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Ordföranden telefonerar 
Jan Wirström  

Återigen har vi haft ett trevligt höstmöte.  
Rekordmånga deltagare och många som sålde 
medhavda teletekniska apparater, mest tele-
foner. Även STSF lyckades minska sitt lager 
och öka på sin kassa. Men håll ut, vi har 
mycket kvar i vårt lager….. Vi fick också se 
flera intressanta och roliga filmer från gamla 
Televerket. Vår medlem Magnus Thörnberg 
agerade biografmaskinist. 

Tack Göran Hesselgren för att du tog emot 
oss i dina fina lokaler och i din privata biograf.  
Det är få av oss medlemmar förunnat att ha en 
egen biograf med flera salonger. Och naturligt-
vis tack även till Ingegerd som serverade en 
suverän lunch. 

På höstmötet utsågs Henrik Lundin till 
hedersmedlem som tack för mycket stora in-
satser för STSF.  Mer om detta på sidan 5. 

Under hösten har vi också intensifierat 
rekryteringen av nya medlemmar.  Jag har ju 
tidigare flera gånger påmint om hur viktigt det 
är att vi föryngrar vår medlemskader och nu 
verkar det ha haft effekt. Vi har nu blivit några 
fler, men vi ska bli många till! 

Dela ut flyers, berätta om vår fina och unika 
förening i alla sammanhang där du deltar!  
Flyers får du av föreningen, ring eller maila. 

Många av oss medlemmar har ett stort 
intresse av telehistoria och en del är även stora 
samlare av framförallt äldre telefonapparater.  
Men man behöver inte vara samlare för att vara 
med i vår förening.   

Vad är då en samlare för person? Man 
brukar säga att det finns tre huvudkategorier. 

1. Man är genuint intresserad och road av sina 
samlade objekt. 

2. Spelar egentligen ingen roll vad man samlar 
på. Det är organisationen, systematiseringen 
och klassificeringen som är det viktiga. 

3. Man samlar för att den ekonomiska värde-
ökningen är det viktiga 

Men vi i STSF tillhör naturligtvis kategori 1. 

Jag önskar också att vi alla medlemmar letar 
igenom våra gömmor av telefondetaljer och 
andra teletekniska prylar. Jag är helt övertygad 
om att just du har många grejer som du kan 
dela med dig av, sälja eller byta. Använd 
Phonetiken och sälj, byt eller köp! Det är ju 
gratis att annonsera och du når ju likasinnade.   

Jag tycker också det vore trevligt om du 
kunde berätta lite om dig själv. Har du något 
kul att berätta om t.ex. ditt yrkesliv, är det 
något speciellt samlarobjekt som du har en 
historia kring eller kan du bidra med någon 
teknisk historia. Jag tror att vi alla inom för-
eningen har något att dela med oss av. Om du 
är ovan vid att skriva så hjälper vi gärna till 
med texterna. Ring, skriv eller maila till Henrik 
Lundin, Rustan Gandvik eller någon av oss i 
styrelsen. Vi ser fram emot ditt bidrag. Och 
innan dess ber jag att få önska alla medlemmar 
en riktigt god jul och ett gott nytt telefonår! 
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Kassörens koll 
Rustan Gandvik  

När julen nu närmar sig vill kassören i korthet 
bara förtälja att vi haft en god och glädjande 
tillströmning av nya medlemmar under hösten. 
Sedan föregående listning har Lars Hammar-
ström i Göteborg, Kjell Odelberth i Segeltorp, 
Thomas Carlsson i Upplands Väsby samt Bengt 
Gunneby i Bergshamra blivit medlemmar som 
vi hälsar varmt välkomna. Medlemsantalet har 
därmed stigit till 179.  

Till julnumret av Phonetiken hör som van-
ligt fakturan på kommande årets medlems-
avgift. Står det 0 kronor på din faktura så skall 
du inte betala. Alla övriga har som vanligt tiden 
fram till den siste februari på sig. Nu blir det 
som vanligt en informell tävlig om vem son 
betalar först.  

Ny hedersmedlem 
Styrelsen  

Hedersmedlem är det mest ärofulla man kan 
vara i vår förening. Under vår snart 25-åriga 
existens har denna värdighet fram till nu 
innehafts av 4 medlemmar. 1995 utsågs Hans 
Lindberg, föreståndare för LM Ericssons 
minnesgård i Värmskog, till vår förste heders-
medlem efter de mycket uppskattade arrange-
mangen vid det första årsmötet på denna plats.  

Näste hedersmedlem var Gösta Thames, 
ingenjören bakom bl.a. Ericofonen samt flitigt 
deltagande med föredrag vid våra möten och 
artiklar med spännande innehåll. Han blev vår 
hedersmedlem 1997. Göstas stora intresse och 
omfattande kunskaper om telefon- och växel-
historia kom STSF till godo även på så sätt att 
han donerade forskningsmaterial till vårt arkiv. 

Georg Ek i Denver, USA blev vår hedersmed-
lem år 2000 och är så fortfarande. Han verkade 
för att etablera våra kontakter med de amerik-
anska föreningarna.  

Vår fjärde hedersmedlemmen var K.V. Tah- 
vanainen som knappast behöver presenteras. 
Han höll fängslande föredrag vid flera års-
möten, gjorde stora insatser för Telemuseum 
samt författade åtskilliga böcker om telehistoria 
och mängder av historiska artiklar i Televerkets 
publikationer. Han blev vår synnerligen kvali-
ficerade hedersmedlem år 2006. 

Vid årets höstmöte tillkännagav ordföranden 
att styrelsen beslutat utse Henrik Lundin till 
föreningens femte hedersmedlem. Det var vid 



-  5  - 

en träff mellan några telefonsamlande entusi-
aster den 8 sept 1993 som tanken väcktes om 
en förening. Vem som kom med idén är något 
oklart, med det var Henrik som fick hjulen att 
börja snurra, skrev brev med inbjudan till pre-
sumtiva intresserade och organiserade mötet 
den 9 april 1994 då föreningen bildades form- 
ellt. Som en bevisligen rask och framgångsrik 
”skrivkarl” blev Henrik vald till STSF:s förste 
sekreterare och var så till 1999. Föreningens 
ordförande har han varit 2005-2011 och är 
sedan 2011 redaktör för Phonetiken. Alltsedan 
1994 är Henrik föreningens oförtrutne idégiv- 

are och ”motor”. Vi har läst hans otaliga 
Phonetikenartiklar om stort och smått, till en 
början under rubriken ”Henriks Hörna”. Med 
stor energi drev han 1998 års projekt för att på 
film dokumentera Ericssons äldre telefonappar- 
ater och sprida filmen både in- och utomlands. 
Henriks engagemang för telehistoria utanför 
STSF kan vi även beskåda i det kulturhistoriska 
telenätet på Skansen, nu senast utökat med en 
växelstation. Vi hoppas att ännu ett projekt som 
Henrik i högsta grad brinner för – faktainsam-
lingen om svenska telefoner – kan bli verklig-
het och komma till publicering i någon form.

Ordförande 
Jan Wirström 
överlämnar 
diplomet till 
till vår nye 
hedersmedlem 
Henrik Lundin 
vid höstmötet 
den 21 oktober 
2017.  

Phonetikens utgivningsplan 2018 
Redaktionen  

nr manusstopp utgivningsdag nr manusstopp utgivningsdag 

1 18 februari 20 mars 3 19 augusti 11 september 

2 13 maj     12 juni 4 18 november 11 december 
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Allmänhetens telefon 
Leif Kindahl  

Jag har hittat intressanta kontraktsformulär i 
Tekniska Museets arkiv. I början av förra seklet 
fanns ett stort sortiment av olika teletjänster 
som telegrafverket lade ut på kontrakt.  

Ett av tjänsterna var att du kunde teckna ett 
avtal med Telegrafverket om att hålla en All-
mänhetens telefon. En telefon i din butik eller 
kanske i förstugan till din bostad som Tele-
grafverket monterar och som du sedan lånar ut 
mot betalning. Du och Telegrafverket delar på 
intäkterna. I kontraktsvillkoren ingick att du 
skulle övervaka att de telefonerande betalade 
rätt. En anvisning med taxorna skulle sitta vid 
telefonen. 

På sid 15 i Phonetiken nr 3 2008 behandlas 
Allmänhetens telefon på 1880-talet. För tio öre 
kunde man då låta kunderna nyttja telefonen i 
butiken. Det kunde jämföras med att 10 öre då, 
motsvarade 6 kronor köpkraft idag, och 10 öres 
lön då, motsvarar 103 kronors lön för en 
industriarbetare idag. Artikeln funderade över 
hur vanligt det kunde vara att nyttja en sådan 
möjlighet då. 

Arkivfyndet som nämndes ovan är från 
1910-talet och då kostade fortfarande ett lokal-
samtal 10 öre från en Allmänhetens telefon. 
Men nu motsvarade beloppet 5 kronor i dagens 
köpkraft, och 58 kronor i lön för en industri-
arbetare.  

Den skylt med taxan som apparatinne-
havaren satte upp bredvid telefonen innehöll 
även en finstilt beskrivning av hur den inbe-
talade "förmögenheten" skulle fördelas. Där 
kunde man således läsa: 

"Avgiftsbössas innehåll fördelas enligt följande 
grunder:  

Då bössan är uppsatt hos abonnent: 
hälften till abonnenten och en fjärdedel till 
vederbörande växelstationsföreståndare, om 
ledningen betjänas å växelstation;  

hos enskild person, icke-abonnent: en 
fjärdedel till denna och en fjärdedel till veder-
börande växelstationsföreståndare;  

å växelstation: hälften till föreståndaren.  

Återstoden av innehållet tillfaller i samtliga 
fallen telegrafverket 

De under 2:o och 3:o utgående 10-öres 
tilläggsavgifterna tillfalla vid abonnerad 
apparat abonnenten och fördelas i öfvriga fall 
enligt kontrakt. 

Person som, utan att vara genom bud-
sändning kallad till telefonsamtal, använder 
apparaten för emottagande af sådant, skall 
erlägga en afgift för samtalet af tio (10) öre, 
som jämväl nedlägges i ofvan nämnda afgifts-
låda. 

Samtal enligt 2:o och 3:o få ej pågå längre 
tid än 6 minuter, om annat samtal är vid denna 
tids utgång begärt å ledningen." 

Ord och inga visor. Undras hur ofta man fick 
besök av någon "ringare" 

Illustration på följande sida: Telefonitaxa för 
Allmänhetens telefon. Något beskuren. 
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En variant av Dialog 
Urban Jansson  

I Phonetiken nr 3 2017 visade Michaël Sten-
berg bilden här nedan på en Dialog och frågade  

vad är historien bakom denna fingerskiva?

Jag tror mig känna igen flera saker angående 
telefonen på bilden. 

Det kan vara en Dialog 400 (eller DLG400… 
som artikelnumret var). Apparaten var ett ut-
vecklingsprojekt för att göra produkten Dialog 
billigare, dvs enklare att tillverka med billigare 
material. Produkten lanserades aldrig utan det 
slutade med att produktionsverktygen såldes till 
Argentina (troligtvis Ericsson själva). Man 
startade produktion där. Om det är en Dialog 
400 ser man också skillnaden mot den ur-
sprungliga Dialogen, då designen är en aning 
förändrad. 

Till den nya produkten utvecklades en ny 
typ av fingerskiva med enkelkam för pulserna 
och mestadels i plast. Denna saknade centrum-
skruv.  

Man utvecklade också en helt ny typ av 
klyka som kom att användas i bl.a. Ericofon 
700. 
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Buggning i Botkyrka 
Dag Unevik  

Jag fick på 1980-talet samtal från en bekymrad 
linjemästare på telestationen där, söder om 
Stockholm. Man hade observerat att vissa sam-
talsräknare stegade fram onormalt fort, som vid 
den högsta utlandstaxan. Samtidigt hade det 
kommit klagomål på väldigt höga teleräkningar 
från vissa kunder som enligt egna uppgifter 
aldrig ringde några utlandssamtal. 

Det här lät ju mycket misstänkt. Vid kont-
roll av de drabbades adresser visade de sig 
sammanfalla på en och samma adress. Ett stort 
bostadshus från Miljonprogrammets dagar. 

Vi åkte dit för en närmare kontroll av läget. 
I nedersta planet fanns en mycket lång gång 
med källarkontor på båda sidor. I taket på en 
kabelstege gick diverse kablar och bland dem 
Televerkets. Det enda raka blev att avsyna tele-
kablarna och efter en hel del letande hittade vi 
ett ställe där kabelmanteln var uppskuren och 
ett par ledningar påkopplade på ett av paren. 
Ledningarna gick att följa in i ett källarut-
rymme där de slutade. Någon telefon gick inte 
att finna och naturligtvis inte heller någon 
tjuvringare.  

Vi fick ta en ordentlig funderare på hur man 
skulle kunna komma vidare. Den här syndaren 
måste ju tas på bar gärning, med byxorna nere 
så att säga. Man kunde ju inte ha en televerkare  

dygnet runt vid samtalsmätarna så lösningen 
fick bli okonventionell och förmodligen olag-
lig. Ändamålet helgar medlen! 

Vi monterade upp en helt vanlig hörtelefon-
kapsel, väl dold, i det aktuella utrymmet och 

kopplade den till ett ledigt par i en av telekab-
larna. På telestationens korskoppling anslöts 

ledningsparet till ett annat ledigt par till linje-

mästarens bostad och kopplades in i en för-

stärkare med högtalare. En hörtelefon kan ju 

som bekant fungera även som mikrofon. 

Det tog inte mer än någon dag innan linje-

mästaren hörde ljud från källarutrymmet där 
någon kopplade in en telefon och ringde till 

Sydamerika, Chile om jag inte minns fel. 

Lämpligt nog skedde detta på kvällen. Det blev 
ett snabbt samtal till polisen som kunde gripa 

förövaren på bar gärning. Underligt nog 
frågade inte polisen hur det hela gått till. Man 

kanske hade sina misstankar men var fin-

känslig nog att inte fråga. 

Hur den här affären avlöpte rent rättsligt är 

inte känt men jag kan tänka mig att Televerket, 
och kanske även de drabbade abonnenterna, 

krävde någon form av skadestånd. Något sorts 

straff bör väl tjuvringaren också ha fått. I vart 
fall upphörde samtalen till Sydamerika.

Tillägg om Jönköping 
Jari Ruotsalainen  

I förra numret av Phonetiken skrev jag om de 
50 första telefonnumren i Jönköping. Jag har nu 
även funnit en förteckning i 1886 års adress-
kalender för Jönköpings stad och omnejd och 
där framgår att Olbergs & Hånell hade telefon- 

nummer 13. Det högsta använda numret var 61 
och telefonisterna, eller twänne fruntimmer som 
de kallades, var fröknarna E. Almstedt, Brunns-
gatan 9 och Elin Hörndahl, Klostergatan 12.
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Befriad ur förrådet 
Fredrik Roos  

Telia har under en längre tid haft en 
gammal snörväxel stående i ett förråd i 
väntan på att någon skulle komma på 
vad man skulle göra med den. 

 Under oktober månad i år beslutade 
man till sist att flytta upp växeln till 
konferenscentret på plan 7 på Telias 
huvudkontor i Solna. Där utgör växeln 
en historisk kontrast till den i samma 
lokal stående demoanläggningen för 
det framtida 5G-mobiltelefonisystemet.  

Snörväxeln är enligt uppgift av typ 
Sb med 200 dubbelledningar och till-
verkad av LM Ericsson & Co i Stock-
holm 1897. 

En svårsåld telefon 
Rustan Gandvik  

Vår medlem Jari Ruotsalainen har gjort redakt-
ionen uppmärksam på nedanstående annons, 
införd i Borås Tidning den 21 april 1888.  

Det var uppenbarligen inte helt lätt att sälja 
denna telefon. Annonsen upprepades nämligen 
i samma tidning även den 19 och 26 maj samt 2 
juni.  

Som tidigare skrivits i Phonetiken (nr 3 
2014) var det Hakon Brunius som tog initiativet  

till det första telefonnätet i Borås. I Phonetiken 
nr 3, 2004 publicerade vi första delen av Klas 
Sondéns uppsats från 1892 ”Ett kapitel i 
Sveriges telefonväsendes utvecklingshistoria”. 
Sondén påstod där att det var den s.k. lek-
sakstelefonen som ”gav uppslag till ett litet 
telefonnät ─ i Borås ─ utan tvifvel det första i 
riket". Men faktum var att till det nät som sattes 
i drift i Borås i augusti 1882, hade ”ingeniör 
Hakon Brunius tillwerkat alla de erforderlige 
apparaterna”. Sondéns påstående om leksaks-
telefoner verkar kuriöst. Hursomhelst ─ om en 
annons som denna skulle dyka upp i Phone-
tiken så skulle den inte behöva upprepas. 
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Att bygga inomhusledning som för 120 år sedan 
Leif Kindahl  

Inför att förse telenätet på Skansen i Stockholm 
med ändstation och manuell växel blev det 
aktuellt att komplettera det befintliga nätet med 
ytterligare tre telefonledningar. 1) En ledning 
till postkontoret, delvis för att telestation och 
post delar samma byggnad. 2) En ledning till 
allmänhetens telefon placerad på telestationen. 
Den kan användas av personer, som själva 
saknar abonnemang, för att ringa eller ta emot 
samtal. 3) En ledning till växelföreståndarens 
bostad. Med denna installation blir det över-
skådligt att demonstrera hur uppkoppling av ett 
samtal går till. Åskådarna kan samtidigt se och 
höra vad som sker hos de två telefonenterna 
samt i växelrummet. 

Vi ville ta tillfället i akt att montera inom-
husledningarna för de tre nya apparaterna på 
olika sätt för att visa telemontage från tiden 
innan man börjat nyttja kabel. Vi beslutade 
montera inomhusledningen mellan växel och 
postkontor med trälist. De båda övriga 
ledningarna med tvinnade bomullsomspunna 
trådar monterades på porslinsknoppar. Post-
ledningen måste dras genom såväl en vägg som 
genom golv-tak i ett våningsplan. Phonetiken 
har behandlat inomhus ledningsmontage vid två 
tidigare tillfällen, i nr 2 1998 och i nr 4 2006. 

Skansens snickeri gjorde lämpade lister för 
montaget. Den undre listhalvan har ett tvärsnitt 
om 20 x 5 mm och är försedd med två rännor 
för trådarna på 12 mm avstånd. Den övre 
listhalvan har fått fick en dekorativ profil med 
hyvel. Listerna levererades i tvåmeterslängder 
och vi beslöt att behålla dem så långa som 
möjligt. Det visade sig nog vara ett misstag. 
Det blev svårt att lägga ledartrådarna (0,5 mm 
diameter) i sina rännor utan att de fjädrade upp 
lite här och var då vi kom till änden av de långa 
listerna. Det hade troligen varit bättre att ha 
listerna i mindre längder, kanske en aln. 
Problemet löstes här med hjälp av en otidsenlig 

limpistol så att en klick lim var fjärde tum höll 
de vrånga trådarna på plats. 

När vi gick genom golv och väggar lät vi 
trådarna gå in i listen underifrån genom hål ett 
par cm bortom listens ände. Därmed blev de 
nakna trådarna inte åtkomliga av misstag för de 
boende.  
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De övriga installationerna av inomhusnätet var 
mindre komplicerade. Ledningar med tvinnade 
bomullsomspunna trådar fanns att köpa och 
likaså porslinsknoppar. 

Referenser: 

Blomquist, John  Instruktioner för montage och 

skötsel af elektriska anläggningar

Gleerups, sid 69-   (1897) 

Wijkander, Aug.   Elektroteknikens grunder

Gleerups, sid 264-265  (1900)

Ledningen som försvinner till höger ur bilden går till  
allmänhetens telefon. Den till vänster går till växel-
föreståndarens telefon.        

Anslutning av växelföreståndarens 
telefon och dess batteri till ledningen. 

Önskas
Snören till BLÅ och GRÖN Kobra/Ericofon. 

Jan Wirström  070-715 67 05 eller 
jan@wirstrom.se 

Televerkets elektroniska tremyntstelefon för 
1 kr, 50 öre och 25 öre. Skick har ingen be-
tydelse. Enda kravet är att myntinkasten för 
alla tre myntsorter är ok. 

Fredrik Roos  070-510 56 57 eller 
fredrik.roos@teliacompany.com 

Önskas
Wincrantzlur 

Terje Eriksson  070-317 97 40 eller 
backstugan@hotmail.com 

Fungerande videokamera för Video-8 systemet. 
Jag ska kopiera över band till hårddisk eller 
laptop. Någon som har en sådan som ligger och 
skräpar? Helst i stockholmstrakten och gärna i 
närheten av Ljusterö. Jag har utrustning för 
kopiering av DV-band, alltså de sista med 
kassetter, om någon har behov av detta. 

Dag Unevik  0730-71 16 10  eller
dag.unevik@gmail.com 
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Telefonkiosker – Livet efter detta! 
Olle Åberg  

Vi har väl alla undrat om det finns ett liv efter 
detta. För våra kära telefonkiosker finns det 
bevisligen. Men först – vad är  en telefonkiosk? 
Wikipedia upplyser om att en ”Telefonkiosk är 
en liten kur med en telefon på allmän plats, vid 
torg eller på annat trafikerat ställe, från vilken 
allmänheten mot avgift kan utväxla telefon-
samtal. Som betalningsmedel används telefon-
kort, kontokort eller mynt.” 

Den klassiska röda brittiska telefonkiosken 
(Red telephone box) ritades av arkitekten Giles 
Gilbert Scott. Förutom i Storbritannien åter-
finns denna modell på Malta, Bermuda och 
Gibraltar samt tidigare brittiska kolonier och 
medlemmar av Samväldet. Dess röda färg 
valdes för att göra den väl synlig. Modellen 
skapades i sin första version år 1924 i samband 
med en tävling för att ta fram en ny modell i 
London efter kritik mot den variant som Gene-
ral Post Office använde. 

Kiosktypen fick en större spridning utanför 
London i och med modellen K6 som togs fram 
1935. Av denna tillverkades tusentals som ut-
placerades och ersatte de flesta sedan tidigare 
existerande kiosker. När K6-modellen intro-
ducerades fanns 19 000 telefonkiosker och fram  

till 1980-talet tillkom många tusen kiosker. 
1980 fanns det cirka 73 000 telefonkiosker i 
Storbritannien. 

I samband med drottning Elizabeths tillträde 
1954 förändrades designen av den kungliga 
kronan som pryder varje kiosk.  

1959 följde utvecklingen av en ny modell 
men arbetet slutade på prototypstadiet. 1968 
lanserades en modern variant, modell K8 som 
ritades av arkitekten Bruce Martin. 11 000 ex-
emplar tillverkades och de kom framförallt att 
ersätta den klassiska modellen i de fall gamla 
kiosker inte längre gick att reparera. K8-mod-
ellen går också i en något ljusare röd färg, 
Poppy Red. 

Modellen har senare ersatts av KX-serien i 
olika utföranden. Cirka 2000 kiosker av den 
klassiska modellen finns kvar i bruk, främst ute 
på landsbygden. Många har sålts vidare och har 
nya användningsområden, t.ex. som plats för att 
byta böcker. Men det finns även andra spänn-
ande nya användningsområden vilket framgår 
av bilderna från ett besök i London i oktober. 
För att reparera smartphones är en gammal tele-
fonkiosk yteffektiv och välplacerad. 

I denna kö till åter- 
vinningen står några 
i väntan på nya tider 
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Telefonkiosk som bankomat 

Telefonkiosk som souvenirförsäljare 

Telefonkiosk i ny karriär som wifi-kiosk 

Telefonkiosk som smart reparationsverkstad
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Informell invigning av proppväxel DE20 
Henrik Lundin  

Den 23 november i år hölls en liten invignings-
ceremoni i Posthuset på Skansen. Då var änt-
ligen växeln inkopplad och på plats. Skansen-
chefen John Brattmyhr ringde från postexped-
itionen och kopplades till allmänhetens telefon i 
övervåningens hall av ”telefonisten Leif”. Sam-
talet gick utmärkt och avringning sköttes före-
dömligt. 

Detta teleprojekt startade 2002 och blank-
trådsnätet blev klart och invigt 2005. Projektets 
fortsättning, med inkoppling av en växel, blev 
lagd på is i många år. Föreningen TKHV (Tele-
KulturHistoriska Veterangemenskapen), med  

Yvonne Niia i spetsen, hade länge en växel på 
lut men Skansen tvekade då frågan om nödut-
rymning av övervåningen var svårlöst. Den är 
ännu ej löst så besöksantalet till övervåningen 
är maximerat till fem (5) personer åt gången. 

Cortina Lange från Skansen och Ove Alm 
från Telia kunde skymtas i vimlet. Det var tack 
vare Cortina och Ove som detta projekt kunde 
bli verklighet. De beslut de tog år 2004 gjorde 
dagens invigning möjlig. Ett stort TACK till de 
båda från Leif och Henrik. 

Festligheten avslutades med kaffe och tårta i 
barnmatsalen på Högloftet. 

                         Växelföreståndarens rum på övervåningen i posthuset på Skansen  
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  Växelföreståndarens vackra lilla arbetsbord Ove Alm från Telia (tidigare vd för Skanova) 
prövade på att vara ”allmänhet” vid Allmän-
hetens telefon  

         Två tillfälliga posttjänstemän: Hans Brattmyhr (chef för Skansen) och Henrik Lundin
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En 80-åring still going strong 
Anders Gustafsson & Göran Kihlström, TELESEUM  

Under 2017 uppnådde en av de mest spridda 
produkterna inom sambandsmaterielområdet 
den aktningsvärda åldern av 80 år. Jubilaren 
är den under årtionden av hundratusentals 
soldater använda Telefonapparat m/37, mest 
känd som ”Fältapan”. 

Efter många försök fastställdes telefonapparat 
m/37 i fältmässigt utförande med bärrem. Den 
hade mikrotelefon med tangent, inbyggd signal-
induktor och ringklocka, samt summer. Appa-
raten blev successivt införd i armén och seder-
mera i hela försvaret som gemensam telefon-
apparat m/37 i fältmässigt utförande. Fälttele-
fonapparat m/37, populärt kallad ”fältapan”, är 
en robust telefon tillverkad av Ericsson efter en 
tysk förebild. 

Telefonen utvecklades ursprungligen i två 
varianter, en för enbart lokalbatterinät (LB-nät, 
m/37B) och en med CB-omkopplare (m/37A) 
för användning i centralbatterinät (CB-nät). 
Denna telefon kunde kompletteras med en 
fingerskiva som gjorde det möjligt att ansluta 
till automatiserade nät (AT-nät). Apparaten har 
egen strömförsörjning med torrbatterier. Låda 
och lock är av bakelit och innanmätet hålls fast 
med två kraftiga skruvar på lådans långsidor 
och en på kortsidan vid hålet för veven. 

Handmikrotelefonen är försedd med en 
tangent, som vid tal hålls intryckt och kopplar 
in batteriet så att mikrofonen får ström. Lägger 
man mikrotelefonen ifrån sig kopplas batteriet 
bort. 

I lådan ryms löstagbar vev, handmikrotele-
fon, extra hörtelefon, skruvmejsel samt batt-
eriet. Enheten bärs med den medföljande axel-
remmen. På lådans lock finns en bokstav-
eringstabell och ett skrivplån. 

Telefonen strömförsörjdes ursprungligen 
med ett 3-voltsbatteri med militär beteckning 
B3a, senare ersatt med två 1,5 volt standard- 

celler typ IEC R20 i en bakelithållare som 
passar i telefonens batterifack. B3a-batteriet 
räckte till ca 20 timmars oavbrutet pratande. 
Dagens R20-batterier har högre kapacitet och 
drifttiden blir ännu längre. 

Fälttelefonen är försedd med ringklocka, 
vevdriven generator (vevinduktor) för att akt-
ivera klockan hos mottagaren samt summer. 
Summern aktiveras med en tryckknapp och ger 
en ton i hörtelefonen i förbindelsens andra 
ände. Den kan användas för att påkalla upp-
märksamhet utan att påverka eventuella mellan-
liggande växlar. Knappen kan även användas 
som en primitiv telegraferingsnyckel för att 
med morsealfabetet överbringa ett meddelande 
i sådana fall då förbindelsekvaliteten är så dålig 
att tal inte fungerar. Räckvidden kan på så sätt 
utökas, eftersom tonsignaleringen tränger fram 
bättre än tal. En förutsättning är naturligtvis att 
berörd personal är telegraferingskunnig. 

Apparaten kunde användas för både lokal-
batterisystem LB och centralbatterisystem CB. 
CB användes då apparaten var kopplad till 
Televerkets nät varvid LB/CB-omkopplaren 
skulle stå i LB-läge vid telefonering och sedan 
ställas om till CB vid avringning (viloläge). Det 
var dock svårt för signalister och andra an-
vändare av telefonen att förstå detta. På 1940-
talet modifierades apparaten så att den försågs 
med en klyka, som handmikrotelefonen kunde 
läggas på (Tfnapp MT). 

För nutidens användare av mobiltelefon är 
detta självklart, det var det inte på 1940-talet. 

I CB-system används inte vevinduktorn för 
påringning, utan anrop görs genom att man 
lyfter handmikrotelefonen från klykan och 
trycker ned LB/CB-knappen. Slutsignal ges 
genom att man lägger tillbaka handmikrotele-
fonen på klykan, varvid LB/CB omkopplaren 
trycks upp igen. Vid användning i lokalbatteri- 
nät skall omkopplaren alltid stå (spärras) i LB- 
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läge. Vid CB-nät strömförsörjs nätet visserlig-
en från telefonväxeln, men fältapparatens 
mikrofon och summer kräver fortfarande att 
batteri finns monterat, beroende på att den en-
het i telefonen som behöver energi, dvs mikro-
fonen, aldrig har metallisk kontakt med linjen. 

Kopplingsschema för telefonapparat m/37 A 

I LB-läget är ringklockan kopplad direkt över 
linjen. Talet går via kondensatorn Ch över 
LB/CB-omkopplaren ut på linjen via pol-
skruven La och via ”omkopplaren” vid ring-
induktorn till polskruven Lb. 

I CB-läget används apparatens ringklocka 
som en induktans i serie med kondensatorn Ch 
för att inte belasta linjen. Kondensatorn medger 
att växelströmmarna vid en inkommande ring-
signal påverkar ringklockan, och när telefon-
isten lyfter på luren och trycker ned LB/CB-
omkastaren till LB-läge, sluts den metalliska 
förbindelsen och stationen/växeln uppfattar det 
som ett svar, och samtal kan etableras. 

Av schemat framgår också att mikrofon-
batteriet ligger på den sida av transformatorn 
som är åtskild från linjen. 

Som tillbehör finns en fingerskiva, som kan 
kopplas i serie med linjen. Man kan då även 
ringa i automatiserade nät, ATN, allmänna tele-
fonnätet. Specialfunktioner i dagens elektron-
iska telefonväxlar som kräver stjärna, fyrkant 
eller R-knapp medges dock inte då telefon 
m/37-47 används. 

1. Fälttelefon m/37A med vridbar LB/CB- 
omkopplare  

2. Fälttelefon m/37B för enbart LB-anslutning  

3. Telefonapparat MT med klykfunktion, 
tidigare även benämnd Tfnapp m/37-47  

Fingerskivor 

Telefonapparat m/37, och den modifierade tele-
fonapparaten, är den telemateriel som det 
funnits flest av inom det svenska försvaret och 
med den största livslängden. Den har funnits i 
över 100 000 exemplar och den finns i viss mån 
fortfarande kvar efter 80 år. Den har också gått 
på export till ett flertal andra försvarsmakter. 
Det visar apparatens höga kvalitet och använd-
barhet. 
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Sprängskiss över telefonen 

1 Låda 

2 Lock 

3 Apparatinsats 

4 Bruksanvisning för  

     LB-CB-omkopplare 

5 Skruvmejsel 

6 Spårskruv 

7 Telefonvev 

8 Handmikrotelefon 

9 Hörtelefon 

10  Batterifodral med torrbatterier 

11  Lucka för batterier 

12  Bärrem

Under 70-80-talen gjordes ett antal studier och 
försök med inriktningen att ersätta telefon-
apparat m/37. Ett antal anskaffningar av appar-
ater för prov och försök genomfördes. Dock 
ledde inget av dessa till serieanskaffning. 

1987, då det var dags för 50-årsjubileum, 
genomfördes den 5 november ett minisemin-
arium vid StabSbS i Enköping med ett stort 
antal sambandsföreträdare från hela försvars-
makten. Bland de frågor som behandlades vid 
en paneldiskussion var hur framtidens sam-
bandsmateriel kunde tänkas bli på olika nivåer 
inom försvaret. Det förekom idéer om att det 
trådbundna sambandet med fälttelefoner skulle 
finnas kvar under mycket lång tid men också 
om att de då relativt nya mobiltelefonerna 
skulle dominera inom en nära framtid. Nu när 
vi vet hur det blev kan man konstatera att när vi 
1994 introducerade TS 9000 så fanns både tråd- 
och radiobaserade lösningar med. Det fanns 
också nya digitala fälttelefoner, dock kanske 
inte så robusta som den gamla ”fältapan”. 

Telefonapparat m/37 är den enda telefon-
apparaten som idag kan användas för punkt-till- 
punktförbindelser och användes så sent som  

under Afghanistaninsatsen vid en förbindelse 
mellan svenska och amerikanska enheter. 

Det är mycket ovanligt att telemateriel har 
så lång tid i aktiv tjänst. Telefonapparat m/37 är 
här ett klart lysande undantag. Den normala 
livstiden för modern telemateriel, som utveck-
lades på 70-talet, var ansatt till 15 år. Sedan den 
tekniska utvecklingen tog riktig fart med PC 
och mobiltelefonin etc så är livslängden dock 
mycket kortare, i vissa fall bara 3-5 år. 

Telefonapparat m/37 har verkligen gjort en 
mycket framstående insats för det svenska för-
svaret under hela 80 år. 
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Höstträffen 21 oktober på biograf Sländan 
Björn Lindblom  

I ett strålande höstväder inväntar jag 10.05- 
bussen med Bosse Byman till Cityterminalen. 
Dagen till ära i telehjälm, hängselbyxor och 
TIF:s T-shirt i teleorange kulör. Även iklädd 
den grå s.k. skarvarvästen som fanns tidigare. 

Japp, där kommer bussen. Dags för över-
raskningen! Ur bussen kommer c:a 30 lätt för-
friskade damer i 40- till 50-årsåldern! Jag har 
aldrig blivit så uttittad i hela min telekarriär! 
Sist kommer Bosse med ett leende och ut-
brister… ”Va´me brudar!” Hoppas verkligen att 
dom fick en lätt kulturåterblick, när de möttes 
av en televerkare i enskild ställning! 

Såklart hade jag tänkt ut lite kul vägval när 
vi åkte ut till Riksten. Telefonplan förstås, sen 
småvägar i Älvsjö och Huddinge. Lite tidigt 
kommer vi till Riksten. Som alltid ett mycket 
trevligt bemötande av ”Phonetiker” i STSF. I 
en väl anpassad lokal är uppackningen redan 
igång inför den traditionella marknaden. 

Ordförande Jan Wirström hälsar oss väl-
komna och vi intar en lunch bestående av lax 
alternativt rostbiff. Då dyker Ulf Collovin upp 
direkt från Arlanda efter en utlandsresa i Syd-
amerika. Det är nog den längsta resa någon 
medlem gjort för att komma till STSF:s möten! 
Efter det berättar ordförande om de heders-
medlemmar som vi haft och har i föreningen. 
Efter ett gediget arbete på alla plan, hedras 
Henrik Lundin och får mottaga diplom till 
applåder. 

Ca 13.00 beger vi oss till bion för visning av 
tre telehistoriska filmer ”Automatik för milj-
oner”, ”Hälsingborg, var god dröj” samt ”Var 
god koppla riktnummer”. Vilket gediget hant-
verk telefoni är! 

Efter filmerna en guidad tur i Göran Hessel-
grens samling av biografmaskiner och mycket 
annat. Därefter intogs kaffe och morotskaka i 
en miljö av kameror för film och foto och tids- 

typiska filmaffischer. Kl. 15.00 startade mark-
naden. Reservdelar, litteratur, nya telefoner i 
kartong, taxar, tunnor, proppväxel samt även 
delar till danska telefoner fanns att köpa. 

TACK för en KANONDAG! 

Väl mött framöver. 

Biografmaskinisten Magnus Thörnberg 



                  Göran Hesselgren visar upp sitt biografhistoriska museum 

   Förväntansfulla köpare strömmar in till försäljningen  

En riktig televerkare. Artikel- 
författaren Björn Lindblom. 

Värdparet Ingegerd & 
Göran Hesselgren 

Nr 1 av Phonetiken 2018 har manusstopp 18 februari och utgivning 20 mars / Red


