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Ordföranden orerar
En ny sommarsäsong har börjat och några veteranmarknader är redan avverkade. De svenska verkar inte kunna
erbjuda speciellt mycket av telefoni längre. Däremot
förekommer mer och mer kläder, skor och 70-tals
elektronik. Så tillsammans med Jan i Malung gjorde jag
en vårutflykt till en veteranmarknad i Oslo för att kanske
få ett lite bättre resultat än i Sverige. Det fanns fler men
inga unika apparater och till matchade svenska priser. Är
man i stället intresserad av militaria är det absolut rätt
plats, det märks på det väldigt stora utbudet att både
Finland och Norge varit drabbade av krig. 70 år gamla
(pluggade) Kalasjnikov och kulsprutor gick till exempel
att köpa.
För ett tag sedan blev jag kontaktad av ett produktionsbolag med en förfrågan om utlåning av
6 stycken telefonapparater till inspelningen av Hjalmar Söderbergs roman Den allvarsamma
leken, utgiven 1912. Självklart ställer man upp på en sådan förfrågan, det blir ju kul att få se
sina apparater i den typiska miljö de förekom i. I det här fallet är det lobbyn till Hotel Continental och en tidningsredaktion. Att jag dessutom får en hygglig ersättning för utlånet är ju
grädde på moset.
En annan förfrågan kom från Lennakatten - museijärnvägen i Uppland - via Anders J i Finland. De har en väggapparat i halvskapligt skick men som behöver en grundlig renovering så
det tog jag mig an. I skrivande stund är den helt strippad och lackborttagning pågår. Jag
hoppas bli klar med den innan midsommar. Det är ju roligt att kunna hjälpa andra föreningar
också, speciellt eftersom vi har flera medlemmar som är med i båda.
Styrelsearbetet rullar på med de sedvanliga aktiviteterna. En sak som kommer att beröra alla
medlemmar är en av oss i styrelsen föreslagen revidering av stadgarna som inte har uppdaterats sedan 1999. Vi har ett förslag till nya skrivningar för i stort sett samtliga paragrafer.
De viktigaste är en minskning av antalet ledamöter i styrelsen och antalet revisorer samt
förenklingar som gör styrelsearbetet mer praktiskt. Motivet till detta är bland annat att det inte
är speciellt betungande arbete i vår förening jämfört med t.ex. bostadsrättsföreningar eller den
förening som driver det villaområde där jag är bosatt. Där finns en omsättning på omkring
6 miljoner, drift av vägunderhåll, VA-system och Kabel-TV/Internetsystem etc. Ett arbete
som leds av fem styrelsemedlemmar.
En ny sommarsäsong började jag skriva om och det ska också få avsluta mitt orerande.
Inriktningen på den här sommaren kommer för mitt vidkommande bli mer positivt i det att jag
antingen (hoppas jag) blir uppsagd från Ericsson eller om det inte går vägen, går i pension i
höst efter några månaders semester. En ny karriär är i blivande. Härligt.

Tommy Sundgren
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Kassörens koll
När maj månad går mot sitt slut har föreningens
medlemsantal ökat till 169, inberäknat de tre vänföreningarna och de två museerna. Sedan min förra
rapport har Jan & Inger Marbrandt i Göteborg och
Thomas Adolfsson i Halmstad blivit medlemmar. Vi
hälsar er välkomna och hoppas att ni kommer uppskatta
att vara med hos oss.
Traditionsenligt skickar vi betalningspåminnelser med
årets nr 2. Om du får en sådan och anser att du har betalat så kontakta mig så får vi reda ut ärendet. I augusti
måste vi tyvärr ta fram sidavbitaren och avlägsna de
som inte har betalat medlemsavgiften för 2015. Undvik
att råka ut för detta !

Rustan Gandvik

Protokoll från STSF:s årsmöte 2015
Plats: Hos Mats Andersson i Kloster, Hedemora
Dag:

Lördagen den 23 maj 2015

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Tommy Sundgren.
2. Till ordförande för mötet valdes Tommy Sundgren.
3. Till sekreterare för mötet valdes Lars Lindström.
4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Raimo Kultala och
Jan Wirström.
5. Antalet deltagare var 23 varav 22 var röstberättigade medlemmar enligt följande:
Mats Andersson, Juha Angervo, Bo Byman, Ulf Elfving, Terje Eriksson,
Rustan Gandvik, Ole Jacobsen, Anders Järvenpää, Roger Karlsson, Raimo Kultala,
Anders Lindskog, Lars Lindström, Henrik Lundin, Rickard Noréll, Bert Rockenstedt,
Fredrik Roos, Tommy Sundgren, Ove Svensson, Magnus Thörnberg, Juha Toivanen,
Evan Svensson och Jan Wirström.
6. Mötet ansåg stämman utlyst i enlighet med stadgarna.
7. Dagordningen godkändes.
8. Föreningens verksamhetsberättelse godkändes.
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9. Revisorernas revisionsberättelse, de av revisorerna godkända Balansrapporten och
Resultatrapporten för 2014 gicks igenom.
10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
11. Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter. För verksamhetsåret
2016 gäller alltså: Ordinarie årsavgift 150 kr, årsavgift för familjemedlemskap 200 kr samt
årsavgift för medlemmar med utrikes postadress 30 Euro.

12. Val förrättades enligt valberedningens förslag:
a)

Till ordförande för 1 år valdes Tommy Sundgren (omval).

b) Till revisor för 2 år valdes Magnus Thörnberg (omval).
c)

Till revisorssuppleant för 1 år valdes Bengt Svensson (omval).

d) Till ledamöter av valberedningen för 1 år valdes Jan Wirström och Richard Noréll och
till suppleant valdes Ove Svensson.
13. Mötet godkände styrelsens förslag om 0 kr i ersättning eller arvode till styrelseledamöter och
föreningsmedlemmar.
14. Inga ärenden hade hänskjutits till årsmötet från styrelsen.
15. Inga ärenden hade inlämnats till styrelsen från enskild medlem.
16. Övriga frågor.
1) Henrik Lundin informerade om frågan kring STSFs bibliotek i Telias lokaler.
2) Tommy Sundgren redogjorde för styrelsens arbete med reviderade stadgar och tidplan
för detta.
3) Tommy Sundgren informerade om Telemuseet i Viserum.
4) Jan Wirström tog upp frågan om nya visitkort/kontaktkort. (Dessa är under
framtagande).
5) Ove Svensson tipsade oss om att i de fall vi säljer eller köper teleprylar, t.ex. på nätet,
kan vi passa på att upplysa motparten om vår förening. Detta t.ex. genom att bifoga
STSFs kontaktkort.
6) Ole Jacobsen framförde önskemål om att föreningen inköper en bärbar röstförstärkare
(mikrofon med förstärkare och högtalare) för att uppnå bättre hörbarhet vid
arrangemang med guide. Styrelsen tar upp frågan.
Ordföranden tackade Mats Andersson och Patrik Nilsson för deras insatser med
arrangemangen vid detta årsmöte.
17. Mötet avslutades.
Lars Lindström

Tommy Sundgren

Raimo Kultala

Jan Wirström

P.g.a. den korta tiden mellan årsmöte och tidningens tryckning har ovanstående protokoll inte
hunnit justeras varför det är preliminärt.
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RINGBIO – Telefonen i huvudrollen
34 01 00 Ringbio. Så stod det i bioannonserna för alla Ri-teatrarnas biografer i Stockholm
fram till 1986. Namnet var ju givet. Alla Ri-teatrarnas biografer hade namn som började på Ri
och då fick förstås telefonbokningen namnet Ringbio. Några minns kanske också att det stod
svarta LB-apparater i biokassorna på Rigoletto, Riviera och Rival långt in på 80-talet.
Men vart gick numret 34 01 00 och vart gick ledningarna från LB-apparaterna i kassorna?
Jo, till en liten lokal en halvtrappa upp ovanför biografen Rialto på Sveavägen 114 i Stockholm – och till en stor linjetagaranläggning som fick Televerkets personal att nästan ramla
baklänges av förvåning i den smala trappen när det var dags att ta ner den inför flytten 1986.
Något så gammalt hade de inte väntat sig i drift. Det var en 25-nummers linjetagare från
40-talet som alltså överlevde till 1986!

Vid det laget hade nämligen SF tagit över Ri-teatrarnas biografer och beslutat sig för att öppna
en ny gemensam telefoncentral för Ri-teatrarna och SF-biograferna under det nygamla namnet
SF-biljetter. Ringbio skulle stängas och det var förstås inte tal om att flytta den gamla linjetagaranläggningen med träapparater som hade varit i drift varje dag sedan slutet av 40-talet.
Lite teletekniska uppgifter först. Anläggningen var en 25-nummers linjetagare med beteckningen 08-58961, konstruerad 1942. På tidningens frontsida ses en av dessa trotjänare under
sin sista sommar 1986. På Ringbio fanns ett tiotal expeditionsplatser och anläggningen hade
sexton inkommande huvudledningar och dessutom ett antal direktledningar till biografkassornas LB-apparater. Inkommande anrop på huvudledningarna signalerades med surr och

Bild 1: Några av tiotalet expeditionsplatser
lampa på en väggplacerad träpanel. Telefonisterna var alltså tvungna att titta på den för att se
vilken linje de skulle besvara, vilket gjordes genom att fälla ner omkastaren för den aktuella
linjen. Vid stora premiärer som t.ex. Bond-filmerna, ringde det förstås på alla linjer samtidigt.
Inga headset fanns, utan alla arbetade med bakelitlur - med sekretessknapp dessutom!
Hur gick då arbetet till? 34 01 00 var ju numret till alla Ri-teatrarna, det var inte meningen att
biobesökarna skulle ringa direkt till kassorna. Så Ringbio skulle både svara på frågor kring
föreställningarna och biograflokalerna och ta biljettbeställningar. När en telefonist fick en
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beställning till en film och en viss föreställning, skrev hon antal biljetter och platsönskemål på
ett särskilt block för just den biografen. Beställningslappen hade ett unikt tresiffrigt kontrollnummer som lämnades till den påringande. När samtalet var slut lade telefonisten lappen
ovanpå linjetagaren och tog nästa beställning.

Bild 2: En beställning (lappen på
linjetagaren) ligger redo för
nedringning

Bild 3: Även SF använde linjetagare 08-58961. Året
är 1949.

Föreståndaren på Ringbio gick sedan runt och samlade in inkomna beställningar och ringde
sedan upp biokassan på den lokala ledningen -”ringde ner” beställningarna, som det hette.
I rask följd läste Ringbio upp kontrollnummer, beställarens efternamn, antal biljetter och
platsönskemål för kassörskan på biografen som samtidigt skrev ner uppgifterna på små
biljettkuvert. När nedringningen var klar, kunde kassörskan ha fått runt hundra kuvert i vilka
biljetter skulle läggas för avhämtning i kassan. Kuverten sorterades sedan på kontrollnummer,
klara för avhämtning. En imponerande organisation. Enda nackdelen med systemet var att
kunderna ofta åkte hemifrån utan kontrollnumret som de hade klottrat på telefonblocket – och
då blev det mycket bläddrande i kassan bland efternamnen.
Hur gick det då med efterföljaren till Ringbio? Jo, trälinjetagarna byttes ut mot en A415/MidiMaxi-anläggning med 19 inkommande linjer. Numret ändrades till 22 14 00 som fram till
1986 hade varit numret till SF:s huvudväxel på Kungsgatan 36. (För övrigt var även den
växeln en trotjänare: en helt manuell snörväxel av typen AL600 med tre platser, men det är en
annan historia).
Nu var det geniala namnet Ringbio borta, i stället hette det SF-biljetter – och första dagen kl.
12 när nya SF-biljetter skulle öppna, ringde det på alla 19 linjer direkt och numret var upptaget. Det visade sig bli svårt att arbeta med A415-växeln eftersom det inte gick att se vilket
samtal man själv hade parkerat när andra telefonister också parkerade sina samtal. Utan
köfunktion var man ju tvungen att gå in och säga ”var god dröj” på nya inkommande anrop
hela tiden. Och med ett tiotal parkerade linjer samtidigt, hände det ofta att man gick tillbaka
till fel kund och prackade på folk en helt annan film. En improviserad lösning fick bli att ha
en tioöring liggande på signerlisten som man sköt upp och ner till den linje man hade tagit.
Därför var övergången till en Fenix DX60 med röstsvar och ACD-kö efterlängtad några år
senare. Vid det laget hade också biljettförsäljningen på bio datoriserats, så telefonisterna
behövde inte längre ringa ner sina beställningar till kassorna. Och i dag beställer biobesökarna
sina biljetter direkt på internet. Telefonen har inte längre huvudrollen på bio.

Lasse Thorsell
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Gamla tele-böcker på nätet
Det är kanske inte alla av Phonetikens läsare som har noterat tele-bidragen i USA-projektet
Gutenberg och Skandinavien-projektet Runeberg på Internet. Jag fann stort nöje i att se ett
flertal gamla trycksaker ur teleteknikens barndom finnas inskannade. De kan laddas ner "free
of charge". Tanken är att alla dokumenten är gamla nog att inte längre vara skyddade av
upphovsrätten (eller frivilligt insända av rättsägaren för att fritt distribueras).
Runeberg <http://runeberg.org/tema/telecom.html>, med sina 3 500 böcker i katalogen, har
en temasida för telecom, med för närvarande tio godbitar. Bland dessa hittar du:
"Till Telegrafstationen i ...", som är en komplettering från 1859 av prislistan för utlandstelegram, sedan ett antal nya telegrafstationer i Frankrike och en ny station i Spanien öppnats och
föranleder nya taxor. Svenska telegrafnätet hade ju förbindelse med kontinenten sedan Danmarkskabeln invigdes på nyåret 1855. Även taxorna för telegram till Finland/Ryssland över
Grisslehamn finns upptagna i listan, men vid den här tiden gick telegrammen vidare med båt
från Grisslehamn. En komplett förbindelse till Ryssland fanns inte förrän året därpå, när
svenska och finska/ryska telegrafnäten var utbyggda till Haparanda respektive Torneå.
Teodor Zeilau kom år 1861 ut med en bok "Fox-Expeditionen i Aaret 1860 over Färöerne,
Island og Grönland". Paa dansk. Där beskriver han ett antal försök under 1859-60 att hitta
lämplig väg för en atlantkabel. Ett av dessa deltog författaren själv i. Det var 6 år innan den
första kabeln slutligen togs i drift. Du minns kanske att Tahvanainen i sin "Telegrafboken"
(sid 34) skriver om flera misslyckade kabelförsök över Atlanten alltsedan 1857. Det är väl
dessa som Zeilau refererar till.
Carl Alfred Nyströms klassiker "Lärobok i telegrafi" från 1878 finns med.
Andra böcker i listan är "Förnyat Telegrafreglemente" från 1872 , "Telegrafverkets Apparater
1906". Några modernare alster är "Ericsson Review" 1924-2011, "Duplexkablar" från 1928
och "Eriterm", Ericssons ordlista på svenska, engelska, franska, spanska och tyska, från 1992.
Som bonus finns också ett utdrag ur "Umgängeskonst - Levnadskonst" av J.L. Saxon från
1934, där man får lära sig fint sätt i telefonen. Både ordväxling med telefonisten och med
motparten på linjen behandlas. Och därtill pekar de på två strindberg-texter med koppling till
tele, nämligen "Svarta Fanor" och novellen "Ett halvt ark papper" där en kvarlämnad lapp i
lägenheten, med telefonnummer beskriver den tidigare familjens historia. Till dessa bör man
kanske lägga ”Dödsdansen” där en telegrafapparat har en central biroll.
Runeberg låter dig läsa böckerna endera skannade som jpeg-sidor eller OCR-konverterade till
rak text. Du ombeds hjälpa till att korrekturläsa OCR-texten men det är inget tvång.
Gutenberg-projektet, med sina 46 000 böcker i katalogen, har dessa uppdelade på ett flertal
kategorier. En av dem är "Electrical, electronics", <https://www.gutenberg.org/wiki/
Technology_%28Bookshelf%29#Electrical.2C_electronics>. Hyllan innehåller för närvarande 17 böcker. Där hittar man Dolbears "The Telephone", utgiven 1877! Andra godbitar
är Henry M. Fields "The story of the Atlantic telegraph" från 1898 och "Cyklopedia of
Telephony & Telegraphy", vol 1 och 2 från 1919.
En del nyare berättelser från museivärlden finns också med. "Development of the Phonograph at Alexander Graham Bell's Volta Laboratory" av historikern Leslie J. Newville kom ut
1959. Kollegan Robert A Chipman gav ut "The earliest Electromagnetic Instruments" år 1966.
Första kapitlet behandlar instrument före år 1800. Gutenberg lämnar dig flera läsalternativ att
ladda ner för varje bok : On-line, EPUB, Kindle och Plaintext. Det är bara att välja.
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Leif Kindahl

Telefonkioskerna försvinner
Dagens Nyheter konstaterade 2015-04-16 att under året ska alla fungerande telefonautomater
bort. Från toppåren på 1980-talet med c:a 44000 telefonapparater är antalet nu nere i 600 st.
Innan årets slut ska alla vara borta. De har nu spelat ut sin roll.
I Phonetiken 2001-1 skrevs om Pagodkiosken och i Phonetiken 2004-2 om telefonkiosk m/61.
Åtskilligt mer än så kan berättas om telefonkioskens historia, de olika modellerna och de apparater de var utrustade med. Vi uppmanar läsekretsen att bidra med artiklar i detta ämne.

Redaktionen

Det kom ett brev till STSF (1)
Hej Tommy och Henrik

15 april 2015

Teknikföraktet i det svenska samhället har gått väldigt långt, så långt att människor inte längre
VILL förstå teknik, för att den upplevs som ”jobbig”. Det kan vi tacka skolan för, som har
förvandlat fysik, kemi och biologi till tråkiga, teoretiska ämnen. TEKNISKA MUSEET i
Stockholm, som har som uppdrag att visa SVENSK INDUSTRIHISTORIA, har förfallit till att
visa datorspel och i övrigt blivit ett hopp- och lekställe. Personalen kan inte längre skilja på
utställningsföremålen, vet inte vilka föremål museet äger och texterna i utställningen är i flera
fall missvisande. Kunskapstrenden är fallande.
TEKNISKA MUSEET har demonterat och magasinerat hela den svenska telehistoriken.
Svensk datorindustri, som har varit blomstrande, visas inte längre. Den ståtliga Maskinhallen
med svensk fordonshistoria, har reducerats till en slumpmässig samling orelaterade föremål
utan anknytning till svensk industrihistoria. Etcetera.
Detta fick bägaren att rinna över för några av TEKNISKA MUSEETS VÄNNER, ett antal
prominenta radiotekniker och professorer och resultatet blev bifogade skrivelse till STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET. För att förhindra att skrivelsen bara hamnar i papperskorgen
skickar jag den härmed till dig för publicering till en bredare publik.
Vem påstår det här då? Jag heter Jörgen Städje och det var jag som, med en känsla av sorg,
skrev blogginlägget som startade debatten: http://blogg.idg.se/realistklubben/2014/07/03/vihar-inget-tekniskt-museum-langre/
Vi är öppna för intervjuer. Ring till exempel
Jörgen Städje på 08-55 66 00 66 eller 0708-990 171, jorgen@qedata.se, eller
Carl Henrik Walde på 08-756 61 60 eller 070-591 60 61, info@walde.se.
Annat, bland de tusental artiklar jag skrivit, som kanske kan intressera:
http://www.idg.se/2.1085/1.599012/isbrytaren-oden-havens-knytnave
http://www.idg.se/2.1085/1.598554/jorden-runt-pa-600-kilo-batterier
http://techworld.idg.se/2.2524/1.598985/sa-signalspanar-sverige
http://techworld.idg.se/2.2524/1.607840/sanningen-om-det-ryska-bruset

Jörgen Städje

9

Stockholm 2015-03-23

Till Styrelsen för Stiftelsen Tekniska Museet med flera
Som regelbundna museibesökare och teknikhistoriskt intresserade och utbildade, har vi
under en följd av år med bestörtning sett hur
Tekniska Museet utarmats och gjorts till en
skugga av sitt forna jag, helt utan hänsyn till
grundarnas principer och det svenskarna har
rätt att förvänta sig av en så anrik, och delvis
statsfinansierad vetenskaplig institution i
landets största stad.
Även besvikelsen hos den upplysta allmänheten
har visat sig vara stor. En nyligen publicerad
artikel hos IDG fick så många dystra och
uppgivna kommentarer att vi nu anser tiden
mogen att ta upp frågan och försöka utverka en
ändring.

Historisk tyngd
Tekniska Museet besitter en sällsynt imponerande
samling föremål som beskriver den svenska
industriella utvecklingen från 1800-talet och
framåt. Det är utan tvekan så att Sverige varit
ledande inom gruvnäring, elkraft, datorindustri
och telekom och att svensken i gemen skulle ha
mycket att vinna på att få reda på detta och inte,
som vanligt, förledas att tro att allt utvecklats i
Kalifornien. Museet äger ett mycket stort antal
imponerande föremål från dessa industrigrenar,
som tidigare varit utställda men idag ligger
magasinerade. Ett litet fåtal objekt visas utan
särskild ordning och museet har ingen kontinuitet
i sin historiebeskrivning.

Kunskapens förfall – vad tjänar
Sverige på det?
Människan kan andas och leva alldeles utmärkt
utan att veta något om gruvdrift, järnvägar och
radiolänkar. Men är det önskvärt? Den stora
frågan som sponsorerna, stiftarna och staten
borde ställa sig är inte om de får hänga upp sin
logotyp på väggen, utan om det över huvud taget
finns några tekniker kvar att anställa om tio år.
Allmänhetens teknikkunskaper inskränker sig
numera till vad man kan göra med höger tumme i
Facebook.
Tekniska Museet har idag förvandlats från en
kunskapskälla till en plats för lek, hopp och
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datorspel, ingendera med särskild anknytning till
svensk industrihistoria. Man har stegvis lämnat
det viktiga uppdrag för vilket man en gång
skapades, och förvandlats till en lekstuga. Med
stöd av de årliga 300 000 besökarna kan
museiledningen visserligen hävda att man
uppfyller sitt uppdrag att attrahera ungdomen,
genom att visa datorspel. Men kunskapsöverföringen uteblir, helt i linje med samhällets i
övrigt nedvärderande syn på kunskap. Bådar det
gott för ett land som har telekom och metallurgi
att tacka för sin rikedom och ryktbarhet?
Skulle man fråga dagens ungdomar om de vill
komma till museet och se datorspel, skulle de
utan tvekan svara ja, för det är så långt
kunskapen sträcker sig. Tekniska Museet ska
bygga vidare på skolan, sägs det. Det blir en allt
formidablare uppgift, ju djupare skolan sjunker.
En del av det som särskilt oroar oss är att museet
nästan helt ignorerar Telelandet Sverige. Trots att
vi varit och fortfarande är en ledande nation inom
telefoni och radio är det idag få som exempelvis
vet att deras mobiltelefon är en radio. Ännu färre
vet hur en radio fungerar. Istället har människor
börjat bli rädda för radion.

Ingen framtid utan historik
Det finns några bortfall som är särskilt beklagliga
och snarast borde återställas: elkraften, Telemuseum, maskinhallen och datorhistorien, för att
snarast återge museet sin ursprungliga roll som
historiskt museum och tempel för ingenjörskonsten.
Vi skulle önska att genom diskussion söka
återföra Tekniska Museet till sin forna glans som
kunskapsspridare och till den uppgift det engång
hade.
Svensk industrihistoria inger vördnad.
Landets rikedom har drivits fram av ett antal
stora industrimän och uppfinnare, vilka som
bevis lämnat efter sig ett antal klenoder, som
inte längre visas. Kunskap får sökas någon
annan stans eftersom Tekniska Museet idag visar
gungor, karuseller och trasiga exponat.

Undertecknare och länk till artikel, se
nästa sida.

Undertecknare och referens
Jörgen Städje, SM0FIX
Teknik- och vetenskapsskribent, elektronikkonstruktör, radioamatör

Jag har levt med TM sedan barnsben. Nu finns det inte
kvar. Var det så här stiftarna tänkte sig? Datorspel och virkmönster? Jag kan inte längre visa museet för mina utländska teknikervänner, för jag får skämmas.

Johan van der Levin
Ordförande i Sveriges Radiohistoriska Förening
med 369 medlemmar

För att dagens generationer och kommande ska få en förståelse för förutsättningarna för dagens samhälle och teknik är
det av synnerligen stor vikt att vårt teknikhistoriska arv tas
till vara! Att utesluta en stor del av vårt teknikhistoriska arv
genom att montera ner stora delar av utställningsverksamheten riskerar att skapa en historielöshet och brist på perspektiv. Jag har full förståelse för att man måste anpassa sig
efter nya krav från museibesökare och ”marknaden”, men
detta måste ske balanserat och genomtänkt. En bredare förståelse för vårt förflutna kommer dessutom att generera
insikter som kan användas av kommande entreprenörer,
innovatörer och utvecklare av teknik – personer som varit
en förutsättning för dagens välfärdssamhälle! Jag hoppas
verkligen dessa aspekter lyfts i planeringen av kommande
verksamhet.

Mikael Östling
Professor, KTH

Återge TM internationell standard med våra svenska
innovationer.

Gunnar Liliesköld
Senior Editor, Elektronik i Norden

Ett stort arbete pågår för närvarande med att attrahera yngre
att studera teknik. Teknikkunnande framåt bygger också på
en teknikåterblick där ett tekniskt museum har en given
uppgift att visa hur det såg ut, i takt med att nya uppfinningar kom till. Ett tips till museichefen: Studera hur Deutsches
Museum i München gör! De var tidigt ute med att på ett
mycket pedagogiskt sätt visa hur tekniska framsteg tagit
form. Och de visar detta på ett sätt som attraherar en publik
som faktiskt får tillfälle att lära sig något!

Anders Widell
Överläkare, docent och forskare vid Lunds
Universitet,

tillika radiohistoriskt intresserad med avlagda besök på
Deutsches Museum i München, Funkmuseum Berlin,
Science Museum London, Smithsonian Museum
Washington, Musée de la Communication vid Anger,
Postmuseum i St Petersburg och Köpenhamn och de två
nya livaktiga AWA Museum i E Bloomfield, New York och
SPARK Museum i Bellingham nära Seattle. Samtliga dessa
museer ställer stolt ut artefakter som Stockholms Tekniska
Museum ställer undan.
De tekniska museerna har som sin exklusiva nisch haft att
bygga och tillvarata förståelse för hur tekniken utvecklas,
från kugghjul, växlar, transportmekanismer, ångmaskinens
framväxt, följd av förbränningsmotorer, hur gnidningselektricitet och voltapelare stegvis födde tillämpningen av elektricitet för belysning, motorer, kraftöverföring, radiovågor,
TV och nu senast datorer och internet. Varje teknikframsteg
har förr varit begripliga eftersom de kunnat baseras på de
föregående stegen.
Med sin kvittblivning eller magasinering av nästan alla
historiska artefakter av betydelse från de föregående stegen
och en endimensionell satsning på den digitala teknikens
tillämpning enbart sedd från en användar-synpunkt gör
Stockholms Tekniska Museet en häpnadsväckande kursomläggning för att eliminera all förståelse för teknikutvecklingens historia. Detta i ett land som vuxit tack vare teknikföretag som SKF, ASEA, AGA, Ericsson, Luxor för att
nämna några få. Det är klart att museet uppnår höga
besökssiffror av unga om man tillhandahåller våningsplan
fyllda av dataspel (eller varför inte i stället lösviktsgodis).
Jag ser det som snudd på förräderi mot museets uppdrag att
ta bort de rika samlingarna från utställningslokalerna.
Lund den 19 december 2014

Carl-Henrik Walde, SM5BF
F d överingenjör på FMV, sekreterare i KVAs
Svenska Nationalkommitté för Radiovetenskap
SNRV och i stiftelsen Nordiska Radiosamfundet
NRS.

För att komma framåt måste man titta bakåt!

Undertecknarna av detta upprop representerar tekniksverige på stor bredd. Åsikterna är våra egna och
inte alltid förankrade i vår organisation.
Referenser
Inlägget som startade allt:
http://blogg.idg.se/realistklubben/2014/07/03/vi-haringet-tekniskt-museum-langre/
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Det kom ett brev till STSF (2)
Vi vet inte så mycket om dessa ur. Vet du mer så informera gärna redaktionen! /Red.
Hejsan
Jag har ett gammalt fickur från Telegrafverket. Jag har sökt information om dessa ur men inte
hittat speciellt mycket. Det jag egentligen har fått veta är att uren som är stämplade med
”Kungl. Telegrafverket” på baksidan (se bild 2) är tillverkade före 1942 för sedan togs
”kungliga” bort ur namnet. På senare ur står endast ” tillhör telegrafverket” på baksidan.
Dessa ska tydligen vara tillverkade fram till 1956 (rätta mig om jag har fel) för sedan byttes
namnet till Televerket. Uret är stort, ca 68 mm i diameter och har en siffermärkning på
baksidan, samt text. Jag tror att det är gjort i järn alt. nickel.
Min fråga är: Vet ni i er förening något om dessa ur, vem som tillverkade dom och varför? Är
varje ur numrerat i nummerföljd? Går dom att spåra på något sätt till vilket årtal dom är
tillverkade, ev var någonstans och till vem.
Jag har även sett sådana ur i gulddoublé men dom är tydligen väldigt ovanliga. På verket står
det stämplat ”Bulla”. Tacksam för svar.
Mvh Glenn Änggren
Hej Glenn
Jag fick överta din fråga från vår ordförande. Klart är att vi inte vet så mycket. En del
förklaringar har jag hört under de 45 år (1960 - 2005) som jag arbetade i Televerket / Telia.
Du får ta dem med en nypa salt.
I Telegrafverkets materielkatalog från 1931 sid 498 finns uret med och benämns Växelbordsur med diametern 65 mm och vikten 0,2 kg. Uren är alla märkta med en sifferkombination.
Mitt ur har t.ex. 42107 och texten ”Tillhör Telegrafverket”. Du nämner att vissa ur tillverkades före 1942 och har texten ”Tillhör Kungl. Telegrafverket”. I boken Telelandet
Sverige (1953), som handlar om Telegrafverket under 100 år, finner jag på sid 119 följande:
"I likhet med andra statens affärsdrivande verk är Telegrafverket således sedan 1946 icke
längre kungligt verk, men Telegrafstyrelsen har rätt att före sitt namn sätta Kungl." Så ändrar
du ditt årtal 1942 till 1946 så stämmer det nog bättre.
Det jag hört om dessa ur att det var "Stationsmästaren och/eller Linjemästaren” som kunde
rekvirera dessa ur från Materielkatalogen för sin tjänsteutövning. Då som nu fanns klagomål
på periodens längd vid rikssamtal. En period var på 3 minuter och telefonisten skötte tidtagning med s.k. Telur. Se sid 376 i materielkatalogen från 1931. Vid klagomål kunde stationsmästaren/linjemästaren kontrollera att Teluren hos telefonisten mätte tiden korrekt. Det Telur
jag har i min samling är tillverkat av A.B. Urfabriken i Svängsta, Sweden. Det är ett enkelt ur
för tidmätning upp till 4 perioder (12 min). Mitt växelbordsur är märkt "Swiss Made" och
alltså tillverkat i Schweiz. Vilken fabrik där vet jag inte. Kanske fabriken hette Bulla som du
nämner.
Att varje ur är numrerat är nog för den ordning som gällde vid det statliga Telegrafverket.
Varje verktyg (tång, hammare, stolpsko m.m.), som en arbetstagare fick kvittera ut, var märkt
med Telegrafverkets "Krabba". De dyrbarare föremålen som till exempel växelbordsuren
numrerades för att kunna återkrävas vid anställningens upphörande.
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Eftersom uren var förrådslagda så gjordes beställningar i klump. Hur och vart kanske går att
finna i Riksarkivet i Arninge dit dokumentationen från Televerket flyttades åren 1995 - 97.
Tyvärr kan jag inte detaljerna där. Minns bara att på sid 121 i Telelandet Sverige finns
följande rader: " När en utomstående ser Telegrafverkets stora arkiv, där tonvis med papper
samlats och systematiskt ordnats under årens lopp, och när...". Vill du fortsätta forska där så
Lycka till!
I dag träffade jag ett 10-tal pensionärer från Televerket men ingen visste något om växelbordsuren. De som kunde berätta borde vara födda runt förra sekelskiftet och arbetat inom
Telegrafverket åren mellan 1920 till 1950. Efter kriget sköt automatiseringen fart och den
tekniska utrustningen tog över mätning av samtalslängder.

Hälsningar Henrik
PS. Får du fram mer data så är jag intresserad att ta del av det. DS.

Bild 1

Bild 2

Efter 65 år med cykel
har jag köpt mig en cykelhjälm.
Av alla modeller och prislägen så
föll valet på denna. Gissa varför!

Henrik Lundin
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Vandringsbibliotek efterlystes
I Phonetiken 2014-4 bad Henrik om upplysningar om hur
resebibliotek / vandringsbibliotek har använts inom Telegrafverket. STSF-biblioteket har nämligen en samling av
62 svarta klotband med
Telegrafverkets emblem
i guldtryck. Några bär
stämpeln ”Tillhör ”J.R.
Höglunds Vandringsbibliotek”. Vi tackar
intendent Eva Derlow på
Tekniska Museet som
tipsat om artikeln i
TELE 1/91 samt några
handlingar från Telegraf- och Rikstelefonarbetarförbundet där
man 1908 motionerade
om att skaffa vandringsbibliotek.
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Reportage från årsmötet 2015
STSFs årsmöte ägnades till största del den rörliga bildens historia och teknik och arrangerades av vår medlem Mats Andersson, som är en av landets relativt få samlare av filmoch biografhistorisk utrustning. Vid 11-tiden, lördagen den 23 maj började ett drygt 20-tal
STSF-medlemmar från Göteborg, Stockholm, Uppsala, Finland och mer närliggande
områden att samlas på Annas café vid torget i Säter.
Vid 12-tiden bänkade vi oss förväntansfulla i en biografsalong på Säters Film- och Biografmuseum där museiföreståndare Stefan Lindfors gav oss en intressant och spännande introduktion till den rörliga bildens historia. Föreningen Biljettkassan driver detta fascinerande
museum på en lokalyta av ca 900 kvm med stöd av Säters kommun. Även t.ex. SVT och
Svensk Filmindustri bidrar eller har bidragit, inte minst med teknisk rekvisita. Stefan
berättade ingående om den tekniska utvecklingen och att det var kring 2012/2013 som
digitaliseringen av biograferna slutfördes och de sista 35 mm:s projektorerna pensionerades
(eller hamnade på museum eller hos samlare).

Vi fick se några av bröderna Lumières första filmer. Till skillnad från premiären den 28 dec
1895 var det ingen av oss i publiken som hukade sig eller störtade i panik ut ur bänkarna när
tåget kom ångande mot oss på filmduken. Stefan visade oss även ”The Dickson Experimental
Sound Film” från 1894 eller 1895 där ljudet spelades in på fonografrulle. Vi fick även se den
märkliga filmen ”One Man Band” från 1900 av Georges Méliès, ”father of special effects”.
Som kontrast fick vi oss till livs även den senaste generationen av ”speciella effekter” på film.
Efter filmvisningen blev det tid för en vandring genom museets intressanta och föremålsspäckade utställningshallar. Flera studiomiljöer för film och TV med teknisk utrustning
väckte minnen hos somliga av oss. Bland det mest spektakulära fick vi, från både in- och
utsida, se SVTs första OB-buss som t.ex. användes vid 1958 års VM-final i fotboll på
Råsunda. Bland det unika vi blev förevisade var den nybyggda Cineramabiografen. Utrustad
med tre i vinkel ställda synkroniserade 35 mm:s projektorer samt en fjärde projektor för att
spela upp optiskt 7-kanaligt ljud är det en av världens fyra (eller fem?) existerande anläggningar i sitt slag. I museet finns också flera hemmiljöer uppbyggda med tidstypisk möblering
som visar TVs inträde i hemmen.
Det kändes som att detta var ett museum där man kunde tillbringa många dagar men efter
2½ timme färdades vi i kolonn vidare till Mats Anderssons hus nära den gamla bruksmiljön
i Kloster i Hedemora kommun. Inte helt oväntat är Mats byggnad späckad med samlingar,
inte minst en rad stora biografprojektorer. Efter fika slog vi oss ner i stora salens biobänkar
och förflyttades åter till filmens värld. Vi fick se den fina kortfilmen om Anders Sandrew
(1885-1957), som grundade den välkända film- och teaterkoncernen. Det blev även reklamfilm med många igenkännande skratt från oss som minns bio på 1950- och 1960-tal.
Ordförande Tommy dukade sedan upp för det formella årsmötet som genomfördes i högt
tempo och god stämning. Protokollet hittar du på sidorna 4 & 5. Därefter skyndade sig alla ut
i den fina vårkvällen för att inte missa den traditionsenliga och alltid lika efterlängtade bakluckeförsäljningen. Efter avslutade affärer färdades vi i bilkolonn till Abbes Restaurang &
Pizzeria i Långshyttan som visade sig på förvånansvärd kort tid kunna tillaga och servera
goda pizzor och andra rätter till oss 20 hungriga telehistoriska samlare. Mätta och nöjda med
dagen skildes våra vägar åt. Föreningens stora tack går till Mats för alla fina arrangemang
och till Patrik Nilsson som hjälpt till med planeringen.

Rustan Gandvik
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Du Telefonnörd …… kom till Farsta !
Snart finns chansen att uppfylla den optimala samhörigheten med vårt kära älsklingsobjekt:
Nämligen att få bo i en lägenhet i de gamla f.d. Televerkets eller numera TeliaSoneras
domäner vid Nynäsvägen och Mårbackagatan i Farsta.
Bakgrunden är följande: Som alla andra företag med självaktning att vara störst och vackrast
så har TeliaSonera beslutat att flytta till den s.k. ”Arenastaden” i Solna under 2016 (där skall
numera alla VIP-företag ligga). Denna flytt kan innebära kanske 1000 nya bostäder i Farsta.
Vi i STSF kommer naturligtvis att få ”första tjing” på de mest attraktiva lägenheterna. Kanske
kan vi samla alla medlemmar under ett tak? Arbete för dig som f.n. bor utanför Stockholm
kan mycket väl tänkas. T.ex. kan vi gemensamt arbeta på att återuppbygga och renovera det
skamligen nerlagda Telemuseet och landets telehistoria…. Vilken ärofull tanke och PR-grej
för Telia att ta mängder av nya kunder ……..

Och tänk dig att få umgås nästan dagligen med idel telefonentusiaster närhelst du känner för
det. Och tillgång till (vårt) jättebibliotek med i stort sett enbart telefonlitteratur…. Vilket
kunskapslyft det skulle vara för de flesta av oss. Men, eftersom Farstas politiker har uttryckt
oro för att det enbart ska bli bostäder och inga arbetsplatser, uppmanar STSF er att också att ta
med era familjer. För er som ev. har småknott kommer det också att finnas skola och förskola
inom området!
Hela idén med flytten ligger helt i linje med Riksdagens intention att tömma landsbygden och
fylla på storstäderna…….. Väl mött!

Your inside informer / OjOj
PS. Chans finns att vi kan få en egen SKYBAR i det övergivna telefontornet. DS.

Finnes – Önskas, eventuella bilder på ”webben”
Till Phonetiken no 1 blev det rätt många foton på finnes-prylar som jag kämpar med att få in
på webben. Ett hyfsat stort antal av dem är i kategorin 5-10 kr/st och med tanke på att det tar
10-15 minuter per objekt att editera filnamn, ladda upp till servern, kopiera och editera bilder
osv, tar det rätt mycket kraft att göra just det. När jag dessutom förstår att intresset för
respektive pryl är lågt känner jag mig inte speciellt motiverad.
Så jag vill begränsa webbpubliceringen av bilder för finnes/önskas till föremål som har ett
marknadsvärde större än 150:-. Jag har redan infört regeln att auktioner på möten tar bara
objekt med marknadsvärde större än 150:- . Detsamma kommer gälla vid anbudsförsäljningar.

Tommy Sundgren
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Kinesisk telefon år 968
Det var ett festligt citat från Journal Télégraphique av år 1878 i förra numret av Phonetiken.
Gazette de Pekin rapporterade att telefonen, thumt-sein, blivit uppfunnen i Kina redan år 968.
År 968 är ju Song-perioden, då när mycket annat också blev uppfunnet i Kina, boktryck med
lösa typer, magnetisk kompass, krutet, etc.

Jag plockade fram min lärobok i kinesiska för att kolla mer. Mandarin-kinesiskan har ett måttligt antal stavelser att välja på (420 stycken), så det är en rimlig insats att identifiera möjliga
betydelser av de båda stavelserna thumst-sein. År 1878 var Wade-Giles den vanligaste ljudskriftsystemet för mandarin, men många kinabesökare på 1800-talet "hade dålig kunskap om
kinesiska och deras försök kan ofta tänkas vara påverkat av lokala uttalsformer, snarare än
standard-kinesiska"1. Numera skriver man ju de västerländska varianterna enligt pinyinljudskrift.
Hur kan då thumt-sein tänkas skrivas i pinyin? Jag hittar bl.a. pinyin-varianten tǒng shēng
som betyder rör ljud, eller rör röst. Det skulle således kunna motsvara vad vi kallar talrör.
Sådana som bl.a. fanns mellan maskin och bryggan i filmer med ångfartyg, du vet. Kolla själv
på t.ex. https://chinese.yabla.com/.
Not 1 Kaplan, Sorbin, de Krijzer (1989) China 1989 Guide Book, sid 769-770.

Leif Kindahl

Finnes
Rikstelefonkatalogen 1931, 5: Gävle.
Rikstelefonkatalogen 1922, 5: Närke, Västmanland, Dalarne, Gästrikland samt norra Uppland.
Lokal telefonkatalog för Falun - Borlänge 1949.
Affärs- och yrkesregister för Dalarne 1928.
Eskil Dalenius Tel: 013-29 77 28 eller e-post: eskil.dalenius@telia.com
Saknar du gamla nummer av Phonetiken? STSF har åtskilliga av de gamla utgåvorna 19942013 i lager. Priset är 20 kr/st eller 10 kr/st vid köp av fler än 3. Porto tillkommer.
Rustan Gandvik 08-777 80 72 eller rustan.gandvik@telia.com

Önskas
Mikrotelefon nr A0029598/00 för elektronisk 3-myntsapparat. Den är försedd med
stålarmerat mikrotelefonsnöre.
Folke Ackerman Tfn: 08-96 69 73 eller ackerman.aservice@telia.com
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Dackestop med Virserums telemuseum satt i likvidation den 29 april
Vår tidigare medlem Anders Joelson byggde under några år från 2001 upp landets första
offentliga privata telemuseum och efter Telemuseets nedläggning blev det dessutom det enda
offentliga. Anders lade väldigt mycket tid, kraft och pengar på projektet och åstadkom en
väldigt fin och inspirerande utställning om i synnerhet mobiltelefonins utveckling fram till
början av 2000-talet, men även annan telekommunikationshistoria. Det i utställningen som
imponerar mest på mig är den välgjorda presentationen av Ericssons HotLine-produkter.
Andra välgjorda utställningar är till exempel växlar, mätutrustning och komradio för
skogsbruk.

Under Anders tid vid rodret höll han ekonomin under armarna med egna medel, men efter
hans tragiska och alltför tidiga frånfälle 2012 övergick museet i Dackestops ekonomiska
förenings ansvar genom en donation. Hur driften skulle säkerställas blev en återupptagen
diskussion med kommunen, som återigen visade sitt ointresse att tillhandahålla medel för
driftstöd. Däremot erhöll andra kulturverksamheter vid Dackestop ganska omfattande
ekonomiska medel. Teknisk kulturhistoria är uppenbarligen inget som tilltalar ”kultureliten”
i vare sig kommun eller som i Telemuseets fall, departement.
Museets intäkter om 45:- per besökare räckte inte långt och när undertecknad med två
medlemmar besökte Virserum den 18:e april för att hämta hem STSF’s utlånade apparater
fanns bara 57 öre i kassan. Kommunens brist på driftstöd blev därför museets driftsdöd.
Den 28:e och 29:e april hölls föreningsmöte där bland annat representanter från kommunen
och banker deltog och beslutet blev som förväntat: Likvidation. I skrivande stund är fortsättningen för de drygt 6000 föremålens framtid oviss. En advokat är engagerad för att hitta
en köpare eller någon som är villig överta driften. Framtidsutsikterna är inte ljusa för något
av alternativen.
Den absolut största andelen föremål är mobiltelefoner från 80- och 90-talen, något som inte
har ett speciellt stort samlarintresse för närvarande. Övriga delar innehåller ingen ”kioskvältare”, i alla fall inte sett ur mitt samlarperspektiv, undantaget HotLine-utställningen.
Driften har ju samma ekonomiska och dystra förutsättningar om den ska fortgå i samma
fastighet, likaså är kostnaden för en flytt till billigare lokaler ganska höga. Tveksamt om
alternativen är genomförbara. Däremot kan jag misstänka att antingen en auktion eller en
skrotning ligger närmare tillhands.
Vi har diskuterat detta i styrelsen och bevakar ärendet, oavsett utgång. I händelse av auktion
eller skrotning kommer vi att informera i Phonetiken eller via e-mail om det är bråttom.
Bilderna på vidstående sida är tagna i april månad i Virserums telemuseum.

Tommy Sundgren

Internationella Teleunionen ITU jubilerar
Den 17 maj 2015 var det 150 år sedan Internationella Teleunionen bildades. Vi återkommer
med ett reportage i kommande nummer av Phonetiken.
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Deltagarna vid årsmötet 2015-05-23 på trappan till Mats Anderssons hus i Kloster.

Studiomaterial från SVTs långkörare ”Trafikmagasinet” (1978-2003) och ”Packat och klart”,
som sändes från Falun, finns numera på film- och biografmuseet i Säter.
Nr 3 av Phonetiken har manusstopp den 23 augusti och utgivningsdag 14 september / Red

