktare 48V, apparatetikett BCV AT Nynäs 1932, mick-lock,
LME-surrar 24V, valnötsfanér, Telemuseums plansch som avbildar glasmålning hos Sthlms
Allmänna, linjemästarklocka (fickur). Se bilder på Phonetikens webbsidor.
Olle Nordström 08-81 85 03 eller lillemor.nordstrom@swipnet.se
Stockholms telefonkatalog 1966, 3 delar med hård pärm för telefonkiosk.
Blå/orange skylt i plast 54 x 13,7 cm med ”krabba” och texten ”Telefon”.
AC 150 Telegrafverkets väggtelefon. Varsamt renoverad.
Bordsprydnad med 7 optokablar från Ericsson Cables Division. Höjd 25 diameter 16 cm.
Isolatorsamling för blanktråd, 20 st olika.
Batteridrivna klockor i chassie i form av telefon i plast.
Telegrafverkets Verktygskatalog från 1949.
Henrik Lundin 08-754 33 47 eller henrik.r.lundin@gmail.com
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Önskas
Vägghållare till Telia Respons Vägg (tex väggapparat DBAA 113901)
Jan Wirström 070-715 67 05 eller jan@wirstrom.se
Verktygsetui L.M. Ericsson eller Kgl.Telegrafverket. Se bild på Phonetikens webbsidor.
Vattendekaler Lilla samt stora riksvapnet, dekaler med texten ”Rikstelefon” samt dekaler till
L.M. Ericssons olika modeller.
Tony Thille tony.thille@outlook.com (nås säkrast via e-mail)
Telefonväxel, proppväxel med gjutjärnsben, typ Pb eller DE. Även motsvarande modell av
L.M. Ericsson är av intresse.
Mikael Tegnér 070-283 45 39 eller assja@live.se
Min Telia Symfoni 104 växel tar in nätbrum vid internsamtal. Eftersom vi är mycket nöjda
med växeln, så har vi tre alternativ: 1) köpa ett nytt exemplar (finns var?) 2) köpa felavhjälpning och 3) fixa själv ; läckande kondensator? Då behövs väl schema? Någon som har förslag?
Ove Pettersson ove.pson@telia.com eller 018-10 16 80 eller 070-222 95 50

Världens största telefonsamling
I ett förfallet före detta mejeri i staden Turtle Lake, Wisconsin, tar sig Becky Rongstad fram
genom en passage som slingrar sig mellan höga berg av telefoner. Tusentals plasttelefoner
ligger i högar ända upp till taket, med ett trassel av sladdar. Vissa telefoner är täckta med
damm, andra är inslagna och ligger oanvända i originalkartonger. "Det är mer än någon orkar ta
itu med," säger Ms Rongstad, en 62-årig pensionerad mjölkbonde. När samlaren av telefonerna,
Bob Prosser, dog 2003 vid en ålder av 81 år, fick Ms Rongstad, hans systerdotter och hennes tre
syskon ärva den ovanliga samlingen - och ett problem. Vad man ska göra med den?
I denna stad med ett tusental invånare, äger nu arvingarna denna och ett halvdussin andra byggnader, inklusive en gymnastiksal, full av liknande högar av blandade gamla telefoner, fler än
750 000 stycken. När samlingen var som störst omfattade samlingen över en miljon telefoner,
vilket gör det till den största privata telefonsamlingen i världen, hävdade Prosser. "Näst största
samlaren har cirka 10 000 telefoner, och dem köpte han av mig", berättade han en gång för en
journalist.
Nu vill staden bli av med telefonerna så den kan återställa en del av de nedslitna lagerbyggnaderna, till exempel gymnastiksalen. Ms Rongstad bror, Lance, anser att samlingen är värd
mer än en miljon dollar och vill hålla ut för att hitta en köpare till hela samlingen. Ms Rongstad
vill bli kvitt problemet, även om det innebär dumpning av några av telefonerna i en deponi.
Bestörta över den tanken, vill andra samlare av antika telefoner gå igenom samlingen för att ta
hand om sällsynta modeller och delar. "Jag skulle vilja ha fingerskiveapparaterna", säger Ron
Knappen, som startade sitt eget företag i antik-telefonbranschen med hjälp av de telefoner han
köpte från Prosser i början av 1970-talet.
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Prosser fastnade för telefoner när han växte upp under depressionen. Hans familj ägde Turtle
Lake Telefon AB, som hade cirka 600 abonnenter inom en nio kilometers radie. Hans mor,
Ruth arbetade vid den manuella växel som betjänade staden. Familjen bodde i en liten lägenhet
på telefonstationens baksida, invid kontoret.

På den tiden fanns det mer än 5000 sådana små, självständiga telefonbolag över hela USA, men
de stora telefonbolagen köpte upp dem. När utrustningen moderniserades utrangerades ett stort
antal föråldrade telefoner. Prosser började samla dessa surplusapparater efter att ha läst om en
man som samlade T-Fordar och delar på 1930-talet. Samlaren satsade på att fordonen skulle bli
värdefulla en dag. Prosser tänkte att detsamma skulle gälla för gamla telefoner. Han började
med väggtelefoner i trä. Många var sådana hans familjs företag hade ersatt med nyare modeller.
Efter kriget tog han över familjens telefonbolag men ägnade samtidigt mycket tid åt att resa
runt för att förvärva sällsynta modeller. Bland dem fanns Taxar, eller Eiffeltorn som de kallas i
USA, Ericssons klyktelefoner med arabiska bokstäver, från Turkiet. Prosser påstod att han ägde
telefonen som innehafts av den sista sultanen av Turkiet.
Han köpte även telefoner i bulk. Från europeiska länder, som iståndsatte sina skadade
telefonsystem efter kriget, kom överflödiga telefoner. Prosser köpte upp dem, t ex 60 000
telefoner från Belgien. För transporten krävdes fem godsvagnar.
Kunder runt om i USA konverterade Prossers trätelefoner för användning t.ex. som kryddhyllor
eller spritskåp. De välbyggda apparaterna fungerade fortfarande och gjorde också tjänst i
avlägsna områden utan telefon. Bönder, skogsföretag och gruvbolag satte upp egna privata
telefonsystem för sina behov.
De 60 000 telefoner som Prosser köpte i Belgien kostade honom 40 cent styck. I början sålde
han dem för $ 1.50. I slutet av 1980-talet fick Prosser $ 300 styck för dem.
I en privat samling i källaren hittar vi mer värdefulla modeller såsom explosionssäkra telefoner,
en 14-karats guldtelefon från Sverige och en "Silver Princess".
Genom försäljning av begagnade telefoner och att familjens telefonföretag såldes 1991, blev
Prossers förmögna. Efter att hans fru Erma dött 1983, började han tillbringa mycket tid i Las
Vegas. "Han älskade tärningarna" säger Mr Chumas, Prossers börsmäklare under många år,
som då och då reste med Prosser på spelresor. "Han satsade ofta många tusen dollars."
Prosser slutade aldrig att köpa telefoner. Han trodde att till och med de senaste modellerna
skulle bli värdefulla en dag. Samlingen växte ända fran till slutet av hans liv. Medan han låg på
sin dödsbädd, kom två lastbilar med telefoner från Kanada, säger Ms Rongstad.
"Jag frågade en gång Bob vad vi skulle göra med alla dessa telefoner om något skulle hända
honom" säger Ms Rongstad. Som barn rengjorde hon telefoner åt sin farbror för 25 cent styck.
"Han sa till mig att om vi inte ville ha dem skulle han ge dem till någon annan. Vi borde ha sagt
åt honom att göra det."
I den gamla gymnastiksalen finns högar av telefoner. Stora trälårar, med namn som Trendline
och Contempra klottrade på sidorna, innehöll mer än 30 000 telefoner, uppskattar George Pearson. Tillsammans med sin fru hade han kategoriserat och lossat alla telefoner som Prosser köpt.
Ms Rongstad arbetar tillsammans med staden för att ansöka om bidrag från delstaten Wisconsin
för att rensa upp lokalerna, som staden vill döma ut och som kan vara förorenade med asbest.
Hon pratar med en Boston-baserad exportör som har uttryckt intresse för att köpa samlingen.
Hon undrar om det finns en potential som turistattraktion.
"Du måste komma med något riktigt kreativt som att bygga en enorm telefon av alla telefoner"
föreslog William Bell, stadens administratör. Han trodde att en sådan attraktion inte skulle vara
så långsökt. "Det finns ju ett trollmuseum i Wisconsin!"
Referat i Wall Street Journal, översatt till svenska av Ove Svensson.
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Tidningsklipp om telefonnätet i Åbo 1881
Telefonledningar ha på senaste tiden inrättats av flera affärsmän och firmor i Åbo. Senast har
lastageplatsen vid slottet blivit ställd i telefonförbindelse med herr Nordfors & C:os kontor
vid Östra Auragatan och därifrån genom sidogrenar med herr A. Jacobsons och herr Ferd.
Frenckells affärslokaler vid Stora Tavastgatan.
11 okt 1881 Hufvudstadsbladet
Telefonerandet tycks även i Åbo få fast rot, sedan, utom de enskilda, som här varit uppställda, en ordentlig telefonstation numera finns inrättad i kapten Frans Nordfors agenturkontor vid stenbron. Till börja med är det endast handelshusen Lindblom, Jacobsson och
Frenckell, som jämte Nordforska agenturen äro i kommunikation med varandra och lastageplatsen vid slottet, men denna början skall nog växa till då vi även här hunnit bli så visa, att
vi förstå att "tid är pengar".
16 okt 1881 Åbo underrättelse
Telefonförening i Åbo.
På den lista, som i Åbo varit i cirkulation till bildande av en telefonförening, hade 31 personer antecknat sig till delaktighet. Dessa och andra för saken intresserade var i lördags samlade i hotell Phoenix för att rådgöra om lämpligaste sättet att åvägabringa en sådan förening.
Sedan kaptenen F. Nordfors, som handhar centralkontoret för några privata telefonledningar
till brädgårdarna invid slottet, förklarat sig villig att övertaga uppsättningen av ett telefonnät
emot framdeles närmare fastställda villkor och priser, ansåg de närvarande på grund av de
upplysningar som vid tillfallet lämnades, att till det blivande telefonnätet de av firman L.M.
Ericsson & C:o i Stockholm tillverkade apparater såsom varande de ändamålsenligaste och
bästa skulle användas. Desamma uppgavs arbeta till fullkomlig belåtenhet såväl i Gefle,
Norrköping som i Westerås, och äro även mångenstädes införda i landsorten. I anseende å
sättet till delaktighet i telefonnätet syntes flertalet föredraga att blott få betala en viss årlig
hyra i ett för allt till uppsättaren, som därför egde att underhålla huvudkontoret och ledningarna. Ett förslag i denna riktning skulle av herr Nordfors uppgöras, lämpat för ett mindre och
ett större antal delägare, vilka sedan skulle sammankallas.
24 okt 1881 Morgonbladet
Telefonföreningen i Åbo höll senaste lördag uti hotell Phoenix sitt första sammanträde. Uti
företaget hade inalles 31 deltagande antecknat sig av minimiantalet 50. Det först framkastade
förslaget om telefonlednings inrättande föll emellertid av skäl, att kapten Frans Nordfors åtog
sig att med de nu allaredan antecknade deltagare uti densamma ävensom till ungefär samma
pris, som uti det första förslaget uppgavs, åvägabringa ett telefonnät i Åbo. Priset, varefter
detta skulle ske, utgör 400 mk i ett för allt för delaktigheten, var tillkommer 100 mk till det
årliga underhållet.
25 okt 1881 Hufvudstadsbladet
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Såsom bekant ha vi i Åbo uti kapten Frans Nordfors' agenturkontor en telefoncentralstation,
vari tillbörja med endast fyra handelshus härstädes är försatte i korrespondens med varandra.
Fråga har sedermera blivit väckt om att betydligen utvidga denna nya "rörelse" och ett möte
var sammankallat till Phoenix, där beslut fattades om att överlämna utförandet åt kapten
Nordfors, som därtill fick i uppdrag att från Stockholm förskaffa och här låta uppställa en
telefonapparat efter det Ericssonska systemet, för att därmed jämföra den nu i kontoret uppställda Öllerska apparaten. På denna jämförelse skulle sedan bero vilken av apparaterna här
skulle komma att antagas.

Då en och annan vid mötet tycktes vara okunnig om, hur en telefonkorrespondens tillgår,
samt syntes vara i den tron, att alla "hemligheter" man möjligen hade att någon gång meddela
varandra, först måste bekantgöras å centralstationen, samt därifrån vidare befordras till
adressaten, så få vi upplysa dem, som möjligen av detta skäl ville draga sig för hela
telefonerandet, att så icke är fallet.
Om vi antaga att trådar t.ex. lika många som bokstäverna i alfabetet sammanlöpa från spridda
hus till centralstationen N. och huset A. vill meddela sig med huset R, så telefonerar A. först
till N. att han vill samtala med R, N. återsignalerar till R. som därigenom underrättas att
någon vill meddela honom något. Nu är således A . färdig att tala och R. färdig att höra. N.
sammankopplar därpå A:s tråd med R:s och samtalet flyger sålunda fullkomligt ohörbart
genom centralstationen till adressaten.
Att den i centralstationen f.n. uppställda Öllerska apparaten är fullkomligt tillfredsställande
ha vi varit i tillfälle att bevittna. Naturligtvis måste under telefonerandet tystnad iakttagas i
rummet. Med villkor av sådan tystnad går samtalet fullkomligt lika ledigt, som om de talande
vore i samma rum vardera. Till både talandet och hörandet synes emellertid behövas litet
övning och vana. Är nu emellertid den Ericssonska apparaten bättre än den Öllerska, så är det
så mycket bättre.
Herr Dan. Joh. Wadén från Helsingfors har i dessa tider annonserat i våra tidningar, att han i
november eller december ämnar besöka Åbo och inbjuda våra affärsmän till ett möte för
diskussion av telefonfrågan. Antagligen grundar sig denna annons på okunnighet om här
ovannämnda möte och det där redan fattade beslutet, vilka således torde göra herr Wadéns
resa hit onödig.
30 okt 1881 Åbo underrättelse
Sedan kapten Frans Nordfors från Stockholm till Åbo förskaffat telefonapparater av tre olika
system, nämligen det Bellska, Öllerska och Ericssonska, så avprovades dessa sistlidne måndag i Nordforska agenturkontoret i närvaro av flere utav tecknarene i den blivande telefonföreningen i Åbo. Vid avprovningen visade den Ericssonska telefonen ett avgjord företräde
framför de övriga, i det med densamma helt sakta viskningar och meningar, uttalade med
vanlig talröst på flere famnars avstånd från apparaten, fullkomligen tydligt hördes till telefonstationen vid kanalbanken invid slottet. De närvarande medlemmarna i telefonföreningen
beslöt sig därför enhälligt för antagandet av den Ericssonska telefonen, såsom varande på
samma gång den bästa, den enklaste och billigaste. Av denna telefon finnas tre olika former
att appliceras på väggen eller uppställas på pulpeten eller skrivbordet. Medlemmarnas antal i
föreningen är redan inemot femtio. Nordforska agenturkontoret blir centralstation och alla
apparater torde vara uppställda i början på nästa januari. Herr Nordfors har för avsikt att
dessutom uppsätta ett telefonnät för brandsignaler.
3 dec 1881 Åbo underrättelse
Till redaktionen av Nya Dagligt Allehanda.
I eder ärade tidning för den 10 dennes (lilla upplagan) förekommer under rubrik ”Telefonnät
i Åbo” den uppgift att ”sedan kapten Nordfors från Stockholm till Åbo förskaffat telefonapparater av tre olika system nämligen det Bellska, Öllerska och Ericssonska, så avprovades
dessa sist lidne måndag, härvid den Ericssonska telefonen visade ett avgjord företräde framför de övriga etc.”
Med anledning härav beder jag att få upplysa att om, med apparater av "Bells system" menas
sådana som användas i Stockholms telefonförening och vilka Stockholms Bell Telefonaktiebolag ensam i Sverige tillhandahåller, bolaget icke utlämnat någon apparat till kapten
Nordfors och ännu mindre sålunda uppdragit åt honom att deltaga i någon tävlan.
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Om kaptenen utan vår vetskap förskaffat sig våra apparater, som ju kan vara möjligt, och på
egen hand experimenterat, så nödgas vi imellertid på det bestämdaste protestera emot det
angivna resultatet såsom på något vis avgörande i fråga om våra apparaters beskaffenhet, då
bolaget icke blivit satt i tillfälle att övervaka tävlan eller ens tillse, att de använda apparaterna
varit vederbörligen justerade.
Stockholm 12 dec.1881. Gustaf Lybeck, verkställande
direktör i Stockholms Bell-Telefonaktiebolag.
Till redaktionen av Nya Dagligt Allehanda.
Med anledning av en artikel i eder ärade tidning av den 10 dennes (lilla upplagan) under
rubrik "Telefonnät i Åbo" anhålla vi härmed att få meddela några upplysningar. Efter
beställning av herr Nordfors & komp. i Åbo avskickade vi i sistlidne september månad till
dem några telefoner, avsedda för en mindre anläggning. Dessa telefoner var väl hos oss
tillverkade, men av Siemens & Halskes konstruktion och kunna således icke sägas vara av
"Öllerska systemet". Till ett större telefonnät lämpa sig bäst Mikrofontelefoner, och med
förändrande av konstruktionen å sådana är vi nu som bäst sysselsatta, men till Åbo har vi
icke skickat några av det slaget.
Stockholm 12 dec. 1881. Öller & komp.
30 dec 1881 Åbo underrättelse
Den 19 mars 1882 öppnades den nya telefonstationen i Åbo. Antal abonnenter är 64 st. av
dem är 11 st. som inte är klara. Nordfors & Co har telefonnummer 1.

Jari Ruotsalainen

Telefoni för mer än 1000 år sedan – en efterlysning
Nr 1/1982 av Verket & Vi (Televerkets personaltidning) berättade att telefonen uppfanns i
Kina redan år 968. Det var K.V. Tahvanainen som i sin tidskriftsspalt ”Museirutan”
avslöjade denna häpnadsväckande ”nyhet”. Artikeln gick i repris i Phonetiken 2/2002 och
fick nog en och annan telefonsamlare att inse att den egna samlingen inte var helt komplett.
K.V. fann denna sensationella uppgift i ”Journal Télégraphique” utgiven 28 aug 1878. STSFs
rikhaltiga bibliotek äger givetvis denna omistliga tidskrift varför jag nu kunnat spårat upp
artikeln ifråga. Tyvärr är den synnerligen kortfattad.

Såvitt känt lyckades K.V. inte hitta källan, dvs Peking Gazette, och inte heller denne KungFoo-Whing som uppfann ”Thumtsein”. Finns det någon i läsekretsen som kan bidra i
forskningen? Det vore fantastiskt att kunna fira ett 1050-årsjubilum om några år.

Rustan Gandvik
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Klippsamling i gåva till STSF
STSF har nyligen fått mottaga en förnämlig gåva. Det är etnologen, teknikhistorikern och
författaren Jan Garnert som har överlämnat en innehållsrik klippsamling om sex välfyllda
A4-pärmar. De flesta av oss minns Garnerts lilla späckade bok ”Hallå – Om telefonens första
tid i Sverige” som vi fick i present av STSF efter julen 2005. Denna bok var resultatet av ett
projekt ”Telefonsamtal” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Bakgrundsfakta hämtade
Jan Garnert i stor utsträckning ur Telemuseums samling av tidningsartiklar. Det är Garnerts
digra och intressanta kopiesamling för tiden 1880-1922 som STSF nu har fått överta. Bilden
nedan visar givaren och Henrik Lundin vid gåvans överlämnande. Vi framför STSFs stora
tack till Jan Garnert och önskar honom lycka till i sitt pågående projekt ”Ljusår” som handlar
om mörkrets och ljusets kulturhistoria, belysning och livskvalitet.

Ett klipp ur Nya Dagligt Allehanda 15/4 1884 :
Stockholms allmänna telefonaktiebolag kunde den 13 dennes fira sin födelsedag, ty då hade
ett år förflutit sedan dess första konstituerande bolagsstämma. Under året har bolaget, som
bekant, utvecklat sig på ett öfverraskande sätt. Den egentliga telefoneringen tog sin början
den 31 sistlidne oktober, då 332 linier voro färdiga. Den 13 dennes hade liniernas antal ökats
till 1257. Redan i början av sommaren och innan någon station i staden var inredd, voro
ledningarna till Velamsund, Jerva och Rotebro jemte förgreningar å dessa platser färdiga. Å
landsbygden har utom ofvan nämda linier en stolprad uppsats till Södertelje och Gnesta.
Dessutom har bolaget nu under byggnad en linie öfver södra delen af Ladugårdsgärdet till
dragonlägret med ytterligare sträckning utefter Djurgårdsbrunnsviken, en genom Roslagstull
till Stocksund, Danderyd och vidare till Svalnäs samt en genom Kungsholmstull till Drottningholm, och derjemte komma under närmaste tiden ledningar att dragas till Gustafsberg
och Vermdö med utgreningar till Lilla Värtans hamn jemte flere platser, i enlighet med en
plan, omfattande Stockholms omgifningar inom 2 ½ mils väg från Stortorget, å hvilket
område abonnentpriset öfver allt blifva lika.

Rustan Gandvik
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Vid STSFs höstmöte på Aeroseum i Säve 2014-10-25 ser vi framför en SAAB J29 Tunnan:
Tommy Sundgren, Denny Wahlström, Peter Fässberg, Ove Svensson, Lars Lindström, Jan
Johansson, Mikael Tegnér, Evan Svensson, Hans Ekerås, Jan Carlsson och Göran Engström

Guiden Björn Kjessler avslöjar f.d. hemligheter invid en SAAB A37 Viggen.
Nr 2 av Phonetiken har manusstopp 17 maj och utgivningsdag 10 juni /Red

