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Ny ledamot i styrelsen
av Roger Karlsson

Jag är relativt ny som medlem. Det första mötet
jag var med på var höstmötet 2011 på
Pythagoras i Norrtälje. Jag är intresserad av
teknikprylar i allmänhet och när det gäller
telefoner är det de äldsta som jag tycker är
intressantast. Den första telefonen fick jag för
över 20 år sedan då jag räddade min mormors
Dialog undan ett tragiskt öde. Jag har aldrig
förstått det där att man ska slänga bort fungerande saker som man inte riktigt behöver.
Min bakgrund är rymd, radio, antenner och
RF i allmänhet. Jag har tidigare undervisat vid
Uppsala universitet i mer än ett decennium och
jobbar nu med RF-system för pulsade högeffektsmikrovågor.

Ny suppleant

av Richard ”Rille” Noréll

Hej alla
Återvinning är ju på modet och det gillas visst
av oss telefonsamlare. På årets årsmöte blev jag
för andra gången invald som suppleant till
STSF:s styrelse. Jag var med åren 1994 till
1999 som suppleant så viss rutin har jag väl.
Till vardags jobbar jag på MTR som driver
Stockholms tunnelbana. Där sysslar jag med
driftservice, vilket omfattar låsreparationer,
vvs-arbeten och el-arbeten med byte av trasiga
strömbrytare etc. Ett omväxlande arbete med
andra ord. Som samlare gillar jag även omväxling i samlandet såsom ordförandeklubbor,
radio, sameknivar och naturligtvis telefoner.

- 3 -

Ordföranden orerar
av Tommy Sundgren
Ett stort tack till alla avgående funktionärer,
Bert Rockenstedt, Ulf Elfving, Hans Ekerås,
Patrik Nilsson samt Tomas Söderblom för ert
digra arbete under den tid som varit. Och varmt
välkomna Roger Karlsson och Richard Noréll
för den tid som komma skall.
Tack även till Valberedningens Jan Wirström och Ove Svensson för årets insats.
Ännu ett stort tack till Lars Lindström för
arrangemanget till årsmötet. Och det fina vädret
dessutom.
Vintern har i vanlig ordning tillbringats i
verkstaden med diverse renoveringar. Ett av
objekten var den svängarmstax jag kommit
över men som dessvärre hade tillbringat ett par
år utomhus och utsatts för väder, vind och,
antar jag, barns lek. De viktigaste komponenterna fanns utom mikrofon och stamp, även om
vissa delar var i uruselt skick och fick ersättas.
Svängarmens förnickling kunde jag till större
delen dra bort flagor av, armdelen till mikrofonen var lätt bucklig, fästet till mikrofonen i
armen var 14-kantigt ungefär, kulan på centrumdelens ovansida hade någon provtryckt med
en rörtång osv. Det tog ett tag innan jag kunde
smälta intrycken och jag började arbeta med
svängarmen.
”Kulan” satte jag i bänkborrmaskinen, slipade och polerade ren. Därefter följde tvätt och
sedan mjuklödde jag skårorna med tenn. Det
krävdes sex slipningar med tvätt och ny lödning
innan det blev tillräckligt bra. Den återstående
förnicklingen, som inte självmant lossnade, kan
man ta bort med reverserad förnickling (man
skiftar + och – polerna i processen) eller som
jag valde, slipning och polering. Att göra det
för hand tar lång tid men det finns hjälp att få.
Jag har en miniborrslip (Proxxon Micromot,
liknande Dremel men bättre kvalité) som kan
använda polertrissor.

Grovavverkningen gjorde jag med elastiska
silikonpolerskivor (finns på Conrad.se). Man
måste vara lätt på handen med den annars blir
det slipspår som tar tid att få bort. Ytfinish
åstadkommes med en ren polertrissa och Autosol crompolish. Det finns även filtpolerskivor
som kommer åt i trånga passager, vinklar och
skrymslen.
Ett annat tips för rengöring med samma
elverktyg är borstskivor av rostfri tråd (obs, kan
snabbt ge repor i förnicklade ytor och mässingsytor) och mässingstråd.
Tvätten av metaller görs antingen med den
”häxbrygd” som beskrivs i Phonetiken 2003-1
eller med svavelsyra (6-8%). Svavelsyra får
inte säljas till privatpersoner enligt EU-beslut,
men går att få tag på i form av batterisyra
(37%) på åtminstone tre svenska webbsajter.
Jag köpte en liter för 33:- utan problem. Obs,
hanterar du svavelsyra krävs försiktighet. Ansiktsskydd (främst för ögonen), närhet till rinnande vatten osv, samt inte minst SIV. Syra I
Vatten. Häll alltid syran i vattnet. Gör du tvärs
om kan vattnet koka av den höga koncentrationen och stänka på dig. Träffas oskyddade
ögon är de snabbt ”rökta”.
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Jag har tidigare skrivit om förnickling och
tipsat om förnicklingssatser. Dessvärre är det
gamla tipset på återförsäljare numer inaktuellt
sedan ägaren gick bort. Men misströsta inte. En
ny leverantör finns: Malm Motors i Laxå
(http://malmmotors.se/). De säljer hela satser
inklusive komplettering av offeranod och
nickelfosfat. Nickelfosfat fick jag tag på genom
en annan kontakt, en säck med 25 kg som
kommer att räcka i evigheter för mig. Obs för
dig som tänker börja med förnickling: Fosfatet
är giftigt, misstänkt cancerogent och dödar
mikroorganismer. Det måste hanteras försiktigt,
med ventilation, skyddshandskar och återvinnas
som farlig kemikalie.
Jag har skaffat en ny förnicklingsanläggning
i större format med 10 liter förnicklingssyra
och 50 liter vattenbad. Förnicklingssyran består
av nickelfosfat, svavelsyra, borsyra samt destillerat vatten och är samma blandning som
används av förnicklingsföretag. Nackdelen är
att den kräver dels 60 graders arbetstemperatur
och dels kontinuerlig cirkulation av syran.

Arbetstemperaturen åstadkoms med en termostatstyrd 1 kW doppvärmare (köpt begagnad på
Tradera för 400:-) och cirkulationen med en
luftpump till ett stort akvarium.
Fler tips: Av medlemmen Gunnar i Ö-vik
fick jag tipset om Carnubavax. Det kan med
fördel appliceras på shellackerade ytor som har
de små förargliga fördjupningarna i träet, i form
av skillnader i ådring eller av porer. Jag har
ännu inte provat det, men vaxet finns att köpa
på Slöjd-Detaljer (http://www.slojd-detaljer.se)
och heter Black Bison Antikvax. Det är den
färglösa varianten du ska välja.
Så stänger jag avdelningen för tips med var
du kan hitta gammaldags benlim, det snickarlim som användes förr till möbler, musikinstrument och naturligtvis telefoner. Förutom att det
är miljövänligt så går en gammal limfog att lösa
upp med uppvärmning. https://www.gysinge.
com/products/305/snickarlim
Ha en trevlig och välförtjänt sommarledighet med många fynd på mässor, marknader
och loppisar.
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Kassörens koll
av Rustan Gandvik
När detta skrivs den 6 juni är medlemsantalet
169 sedan Per Uno Nilsson i Hörby kom med i
föreningen, Varmt välkommen Per Uno! Två
av våra medlemmar har beklagligtvis avlidit
under våren.
Föreningens ekonomi är stabil som vanligt.
Försäljningar i samband med bibliotekets avveckling har hittills dragit in ca 13 000 kr och
det kommer bli mer. Kostnaderna för avveckling och flyttning är relativt låga såvitt jag
hittills sett.
Betalningspåminnelser är i förekommande
fall bifogat denna tidning. Om du får en sådan
men anser att du har betalat årsavgiften 2016 så
kontakta mig så får vi reda ut ärendet. Som det
brukas förlorar de icke betalande sitt medlemskap i augusti.
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Sanering av KK
av Jari Ruotsalainen

Den 22 nov 2010 åkte jag till en telestation för
att börja sanera KK, korskopplingen. Jag blev
inte chockad av att se mängden av tråd. Det
blev jag däremot ett år tidigare när jag tog de
första bilderna. Vi skulle lossa på kk-tråden på
21 800¹ licar (linjekretsar) och 12 500² primärer
samt ta bort lös tråd.
Vi lossade på fästen på trådgatan för att få
slak på trådarna. Nu var det bara att sätta igång.
Man fick dra lite lätt i varje tråd och se om man
kunde dra hem den. Oftast kunde man inte dra
ut hela tråden. Man fick stora kvastar med
avklippta trådar i hörnen och mitt i trådgatan.
När man hade fått bort en massa trådar så
började man om igen. Ju fler trådar man fick
bort, ju fler kunde man dra bort senare. Det var
nästan ett evighetsarbete. Man drog i samma
trådar flera gånger. Vi fick bort 907 kg tråd
eller 299 409 meter vilket motsvarar en sträcka
från Södertälje till Jönköping.

Bilder tagna före saneringen

Man hade räknat med att 1000 mantimmar
skulle räcka till. När timmarna höll på att ta slut
kom en kontrollant för att titta hur vi låg till
med arbetet. Vi hade jättestora kvastar med
avklippta trådar på flera ställen. Vi fick ytterligare 500 timmar. Men det räckte inte med
extratimmarna och det fanns mycket lös tråd
kvar. Det beslutades att arbetet skulle avslutas
den 31 maj 2011. Vi fick avsluta med att
snygga till och gömma de avklippta trådarna,
som vi inte hann ta bort, i trådgatan.

Under saneringen. Låga benet.

Under saneringen. Höga benet.

Senare kom ett annat gäng och började
packa. Varje abonnentledning är anslut till en
lic och en primär. Man fick programmeringsoch trådmässigt koppla om varje abonnent som
skulle flyttas, så att alla driftsatta licar blev
samlade. Vid omkopplingen använde man grön/
vit tråd. När de var klara med packningen så
kunde man skrota 26 416 licar. Kvar fanns
10 541 av 36 957 licar. Nu kan man ”tänka på
pocenten, Helge”!
71 % av stationen kunde tas ur drift.
1

Med status K0, K2, L0

2

Med status K0, K2

Efter saneringen. Jämför med bilderna överst!
Bilderna tagna mars 2016.
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Protokoll från STSF:s årsmöte 2016
Plats: Östergötlands museum i Linköping
Tid: Lördagen den 23 april 2016
1. Mötet öppnades av förenings 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 Magnus Thörnberg och
Evan Svensson.
5. Förteckning över närvarande: Bengt Almqvist, Ulf Collovin, Jan Carlsson, Tore Ericson, Hans
Ekerås, Ulf Elfving, Terje Eriksson, Nils-Erik Gustavsson, Rustan Gandvik, Ole Jacobsen,
Anders Järvenpää, Raimo Kultala, Stig Arne Lofthagen, Lars Lindström, Henrik Lundin,
Gunnar Modig, Åke Nyström, Rickard Noréll, Rickard Rosvall, Fredrik Roos, Tommy
Sundgren, Evan Svensson, Ove Svensson, Magnus Thörnberg, Juha Toivanen, Denny
Wahlström och Jan Wirström.
Antal deltagande medlemmar var 31, varav 27 röstberättigade.
6. Mötet ansågs utlyst i enlighet med stadgarna.
7. Dagordningen godkändes.
8. Föreningens verksamhetsberättelse godkändes.
9. Revisorernas revisionsberättelse, balans & resultat för 2015, samt budget 2016 gicks igenom.
10. Mötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
11. Mötet godkände styrelsen förslag avseende nya stadgar.
12. Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter. För verksamhetsåret
2017 gäller alltså: Ordinarie årsavgift 150 kr, årsavgift för familjemedlemskap 200 kr samt
årsavgift för medlemmar med utrikes postadress 30 Euro.
13. Val förrättades enligt valberedningens förslag:
a) Till ordförande för 1 år valdes Tommy Sundgren (omval)
b) Till ledamot i styrelsen för 1 år valdes Lars Lindström (omval)
c) Till ledamot i styrelsen för 2 år valdes Rustan Gandvik (omval)
d) Till ledamot i styrelsen för 2 år valdes Roger Karlsson (nyval)
e) Till suppleant i styrelsen för 2 år valdes Rickard Noréll (nyval)
f) Till revisorssuppleant för 2 år valdes Bengt Svensson (omval)
14. Till ledamöter i valberedningen valdes Jan Wirström och Ove Svensson. Till suppleant
valdes Terje Eriksson.
15. Mötet godkände styrelsens förslag om 0 kr i ersättning eller arvode till styrelseledamot eller
föreningsmedlem.
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16. Inga ärenden hade hänskjutits till årsmötet från styrelsen.
17. Inga ärenden hade inlämnats till styrelsen från enskild medlem.
18. Övriga frågor.
1) Henrik Lundin informerade om frågan kring STSFs bibliotek i Telias lokaler. Olika
lösningar kring lokalfrågan diskuterades.
2) Ett önskemål om att få Phonetiken i PDF-format diskuterades.
3) Ordföranden tackade Ulf Elfving, Bert Rockenstedt och Patrik Nilsson för deras insatser i
styrelsen. Lars Lindström tackades för arrangemangen kring årsmötet.
4) Ordförande tackade Rustan Gandvik för det stora arbete som han har utfört kring
biblioteket. En gåva i form av ädla drycker överlämnades.
19. Mötet avslutades.
Lars Lindström
/ sekreterare /

Tommy Sundgren
/ ordförande /

Magnus Thörnberg
/ justeringsman /

Evan Svensson
/ justeringsman /

Obs. Protokollet är inte justerat eller undertecknat varför redaktionen publicerar en preliminär version.

Lösningen till julkorsordet
av Ove Svensson

Äntligen! Vi som sedan december brottats med julkorsordet får nu se den korrekta lösningen.
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Bokhyllemodell av blanktrådslinje
av Raimo Kultala

Sommaren 2012 uppförde jag en modell av en
blanktrådslinje i skala 1:3 på min stugtomt
(beskriven i nr. 4/2012 och 3/2013) av Phonetiken). Linjen är dock byggd i transponerat
(korskopplat) utförande enligt finsk förebild.
Som parentes kan nämnas att denna linjetyp
även var den vanligast förekommande runt om i
världen. Under föregående vinter gick jag
vidare och byggde också en modell av en linje i
svensk stil med skruvade ledningar. Snarare
sagt ska man säga i skandinavisk stil då
Danmark, Norge och Sverige tillämpade en
tämligen likartad linjebyggnadsteknik. Den
största skillnaden var att spännhanken var ett
okänt begrepp i Norge. Tilläggas kan att mig
veterligen var Danmark och Sverige de enda
länderna i världen som regelmässigt använde
spännhankar. I övrigt var det i princip endast
smärre avvikelser hos linjematerielen som satte
särprägel på de skandinaviska ländernas

blankledningar och som enbart kunde noteras
av den skarpögde.
Då stugtomten redan är upptagen fick jag
nöja mig med en miniatyrmodell hemmavid
som står uppe på en bokhylla, vars utseende
framgår av ovanstående foto. Av praktiska skäl
ville jag ha modellen i flyttbart utförande. Detta
önskemål realiserade jag genom att resa stolparna på en trälist, vilket även framgår ovan.
Den nya modellinjen är i princip i skala 1:16,
men både stolphöjd och framförallt spannlängd
har måst hopkrympas av praktiska skäl. Då
bokhyllan står vid en vägg med snedtak fick jag
nöja mig med endast två fyrskruvar för att
begränsa stolphöjden. Men trots detta fick jag
minska stolparnas höjd från skalenliga 27 cm
(motsvarar lägsta tillåtna stolphöjd hos en
verklig linje i plan terräng) till 20 cm. Då jag
ville få med en hel skruvningscykel om fyra
spann måste dessutom spannlängden, som i
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verkligheten normalt ska vara 50 m, hopkrympas hela 100 ggr för att modellen skulle få
plats uppe på bokhyllan, som är ca 2 m bred.
I ärlighetens namn måste jag erkänna att min
andel av arbetet har inskränkt sig till bearbetning och ytbehandling av listen som stolparna
står på samt tråddragning. Stolptillverkningen
har jag överlåtit till föreningsmedlemmen StigArne Lofthagen, som är kunnig i finsnickeri.
Tack vare hans fingerfärdighet fick både reglar
och isolatorer ett tämligen verklighetstroget
utseende, vilket framgår av vidstående bilder.
Skillnaden i kvalitet mellan Stig-Arnes stolpar
och dito som saluförs för modelljärnvägar är
som dag och natt.

Som trådmaterial har jag använt vanlig sytråd.
Dessutom har jag använt trådar med olika färg
för att skruvningen ska framträda tydligt. Detta
visas i fotot nedan.

Modellen har som sagt två fyrskruvar, varav
den ena är kontinuerligt skruvad, medan den
andra har ett oskruvat spann, vilket också framgår nedan. Det var nämligen nödvändigt med
regelbundet återkommande oskruvade spann
enligt ett visst mönster för att få bukt med
överhörningen mellan fyrskruvarna. Några
spännhankar har jag inte försökt konstruera. Jag
ansåg nämligen att utsikterna för att få till
dylika med verklighetstroget utseende var lika
med noll. Tråddragningen skulle visa sig vara
ett riktigt pillgöra som krävde några timmars
nervpåfrestande knåpande innan alla trådarna
kom på plats. Framförallt var det ”ändnajningen” som vållade bekymmer och jag fick
göra flera försök innan jag lyckades komma på
hur trådens slackande vid knutslagningen i
slutstolpen skulle förhindras.
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Telefonutställning i Riga
av Henrik Lundin

25 februari till 24 april 2016 visades utställningen ”Telefons jūgendstila laikmetā” (Telephones in Art Nouveau Age) i museet ”Rīgas
Jūgendstila centrs” (Riga Art Nouveau Centre)
vid den av turister välbesökta gatan Alberta
iela. Utställningen byggde på STSF-medlemmen Valdis Hofmarks privata telefonsamling som består av telefoner vilka använts från
starten 1882 fram till 1940. Samlingen omfattar
cirka 140 telefonapparater samt litteratur och
bilder som beskriver telefonanvändningen i
Lettland under denna tid.
På utställningen visades bordstelefoner som
använts främst i Riga under perioden från 1882

fram till slutet av första världskriget. Telefonföreningen i Riga hade koncessionen för publik
telefoni i Riga men också andra lettiska städer.
L.M. Ericsson var den helt dominerande leverantören av telefoner till dessa nät under tiden
1901-1919 och telefonerna fabricerades vid
L.M. Ericssons fabriker i Stockholm och S:t
Petersburg. De vanligaste modellerna var No
361, CD 1140, 381, 375 och CG 400. På
utställningen visades även en del för privata nät
avsedda telefoner tillverkade av Siemens &
Halske och Mix & Genest. Bilderna här nedan
är från utställningens invigning då Valdis var
huvudpersonen.
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Besök från Australien och Finland
av Henrik Lundin

I augusti 2015 kom Anders Järvenpää från
Finland och Trevor Anderson från Australien
hem till mig på en kort visit. Anders är ju en
känd STSF-medlem och Trevor är medlem i
ATCS där han är vice president vilket hos oss

motsvarar vice ordförande. Det var trevligt att
göra bekantskap med Trevor som först besökte
Anders i Finland och sedan kom över till oss i
Sverige. På hemvägen besökte han John
Nichols i Estland.

- 13 -

Sensationell upptäckt
av Jan Wirström

På sidan 14 i Phonetiken nr 3 /2008 återgavs ett fotografi med följande beskrivande text:
”Bilen på bilden kan ses på ett vykort som Televerket delat ut som reklam. Det
är en av Kungliga Telegrafverkets allra äldsta bilar som står uppställd utanför
telegrafstationen på Skeppsbron i Stockholm. Lastbilens modellår är 1906. Fotot ger
kanske en av våra medlemmar i Lund anledning till forskning inom ett annat område
än telehistoria. Bilen skall nämligen vara av fabrikatet Söderblom.” / Ove

Efter långa arkivariska studier har jag nu äntligen upptäckt var bilden ovan togs i början av
förra seklet. Det är inte utanför Telegrafverkets
station på Skeppsbron nr 2 utan betydligt längre
söderut vid Skeppsbron 44 där restaurang Zum
Franziskaner nu ligger. Det vänstra huset på
bilden nedan byggdes 1909 så det tidiga vy-

kortet är högst tre år yngre eftersom automobilen är modell 1906. Äntligen kan historikerna
andas ut. Om kärran på den tidiga bilden egentligen tillhör Tomas Söderblom krävs dock fortsatta utgrävningar i arkiven. Hittills tyder dock
inget på att det är Söderblom som tillverkat
den.
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Den odödliga pagodkiosken
av Rustan Gandvik

I ett par tidigare artiklar i Phonetiken har vi fått
läsa om Folke Ackerman som med stor
skicklighet renoverar telefonkiosker. I senaste
numret av Nostalgia (nr 6, 2016) berättas under
rubriken ”Pagod med teletråd” om Folkes väg
till att bli vår främste telefonkioskdoktor. Köp
tidningen, läs mer och ta del av bilderna med
pagoder och kiosker av alla typer! Resultatet
av Folkes verksamhet kommer i sommar att
kunna beundras i form av nyrenoverade pagodkiosker på några platser i Stockholm.
Pagodkiosken i Kungsträdgården, som öppnnades för allmänheten den 4 april 1901, brukar

anses som den första telefonkiosken i landet.
Men faktum är att begreppet ”telefonkiosk”
ingalunda var nytt. Redan i februari 1885
nämner stockholmspressen uppsättning av en
telefonkiosk vid Munkbron och fram till sekelskiftet anordnades åtskilliga telefonkiosker i
Stockholm (Mälartorget, Norra Bantorget, Nybrohamnen, Adolf Fredriks torg, Myntgränden,
Riddarholmstorget, Humlegården osv). Jag tror
inte att dessa kiosker hade något enhetligt
utseende. Vore intressant om någon läsare
känner till mer om dessa tidiga kiosker och
kanske har någon på bild.
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Om bibliotekets avveckling
av Henrik Lundin och Rustan Gandvik

Ingen läsare av Phonetiken eller mottagare av
massmejl från STSF har kunnat undgå att
bibliotekslokalerna, som även fungerat som
STSFs lager, är under avveckling. Dessa 135
kvm i Telias anläggning i Farsta är nu snart
historia och samlingarna vandrar vidare.

13 maj hämtade Tekniska Museet de tidigaste handlingarna och tidskrifterna med ursprung på ITU (Internationella Teleunion med
start 1865) samt en del sällsynta tidskrifter.
Totalt rörde det sig om ca 10 hyllmeter.
18 maj transporterades 23
mestadels utländska tidskrifter
medlemmar som kommer att
innehållsrika källmaterial för
artiklar i Phonetiken.

flyttlådor med
till en av våra
använda detta
t.ex. framtida

27 maj flyttades litteratur om telefoni, telegrafi och radio samt föreningsarkivet mm till
ett nytt minibibliotek om ca 30 hyllmeter. Detta
finns i stockholmsområdet och kommer att bli
tillgängligt för medlemmar. Kontakta Rustan
eller Henrik när du drabbas av studielust !

21 april hämtade transportfirman OCT
knappt 60 flyttlådor till Centrum för Näringslivshistoria i Bromma som har uppdrag av
TeliaSonera (numera Telia Company) att
arkivera viss del av samlingarna.

3 juni gick den första stora transporten av de
samlingar som skall lådförvaras. Det är fråga
om föreningens lager av främst telefoner och
telefondelar samt böcker och tidskrifter som vi
sällan kommer ta fram. Det kan bli uppåt 100
flyttlådor i detta lagerutrymme i stockholmsområdet som en av våra medlemmar, mycket
generöst, ställt till vårt förfogande.

Vi återkommer i framtida tidningsnummer
med ytterligare information.
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Önskas

Finnes
Kyrktelefon med handtag från LME.

Vägghållare till väggtelefon Respons
Väggtelefon Dialog med fingerskiva GUL
Väggtelefon Diavox GRÖN eller bara luren
GRÖN
Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se
Söker efter plåtkåpa och telefonlur till den
danska väggapparaten enligt bilden.

Flyglarmklocka tillverkad av LME. Vid flyglarm ringer klockan genom spänningshöjning
från elverket enligt Ericsson Televoltsystem.

Mikael Tegnér 070-283 45 39 eller
assja@live.se
Henrik Lundin 070-289 15 43 eller
Henrik.R.Lundin@gmail.com

Efterlysning
Till museet vid Ledningsregementet i Enköping
efterlyser vi den proppväxel som fanns i försvaret under tidigt 1900-tal.
Vi tar gärna emot tips om var en sådan kan
finnas för att införlivas i museets samlingar.
Anders Gustafsson 070-827 26 97 eller
anders.gustafsson@teleseum.se
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STSF-mötet i Linköping 23 april 2016
av Hans Ekerås

En kall aprildag 2016 träffades 31 vänner av
historisk telefoni till föreningens årsmöte i
Östergötlands museums lokaler i Linköping,
närmare bestämt hos Datamuseet IT-ceum.
www.datamuseet.se
Efter lunch hos Hagdahls kök i anslutning
till museet guidades vi i IT-ceums lilla men
mycket intressanta utställning av Lennart
Pettersson och Sivert Westlund, veteraner från
f.d. DATASAAB som numera är aktiva i föreningen ”DATA-SAABs Vänner”. Vi fick höra
om den intressanta utvecklingen av datorer och
mjukvara vid DATASAAB.
DATASAAB lade grunden till dagens ITSverige! Under 60- och 70-talet gjordes ett
epokgörande arbete på Saab i Linköping, först
starkt knutet till flyget, men senare som en del
av generell satsning på datorer för olika
tillämpningar.
I mitten av 50-talet fanns ett starkt behov av
utökad beräkningskapacitet hos Saab. Samtidigt
fanns på ritbordet idéer om att ersätta 2:e piloten i stridsflygplan med en digital maskin som
utförde navigerings- och stridsledningsfunktioner åt piloten. Vid denna tidpunkt var all
automatik i flygplan byggd med analog teknik.
Ett litet utvecklingsteam på elektronikavdelningen under ledning av Viggo Wentzel fick
uppdraget att ta fram en transistoriserad datamaskin som skulle kunna placeras i en robot

eller i ett flygplan. Detta blev starten på en era
som saknar motstycke. DATASAAB konstruerade i början 1960-talet datorer både för
militärt bruk (CJ 37) men också civilt bruk
(D2/D21) som blev stora framgångar.
Som många av er kanske minns så kunde ni,
när ni gick till posten eller banken på 70- och
80-talet, se att ”kassatanten” knappade på en
DATASAAB D5.
Vi fick i utställningen se de olika autentiska
datorerna för både militärt och civilt bruk som
byggde på elektronrör, germaniumtransistorer
och tjockfilmskretsar.
Som kuriosa kan berättas att under sin tid på
Ericsson konstruerade Lennart Pettersson taltransformatorn till kobratelefonen. Citat från
Lennart: ”En utmanande uppgift då det fanns
begränsat med utrymme inne i kobratelefonen
samt att det var viktigt att erhålla bra elektriska
transmissions- och ljudegenskaper.”
Mer att läsa om DATASAAB finns hos
www.datasaab.se
Efter museibesöket startade årsmötesförhandlingarna.
Efter årsmötet hade vi en bakluckeloppis på
parkeringen vid Katredalsskolan där, utöver
medlemmarnas sedvanliga försäljning, föreningen sålde en del dokumentation från biblioteket som skall flyttas och avvecklas.
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Sivert Westlund och Lennart Pettersson.
Bakom dem skymtar Facit EDB från 1957
som var den första svenska serietillverkade
datorn.
Facits ECM 64 karusellminne från 1958
med en kapacitet på hela 3 MB tack vare 64
rullar magnettape.
Många igenkännbara hemdatorer.
Datasaabs skivminne från 1970-talet.
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Bilder från bakluckeförsäljningen på
Katedralskolans gård
efter årsmötet.

Nr 3 av Phonetiken 2016 har manusstopp 21 aug och utgivningsdag 14 sept / Red

