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Ordföranden telefonerar
Jan Wirström
Nu är sommaren snart till ända. Jag hoppas alla
haft det skönt och har haft möjlighet att besöka
något kul museum eller loppis med anknytning
till vårt intresse. Själv tycker jag det blir allt
svårare att hitta något oavsett hur stor plånbok
man har. Eller något som överhuvudtaget är
äldre än 50 år. Däremot verkar Kobrakulten ha
lugnat ner sig. För bara tio år sedan kostade en
röd Kobra ända upp till 1500:-, nu går de för en
500-hundring max. Nu tycks istället BC560
(den svarta sorgeapparaten) i alla varianter vara
den nya innegrejen hos personer under 30 år.
Men naturligtvis kan man hitta äldre apparater
också, men då måste man vara beredd att finkamma alla Sveriges lopp- och antikvitetsmarknader.
Snart närmar vi oss höstmötet och vi är
inbokade på biografen Sländan i Tullinge som
ägs och drivs av vår medlem Göran Hesselgren.
Vi kommer att få se några gamla intressanta
filmer med anknytning till vårt teknikintresse
och bli guidade genom Görans samlingar av
biografmaskiner och mycket annat. Det ser jag
mycket fram mot. Där kommer styrelsen också
att presentera några nyheter som jag hoppas gör
att vår fina förening har möjlighet att finnas
kvar i många år till.
Vi ska också vara extra stolta över vår fina
tidning Phonetiken som våra redaktörer Henrik
Lundin och Rustan Gandvik lägger ned mycket
arbete på. Men… de behöver material som jag
vet att alla våra medlemmar kan bidra med.
Alla kan mycket om många teleapparater och
historier kring detta. Så fatta pennan idag och
skicka in. Vi hjälper gärna till med redigering
om du är ovan att skriva.
Allt detta gör att jag ser fram mot ett mycket
gott verksamhetsår för alla oss telefonnördar
och i övrigt teletekniskt intresserade oavsett det
gäller telefoner, radio & TV, Internet eller
satelliter. Den första telesatelliten sköts upp

1960! Det är inte mycket som går via koppar
idag, på gott och ont. Jag läste förresten en
artikel i Forskning och Framsteg häromdagen.
Där stod att eftersom en så stor del av Sveriges
befolkning inte längre har kvar sin gamla
trådbundna telefon så har opinionsföretagen
numera svårt att få kontakt med rätt befolkningsurval. Många svarar inte på okända
telefonnummer i nummerpresentatören eller
mobilen. De mest pålitliga svararna är äldre
kvinnor som bor i hus på landet.
För övrigt så behövs faktiskt det fasta telenätet ett tag till. Se Hans Nymans artikel om
detta på sidan 12. Men tyvärr kommer nog nedmonteringen av det kopparbaserade accessnätet
ändå att accelerera eftersom Telia nu höjer den
månatliga avgiften med hela 24 % för oss reliker som ännu har kvar den fasta telefonen.
Som jag skrev i min förra ledare: utan er
medlemmar vore STSF ingenting. Nu kämpar
vi vidare, ut och värva nya medlemmar!
Kontakta någon av oss i styrelsen så kan vi
skicka en bunt flyers som du kan dela ut till
dina intresserade teknikvänner. Vi har en stor
och mycket teknikintresserad ungdom att erövra. Kanske dags att börja samla mobiltelefoner…..
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Norge först
Rustan Gandvik
Som allmänt känt var det från Norge som telefonen
kom till Sverige. Den norske ingenjören Jens Hopstock besökte Stockholm den 21-22 augusti 1877 och
demonstrerade belltelefoner mellan telegrafstationen
och Grand hotell, vid Järnvägsmannasällskapets
möte på Jernkontoret samt mellan rum på Kungliga
slottet. Om detta läser vi t.ex. i Tomas Söderbloms
artikel ”Den stora premiären” i Phonetiken nr 3,
2009 och i dagspressen t.ex. Aftonbladet 22 aug och
Dagens Nyheter 23 aug. Mindre känt i Sverige är de
demonstrationer som utfördes i Norge en månad tidigare. Om detta skrevs t.ex. i Bergens Tidene 23 juli,
och Aftenposten 28 juli men även i Göteborgs
Handels- & Sjöfartstidning den 1 aug 1877.

Kassörens koll
Rustan Gandvik
Under sommaren har vi fått tillökning med Fredrik
Wiebe i Enköping som hälsas varmt välkommen.
Medlemsantalet har dock sjunkit till 175 beroende på
två avgångar. Närmaste begivenhet, bortsett från
utgivningen av denna tidning, är årets höstmöte som
du kan läsa om på annan plats i tidningen. Observera
att vi har satt en ganska kort tid till sista anmälningsdag. Detta för att minska risken att du skall
hinna glömma bort sedan du lagt tidningen på hyllan.
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Inbjudan till STSFs höstmöte lördag 2017-10-21
Plats

Biografen Sländan, Eklundshovsvägen 22 i Rikstens friluftsstad, Tullinge

Tid

Lördagen den 21 oktober 2017, kl 12.00-16.00

Agenda
12.00 - 13.00 Lunch i Café Sländan bestående av rostbiff eller rökt lax med potatissallad.
13.00 - 15.00 Göran Hesselgren visar sitt biograftekniska museum, som även innehåller mycken
annan technica, samt de båda biosalongerna med avancerad teknik. Därefter blir
det visning av filmer med telehistoriskt tema.
15.00 - 16.00 Auktion blir det troligen inte men vi hoppas att många har med sig rikligt med
prylar till salu så det blir en ansenlig bakluckeloppis. Ute eller inne beror på väder.
Föranmälan till Rustan Gandvik på kassor@stsf.org eller 08-777 80 72 senast den 30 sept.
Anmäl då även om rostbiff eller lax önskas till lunch.
Vägbeskrivning Från Huddingevägen (väg 226) ta in på Pålamalmvägen (tidigare Västerhaningevägen) som passerar över järnvägen. Från Stockholmshållet är avtaget 2 km
efter Flemingsbergs stn. Från Södertäljehållet är avtaget 1 km efter Tullinge stn.
Efter 2 km på Pålamalmsvägen ta av till höger in på Rullstensvägen. Efter 1 km
passera rakt genom rondell och fortsätt 200 m på Kanslivägen. Ta därefter till
höger in på Hangarvägen och fortsätt 200 m till stor industribyggnad. Parkera på
vändplanen.
Med SL

Pendeltåg från Sthlm City (mot Södertälje) kl. 11.01 till Tullinge station (södra) och
sedan buss 721 (mot Riksten) kl. 11.28 med avstigning vid hpl Riksten 11.44 + 500 m
promenad.
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1894 års golvapparat från Telegrafverket
Henrik Lundin
Den 8 dec 2016 kom ett brev till STSF från
Leif i Värmland. Han undrade om STSF visste
var han kunde få hjälp med att renovera sin
gamla telefon. Bifogade bilder visade på en väl
”begagnad” Tgm = Telegrafverkets golvmodell
från 1894. Jag fick efter ett par dagar styrelsens
uppdrag att kontakta brevskrivaren och se vad
vi kunde göra.
Den 13 december skrev jag:
”Hej Tommy och Rustan
Har talat med Leif och det han vill ha hjälp med
är följande:
- uppsnyggning av träarbetet, rep av skador, ny
sladd till mikrofonen (ev ny apparatsladd)
- nytt munstycke till mikrofonen, troligen putsa
kromet
Jag har lyssnat med Stig Arne (Lofthagen) och
han kan göra träarbetet. Leif skjutsar hit
apparaten.”
I början av januari 2017 fick vi telefonapparaten levererad. Vid okulärbesiktning när
vi mottog apparaten såg vi att träfodralet var
illa behandlat. Luckan fram var trasig, träet böjt
av fuktig lagring, mikrofon- och apparatsnöret

utslitna, klykan stukad, taltratten krossad, väggplinten borta. Ramen på luckan var trasig. Brytmärken syntes från försök att komma in i
apparaten utan kunskap om hur man gör. När vi
öppnade apparaten fann vi att den åtgärdats
senast i slutet av 1940-talet. Taltransformatorn
var utbytt mot en nyare från 1944.
Till att börja med demonterade Stig Arne
alla trädetaljer samt rensade telefonen på alla
dess komponenter. Han skissade samtidigt upp
en ritning över var och hur de inre detaljerna
satt och hur dessa var förbundna med de textilomspunna gamla ledarna. Telefonens botten
och lock var slagna och skeva efter tidens gång
och behövde riktas upp till sina ursprungliga
plana ytor. Stig Arne lät därför "ångbasa" igenom dessa under loppet av ett antal timmar, samtidigt som dess gamla limningar löstes upp.
Därefter lades de i press för att torka och återta
sina ursprungliga plana former.
Några dagar därefter insjuknade Stig Arne
tyvärr i blodförgiftning med rosfeber i sitt
vänstra ben och fick därför tillbringa två veckor
på två olika sjukhus. Under dessa två veckor
låg trädetaljerna under press och hade därefter
återfått sina plana ytor.
Nu vidtog jobbet med att rikta upp och
limma ihop de delar som hade lossnat vid
ångbasningen samt att avlägsna all gammal ytbehandling och applicera ny shellackpolering,
så kallad franskpolering, samt att se till att
detaljerna gick att montera ihop utan några
problem. Telefonens demolerade lucka nytillverkades. En viss färgdifferens kunde inte undvikas på grund av nytt trä i luckan.
När Stig Arne var klar med renoveringen av
träet började Ole (Jacobsen) och jag med
installation av innehåll och ledningsdragning.
Vi ville använda de ledningar som fanns i
apparaten men tog bort de som var plast-
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på Johanna som arbetar på Kulturhistoriska
avdelningen. Hon lyckades med konsten att
rundfläta fyra ledare till mikrotelefonsnöret.

-isolerade och ersatte de med trådomspunna
ledare tidstypiska från 1890-talet. Enklast hade
varit att dra helt nya ledningar men vi ville
bevara ursprunget så långt vi kunde.
Apparatsnöret och mikrotelefonsnöret var ju
från slutet av 1920-talet. Jag ville att vi skulle
ha flätade snören som var original på 1890talet. Vi lyckades få tag i två gröna flätade
apparatsnören från slutet av 1890-talet. De var
med sex ledare men mikrotelefonen krävde
bara fyra. Vi frågade den kvinnliga delen av bekantskapskretsen om någon kunde fläta fyrtrådigt. Flera försök gjordes men vi var inte
nöjda. Mina kontakter med Skansen gav träff

Efter otaliga timmar med anskaffning av detaljer, felsökning, kontaktjustering, putsning av
kontakter etc. så var vi framme vid målet.
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Det materiel som vi behövde anskaffa var
följande: mikrofontratt, mikrotelefonens bottenplatta samt kolkorn till mikrofonen, mikrofonsnöre (grönt, 4-ledare, rundflätat, 1890-tal),
apparatsnöre (grönt, 6-ledare, rundflätat, 1890tal), väggplint, virke till ny lucka samt shellack.

Den 16 juni överlämnade vi golvapparaten till
dess ägare som fick tillfälle att träffa oss tre och
ställa frågor över en kopp kaffe. Leif såg nöjd
ut när han for hem med sin renoverade golvapparat.

Önskas

Finnes

En rulle EKUA (PV-tråd), benvit eller grå.
Vägghållare till väggtelefon Respons alternativt
väggtelefon Respons med vägghållare.
Snören till BLÅ och GRÖN Kobra/Ericofon.

Koordinatväljare, 30-stegs rundgående väljare,
500-väljare, diverse reläer, kondensatorer mm.

Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se
Jag är på jakt efter en genomsynlig Dialog om
det är någon som har en sådan i sina gömmor.
Richard Noréll 070-518 51 81

Henrik Lundin 070-289 1543 eller
Henrik.R.Lundin@gmail.com
Jag har en grön kobra av den höga modellen
helt utan innehåll. En sådan som stod i telebutikens skyltfönster och inte var intressant att
”långlåna”. Troligen ovanlig i perfekt nyskick.
Kjell Arvidsson 0451-831 64 eller
kjell@smult.com
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Ett pling för mycket!
Johann Schüsseleder
Dag Uneviks intressanta artikel “Avlyssnat” i
Phonetiken nr 1 för 2017 fick mig att tänka på
mina egna erfarenheter av ämnet som kanske
kan avrunda Dags berättelse!
När man i Sverige fortfarande använde AGF,
det vill säga systemet med 500-väljare, sålde
LM Ericsson på export AR-systemen med koordinatväljare. Under andra hälften av 60-talet
var A-nummeridentifiering en viktig del av
systemets prestanda, dels för avräkning med
toll-ticketing, för att erbjuda abonnenterna olika
kategorier och, inte att förglömma, för att övervaka/avlyssna vissa deltagare. För uppkopplingen av samtalen användes R2 MFC-signaler
(Multi Frequency Compelled). När en övervakad abonnent ringde ett samtal ändrade registret det valda numret genom tillägg av ett riktnummer och GV:n (gruppväljaren) kopplade
samtalet till ett kontrollcenter. I kontrollcentret
registrerades både B-numret och A-numret som
man fick genom att sända en A5-signal bakåt.
Samtalet lades på en kontrollposition i centret.
Övervakningen fungerade helt automatiskt, Aoch B-numret syntes på något slags nummerhjul och samtalet kopplades till en B&O Beocord 1800 bandspelare (jag har en i min ägo!).
När en övervakad abonnent mottog ett samtal var proceduren något mera komplex. Till en
början kopplades samtalet genom systemet som
vilket samtal som helst. Först när uppkopplingen nådde SL-steget (abonnentsteget) och
det skickade tillbaka abonnentens kategori som
övervakad, började saker att hända. Registret
bröt ner samtalet och satte upp det med riktnumret som kopplade förbindelsen till kontrollcentret. Där lades förbindelsen på en kontrollplats på samma sätt som när en övervakad
abonnent ringde ett samtal. Och nu kommer det
som gör att jag aldrig kommer att glömma
eländet! När ett samtal kopplades upp till en
övervakad abonnent hördes ett kort pling innan
förbindelsen bröts ner för uppkopplingen till

övervakningscentralen. Efter ytterligare en halv
sekund började telefonen ringa som vanligt.
Det tog inte lång tid innan folk förstod att
plinget betydde att man var övervakad. Då det
på hemmaplan dröjde att få fram en fullgod lösning, fick vi provningsingenjörer arbeta dag
och natt för att justera några reläer i alla
register i hela landet för att få bort plingandet!
Dag Unevik skriver i sin artikel att han kom
på att den så kallade c-tråden kunde användas
för att styra bandspeleriet. På ställen där man
hade blandade telefonsystem, det vill säga AGF
som på vissa exportmarknader hade installerats
på 20- och 30-talet, så användes c-tråden för anummeridentifiering. I AGF-centraler installerades tillsatser i stativen med 500-väljare samt
några separata stativ med register. När
abonnenten började ett samtal så skickades en
ton på c-tråden (om jag minns rätt var det 16
kHz). Tonen identifierades i en matris och
registret mottog A-numret. Den vidare uppkopplingen skedde sedan på samma sätt som i
AR-systemet.
Allt detta hände på sent 60-tal och tidigt 70tal i ett av länderna i Centralamerika. Senare
under 70-talet var jag chef för ett Ericssonbolag
i Panama. I den funktionen hände mig något
som jag kom att tänka på nu för några dagar
sedan när den ökände Manuel Noriega gick
bort. När jag var i Panama på senare delen av
70-talet var general Omar Torijos statschef och
Panamas starke man. Överstelöjtnant Noriega
var då G-2, d.v.s. chef för den militära underrättelsetjänsten. Jag kallades till flera möten
med honom eftersom han var mycket intresserad av funktionen i dåtidens ”modernaste avlyssningssystem”. Jag vet inte om systemet
senare installerades i Panama. Ganska snart
efter mötena med Noriega blev jag förflyttad
till en marknad på andra sidan jorden där man
hade ett annat styrelseskick men var intresserad
av samma verktyg. Men då var det elektroniken
som gjorde grovjobbet!
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De 50 första telefonnumren i Jönköping
Jari Ruotsalainen
För många år sedan hittade jag en förteckning
över abonnenterna i Jönköpings Telefonförening 1882. I förteckningen finns 32 abonnenter
upptagna men det är plats för 50. Telefonföreningen startades av Hakon Brunius med hans
bror Hjalmar som föreståndare. Stockholms
Allmänna Telefon AB (SAT) köpte upp telefonföreningens nät i mars 1888.

Jag har haft en tanke att det kanske finns en
telefonkatalog från SAT. Efter några försök i
Kungliga biblioteket så hittade jag en sådan
katalog: ”Förteckning No:1 öfver abonnenter i
Stockholms Allmänna Telefonaktiebolags telefonnät i Jönköping den 1 oktober 1889”.
Jag har använt mig av förteckningarna från
1882 och 1889 för att göra upp tabellen på motsatta sidan som visar de abonnenter som hade
de första 50 telefonnumren i Jönköping. Enligt
katalogen från SAT 1889 så fanns det 147
abonnenter, kanske 3 st hemliga nummer samt
12 anknytningar.
Dessutom hade Jönköping förbindelser till
Eksjö (50), Hjo (23), Nässjö (22), Skövde (72),
Tidaholm (37), Tranås (10) och Falköping (42).
Siffran inom parentes anger antalet abonnenter
på resp. ort 1889.

Hjalmar Brunius omkom 1890 i en tragisk
olycka i ett hotell på Vasagatan i Stockholm.
Man hade installerat en kamin i våningen under
och eldat i den utan tillräcklig ventilation.
Dödsorsaken lär ha varit koloxidförgiftning.

Hakon Brunius var mot slutet av sitt liv
bosatt i Göteborg där han avled på Sahlgrenska
sjukhuset 1902 efter en tids sjukdom. Uppgiften att han omkom vid en olycka med en hiss
förefaller inte vara sann.

Tabellen här till vänster
visar antalet abonnenter
och samtal i SAT:s nät i
Jönköping per månad så
som det presenteras i
1889 års katalog.

- 10 -

Nr
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fotnot
James Hamilton. Lyckås +
3
Husqvarna vapenfabrik AB
3
Stensholms Pappersbruks AB
3
Munksjö Pappersbruk
2
Norrahammars Bruk +
3
Riksbankens Afdelningskontor
2
Östra Storgatan 17
P.A Rosell & C:is Tapetfabrik
1
Jönköpings Juridiska Byrå,
3
Cronholm. v. Härnadshöfding.
Östra Storgatan 17
AWetell. Bryggeri. Talavid.
3
Jönköpings Tändsticksfabriks AB
2
Vestra Storgatan
Oskar Lundqvist. Klädesaffär.
2
Vestra Storgatan 3.
C.A Sandberg
1
A L Sjöberg. Disponent. Bäckalycka
3
Krönlein & C:o.Bryggeri Barnarpsg.1
3
Ingen abonnent. Hemlig eller skrock.
Björnebergs Egendom +
3
A Fagerqvist. Frukthandel
3
Östra Storgatan 14
Th.Ringström. Fabrikör. Målareg.12
2
Carl Bäckdahl
1
Ludvig Tullgren. Nya Torget 2
2
Stadshuset. Källarmästaren.
2
Östra Storgatan 40
Jönköpings Litografiska AB
3
Östra Storgatan. 17
Almén & Busck Handland. Smedjeg. 42 2
Nordströmska bokhandel . Filial
2
Kyrkogatan 8
Dahlgren & Westman. Grosshandlare
2
Smedjegatan. 40
Hagström. Agent. Smedjegatan. 36
2
Nyqvist & Björklund . Snusfabrik
2
Östra Storgatan 19

Fotnötter till tabellen ovan
¹ Namn i förteckningen 1882
² Abonnent i förteckningen 1882 & SAT 1889
³ Endast i SAT 1889
+ Enkelledning enl. Rikstelefonkatalogen 1891

Nr
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Fotnot
Sahlströms Fabriks AB. Sofiestrand
2
Jönköpings Östra Fabriker
1
Oskar Sandberg. Jernhandel
2
Östra Storgatan 73
Lindman & C:o / G A Sundbeck
2
Handlande. Östra Storgatan 94
Jönköpings Qvarn AB. Vestra Storg.1
2
Hans Winther & C:o
1
Stockholms Handelsbank
2
Östra Storgatan 13
Molinie & C:o. Vinhandel. Ö Storgatan 11 2
M Ch Peterson. Manufakturhandel
2
Östra Storgatan 18
Rydberg & C:o Jernhandel Smedjegatan. 18 2
Rydén & Barkman. Handlande Smedjeg.14 2
Wallén & Hansson. Handlande Smedjeg. 12 2
Jönköpings Mek. Snickerifabrik
3
G E Odeén. Ingeniör. Kyrkogatan
A Andersson. Skeppsklarerare
2
Smedjegatan 10
Nordströmska bokhandel
2
Östra Storgatan 38
A.E Almén Vestra Storgatan 2
2
G. Lundin
1
Bernhard Hay Disponent Kyrkoggatan 22 2
Jönköpings Mek. Verkstad Gjuterigatan
2
Kruckenberg .Hyrkusk. Smedjegatan 34
3
Carl J Lundberg. Hotellegare
2
Herman Engström. Handlande
3
Vestra Storgatan 11
Jönköpings Vestra Tändsticksfabrik Torp
3
Smålands Enskilda Bank. Östra Storg.1
2
F G Sandwall. Jernhandel. Östra Storg. 3
2
Stora Hotellet. Källarmästaren.
2
Ebbes Bruk.
2
G. Grapengiesser
1
C L Friedländer. Bruksegare . Brunnsg17
3
Hjalmar Brunius. Klostergatan 6
3

Som kuriosa kan nämnas att James Hamilton
med nr 1 stötte på patrull när telefonledningen
skulle dras från Jönköping till hans egendom
Lyckås ungefär 15 km nordost om Jönköping.
Herr Söderberg på Rosendala, ledamot av riksdagens första kammare, begärde 3 kr för varje
stolpe som placerades på hans åker.
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Finns det fasta nätet – och behövs det?
Artikel av Hans Nyman publicerad i Elektroniktidningen 2017-06-26
När vi talar om telefoner och telefoni handlar det i stort sett enbart om mobil telefoni.
Många av aktörerna är mobiltelefonbolag
från Asien såsom Sony, Samsung och
Huawei.
Men mobiltelefoninätet är än så länge bara
ett lokalt nät, det kopplar samman terminalutrustningar (mobiltelefoner) genom det större
nätet via mobiltelenätets fasta radiobasstationer
och vidare i de fasta nationella och globala telenäten.
Det är en spännande och motiverad berättelse att se på hur detta fasta nät utvecklats
till vad det är idag. I Sverige från Ericssons
första telefon 1876 och de första telefonväxlarna från 1880 som då sköttes av telefonister
som manuellt kopplade samtalen mellan telefonabonnenterna. Mellan växlarna gick direkta
förbindelser via luftburna ledningar av järneller koppartråd.
På sätt och vis kan utvecklingen av hela
telefoninätet illustreras med de steg som växlar
och överföringsnät tagit. De först automatiska
växlarna kom på 1920-talet och var mekaniska,
som den beprövade 500-väljaren för de stora
städerna (exempelvis Stockholm och Göteborg)
och sedan elektromekaniska koordinatväljarstationer. Koaxialkabeltekniken effektiviserade
transmissionsnätet med förstärkar- och FDMteknik, vilket minskade behovet av stora kablar
med koppartråd. Genom radiolänkar med
FDM-teknik kunde telenätet också byggas där
tråd- och kabelnät skulle bli svårt eller dyrt att
anlägga.
Den starkaste effektiviseringen av telefoninätet kom med digitaliseringen som började på
allvar med den helelektroniska datorstyrda
AXE-växeln. För övrigt den teknik som också
lade grunden till kommande utveckling av
dagens moderna mobiltelesystem! Det var ut-

vecklingen av elektronikkomponenter, exempelvis transistorer och integrerade kretsar
samt smarta programvaror som möjliggjorde
detta. Det fasta nätet i Sverige är fortfarande i
huvudsak uppbyggt kring denna växel. Samtidigt effektiviserades transmissionsnätet (även
lokalt) med PCM-teknik.
Med optoteknik i fiberkablar togs ett stort
utvecklingssteg på transmissionsområdet, med
höga hastigheter och långt mellan förstärkarna.
Det innebär att det finns gott om förbindelser
och mindre risk för spärr förutsatt att växlar och
routrar avverkar trafiken effektivt. Detta blev
ett måste för den datatrafik som alltmer
dominerade i det fasta nätet. Idag sker även den
vanliga telefonin genom helt datoriserad transmission.
All trafik går nu i paketförmedlande nät och
IP-baserade nät. Det tidigare hierarkiska kretskopplade nätet är ett minne blott.
Nästa utmaning för fasta nätet är anpassningen till mobiltelefoni över 5G som får högre
kapacitet och hastigheter. 5G-tekniken är
snabbare än fasta nätet. Även en högre täthet av
mobila bredbandsanvändare som Internet of
Things (IOT) finns i 5G.
Fibertekniken löser en del av problemen.
Det behövs ytterligare anpassningar av fasta
nätet, som jag är övertygad telekomindustrin
kommer att lösa. Alla lösningar finns ännu ej
färdiga. Inte heller är standarden helt färdig. De
första näten planeras att starta omkring 2020.
Det fasta telenätet finns alltså och behövs
för att vi ska kunna surfa med våra mobiler och
plattor!

Hans Nyman är styrelseledamot i SER,
Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

- 12 -

Förra omslagets bild
Anders Järvenpää
Förra omslagets bild visar stinsen Twetman i
ett telefonsamtal på perrongen i Köping. Vi
som undrar vad samtalet rör sig om får här
svar från Anders Järvenpää.

möte med snäva marginaler. Tkl har då redan i
förväg fått "då-klart" för tågen som han ska
skicka i väg efter att ha kontrollerat att tågen
som ankom har föreskrivna slutsignaler.

Tam (tåganmälan) sker under fasta former även
i dag och absolut inte från en telefon ute på
plattformen utan från tågx där man bl.a. har
tambok och tklbok tillhands. Innan tkl (tågklareraren) får skicka i väg tåget, måste han ha
fått "klart" för tåget från tkl på stationen i
stationssträckans andra ände.

Observera att spåret bakom stins Twetman i
bild, som f.ö. antingen arbetar för normalspåriga TGOJ (Trafikaktiebolaget GrängesbergOxelösunds Järnvägar) eller SWB (StockholmVästerås-Bergslagens Järnvägar), tillhör den
smalspåriga banan Köping-Uttersberg-Riddarhyttans järnväg (KURJ) med 1093 mm:s spårvidd. I Köping möttes således tre enskilda järnvägar med två olika spårvidder.

Man kan tänka sig att tkl på bilden ringer
ställverksvakten för att ge order om tågvägsklargöring för ett avgående eller ankommande
tåg. Han har ju signalstaven med sig och
förbereder sig antagligen på att ta emot och/
eller skicka i väg ett tåg. Man kan ytterligare
fantisera sig till att det är frågan om ett tåg-

Så här såg det ut i Köping:
www.ekeving.se/r/bgd/EJ/SWB/18.jpg
www.ekeving.se/r/siEJ/TGOJ/67_31_7_fslg_1948.jpg
www.ekeving.se/r/siEJ/TGOJ/Instrfslg_1950.pdf

Besök från Australien
Henrik Lundin
Den 4-6 augusti hade jag besök av John Nichols
med fru. Den minnesgode läsaren av Phonetiken
vet att John har besökt mig tidigare (se nr 3 1997
och nr 3 2007). John är både ordförande och kassör
i ATCS (Australasian Telephone Collectors Society). Läs gärna på sid 12 i förra Phonetiken om det
nya samarbetet mellan föreningarna i Australien.
Vid årets besök passade vi på att träffa Tommy
Sundgren och se hans fina samling.
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Två benvita skönheter
Ove Svensson
Jag har blivit ombedd att beskriva skillnaderna
mellan de två apparater i benvitt utförande som
hos Televerket betecknades BC560/19 och
BC660/09 (senare 00-29560/19 respektive 0029660/09.
De två apparattyperna ser, vid en första anblick, mycket lika ut. Den viktigaste skillnaden
är att 560 har kåpa av melamin, en härdplast
som liknar bakelit. Med melamin kan föremål i
ljusa färger tillverkas. Typen 660 har istället
kåpa i termoplast, ett material som i Sverige
började användas i telefoner 1954 i och med
Ericssons Ericofon.
Den svarta bakelitapparat som Ericsson konstruerade 1947 och som infördes i Telegrafverkets nät 1950, inköptes från Ericsson men
tillverkades redan från början också av Telegrafverkets/Televerkets verkstäder. Något år
efter introduktionen började Televerkstäderna
även tillverka en exklusiv version av typen 560
i benvit melamin.

(Denna bild på BC 560/19 i benvit melamin är i
gråskala)

De tidiga apparaterna hade raka tygklädda
snören och telefonlur med fast hörtelefon med
löst metallmembran. Väggplinten var av benvit
melamin med plåtlock. Den var av samma
modell som den som användes på de svarta
bakelitapparaterna.

Till fingerskivan hade melaminapparaterna en
hålskiva där de svarta siffrorna var ingjutna i
vit melamin. De hade alltså inte den lösa sifferbrickan av svarteloxerad aluminium som bakelitapparaterna hade.

Efter några år infördes lurar med lös hörtelefonkapsel både för melamin- och bakelitapparater. Något senare kom spiraliserade tygklädda
snören till lurar på apparaterna. Följande bild
visar mikrofonänden av de två lurmodellerna,
660 till vänster och 560 till höger.
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Televerket införde Ericofonen i sitt nät 1959
och Televerkstäderna såg möjligheten att tillverka en modernare variant av melaminapparaten i samma moderna material som Ericofonkåpan. Alla melamindelar på BC560 ersattes av
termoplast på BC660. På tidiga 660 var sifferbrickan tillverkad av klar plast med svarta
siffror tryckta på baksidan. Snart byttes denna
klara sifferbricka mot en rödeloxerad aluminiumbricka med vita siffror.

Det enklaste sättet att skilja en 560 från en 660
är att titta på undersidan. Om det finns en märkning kan man naturligtvis avgöra modell med
hjälp av den. En annat sätt är att se hur många
skruvar som håller fast kåpan i bottenplattan.
En 560 har fyra skruvar en 660 nöjer sig med
två. Anledningen till detta är obekant för mig.
Kanske ville man spara in arbetsmomenten med
att fästa två skruvar. Det räcker i vart fall med
två för att hålla fast kåpan (se bilderna).
00-29660 tillverkades också i grått med
färgkoden /08. En liten serie i färgerna blått,
grönt och rött producerades men spreds aldrig
till allmänheten.

Sidoapparaten 564/664 och Chefs-/sekreterarapparaterna 566/666 och 567/667 har på samma
sätt fyra respektive två skruvar som håller
kåpan. De svarta och vita knapparna är på 666
och 667 gjorda helt i termoplast, inte i plast och
förnicklad mässing som är fallet på 566 och
567.
Jag har träffat på en enda svart 666. De
verkar annars bara blivit tillverkade i benvitt
och grått.
En variant av 660 är knappsatsapparaten
som tillverkades för Nynäshamnsstationen.
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C.A. Nyström – en mångkunnig telegrafdirektör
Rustan Gandvik
På Dagens Nyheters första sida av den 3 juni
1885 finns att läsa nedanstående bokrecension
under rubriken Telefon och sjelfhjelp.

Rysselbergheska systemet för telegraftelefonering, jemte mycket annat. Den nyttiga och
väl behöfliga handboken kostar 2 kr. 25 öre.

I vårt land finnas för närvarande 7- à 8000
telefoner för privat bruk. Och ungefär lika
många telefonabonnenter finnas som icke ha
någon aning om sammansättningen af det
underbara instrument som de förfoga öfver.
Oftast står en abonnent hjelplös, då något
inträffar som minskar telefoneringens tydlighet.
Är otydligheten ej för stor, skyller han på
tillfällig kontakt eller på mulet väder och väntar
tills det blir klart igen. Hör han deremot intet
alls, eller - som det ibland händer – hör han för
mycket på en gång, vet han vanligen ej bättre
råd än att begära handräckning från centralstationen.
Mängden af telefonabonnenter bör derför
med tillfredsställelse erfara att vårt lands förnämsta auktoritet på det elektrotelegrafiska
området, nemligen byråchefen C.A. Nyström
utgifvit en ”Handbok i telefoni”, som i en
populär form meddelar allt hvad som behöfver
kännas om olika telefoners konstruktion och
verkningssätt. Utan några obehöfliga utflygter
på det historiska eller teoretiska fältet går hr
Nyström rakt på sak, beskrifver hvarje telefondel och förklarar dess ändamål, hvarvid
texten förtydligas med ett 80-tal synnerligen väl
utförda träsnitt. Endast de här i landet förekommande slagen af telefonapparater äro i
boken afhandlade. För upptäckande af fel i
apparat eller ledning samt för felens afhjelpande lemnas noggranna och lättfattliga
anvisningar. Dessutom meddelas en mängd
tekniska upplysningar af särskild vigt för
telefonanläggare, men äfven af intresse för så
väl den telefonerande som den icke telefonerande allmänheten. Sålunda beskrifvas de
för oinvigde så märkvärdiga anordningarna på
en centralstation, den för teknici lika märkliga

Eftersom C.A. Nyströms ”Handbok i telefoni” från 1885 med 167 faktaspäckade sidor
torde finnas på många telefonsamlares bokhylla
finns all anledning att berätta något om denne
författare.
Carl Alfred Nyström föddes 1831 i Tierp i
norra Uppland som äldst av åtta barn till
kronofogden, sedermera landsfiskalen, Nils
Carl Nyström och dennes hustru Christina
Helena Hörlin. 1842 inskrevs gossen vid Gävle
trivialskola varifrån han vandrade vidare till
Uppsala katedralskola och avlade studentexamen 1849. Han studerade därefter bl.a.
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matematik vid Uppsala universitet med tanke
på en framtida bergsingenjörsexamen. Under
tiden vid universitet förefaller Nyström inte ha
fått något ekonomiskt stöd från släkten (fadern
avled redan 1853) och den fattige studenten
försörjde sig som tillfällig medarbetare vid åtskilliga tidningar och genom att ge enskild
undervisning till yngre studenter. Men han blev
tvungen att avbryta sina studier utan att ta
någon examen. Istället fick han användning för
sina uppenbara pedagogiska färdigheter, dels
som informator på godset Graneberg, beläget
mellan Gnesta och Sparreholm i Södermanland,
och dels som författare av läroböcker.

på tidigare nämnda Graneberg i vars familj
Nyström några år tidigare varit anställd som
informator. Som telegrafdirektör i Örebro kvarstod han formellt till 1875 men under sin tid i
staden hade han många andra järn i elden.

I maj 1853 fick han sin första bok utgiven.
Det var en praktisk handbok i planimetri och
stereometri. Innan 1853 var till ända fick han
också publicerat en lärobok i ”Aritmetiken eller
Sifferräkneläran” och första delen av en
”Räknelära för fruntimmer” (dvs. för flickskolornas elever). Nyströms sifferräknelära
kom att ges ut i inte mindre än 26 upplagor
(den sista 1924) och torde under årens lopp ha
plågat/hjälpt hundratusentals elever vid de allmänna läroverken.
För att uppnå en stabilare framtid sökte C.A.
Nyström anställning vid Kongl. Electriska
Telegraf-Werket. Han inledde sin bana som
telegrafelev i mars 1854 vid Uppsala telegrafstation som då förstods av Henric Öller. Byggnationen av telegraflinjen från Uppsala vidare
mot Göteborg pågick denna vår och den 13 juni
1854 var linjen Stockholm-Örebro klar. Vid
samma tid i juli månad som Öller förflyttades
från Uppsala till den nya telegrafstationen i
Vänersborg blev den unge Nyström förordnad
till föreståndare för stationen i Örebro. Innan
året var till ända hade Nyström upphöjts till
telegrafinspektor och 1855 fick han tjänstetiteln
telegrafdirekör. Raskt marscherat av en ung
man.
I slutet av 1855 kyrkskrevs C.A. Nyström
formellt i Örebro. Han inköpte en bostadsfastighet och vigdes 1856 med Maria Fredrika
Amalia Bergman, dotter till inspektor Bergman

Om Nyströms egna konstruktioner inom telegrafin har jag funnit mycket lite. Han lär 1855
ha konstruerat en kontinuitetsbevarande telegrafnyckel för dubbeltelegrafering, f.ö. en
uppfinning som en amerikan fick patenterad
långt senare. Nyström sägs även ha konstruerat
en telegrafväxel år 1856.
Det har påståtts att Nyström införde nysilvret i Sverige. Detta är en grov överdrift men
1859 startade han i Örebro firman C.A.
Nyström & Co för att bedriva galvanoplastik
såsom fabriksrörelse. 1867 överlämnade han
denna försilvringsrörelse i andra händer. 1864
beviljades han patent på en process att tillverka
bergsprängningsmedel. Det är oklart om detta
fick någon användning. 1866 fick han tillstånd
att på sin fastighet anlägga en fabrik för tillverkning av terpentin och tjära. Oklart om detta
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blev av. Den tveklöst mest framgångsrika av
Nyströms industriella verksamheter var den
benmjöls- och limfabrik han från omkring 1865
drev i Sörkvarn i Hallstahammar ett par mil
väster om Västerås.
Även sedan C.A Nyström anställts vid Telegrafverket fortsatte han sitt författande av
läroböcker. Som exempel på hans mångsidighet
kan nämnas att han i bokform 1854 gav ut en
populär framställning om solsystemet och 1855
en ”Praktisk handledning i lantmäteriet”.
Under sin tid som telegrafdirektör i Örebro
publicerade Nyström givetvis även böcker
inom sitt huvudområde. En av dessa var en
lärobok med räkneproblem inom elläran med
tillämpning inom telegrafin utkommen 1861
med en tyskspråkig upplaga följande år.

Detta bokverk på drygt 400 sidor var säkert
både behövligt och efterlängtat och ännu mer
framstående blev den andra upplaga som utgavs 1878 med över 600 sidor. Se nedan en av
otaliga illustrationer i detta verk som f.ö. finns
på nätet digitaliserat inom projekt Runeberg.

År 1864 gav han ut en bok om användning av
reostater inom telegrafi. Under åren arbetade
han med det som skulle bli hans mest betydelsefulla bokverk nämlingen ”Lärobok i telegrafi” som utgavs 1869 efter att Telegrafstyrelsen hade avsatt ett större belopp som
understöd för bokens utgivande.

Vid annonsering av boken förekom ovanstående utlåtande av professor Erik Edlund som
var Telegrafverkets fysiker 1854-75.

Vid en första anblicken kan det förefalla egendomligt att 1863 finna telegrafdirektör C.A.
Nyström som befälhavare (dvs chef) för Örebro
frivilliga brandkår. Brandförsvar var dock en
högst angelägen verksamhet i denna tid. Ett par
månader innan Nyström kom till Örebro, och
nästan omgående blev telegrafföreståndare,
hade en stor del av staden den 23 mars 1854
brunnit ner och ¼ av stadens invånare blivit
hemlösa. Till brandskydd hörde åskledare.
Sommaren 1860 skrev Nyström en uppsats
”Om åska och åskledare” i Tidskrift för Teknologi och kort därefter inledde han verksamhet
som uppsättare av åskledare på främst kyrkobyggnader - från små sockenkyrkor i Örebros
grannskap till domkyrkan i Strängnäs (1865).
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Såväl sommaren 1861 som 1862 var Nyström
tjänstledig från Telegrafverket för att installera
åskledare på rikets alla fyrbåkar. När han
emellanåt hade tid att sitta vid en skrivpulpet
författade han en liten skrift ”Handledning vid
åskledares anbringande på kyrkor och andra
byggnader” som gavs ut 1866.

1873 fick C.A. Nyström Telegrafstyrelsens
uppdrag att uppgöra en plan för undervisningsväsendet vid Telegrafverket och 1874 startade
Undervisningsanstalten med lokaler i det Bångska huset nära Mosebacketorg på Södermalm
och med Nyström som föreståndare.

Sina uppdrag i Örebro fick Nyström tidvis
avsäga sig pga långa perioder av frånvaro från
staden orsakade av det uppdrag han 1870-1881
hade för Städernas Allmänna Brandstodsbolag
att vara dess överinspektör över ”brandanstalterna” i rikets städer. Han flackade landet
runt och inspekterade och skrev ofta ganska
beska rapporter om tillstånden i brandkårerna
vad gällde materiel och personal. Det har
senare framhållits att tack vare Nyströms rapporter påskyndades byggandet av vattenledningar i flera städer.
Fr.o.m. sommaren 1870 hade Nyström för
dessa uppdrag två års tjänstledighet från Telegrafverket och hösten 1871 fann han för gott att
med familjen flytta från Örebro till Stockholm.
Givetvis ägnade han sig åt fortsatt författarskap
inom brandområdet. Bland skrifterna kan
nämnas ”Om eldsläckningsväsendets ordnande
i våra städer och köpingar” (1871), ”Om
anordningar för beredande af jemn och ymnig
vattentillgång vid eldsläckning” (1873), Brandkårskatekes (1875) och ”Om brandtelegrafer”
(1880). Slutorden i den sistnämnda är mycket
typiska för Nyströms ödmjuka ton :

Telegrafverkets undervisningsanstalt blev begynnelsen till den omfattande utbildning av
egen personal som under mer än 100 år
kännetecknade Telegrafverket/Televerket. 1953
bytte anstalten namn till Teleskolan. Eftersom
Nyström hade i uppdrag att göra utredningar
och undersökningar rörande telegrafapparatur
och ledningar så kom Undervisningsanstalten
även att bli en slags testanläggning och kan
sägas vara en föregångare till Telegrafverkets
provningsanstalt.
I december 1878 utsågs C.A. Nyström till
överingenjör och blev därmed ledamot av Telegrafverkets styrelse. Under sin tid som överingenjör uppgjorde han de första årgångarna av
”Överingeniörens till Kongl. Telegrafstyrelsen
afgifna berättelse öfver framstegen inom telegraftekniken under år 18xx”. Dessa rapporter
ger intressanta inblickar i hur de styrande inom
Telegrafverket betraktade den tekniska utvecklingen.
Redan i mars 1881 lämnade Nyström överingenjörstjänsten och undervisningsanstalten
och blev chef för tekniska byrån och fick därmed titeln byråchef.

- 19 -

I februari 1881 gav regeringen uppdraget till
C.A. Nyström att vara Sveriges kommissarie
vid den internationella elektricitetsutställningen
i Paris under tiden 10/8-15/11 och även vara
Telegrafverkets ombud vid kongresser i detta
sammanhang. Utställningen avsågs att omfatta
alla slags apparater för framställande och
praktiskt utnyttjande av elektriciteten. Att
Nyström fick detta hedrande uppdrag berodde
sannolikt på hans stora duglighet och att han i
vida kretsar var välkänd för sin omfattande
bildning inom många grenar av modern teknik,
långt utöver telegraftekniken.

Den sista bok författad av Nyström, som gavs
ut under hans levnad, bar titeln ”Framställning
af de vigtigare elektriska enheterna med
tillämpning af deras dimensionsformler”
(1888). Man kan utgå från att han var en
initierad författare till denna lilla skrift eftersom
han själv varit Sveriges ombud, av regeringen
utsett, vid de konferenser 1881-1884 som
arbetat fram de internationella normerna för
t.ex. volt, ampere, ohm, coulomb och farad.
Som byråchef hade Nyström att behandla
den besvärliga frågan om Telegrafverkets förhållande till (det mestadels privata) telefonväsendet. Det har ansetts att han inte fick möjlighet att agera såsom han önskat i denna fråga
p.g.a. den motvilja mot det framväxande telefonväsendet som fanns hos övriga i Telegrafverkets ledning.
1887 valde Nyström att kliva nedåt på karriärsstegen för att bli telegrafdirektör och chef
för huvudtelegrafstationen i Stockholm. Detta
var en tjänst med lägre status men det var den
mest välavlönade inom Telegrafverket och gav
honom dessutom möjlighet till tidigare pension
än som byråchef.

Det var vid denna utställning, i Industripalatset
vid Champs-Élysées, som ”instrumentmakare
L.M. Ericsson & C:ni visade en vacker brandtelegraf med klämtning samt en del telefoner
och mikrofoner af vackert arbete och ypperlig
konstruktion” för att citera svensk dagspress.

1890 avgick Nyström med pension och
kunde inköpa den naturskönt belägna egendomen Gryt ett par mil söder om Flen i
Södermanland. Det efterlängtade lantlivet fick
han dock bara njuta av en kort tid. Han
drabbades av en tumörsjukdom som, några
månader efter 60-årsdagen, ändade hans liv den
19 augusti 1891.

Mer uppmärksamhet rönte vid denna utställning det väldiga fyrtornet, Siemens elektriska
spårvagn, salarna där man via telefon kunde
lyssna till föreställningar på Parisoperan och
Théâtre-Français, det elektriska köket, drivhuset med elektrisk belysning, Edisons ljuskronor och fonografer och alla de elektriska
lamporna som strålade sedan ångmaskinerna,
som stått overksamma och tysta under dagen,
satts igång i skymningen.
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Frågor om fingerskivor
Michaël Stenberg
(1) Länge hade jag trott att LME var ensamtillverkare av fingerskivor i Sverige, när jag vid
ett STSF-möte hörde en tidigare Televerksanställd medlem berätta om det hårda företagsklimatet på den verkstad där han hade arbetat,
och där ett projekt att konstruera en ny fingerskiva då pågick.

(3) Omkring 1990 köpte jag i en andrahandsbutik i Malmö-Slottsstaden två sådana här
apparater:

Har Televerket tillverkat fingerskivor?
(2) De här LME-skivorna, ’12-håls’ respektive
’13-håls’ är välbekanta för oss alla.

Jag har inte påträffat fler med exakt samma typ
av fingerskiva, men i slutet av 1980-talet hade
jag nöjet att ringa från en Dialog med en snarlik
skiva – vars centrum dock inte var rött utan vitt.
Jag fick syn på den i en närbutik i StockholmÅrsta, och bad genast att få låna den. Den var
märkt ’Fingerskiveprov’.

Vad är historien bakom denna fingerskiva?
(4) Falkenbergs telefonstation (i Helsingborgs
teleområde) automatiserades så sent som 1961.
Omkring 1957 började fingerskivor dyka upp
hos abonnenterna. Nyinstallerade telefoner
(fabriksnya eller renoverade bakelitapparater)
hade för det mesta fingerskivor i bakelit. Av
tidigare uppsatta CB-apparater mönstrades alla
plåtapparater ut – även BD 370 med täckbricka.
Många apparater i bakelit (som BC 320) fick
fingerskivor i samma material monterade på
täckbrickans plats, men även ’13-håls’ förnicklade fingerskivor figurerade, inte minst på
anknytningsapparater.

Vad kan tänkas ha styrt valet mellan
fingerskivor i metall och bakelit?

När pågick tillverkningen av dessa?
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Telefonapparater på auktion
Björn Tång
I naturskön omgivning ligger Vekhyttan,
Kvistbro socken i Örebro län. Där hölls
lördagen den 4 september 1971 tidernas
auktion på allehanda sköna ting, samlade
under en 40-årsperiod av sågverksägare
Helge Svensson som avled tidigare i sommar
och vars dödsbo nu avvecklade samlingen.
Detta var verkligen en auktion av det
mindre vanliga slaget, både vad beträffar
mängden av föremål och ovanliga sådana.
Där fanns t.ex. spelautomater, klockor, telefonradio, vapen och en kanon samt mitt
bland allt detta en hembränningsapparat.
När jag på morgonen kom till platsen och
fick se den enorma mängd telefonapparater
som hängde på en lång ladugårdsvägg, blev
överraskningen stor och större skulle den bli
när jag fick se hur omfattande hela samlingen var. Vid en intervju på platsen berättades det att Helge Svensson av rent tekniskt intresse samlat allt detta från runt om i
landet hållna auktioner. Samlare och handlare från hela landet hade nu mött upp för att
göra fina fynd och de behövde knappast bli
besvikna.
Linjemästare Gösta Mållberg från Örebro
hade fått förtroendet att bevaka auktionen
för televerkets räkning. Avdelningsdirektör
Einar Malmgren från telemuseum hade
veckan innan rest ned för att se ut de teleföremål som var värda att bevaka.
Auktioner har ju blivit det verkliga folknöjet här i landet och det märktes minsann
på det närmare tusentalet förväntansfulla
personer som nu hade samlats på auktionsgårdens plan.
Klockan blev 10.30 och auktionen kunde
börja. Utropare Per-Olof Andersson, Värhulta som under ca 20 år verkat som auktionist hade aldrig tidigare ropat ut spelautomater och fotbollsspel, som han nu började
auktionen med. De såldes för ca 250 kr i

genomsnitt, vilket nog får anses som billigt.
Därefter såldes den stora vapensamlingen
innan det var dags för klockor, stora
stationsur och väggur av olika typer. Sedan
blev det TELEFONERNAS tur. Väggapparaterna gick först. Dyrast blev en LM telefon
AB 120 i polerad valnöt från början av
1900-talet. I en gammal prislista ser jag nu i
skrivandets stund att denna apparat år 1911
kostade 40 kr. Den inropades av LM
Ericsson för 600 kr.
Väggtelefonerna i trä, ca 20 st, höll sig i
prislägen 125-200 kr. 15-talet väggmodeller
i plåt blev billigare 40-150 kr. Ett 30-tal
bordsapparater i olika skick och utförande
såldes for 75-200 kr. Den finaste var nog en
BC 311 med fingerskiva från 1925 som såg
alldeles ny ut. Den var värd sina 200 kr.
Ringklockor, telur, skyltar och emblem m.m.
såldes för 30 - 40 kr.
För telemuseums räkning ropades in för
1085 kr. Enligt min mening väl använda
pengar. För dessa fick man en Belltelefon
från 1880-talet för 450 kr. Den för övrigt
äldsta apparaten som ropades ut.
LM: s "järnvägstelefon" AB 2105 köptes
för 275 kr (år 1911 kostade den ny 63:-). En
jättestor induktor 100 kr och en kristallmottagare 60 kr förvärvades också.
Slutligen det verkliga fyndet. En proppväxel från 1911 för 10 ledningar i skick som
ny köptes för 200 kr. Jag vill här nämna att
vid besök den 8 september i Arjeplogsområdet inför landets helautomatisering i
juni 1972, närmare bestämt på gården
Hällebacken, såg jag den här växeln
användas av fru Svea Lundkvist för manuell
koppling av byns 5 abonnenter. Den är nu
landets i bruk varande äldsta växel.
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Denna artikel har tidigare publicerats
i Verket och Vi nr 7 1971

Linjemästare Gösta Mållberg som var
Telemuseums ombud vid auktionen.

Känns den igen?
Henrik Lundin
På en telefon i Ole Jacobsens samling sitter en
liten lapp. Apparaten får endast anslutas till
Stockholm Allmänna Telefonaktiebolags nät
(SAT). Orsaken till detta tror jag är den man
kan läsa på sid 344 i Hemming Johanssons bok
om Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson (se
bilden nedan). De av oss som köpt en nutida
"smartphone" har säker upplevt att telefonen
varit låst till en viss operatör. Som min gamla
lärare i realskolan sa: "Ingenting nytt under
solen, samma randning i kjolen."
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Bästa läsekretsen av Phonetiken
Till vad användes "mojängen" som
visas på de två bilderna till höger?
Redaktionen tar tacksamt emot svar

Bilden ovan föreställer ett antal STSF-medlemmar uppställda för fotografering under min
modellblanktrådslinje vid stugan. Vill härmed framföra ett senkommet tack till Tommy
Sundgren, Anders Järvenpää, Roger Karlsson, Mats Andersson, Björn Lindblom, Bo Byman,
Nils-Erik Gustafsson (står bakom Bo), Jan Wirström, Ulf Elfving samt Magnus Thörnberg som
till min stora glädje deltog i ”linjebesiktningen” efter årsmötet i Gävle den 27 maj 2017.
Raimo Kultala

Nr 4 av Phonetiken 2017 har manusstopp 19 november och utgivning 12 december / Red

