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Ordföranden telefonerar 
Jan Wirström

Jag hoppas alla haft en skön och avkopplande 
jul- och nyårshelg. Nu ser vi fram mot ett nytt 
kul telefonår med trevliga möten och hela fyra 
fullspäckade Phonetiken. Du utnyttjar väl våra 
annonser, helt gratis och till rätt målgrupp. 
Köp, byt eller sälj. Framförallt telelitteratur kan 
du köpa till en bråkdel av vad en del antikvariat 
vill ha. Jämför gärna. 

Har du tänkt på att vi telefonsamlare har ett 
alldeles eget språk. Överliggande kamaxel kan 
slänga sig i väggen. Vad sägs istället om detta 
…. den har flätade snören, kromade klangar 
och en lättvevad induktor .… Det är poesi i 
våra öron men fullständigt obegripligt för ut-
omstående. Jag roade mig för ett tag sedan 
bland några bekanta (de visste ej att jag är 
intresserad av telefoner) att testa några ord.   
Blänkare, flätade snören, klykfunktion, klangar, 
pupinspole, kolkorn, fallklaff, spiralmikrofon, 
fyrskruv, kordongmutter, lystringsfingerborg, 
snörlod, surr, reseinduktor. Eftersom jag är 
söderkis i Stockholm trodde de att blänkare var 
en sup! Pupinspole måste vara något med dam-
frisör!   Testa – du kommer att ha roligt. 

Sen har vi väl alla uppmärksammat telefon-
apparaterna i TV-serierna Fröken Frimans krig
och Vår tid är nu. Till Fröken Frimans krig har 
en av våra medlemmar lånat ut korrekta tids-
typiska apparater, både bordsapparat och vägg-
apparat  i trä. Kul när det blir helt rätt. Man fick 
t.o.m se hur tråd spikades upp på vägg.  

Tyvärr hade scenografen i Vår tid är nu
slarvat. Den gröna telefonautomaten (00-
29596) är av betydligt senare årgång. Rätt hade 
varit den svarta (CF596). Det enda rätta var att  

båda var för tioöringar. 

Så vill jag tacka Henrik Lundin för hans 
mångåriga arbete som huvudredaktör för Pho-
netiken. Vår layoutare Rustan Gandvik tar nu 
över som huvudredaktör och vi hoppas att 
Henrik fortsätter som stöd i det arbetet. Tack 
till er båda för ett mycket viktigt arbete! 

Sen hoppas jag vi ses på årsmötet lördag 
och söndag den 26-27 maj (se mer info på 
annan plats i tidningen). Då kommer vi bl.a. få 
möjlighet att se Tomas Söderbloms berömda 
samling i Lund och Berth Ingelssons mycket 
stora samlingar av telefonrelaterat och konst-
glas. Så håll undan alla andra åtaganden.  

För STSF är väl viktigast! 
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Kallelse till STSF:s årsmöte 26-27 maj 2018

Den förfrågan vi gjorde via e-post i februari visar på ett rekordstort intresse för det tvådagars 
årsmöte vi kommer att genomföra i Skåne. Vi kommer att dela upp visningarna i (troligen) två 
grupper. Grupp 1 är främst avsedd för dem som kan infinna sig i Lund på lördag kl. 11 t.ex. 
medlemmar i Skåne och Göteborgsområdet. Grupp 2 är främst avsedd för t.ex. bil- och tågrese-
närer från Stockholm och norröver. Programmet är som följer: 

Lördag 26 maj 

Kl. 11.00 : Visning för grupp 1 hos Tomas Söderblom, Sölvegatan 6, Lund. 

Före kl 14 bör alla i grupp 1, eller som har varit på resa, ha lunchat i egen regi. 

Kl. 14.00 : STSF:s årsmöte på hotell Lundia, Knut Den Stores torg 2.  

Kl. 15.15 : Visning för grupp 2 hos Tomas Söderblom. 

Under tid som inte upptas av visningar och årsmötet kan man t.ex. besöka domkyrkan och museer.  

Kvällen: Gemensam middag för de som så önskar. 

Till Lund kan man resa med tåg, bil eller flyg, t.ex. tåg Stockholm-Lund kl. 8.20-12.30 eller kl. 
9.20-13.30 (f.n. från 195 kr).    

Gångavstånd: Lund C till Hotell Lundia 300 m och vidare till Tomas Söderblom omkring 1000 m 
Karta kommer skickas till de som anmäler sig.  

Möjlig returresa t.ex. till Stockholm på kvällen: tåg Lund-Stockholm kl. 17.22-21.40 (f.n. från 195 
kr).  

Övernattning på vandrarhem/hotell i Lund eller annan passande ort. T.ex. har Hotell Lundia 
enkelrum från 845 kr (tel 046-280 6500). Vandrarhem finns i Lund från 395 kr.  

Söndag 27 maj 

För de som övernattat i Lund och/eller inte är bilburna kan det bli hyrd buss till Berth Ingelsson i 
Höjatorp  (5 km öster om Ängelholm) eller tåg Lund-Ängelholm kl. 8.21-9.16 med kompletterande 
transport till Berth. Antalet resenärer och ev. hjälp med biltransporter kommer avgöra färdmedel. 

Kl. 10.00 : Samling för grupp 2 hos Berth för att se hans stora samlingar av telefoner och konst-
glas. Första visningen är främst avsedd för dem som har lång hemresa. Efter lunch kl 12-13 blir det 
visning för grupp 1. Under dagen ska vi naturligtvis också klämma in vår populära baklucke-
loppis!  

För de som skall resa med tåg mot Stockholm kan det bli hyrd buss till Hässleholm där tåg avgår 
t.ex. 15.53, 16.53, 17.53 osv (f.n. från 475 kr). Det går även senare tåg. Alternativt kan det bli tåg 
Ängelholm-Hässleholm. Antalet resenärer och ev. hjälp med biltransporter kommer avgöra färd-
medel. 

I Ängelholm finns ett intressant järnvägsmuseum (öppet kl. 10-16) som även har telefoner mm. Dit 
får man dock själv planera sitt resande.  
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Anmälan 

Vi önskar ha din anmälan senast den 16 april, men gärna så fort som möjligt, till Jan Wirström på 
ordforande@stsf.org eller 070-715 6705. Även om du har svarat på intresseförfrågan vi gjorde i 
februari månad via e-post så behövs nu din formella anmälan.

Vi behöver veta om du önskar delta lördag eller söndag eller båda dagarna. Meddela även om 
familjemedlem medföljer samt om du önskar tillhöra visningsgrupp 1 eller 2.  

För att vi ska kunna planera för behövliga transporter under söndagen önskar vi veta om du klarar 
av resandet i egen regi (dvs kommer med bil) eller om du kommer med tåg.  

Vi är också mycket tacksamma om du meddelar om du kan hjälpa till med skjutsning under 
söndagen t.ex. från Lund till Höjatorp eller från Ängelholm C till Höjatorp före visningarna hos 
Berth Ingelsson samt, efter visningarna, från Höjatorp till Ängelholm C eller från Höjatorp till 
Hässleholm. Detta är avgörande för om vi kommer behöva hyra en buss. 

Välkommen med din anmälan och välkommen till årsmötet! 

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2018

Ordförande Jan Wirström väljs för 1 år 

Ledamot i styrelsen Roger Karlsson väljs för 2 år 

Ledamot i styrelsen Hans Ekerås väljs för 2 år 

Suppleant i styrelsen Richard Noréll väljs för 2 år 

Revisorsuppleant Bengt Svensson väljs för 2 år 

Tommy Sundgren  Ove Svensson 
sammankallande ledamot

Kassörens koll 
Rustan Gandvik

Som vanligt innehåller 
årets första tidning en 
hel del information in-
för årsmötet. Som för-
eningens kassör är jag 
belåten med att revisorn 
även denna gång har 
beslutat att godkänna  

innehållet i den digra bokföringspärmen.  

Vi hälsar Kent Andersson i Trelleborg och 
Hans-Christer Öberg i Torsby välkomna som 
nya medlemmar. Tyvärr har en medlem avlidit 
och två har begärt utträde. En avgången med-
lem har återkommit. När detta skrivs, den 11 
mars 2018, är vi 179 till antalet. 
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Verksamhetsberättelse för 2017 

Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande: Tommy Sundgren (t.o.m. 27/5) 
Jan Wirström (fr.o.m. 27/5) 

Kassör: Rustan Gandvik 

Sekreterare: Lars Lindström (t.o.m. 27/5) 
UIf Collovin (fr.o.m. 27/5) 

Ledamot:  Roger Karlsson 

Suppleant: Richard Noréll 

Tio protokollförda möten har hållits av styrelsen, och två medlemsmöten har genomförts.  

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 27 maj vid Järnvägsmuseet i Gävle där 22 medlemmar deltog. 
Mötet inleddes med en gemensam lunch varefter museet visades med guider. Mötet godkände styrelsens 
förslag att medlemsavgiften för utrikes medlemmar sänks till 22 euro för de som önskar få en tryckt version 
av Phonetiken, och 16 euro för de som nöjer sig med Phonetiken i PDF-format. Jan Wirström valdes till ny 
ordförande för föreningen, och Tommy Sundgren avtackades för sina stora insatser som ordförande under 
sex år. Efter årsmötet samlades medlemmarna till den sedvanliga bakluckeloppisen. (Protokoll och referat 
från årsmötet i Phonetiken 2/2017). 

Föreningens höstmöte genomfördes den 21 oktober i Göran Hesselgrens biograf Sländan i Tullinge där 34 
medlemmar deltog. Mötet inleddes med en gemensam lunch varunder Henrik Lundin utsågs till 
hedersmedlem för hans utomordentliga insatser ända från föreningens bildande 1994. Därefter visades tre 
gamla filmer från Televerket. Vår medlem Magnus Thörnberg agerade biografmaskinist.  Göran Hesselgren 
hade sedan en guidad visning av sin stora samling av framförallt biografrelaterade föremål.  Efter mötet 
vidtog den traditionella loppisen/försäljningen av materiel både från medlemmar och föreningen. Denna 
gång inomhus i Göran Hesselgrens fina lokaler. (Referat från höstmötet i Phonetiken 4/2017). 

Medlemstidningen Phonetiken har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret. Intresset för 
föreningens Facebookgrupp har ökat och den nyttjas allt mer för kommunikation inom föreningen. 

Antalet medlemmar har ökat med 7 under verksamhetsåret och var 180 vid årsskiftet. 

Segeltorp 2018-01-11 

Ulf Collovin sekr. Jan Wirström, ordf.
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Årsbokslut  2017 
Rustan Gandvik  

BALANSRAPPORT   2017

Tillgångar Ingående saldo Förändring Utgående saldo 

Varulager 1 300 0 1 300 

Kontanter 0 0 0 

Plusgiro  59 874  -3 507   56 367 

Summa  61 174  -3 507  57 667 

Skulder & eget kapital 

Eget kapital  49 526  -1 619  47 907 

Årets resultat -1 619 -910 -2 529 

Förbetalda avgifter  13 267 -978  12 289    

Summa  61 174  -3 507  57 667  

RESULTATRAPPORT   2017 

Intäkter 

Medlemsavgifter  29 021 

Försäljning telemateriel  4 630 

Summa intäkter  33 651 

Kostnader 

Inköp material och varor  663 

Tryck av Phonetiken  16 789 

Kostnader års- och höstmöten  10 975 

Datakommunikation 469 

Porto  6 504 

Plusgiro- och bankgiroavgifter  780 

Summa kostnader  36 180 

Rörelseresultat -2 529 
Ränteintäkter 0 
Skatt 0 

Årets resultat -2 529 
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Välkomna till Lund! 
Tomas Söderblom

Vi är i Duved i Jämt-
land. Det är sportlov 
och alla är här för att 
åka skidor. Till och 
med jag är de facto här 
men jag åker likväl inte 
skidor. Vare sig uppför, 
utför eller på längden. 

För mig är den meterdjupa snön mest ett minne 
av besvär. Ett minne av ett ändlöst skottande i 
barndomens Småland. Att överhuvudtaget hitta 
skyffeln under nysnön. Att skotta fram till 
vedskjulet. Att skotta fram till redskapsboden. 
Att skotta fram till garaget för att möjligen, 
möjligen försöka ta sig ut till stora vägen med 
moped eller motorcykel. 

Snö över stövelskaften. Snö ner i stövlarna. 
Kallt, halt och djävligt. 

Men som revymakaren Thor Modéen 
brukade säga att ”Jag motsäger aldrig min fru, 
för det gör hon alltid själv, bara man ger henne 
lite tid” och därför har jag ändå följt med 
familjen hit till pensionatet i Duved. 

Pennan som tog en paus 

Resedatorn är min flykt och jag läser mina 
gamla artiklar till Phonetiken. Många av dem är 
långt mer än tio år gamla och den sista serien 
blev inte ens fullföljd. Men tiden därefter har 
förstås ändå satt sina spår.  

Mitt företagande har jag taggat ner från 25 
anställda till tre. 

Hemma har vi inte bara två barn längre utan 
det blev till slut fem – en son och fyra döttrar. 

Den röda telefon-hämtar-bilen är sedan 
länge ersatt av en Mercedes-buss. 

Lägenheten är såld efter branden och vi bor 
numera i en gammal villa mitt i Lund. Huset 
har tillhört universitetet men härbärgerar nu  

istället oss, min hobbyverkstad och till slut: 
mitt telefonmuseum! 

Pojken springer inte längre omkring och 
skriker ”Tatta-Bappa” när jag kommer hem  
från jobbet. Nu tränar han istället styrketräning 
på gymmet och hjälper mig att bära omkring de 
tyngre pjäserna upp mellan verkstaden i käll-
aren och muséet på vinden. 

Artiklarna som ändå skrevs 

Mina tågresor (med kopiatorn på säcka-kärran) 
till LM:s arkiv fullföljde jag i alla fall till dess 
att det inte fanns något mer värt att kopiera. 
Därefter gjorde jag flera räder till Riksarkivet 
och universitetsbiblioteken i jakten på Bell-
bolagets och andra telehistoriska handlingar. 

Riksarkivet tillät mig inte att kopiera men 
väl att fotografera så där använde jag en avanc-
erad systemkamera för att sedan kunna printa ut 
varje sida. 

Kopiorna har jag sorterat och systemat-
iserat. Därefter bundit in i häften som blivit till 
volymer.  Volymer som till slut omfattar runt 
15 000 dokument. 

Av detta material blev det främst de Phone-
tiken-artiklar som ni redan har läst. Om till 
exempel trumpettelefoner, monteringar, Carl 
Söderberg, den första pulpeten, liljan, Henrik 
Öller, och övergången till telefonmodeller med 
induktor. 

Mitt i allt detta arbete dog samlar-vännen, 
inspiratören och ärke-excentrikern Jan Vestas i 
Äppelbo. Jag kände mig avbruten och manad 
att i en artikel-serie även berätta om hans 
annorlunda liv och död.  

Tyvärr drog de juridiska turerna (samt de 
s.k. ”experternas” försäljning av hans enorma 
samlingar) ut på tiden. Och jag körde fast i 
berättelsen när den aldrig riktigt ville ta slut. 
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Men summa summarum hamnade större delen 
av Jan Vestas ekonomiska tillgångar dit han 
själv aldrig ville ha dem – till Allmänna 
Arvsfonden.

Samlarföremålen, av vitt skilda slag, såldes 
på auktioner i Tyskland och Sverige samtidigt 
som en del bara försvann på vägen. 

Jag bevakade allt jag kunde av Vestas tele-
fonsamling och några av de mer unika 
apparaterna finns nu att se i mitt eget museum. 
Andra finns hemma hos såväl internationella 
samlare som hos flera av STSF:s medlemmar. 

Därefter gick dock luften tillfälligt ur mitt 
telefonintresse. Jag har det jag har och mer-
parten är ändå uppsatt i museet. De viktigaste 
artiklarna kändes skrivna och allt annat med 
familj, hus, hem och företag har fått ta sin tid 
under några år. 

Men det som fortfarande kan bli av… 

Ändå blev jag glad och smickrad när vår ord-
förande ringde och berättade att det fanns ett 
intresse från styrelsen att förlägga vårens års-
möte i söder och att ett besök hos mig och mina 
samlingar skulle ingå.  

Plötsligt blev det intressant med telefoner igen. 

 Jag gick upp i museet och såg nu genast be-
hoven: Telefoner som inte har monterats upp 
för visning. Apparat-renoveringar som aldrig 
har blivit färdiga eller ens påbörjade. Hörtele-
foner som inte hänger där de skall och allt 
annat som för sådana som oss ÄR RIKTIGT 
VIKTIGT! 

Därför känner jag mig alldeles onyttig här i 
Duved för det hade funnits så mycket att ta itu 
med hemma. Smådelar som måste svarvas, 
gängor som skall dras, fanerskador som måste 
ersättas, utställningar som borde omdisponeras 
och de 15 tusen dokumenten som borde gås 
igenom på nytt men som inte gick att ta med 
hit… 

”Orsa Kompani lovar ingenting bestämt…” 
men vi får se vad jag hinner med inför det fina 
besöket i slutet av maj och en vecka efter 
Lundakarnevalen.  

Om ni lovar att ta det för vad det är så är ni i 
alla fall varmt välkomna! 

Duved i februari 2018

PS 
Jag passade lika bra bland skidåkarna i 
Duved som ringaren i Notre-Dame hade 
gjort i skönhetstävlingen "Mr Universe" så 
jag tog min hatt och gick – eller rättare sagt 
min mössa och första bästa flyg hem – 
medan familjen stannade kvar. Väl hemma 
flyttade jag ner i min verkstad och gjorde 
något vettigare: ett välbehövligt ringverk 
till Ericssons första pulpet. 

DS  

Ett galvaniskt ringverk för pulpet modell 1881. 
Till vänster originalet, till höger min nya simpla 
kopia inklusive hemmatillverkade spolar. En 
halv skidresa till så är apparaten klar ..... 
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Telegramexpedition vid förra sekelskiftet 
Leif Kindahl  

Jag var på Tekniska 
Museets arkiv och ro-
tade. Hittade mycket av 
intresse. Bland annat 
material från tidiga 
1900-talet kring inläm-
ningsställe för telegram 
och telegramexpedition 
vid de lokala växelstat-

ionerna. Heimbürger berättar i sin historia om 
Telegrafväsendet 1854-1902 (sid 403) att Tele-
grafstyrelsen beslutade inrätta telegramexpedit- 
ioner vid ett flertal växelstationer. Dessa stat-
ioner var förhållandevis små, vanligen mindre 
än 100 abonnenter, och skulle förmedla tele-
grammen till och från telegrafstationerna per 
telefoni. Vid sekelskiftet 1900 fanns det 536 
sådana expeditioner vid växelstationer eller i 
vissa fall hos abonnenter. 

Tekniska Museets arkiv har bevarat skyltar, 
blanketter etc. från denna verksamhet. Vi får 
tänka oss att avsändaren behövde blankett för 
att skriva ner sitt telegram. Det behövdes kan-
ske kvitto på inlämnat telegram men också 

blanketter för att skriva ner ankommande 
telegram. Slutligen även kvitto på att mottag-
aren fått det. Utöver detta finns även skyltar för 
att informera allmänheten om vad som gällde. 

Ett kontrakt med en abonnent som var villig att 
åta sig expeditionen innehöll avtal om 

* öppettiderna 

* ersättningen, 10% av influtna avgifter för 
inlämnade telegram, dock minst 5 öre per 
telegram 

* ersättning för ankommande telegram (skriva 
ner och leverera med bud), därtill 5 öre extra 
för varje telegram som skrevs på lx-blankett. 

Myntkabinettets omräkningssnurra säger att 
1 krona 1917 kunde köpa lika mycket varor och 
tjänster som 28,70 kronor år 2017. Femöringen 
1917 motsvarar således 1,40 kronor idag. 
Räknar vi i stället i arbetslön, motsvarar fem-
öringen 1917 en lön om 16 kronor idag. 

Men låt oss kika på skyltarna först. Vid in-

gången till expeditionen kunde man invid en 

brevlåda läsa: 

Då stationen är stängd, kunna i lådan inläggas 

telegram åtföljda af fullständigt porto, kontant eller i 

frimärken. För inländska telegram 5 öre pr ord, dock 

minst 25 öre. För lokaltelegram hälften, dock minst 

25 öre samt med udda ordtal räknadt såsom närmast 

högre jämna.

Praktiskt, eller hur? Alltid öppet på telegrafen. Vad lokaltelegram innebar, framgick av en annan skylt:

Lokaltelegrammer
mottagas här. 

Snabb, säker och billig befordran af meddelande inom orten
samt till abonnenter i underlydande rikstelefonnät.

- HALF telegramafgift -
dock minst 25 öre 

Rikstelefonabonnenter kunna intelefonera äfven lokaltelegrammer
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Det blev ju egentligen främst en budtjänst som man nyttjade. Skulle man lämna in telegrammet i 
brevlådan på expeditionen gällde det naturligtvis att dels ha rätta blanketten och dels veta hur den 
skulle vara ifylld. Även detta fanns det skylt för. 

Telegramblanketter
i buntar om 50 st. försäljas härstädes a 10 öre bundten

Med hvarje bundt följa underrättelser för telegrafkorrespondenter, inne-
hållande meddelande om taxa, ordberäkning m.m. 

För telegrammers affattande å stationslokalen tillhandahållas 
blanketter afgiftsfritt.

Och om du var särskilt uppmärksam kunde du även hitta skylt om utlandstelegram: 

Mindre brådskande telegram
till vissa utom-europeiska länder 

befordras mot half avgift.

Uppgift å de länder, som deltaga i denna 
rörelse, samt närmare upplysningar angående 
villkoren för telegrammens mottagande till 
befordran lämnas i telegramluckan

Blanketterna som be-
hövdes för att styra 
hela processen finns 
också bland arkivets 
dokument. 

Bilden här till höger 
visar en avgående 
telegramblankett som 
innehåller anvisning 
för ifyllnad.  
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I anvisningarna betonas särskilt att fullständig adress är viktig och att man inte får vara vitsig 
("Mot språkbruket stridande sammansättningar eller förändringar av ord inte är tillåtet"). Ändras 
texten på blanketten för det inlämnade telegrammet skulle avsändarens behörighet att göra detta 
styrkas (antagligen med legitimation). 

Ett ankommande telegram 
skrevs ner på en annan 
blankett. På 1910-talet var 
blanketten rationaliserad 
så att man inte behövde ett 
särskilt kuvert utan kunde 
vika blanketten till ett kuv-
ert. 

Bilderna till höger visar 
fram- och baksida av en 
ankommande telegram-
blankett.  
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Om avsändaren så begärde skulle 
mottagande av telegram kvitteras. 
Även ett sådant kvitto behövde
budet då ha med sig (se bild till 
höger). 

Slutligen skall vi inte glömma lyx-
telegrammen. Det var inlednings-
vis lite vånda om växelstationens 
personal verkligen skulle kunna 
hantera lyxtelegram, men till sist 
blev det bestämt att det gick för sig 
om det skrevs "med synnerligen 
vårdad handstil eller med skriv-
maskin". Se bild nedan. 
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Betulander på Tekniska museet 
Henrik Lundin & Rustan Gandvik 

Onsdagen den 6 december 2017 arrangerades i 
Tekniska museets programserie ”Nördcafé” en 
föredrags- och diskussionskväll med systrarna 
Anne-Marie Betulander och Birgitta Hellgren. 
De berättade minnesbilder om sin morfar 
Gotthilff Ansgarius Betulander som var pionjär 
inom automatiska telefonväxlar under tidigt 
1900-tal.   

Från Tekniska museet medverkade Nils 
Olander och Anders Lindeberg-Lindvet som 
kompletterade diskussionen med bilder från 
digitala arkivet. De hade också ur museets 
gömmor plockat fram föremål med anknytning 
till Betulander och som vi tidigare bara sett på 
bild. Det var telefon och växel samt många 
foton. Systrarna Betulander berättade att barnen 
i Farsta var rädda för deras morfar och hans 
automobil. Systrarna kände igen flera av 
museets föremål som de lekt med som barn. 
Tyvärr gjorde Betulanders änka sig av med 
åtskilliga föremål genom att kasta dem i sjön 
Magelungen.  

G.A. Betulander (1872-1941) anställdes vid 
Telegrafverkets verkstad vid Mosebacketorg år 
1891. Han blev förman 1897 och från 1901 
ingenjör och 1:e ritare. Från 1907 var han verk-
stadsingenjör vid Konstruktionsavdelningen. 

De första automatiska telefonväxlar som 
Betulander konstruerade använde mekaniska 
väljare. Så var fallet med t.ex. den växel med 
rundgående väljare som konstruerades av 
Betulander och telegrafkommissarie Johan 
Pehrson och som belönades med guldmedalj 
vid världsutställningen i Paris år 1900. Denna 
växel, som f.ö. visas på omslaget till Phone-
tiken 2010-1, blev ingen större framgång men 
installerades i Järla i Nacka där den gjorde 
tjänst i många år. Betydligt mer använd blev 
den växel med ”i vertikal led rörliga kopp-
lingsorgan” (klätterväljare) som Betulander 
hade konstruerat redan 1897 för intern använd-
ning på verkstaden och som senare förbättrades 
i flera steg och installerades i ett 20-tal ex-
emplar som lokalväxel i Stockholmsområdet  

GA Betulander och hans ätt- 
lingar Anne-Marie Betulander 
och Birgitta Hellgren 
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med start i Södertörns villastad 1902. Den i 
Östanbro (Enköping) installerade växeln av 
denna typ var i drift ända fram till 1936.  

I samband med att Betulanders växlar ändrades 
från lokal- till centralbatteridrift tillkom nedan 
visade telefonapparat med säreget utseende.  

1910-1920 var Betulander tjänstledig från Tele-
grafverket och utvecklade automatiska tele-
fonväxlar i det av honom 1910 startade bolaget 
AB Autotelefon Betulander som 1912 ersattes 
av Nya AB Autotelefon Betulander.  I bolagets  

lokaler i Liljeholmen tillverkade man växlar 
även för det franska bolaget Société des 
Téléphones Automatiques système Betulander 
(bildat 1910) och det brittiska The Betulander 
Automatic Telephone Co., Ltd (1913). 

Redan 1903 hade Betulander börjat experi-
mentera med växlar som använde reläer istället 
för mekaniska (och/eller maskindrivna) väljare 
men det var först kring 1915 som utvecklingen 
tog fart och han tillsammans med ingenjör Nils 
Palmgren byggde en relästyrd försöksstation 
med huvudstation och understationer som för-
slag till automatiseringen av Stockholms tele-
fonnät. Betulanders bolag fick leverera en stat-
ion på 1000 nummer som var i provdrift 1917-
1920.  Telegrafverket visade intresse men valde 
att i första hand gå vidare med LM Ericssons 
system med 500-väljare.  

Våren 1919 inlämnade Betulander och Palm-
gren en patentansökan avseende en koordinat-
väljare dvs en konstruktion med bryggkopplade 
reläer. Konstruktionen hade sitt ursprung i 
USA. Redan hösten 1919 hade man en prov-
station med dessa nya väljare i drift. Trots att 
provdriften gav gott resultat var tiden inte 
mogen. Det ansågs omöjligt att bedöma fram-
komligheten i systemet och att det revolution-
erande markörsystemet (som Betulander och 
Palmgren hade patentsökt redan 1912) var allt-
för utmanande. Det var först sedan erfar-
enheten av AT & T koordinatväljarväxlar med 
markörsystem från 1938 blivit känd som Tele-
grafverket började använda Betulanders idé.  

Sedan Telegrafverket valt 500-väljarna för 
Stockholms automatisering såldes år 1920 AB 
Autotelefon till LME. Betulander återgick till 
Telegrafverket och Nils Palmgren gick till 
LME.  

Åter hos Telegrafverket fortsatte Betulander 
att utveckla växlar med koordinatväljare. Den 
första större provstationen med koordinatvälj-
are hade 3500 nummer och togs i bruk i 
Sundsvall 1926. Strax därefter följde en ko-
ordinatväljarväxel i Malmö. Sedan låg vägen 
öppen för användning av koordinatväljare på 
bred front vid landsbygdens automatisering. 
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STSF på Facebook 
Bengt Lidforss  

Gruppen "STSF – Tele-
historia" har nu vuxit till 
147 medlemmar varav 
ett antal utländska, men 
vi behöver fler! 

Många av er är ju 
kunniga och har fina 
telefoner och annan ut-
rustning som vi andra 

gärna med nöje vill ta del av t.ex. bilder, goda 
råd vid renoveringar, svara på frågor om kända 
och okända objekt mm. 

Det finns flera trevliga inlägg och fotogra-
fier att ta till sig och som sagt, fler i gruppen 
vore trevligt. 

För er som inte är med och är lite oroliga 
över att ansluta sig till Facebook så behöver man 
inte lägga upp något omfattande mer än sitt 
namn och en giltig mejladress. Inget tvång att 
vika ut sig m.m. Man kan helt enkelt hålla en låg 
profil och sen är det bara att följa flödet. 

Välkomna till STSF på Facebook! 

Tunnelbanestation Telefonplan i Stockholm 
vid invigningen av Röda linjen den 5 april 
1964. 
(bild: stockholmskallan.stockholm.se, 
objekt-id 2017-64-697, okänd fotograf) 

Efterlysning

Kretsscheman och tekniska beskrivningar över 
Televerkets och L M Ericssons kopplingstill-
sats för Telex (fjärrskrift) i plastkåpa önskas på 
papper eller högupplöst inscannade. 

Apparaten har kåpa av grå plast med lutande 
front med fingerskiva. Måtten är ca 40x19x14 
cm. I övre framkanten finns ett antal manöver-
knappar. Televerks- och LME-apparaterna 
skiljer sig exteriört från varandra främst genom 
olika typer av tryckknapp.  

Konstruktionsmässigt har Televerket använt 
sina egna telefonreläer och LME förmodligen 
sina egna telefonreläer. Televerkets apparat har 
typbeteckningen 87-90180-2. 

Kontakt: 
Anders Järvenpää,  eaj@brev.fi  
+358 2 235 7555,  I-telex 121290 eldie sf  
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Nyfiken på Skansenprojektet? 
Henrik Lundin  

Som vi skrivit om tidigare i Phonetiken så har 
nu Skansenprojektet fullbordats. Leif och jag 
vill försöka ordna en visning i höst för de som 
är intresserade av att se resultatet. Därför 
hoppas jag ni ser dessa rader som en intresse-
anmälan. Anledningen är att Skansen inte 
tillåter fler besökare än 5 st i taget uppe i växel-
rummet då det för närvarande saknas nöd-
utgång. 

Leifs och min avsikt är att planera en 
visning den 29 september för intresserade i 
STSF. Vi kommer genomföra tillräckligt 
många visningar så att alla som anmält sig får 
en chans att se växelrummet. Dock blir tiden i 
växelrummet begränsad per grupp beroende på 
hur många som kommer. Viljan är att ordna ett 
trevligt program för alla som väntar på sin tur.

Det vi vill visa är växelrummet på 1 tr. i 
posthuset där en proppväxel typ DE 20 är 
driftsatt samt blanktrådsnätet som vi visat en 
gång tidigare (2006-10-07). 

För att kunna planera bättre vill vi redan nu 
veta hur många som är intresserade av att 
komma till Skansen och se växelrummet och 
blanktrådsnätet. Anmäl ditt intresse till Leif 
eller Henrik med E-post (leif.kindahl@telia. 
com el. Henrik.R.Lundin@gmail.com) senast 
söndagen den 8 april. OBS! Detta är bara en 
intresseanmälan och är inte bindande. Kan du 
inte komma så är det lätt att göra en strykning. 
Har du inte anmält dig så kan vi inte garantera 
en plats senare. Problemet är att max 5 personer 
får vistas uppe på 1 tr i posthuset samtidigt, 
som jag nämnt tidigare.

Lund 1877 
Rustan Gandvik

Till Lund kom telefonen tidigt. Den 11 dec-
ember 1877 skrev Lunds Weckoblad om ur-
makaren och furiren Frans Hörndahls de-
monstration av telefonen som ägt rum tre 
dagar tidigare. Urmakare Hörndahl till-
handahöll  ett rikhaltigt sortiment varor t.ex. 
elektriska induktionsapparater, elektriska ur 
till torn och byggnader, brandtelegrafer och 
ringverk samt astronomiska pendelur men 
även helt vanliga fick- och väggur. 
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Till vad användes mojängen? 
Henrik Lundin  

I Phonetiken nr 3 för 2017 ställde redaktionen 
en fråga om följande ”mojäng”. 

Raimo Kultala inkom med svar. 

Den avfotograferade ”mojängen” har vissa lik-
heter med en bärhank för EVL-kabel, vars utse-
ende framgår av skissen till höger. Jag kan 
därför inget annat tro än att ”mojängen” har 
använts för upphängning av någon äldre vari-
ant av isolerad tråd, t.ex. s.k. hackethaltråd, i 
stolpar. Det är dock mindre troligt att Tele-
grafverket har använt ”mojängen” då den-
samma varken finns omnämnd i byggnads-
instruktionerna eller i de materielkataloger jag 
har tillgång till.

Vid fotograferingen fick jag informationen att 
"mojängen" är en kabelhank som användes för 
att hänga upp 1 pars eller 2 pars blykablar. En 
liknande finns i en LME-katalog från 30-talet 
men jag har inte kunnat verifiera att detta 
stämmer. 

Jag kollade nu i en LME-katalog från 1922 
och fann följande om en typ av blykabel:  

EEB Telefonkabel. Emaljerade koppartrådar 
isolerade med en bomullsomspinning och 
impregnerade med rent bivax, parvis kablade, 
det hela omlindat med bomullsband och 
ompressat med blymantel. Telefonkabel EEB 
tillhandahölls med trådantal 2, 4 osv upp till 
204.  

 Jag minns telefonkabel EEB från mina tid-
iga år i televerket som reparatör. Den fanns 
kvar i gamla installationer. I min reparatörsut-
bildning 1963 fick jag lära mig att skarva den. 
Idag säger vi väl 1 par eller 2 par. Jag har aldrig 
träffat på den hängande i hank på vajer.

Det är inte blott i Sverige som telefonkiosk-
ernas tid är förbi. Pensionärerna till höger 
träffade Henrik på i Hua Hin i Thailand. 

Finnes
Inbundna TELE: 1960, 1961, 1962, 1963, 
1976, 1978, 1980, 1983, 1984 och 1985.  

A4 kopior av LM Ericsson kat A-C 
ca 100 sidor i pärm.   OBS ej komplett. 

Jan Wirström   070-715 67 05 eller 
jan@wirstrom.se
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Återfunnen faktura från Hakon Brunius & Co

Vår medlem Jari Ruotsalainen har genom 
skicklig spaning i flera arkiv lyckats lokalisera 
ett sedan länge fördolt dokument av telehistor-
iskt intresse. Det gäller en faktura från det 1880 
bildade Aktiebolaget Hakon Brunius & Co där 
bolagets anläggning i Kyrkekvarn nordväst om 
Jönköping är avbildat i fakturahuvudet. Här 
syns till vänster den fortfarande existerande 
disponentbostaden (Vita villan), i bildens mitt 
arbetarbostaden Blåsås och till höger verkstads-
byggnaderna. Fakturan är avbildad i en artikel  
om Brunius införd i årgång 1991 av Tekniska 

museets årsbok Dædalus men där i form av en 
ganska dålig kopia tillhörig Telemuseum. 

Jari har genom kontakter med en rad arkiv 
funnit att fakturan i original förvaras i arkivet 
hos Medicinhistoriska museet i Göteborg. 

Hakon Brunius & Co anses ha varit det 
första svenska aktiebolag som tillverkade elekt-
risk apparatur. T.ex. kan förmodas att Brunius 
telefonapparater tillverkades på denna plats.  

Tack Jari för informationen och bilden! 



Här bjuds på ytterligare ett par bilder från TV-serien Fröken Frimans krig. Ovan ser vi 
Lennart Jähkel som äggbonden Alf, den förskräckte premiäranvändaren av den moderna 
uppfinningen som just installerats. Nedan ser vi hans betydligt mer orädda väninna Emmy 
(Maria Kulle). I ett par sekvenser visades att telefoninstallatören lämnade en liten hjälpsam 
broschyr till de nya abonnenterna. Någon läsare som känner till denna skrift?   

Nr 2 av Phonetiken 2018 har manusstopp 13 maj och utgivning 13 juni / Red


