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Ordföranden telefonerar 
Jan Wirström

Årsmötet är över och vilket härligt möte det 
blev. Rekorddeltagande. Alltid lika roligt att 
träffas. Den här gången blev det en hel del nya 
ansikten eftersom vi hade förflyttat oss långt 
ner i södra Sverige. Jag vill tacka Tomas 
Söderblom i Lund och Berth Ingelsson i Ängel-  
holm för det stora engagemang de lagt ned på 
vårt besök.  

Lördagen i Lund avslutades på ett storslaget 
sätt genom att Tomas mycket generöst bjöd oss 
alla deltagare till en superb italiensk middag på 
en av stadens fina restauranger. Tomas ville 
nämligen se vårt besök som en invigning av sitt 
museum vilket vi STSF:are givetvis känner oss 
mycket hedrade över att få ha varit med om. 

Tack också till många för alla bilskjutsar åt 
alla håll! Det var mycket uppskattat av oss 
tågfarare.  Och vilka storsamlare vi har i STSF. 
Helt otroligt. Men vi som bara har några 
Kobror och kanske nån AB120 har också 
utbyte av vår fina hobby. Och tack vare 
storsamlare som Tomas och Berth får ju vi 
andra se och lära oss en hel del. 

På sidan 9 i detta nummer hittar du inform-
ation om den nya EU-förordningen GDPR. Det 
är viktigt att vi alla förstår vad den innebär. Du 
har säkert fått många brev från banker, andra 
föreningar m.fl. om detta. Vi i STSF:s styrelse 
känner oss trygga med hur vi behandlar detta.   

Nu är snart sommaren här och det är dags 
att besöka alla loppisar och fyndlador. Man be-
höver inte alltid ha den stora börsen med sig.    

Det kan fortfarande dyka upp fynd där man 
minst av allt förväntar sig det, även om det har 
blivit svårare med åren. Om du besöker aukt-
ioner/loppisar med t.ex. technica så passa på att 
dela ut våra flyers. Vi har redan fått några nya 
medlemmar genom dessa blad. Försök att en-
tusiasmera ungdomar, de kan ju alltid börja 
med mobiltelefoner. Jag är övertygad om att 
det ännu finns många potentiella medlemmar 
därute. Kontakta mig eller någon i styrelsen så 
skickar vi en bunt flyers. 

Så till sist ber jag att få önska alla en riktigt 
härlig sommar!  

 Ring inte så mycket, bada istället! 
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 Den avgående kassörens sista koll 
Rustan Gandvik

Efter sex år som kassör 
i STFS drar jag mig nu 
tillbaka från detta äm-
bete men jag kommer 
fortsätta att arbeta som   
Phonetikens redaktör i 
samarbete med Henrik 
Lundin.   

Föreningen har ungefär lika mycket pengar i 
kassan som när jag tillträdde och antalet med-
lemmar är marginellt större. Nu är vi 179 till 
antalet, inberäknat vår nykomling Stig Gran-
feldt i Karlstad som hälsas varmt välkommen.  

Nästa gång kommer ni i Kassörens koll få 
möta vår nye kassör Roger Karlsson.  

Jag önskar dig all lycka och framgång Roger! 

 Ett besök i Kyrkekvarns fabrik 1881 
Jari Ruotsalainen

Vi anlända med bantåg 
till Sandhems järnvägs-
station, vi stiga av och 
begynner vår vandring 
genom, vad naturen be-
träffar, den härligaste 
trakt. Efter att ha till-
ryggalagt ungefär en 
halv mil träffa vi helt 
oförmodat på Tidaån. 

Några steg till och vi är vid målet. Såväl 
fabriks- som de andra byggnaderna göra på oss 
ett gott intryckt. Vår kosa ställs till den egent-
liga fabriksbyggnaden, vars fot nära nog sköljes 
av åns vatten, vilket här dessutom får tjänstgöra 
som driftkraft för fabriken. 

Vi inträda på kontoret framförande vår 
önskan att bese fabriken. Medgiver tiden, 
kunna vi säkert räkna på att få chefen själv till 
ciceron. Denne man är den från Jönköping 
välkände ingenjör Hakon Brunius. Komna in i 
fabriken gäller för oss i mycket att tro utan att 
begripa. Chefen jämte en mecenat från Göte-
borg idka nämligen här under firman Hakon 
Brunius & Co tillverkning av elektriska ljus-
maskiner, telefoner, åskledare m.m. dylikt  

samt varjehanda gjuteriartiklar av järn och 
metall. Först mötes vårt öga av en bländande 

reflektor med tillhörande stativ för det elektr-
iska ljuset så beskaffade, att ljuset med största 

lätthet kan riktas uppåt eller nedåt, framåt, 
bakåt eller åt sidorna. Det hela, härav särskilt 
avsett för fartygs belysning, beredde bolaget 

1:sta priset å senaste utställningen i Malmö. Vi 
finna vidare flera ljusmaskiner under arbete och 

ett par så nära färdiga, att man kan få se den 
sprakande gnistan i helt anmärkningsvärd stor-
lek och intensitet.  

De härtill hörande mer och mindre färdig-

gjorda ångmaskinerna väcka vår uppmärksam-

het för sin enkla konstruktion och ringa volym 
– mellan 2 a 3 kubikfot - trots sina 3:ne häst- 
krafter. Det hela i denna del av fabriken gör 

emellertid mera intryck av en vanlig mekanisk 

verkstad, vadan vi begiva oss upp i 2:dra vån-

ingen dit den intressantaste verksamheten är 
förlagd.  

Här träffa vi först på en hel massa små skåp 
avsedda för telefonerna; vidare isolerad koppar-

tråd grövre och finare under behandling för 
olika ändamål; galvanoplastikens användande i 
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all sin enkelhet, ty särskilt till telefonerna för-
silvras alla synliga metalldelar. Av fin ebonit se 
vi själva telefonen förfärdigas och särskilt be-
undra vi enkelheten av det till ljusmaskinerna 
hörande urverket för kolspetsarnas reglerande. 
Sedan allt sevärt här tagits i skärskådande, 
vändas våra steg mot gjuteriet, som huvudsak-
ligast är avsett för gjutande av tillbehör till för-
utnämnde saker. Likväl tillverkas här även 
många andra artiklar förtjänta av uppmärksam-
het.  

Innan vi lämna stället, inbjudas vi dock att 
taga kännedom, om de av chefen nyförbättrade 
telefonerna i sin fulla användning. En del av 
sällskapet går därför in på kontoret, den andra 
ställer kosan till den cirka 250 meter därifrån 
belägna huvudbyggnaden. Inkomna finna vi på 
båda ställena å väggen upphängt ett litet elegant 
s.k. telefonskåp hållande knappa 2 fot i längd 
och bredd samt några tum djupt båda förenade 
medelst en trådledning. Vilketdera sällskapet 
som behagar kan nu ge signalen till det andra, 
att man är färdig. En i vartdera sällskapet fattar 
sedan själva telefonen. Det första som då 
förvånar den i huvudbyggnaden lyssnande är, 
att han hör fjäderhammarens slag och maskin-
ernas buller i fabriken. Han sätter därför tele-
fonen för munnen och omtalar detta. Genast 
svarar den andre att han hört tydligt det sagda, 
känt igen rösten o.s.v. Men man fortsätter sam-
talet utan att hålla telefonen vid talandet för 
munnen, blott för örat, och resultatet blir 
detsamma. En av de samtalande lämnar tel-
efonen åt en annan av sällskapet, vilken dock 
tigande blott håller i telefonen, och den förra 
fortsätter som förut samtalet men ställer sig fri 
och ledig var som helst i rummet. Följden blir 
densamma. Han går bort i en vrå, håller 
händerna för munnen och vänder ryggen åt 
telefonen samt talar, men svaret blir, att varje  

ord ändå tydligt hörts. Han går ut åt ett annat 
rum, stänger dörren efter sig och talar där, 
svaret blir som förut. Han slår sig ned vid ett 
bredvid honom stående piano och spelar ett 
stycke, den andre säger honom en artighet för 
konstnjutningen. Slutligen frestas han att fram-
säga sin mening i en för det närvarande säll-
skapet nätt och jämt hörbar viskning, men 
mottagaren svarar ändå med att återupprepa det 
sagda samt säger sig ha hört det så, som om det 
direkt viskats i hans öra. Denna telefons 
känslighet skall vara densamma på flera mils 
avstånd. 

 Kan man nu begära stort mera av tele-
fonen? Lägges härtill, att uppsättningen av 
dessa förbättrade telefoner är så enkel, att vilk-
en som helst med vanligt sunt förnuft begåvad 
människa själv kan med lätthet göra detta, samt 
priset på dem är endast 100 kronor så skall man 
antingen äga mycket klen kassa eller vara mer 
än tillbörligt snål om densamma om man icke 
skall lägga sig till med en slik språkmakare. 

Detta är en med moderniserad stavning 
något förkortad version av en artikel införd i 
Borås Tidning 1881-01-27. 

Bilden till höger är från Tekniska museet. Skyltens 

text lyder: Aktiebolaget Hakon Brunius & Co 

Göteborg. Fabriker: Kyrkekvarn och Sandhem 



-  6  - 

 Modernistiska pagodkiosker i Lund 
Jan Torsten Ahlstrand

Ernst Josephson var 
mig veterligen den för-
ste svenske konstnär 
som målade en man 
med en telefonapparat 
(Hallå i telefon, 1885, 
Helsingborgs museum).  
Den borgerligt väl-
klädde mannen, som 
talar i en väggtelefon, 

representerar också en ny karriärtyp i det fram-
växande industrisamhället. Motivet i Joseph-
sons målning signalerade en ny tids inbrott. 

Trettio år senare målade den 31-årige Gösta 
Adrian-Nilsson (GAN) som den förste två vers-
ioner av en telefonkiosk. De över landet genom 
Telegrafverket spridda små kioskerna med den 
välbekanta skylten  RIKSTELEFON  blev ett 
nytt kommunikationsmedel på torgen i de väx-
ande städerna. Genom sin design med telefon-
apparaten i en glasad bur, som bars upp av fyra 
smala stålpelare, och Telegrafverkets logotyp 
med sina blixtlinjer blev telefonkiosken också 
en modernitetssymbol.  

Det var efter sin modernistiska omvändelse 
i Berlin 1913-14, som den forne symbolisten 
GAN återvände till Lund, uppfylld av den itali-
enska futurismens entusiastiska hyllningar till 
den moderna storstaden, elektriciteten och den 
nya tekniken. ”Vår tid är hastighetens, rör-
elsens, den flammande aktionens tidevarv”, 
skrev GAN med ett typiskt futuristiskt tonfall 
om den nya konsten i tidningen Arbetet i sept-
ember 1914, och vidare om den nya, futurist-
iska konstnärstypen: ”Han älskar aeroplanets 
flykt, när det höjer sig över jorden och genom-
skär solstrålarna – han älskar den sjungande 
automobilen, som blixtrar fram över den blanka 
asfalten, och de flygande, osynliga orden från 
den trådlösa telegrafens stativ.”  

Det konstnärliga resultatet av denna omvänd-
else visade GAN i sin första modernistiska ut-
ställning i Lunds universitets konstmuseum i 
oktober 1915. Bland de 31 oljemålningarna 
fanns nr 19 Telefonkiosk till det facila priset av 
75 kronor. Troligen var det den första vers-
ionen av två målningar med samma motiv, som 
han ställde ut. Strukturen är likartad i båda men 
visar flera skillnader i detaljer. Den mest iögon-
fallande skillnaden är att han i version I på 
telefonkioskens skylt målat nästan hela ordet 
RIKSTELEFON (de två sista bokstäverna 
saknas), medan han i den andra versionen nöjt 
sig med bokstäverna RIKSTEL. För enkel-
hetens skull kallar jag de båda versionerna 
Telefonkiosk I respektive Telefonkiosk II. Den 
första versionen är signerad nere till höger och 
den andra nere till vänster. GAN har dessutom 
dedicerat version II nere i högra hörnet: ”Till 
Egon med tack för vistelsen i Motala 1916”.  

Konstnären i sitt hem i Stockholm 1944 
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Telefonkiosk II är alltså tillägnad GANs vän 
Egon Östlund, som var anställd som maskin-
ingenjör vid Motala Verkstad, innan han 1917 
flyttade med sin fru till Halmstad (där han 
under 1920-talet kom att bli en stor inspiratör 
för de sex unga konstnärer som 1929 bildade 
Halmstadgruppen). Målningen är ett tack från 
GAN för ett par veckors vistelse hos Östlunds i 
Motala kring månadsskiftet juni-juli 1916. 
Egon Östlund ägde även den första versionen 
av Telefonkiosk enligt ett kvitto på baksidan av 
målningen, där han bekräftar att han av trafik-
inspektör C.A. Rydén den 29 mars 1921 mot-
tagit tio kronor i slutbetalning för målningen. 
Kanske hade Östlund köpt Telefonkiosk I
tidigare av GAN, möjligen redan på verniss-
agen i Lund den 16 oktober 1915, då Östlund 
enligt GANs dagbok var närvarande. Men det 
är också tänkbart att Östlund har förmedlat för-
säljningen av tavlan till Rydén.  

Sannolikt är båda versionerna av Telefon-
kiosk målade 1915, då GAN bodde vid Idrotts-
gatan i Lund. I min monografi GAN. Modern-
istpionjären från Lund (1985) ser man i en bild 
från GANs lägenhet Telefonkiosk II på en vägg 
högst upp till vänster (sid. 75). Samtliga fem 
målningar i fotografiet, som måste ha tagits i 
början av 1916, är från 1915.  

Telefonkiosk I (som alltså pryder denna 
tidnings omslag) är representativ för GANs tid-
iga modernism i Lund, även om den hör till de 
mindre målningarna från perioden. Telefon-
kiosken med sin genom glaset väl synliga 
telefonlur och sina andra attribut är i sig en 
modernitetssymbol, som GAN kan ha sett och 
inspirerats av under nattliga strövtåg i hem-
staden. Den mörkblå himlen och den inifrån 
upplysta telefonkiosken tyder på att det kan 
förhålla sig så. Motivet är delvis kubistiskt 
fragmenterat, men innehållsmässigt står det 
närmare den italienska futurismen än den 
franska kubismen och färgmässigt med sina 
övervägande mörka och starka färger närmare 
den tyska Blaue Reiter-gruppens expression-
ism. 

GAN: Telefonkiosk II 

Telefonkiosk I-II är båda karaktäristiska uttryck 
för den personliga modernistiska stil, som 
GAN utvecklade i Lund under åren 1914-16 
som en syntes av de starka konstnärliga intryck 
han hade mottagit under sin tid i Tyskland 
1913-14. 

Jan Torsten Ahlstrand är fil. lic. i konsthistoria 
och aktiv som författare och kulturjournalist. 
Han har varit yrkesverksam som universitets-
lärare i Lund, intendent vid Malmö konsthall, 
kulturchef i Ystads kommun och chef för 
Skissernas museum i Lund. 
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Protokoll från STSF:s årsmöte 2018 

Plats: Hotel Lundia, Lund 

Tid: Lördagen den 26 maj 2018, kl 14.00-15.00 

  1. Mötet öppnades av förenings ordförande Jan Wirström. 

  2. Till ordförande för mötet valdes Jan Wirström. 

  3. Till sekreterare för mötet valdes Ulf Collovin. 

  4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Anders Järvenpää och Bo 
Munkhammar. 

  5. Följande 25 medlemmar deltog: Bengt Almqvist, Juha Angervo, Ulf Collovin, Hans Ekerås, 
Ulf Elfving, Tore Ericson, Terje Eriksson, Peter Fässberg, Rustan Gandvik, Nils-Erik Gustafs-
son, Ole Jacobsen, Anders Järvenpää, Raimo Kultala, Björn Lindblom, Henrik Lundin, 
Gunnar Modig, Bo Munkhammar, Per-Uno Nilsson, Richard Noréll, Michaël Stenberg, 
Tommy Sundgren, Tomas Söderblom, Juha Toivanen, Denny Wahlström och Jan Wirström.   

  6. Mötet förklarades vara utlyst i enlighet med stadgarna. 

  7. Mötets dagordning godkändes. 

  8. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017 godkändes. 

  9. Revisionsberättelsen för 2017 samt balans- & resultatrapport för 2017 gicks igenom.  

10. Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.  

11. Mötet godkände styrelsens förslag om medlemsavgifter. För verksamhetsåret 2019 gäller 
alltså: Ordinarie årsavgift 150 kr, årsavgift för familjemedlemskap 200 kr samt årsavgift för 
medlemmar med utrikes postadress 22 € (med postgången tidning) resp. 16 € (tidning som 
pdf-fil). 

12. a)  Till ordförande under 1 år valdes Jan Wirström. 

b) Till ledamöter i styrelsen under 2 år valdes Roger Karlsson och Hans Ekerås. 
Till suppleant i styrelsen under 2 år valdes Richard Noréll. 

c) Till revisorssuppleant under 2 år valdes Bengt Svensson. 

d) Till ledamöter i valberedningen valdes Tommy Sundgren och Anders Järvenpää. Till 
valberedningens suppleant valdes Tomas Söderblom. 

Ulf Collovin kvarstår som ledamot i styrelsen och Magnus Thörnberg kvarstår som revisor. 

13. Mötet godkände styrelsens förslag om 0 kr i ersättning eller arvode till styrelseledamöter och 
föreningsmedlemmar. 

14. Inga ärenden hade inlämnats till styrelsen från enskilda medlemmar. 

15. Styrelsen hade inte hänskjutit några ärenden till årsmötet. 

16. Övriga frågor: 

a)  Jan Wirström informerade om den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

17.  Mötet avslutades. 

Protokollet ovan är preliminärt och är ej justerat. 
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 Viktig information till alla medlemmar 
Styrelsen

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskydds-
lagen i kraft. Det är EU-förordningen GDPR,  
General Data Protection Regulation, gällande 
lagring av personuppgifter. STSF har vidtagit 
alla åtgärder gällande detta som t.ex. att vi 
endast lagrar relevanta uppgifter enligt nedan.  
Styrelsen känner sig trygg med att vi uppfyller 
förordningens krav. Kontakta Jan Wirström på 
070-715 67 05 eller på ordforande@stsf.org om 
du önskar mer information. 

När du registrerar dig som medlem i STSF 
samtycker du till att dina personuppgifter 
sparas i föreningens medlemsregister. Registr-
ering och hantering av personuppgifterna sker 
i enlighet med gällande lagstiftning. Medlems-
registret hanteras endast av styrelsens med-
lemmar och i lösenordsskyddat medium. De 
personuppgifter som lagras är namn, adress, 
telefonnummer, e-postadress och födelseår och 
-datum (alltså EJ fullständigt personnummer). 
Registret används enbart för medlemshantering 
och informationsutskick som t.ex. den tryckta 
medlemsförteckningen som distribueras till alla 
medlemmar. Födelseår och -datum anges dock 
EJ i denna. Som medlem kan man när som helst  
begära att ens uppgifter (delvis eller fullständ-

igt) stryks i kommande tryckta medlemsförteck-
ningar. Om du väljer att avsluta ditt medlem-
skap raderas alla uppgifter om dig. 

I samband med möten och aktiviteter 
arrangerade av föreningen registreras namn 
och e-postadress tillfälligt för de som anmält 
sig. Vi publicerar och arkiverar också vissa 
personuppgifter i dokumentation från fören-
ingens verksamhet t.ex. i årsmötesprotokoll och 
i medlemstidningen Phonetiken. 

För befintliga medlemmar anses samtycke 
ha skett i och med denna information. Befintlig 
medlem som EJ önskar finnas med i den tryckta 
medlemsförteckningen som distribueras till alla 
medlemmar (eller önskar att i nämnda för-
teckning endast visas med reducerade upp-
gifter) måste omgående begära detta hos styr-
elsen. 

Till nästa årsmöte 2019 föreslås ett tillägg i 
stadgarnas §4 att medlemskap beviljas endast 
om samtycke till personuppgiftsregistrering en-
ligt EU-förordningen GDPR godtas. 

Denna information har 2018-05-19 skickats 
till alla medlemmar via e-post eller, där så ej 
varit möjligt, via brev.

 STSF:s arrangemang i höst 
Henrik Lundin

Det finns några platser 
kvar till "Nyfiken på 
Skansenprojektet" som jag 
skrev om på sid 17 i förra 
numret. Vill du vara med 
på lördagen den 29 sept-
ember så anmäl snarast ditt 
intresse per e-post till mig 
eller till Leif Kindahl så vi 

kan planera visningen. Först till kvarn … 

Styrelsen planerar även för ett reguljärt 
höstmöte som troligen kommer infalla i 
slutet av oktober. Information om detta med 
inbjudan kommer i nästa nummer av Phone-
tiken den 12 september. 
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 Minnen från världsutställningen i Sevilla 1992 
Bertil Widmark

Televerket  var  en  av 
huvudsponsorerna   av 
EXPO 92, världsutställ- 
ningen i Sevilla i april 
till oktober 1992. Av-
sikten var att visa upp 
Sverige som ett kom- 
munikationsland, något 
som skulle visa sig bli 
en succé. 

Redan under Telecommässan i Geneve 1991 
började planer att dras upp om att flytta ner en 
hel AXE-station i en container som skulle 
fungera under hela det halvår som världs-
utställningen i Sevilla var öppen. 

Teli skulle tillverka AXE-stationen och in-
stallera den i en container. Den skulle fungera 
som en utflyttad del av riktnummerområde 08 i 
Sverige och man skulle kunna ringa lokalsam-
tal från Sevilla till alla fasta telefoner i Sverige. 

I den svenska paviljongen fanns ett antal 
telefoner utplacerade där svenskar bjöds på att 
ringa hem i ett gratis 2 minuters samtal. Er-
bjudandet blev en klar succé och 34 000 samtal 
utväxlades mellan Sevilla och Sverige under 
det halvår EXPO 92 var öppen. 

Totalt hade EXPO 92 cirka 40 miljoner be-
sökare och vi fick ta emot ungefär 1,4 miljoner 
besök i den svenska paviljongen. Men hela akt-
iviteten höll på att sluta i en katastrof redan 
innan mässan öppnade. På väg ner till Sevilla 
råkade långtradaren med AXE-stationen ut för 
en olycka utanför Lille i Frankrike och släpet 
välte och hamnade upp och ner ute på ett fält.  

Stationens batterisysten var placerat under 
golvet i AXE-stationen och när containern nu 
hamnade i ett ”icke önskvärt läge” rann batteri-
syra ut över den känsliga utrustningen och en 
brand uppstod som dock kvävdes av syrebrist, 
men stationen var ju helt obrukbar och en 
snabb återfärd till Nynäshamn inleddes 
omedelbart. Väl hemma på fabriken startade ett 

heroiskt arbete av personalen på Teli. Man 
jobbade i flerskift dygnet runt för att plocka ut 
allt och sanera och ersätta obrukbar utrustning. 

Man trollade med knäna men fixade det 
hela. Långtradaren fick under stor tidspress åter 
anträda resan till Sevilla, nu med dubbel be-
manning i förarhytten!  Bilen kom fram i tid 
och under de 24 timmar som återstod till 
mässans öppnande hann inkoppling ske och allt 
var klart till invigningen av EXPO 92. 

Hur skulle Televerket belöna de som så 
frenetiskt jobbat för att få den kvaddade AXE- 
stationen att fungera igen? Jo - ett förslag gavs 
till generaldirektör Tony Hagström att använda 
Villa Sjövik i Nynäshamn för en hejdundrande 
fest som tack för hjälpen. Festen avhölls till 
stor glädje för alla inblandade! 

Jag minns ytterligare en spännande händelse 
som inträffade i den svenska paviljongen i Se-
villa. Vi hade inrättat en dubbelriktad förbind-
else för videokonferens mellan Sevilla och 
Brunskog i Värmland. Meningen var att 
ambassadör Karl Erik Norrman, som var mäss-
general för den svenska paviljongen och 
tidigare operasångare, skulle sjunga duett med 
Håkan Hagegård via videolänk. Håkan befann 
sig i Brunskog och Karl Erik i paviljongen i 
Sevilla. När vi började repetera fann vi att 
uppkopplingen till Sevilla gick via kabel i 
marknätet men retursignalen gick via satellit så 
det blev en avsevärd tidsfördröjning. Men dukt-
iga tekniker löste problemet och duetten kunde 
genomföras till publikens jubel! Man måste 
tänka på att begivenheten tilldrog sig 1992 med 
helt andra tekniska förutsättningar än nu 2018. 

Efter tiden som sekreterare i Sevillapro-
jektet övergick jag till privat verksamhet inom 
Telecom och säkerhet. Men jag minns fort-
farande den tiden som en av de mest dynamiska 
i mitt yrkesliv. 

Bertil Widmark; Teli, TeleNova och Sevillaprojektet 
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Två små Phonetiken-projekt 
Tomas Söderblom

På årsmötet föreslog jag 
två små projekt som vi 
kan roa oss med för att 
öka vår kunskap och bi-
dra till Phonetiken fram-
över: 

1.  Snickarstämplar 
   Om man ”lyfter på 

locket” eller ”öppnar dörren” på en äldre trä-
telefon av LME:s fabrikat kan man ibland se en 
stämpel ditsatt av den snickerifirma som har 
gjort träarbetet. LME anlitade en rad olika 
snickare, under i vart fall 1880-talet, och det 
vore roligt om vi kunde göra ett försök att 
dokumentera dessa tillverkningsstämplar.  

Om du hittar en sådan stämpel i någon av 
dina telefoner; ta gärna en närbild på stämpeln 
och sänd in den till Phonetikens redaktion med 
uppgift om typ av apparat och om möjligt 
utstämplingsnumret. 

2.  Utstämplingsetiketter 
På nästan samma sätt så har du säkert sett att 
det väldigt ofta sitter fastklistrade etiketter 
under locket. Etiketterna är i regel ifyllda när 
telefonen har fått service och det kan finnas ett 
helt lager av dem. De är ganska ointressanta. 
Men, ibland sitter där en enda originaletikett 
ifylld och daterad den dag när apparaten 
stämplades ut från fabriken och den är desto 
viktigare.  

För, om vi hjälps åt med att samla in 
dateringarna på dessa överlevande etiketter i 
kombination med apparaternas nummer, så 
skulle vi kunna komplettera vår kronologiska 
lista över utstämplingsnumren och kunna göra 
våra dateringar ännu mer exakta. Vartenda 
sådant fynd gör alltså en helt ny hållpunkt på 
listan!!! 

Sänd in dina fynd till redaktionen så hjälper 
jag gärna till med att sammanställa och skriva om 
resultatet av dessa två projekt så småningom! 

VeteranLjuddagen 2018

Vår medlem Bengt Almqvist välkomnar alla till 
årets VeteranLjuddag den 1 september arrang-
erad av Hörby Radioförening m.fl. Platsen är  
bara några våglängder från den gamla radio-
stationen i Hörby. Nyheter i år är en anbuds-
auktion, ett föredrag och ”Ladies Program”. 
Hela programmet och all praktisk information 
finner du på webbplatsen veteranljuddagen.se. 
Besök också gärna horbyradioforening.se och 
föreningens sidor på Facebook. Bilden är från ett tidigare år 
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STSF:s årsmöte 2018 – dag 1 
Terje Eriksson

Vi, (Ole, Henrik, Rille 
och jag) samlades på 
Stockholms Central 10 
minuter i åtta på lör-
dagsmorgonen. Rille går 
nu med kryckor ett tag 
då hans höft krånglar. 
Därför var vi i god tid. 
Medan vi väntade på 

perrongen så dök även Jan, Rustan och Nils-
Erik upp. Den billiga tågresan hade lockat flera, 
195 kr enkel resa och 150 kr för pensionärerna. 
Tåget avgick i tid och kl. 12.35 ankom vi till 
Lund. Efter en snabb lunch gick vi till hotel 
Lundia för årsmötet. 

Årsmötet skulle börja kl. 14.00 men med 
den lokala sedvänjan om en ”akademisk kvart” 
så kom vi igång kl. 14.15. Trots den försenade 
starten saknades några medlemmar som inte 
hann fram i tid p.g.a. vägarbeten i Skåne. Det 
välregisserade årsmötet och bra ”fotarbete” av 
valberedningen gjorde att mötet kunde avslutas 
redan kl. 14.35. Det var det snabbaste årsmöte 
jag någonsin besökt! Efteråt avtackades Rustan 

som varit föreningens kassör i hela 11 år (upp-
delat i två perioder). Han avtackades med ett 
par fina viner, en STSF-mugg och en T-shirt 
med STSF-emblemet och texten ”Rustan, The 
one and only”. På tidningens sista sida finner 
du ett gruppfoto med alla som hittade till kon-
ferenslokalen.  

Efter en guidad vandring genom Lund med 
Tomas Söderblom som kunnig guide så kom vi 
fram till hans bostad, den s.k. Carlqvistska 
villan som tidigare tillhörde Lunds Universitet. 
Vi bänkade oss i bottenvåningen i det Söder-
blomska hemmet och fick först höra Tomas be-
rättelse om hans samlande genom åren. Sedan 
vandrade vi upp till vinden där Tomas telefon-
museum finns i en ca 200 kvm stor sal med mer 
än 500 telefoner från främst Sverige men även 
från Frankrike och USA. En helt fantastisk 
samling! Tomas guidning fortsatte med visning 
och berättelser om mängder av olika apparater. 
Den är svår att beskriva med några få rader 
utan måste ses. Tyvärr var vi fyra stockholmare 
dessutom tvungna att lämna sällskapet efter en 
stunds visning för att hinna med tåget. 

Ett stort TACK till 
Tomas som ställde upp 
och visade och berätt-
ade om sin samling. 
Tack också till hustru 
Susanna som skjutsade 
oss till järnvägsstat-
ionen. 

 Hemresan gick enligt 
tidtabellen. På följande 
sidor kan du läsa om 
den fortsatta visningen. 



-  13  - 



-  14  - 

STSF:s årsmöte 2018 – dag 1 – fortsättning 
Rustan Gandvik

Som Terje skrev på sidan 12 är det inte 
enkelt att på några få rader samla den 
mängd av intryck vi deltagare fick oss till 
livs under några timmar. Inledningen ut-
gjordes av ett festligt - om dock inte helt 
välklingande - preludium med stycket 
”Berliner Luft” som Tomas framförde 
med sin stora mekaniska orkestermaskin. 

När alla hade traskat upp till museet på 
vinden inledde Tomas sin pedagogiskt 
upplagda visning med den första genera-
tionens telefonapparater d.v.s. magnet-
telefoner (stampar) tillverkade med start 
1876-77 av Bell och av Siemens & 
Halske och plagierade 1878-81 av LM 
Ericsson och under längre tid av Öller & 
Co.  

Tomas förevisade stampar med enkla 
höljen i svarvad furu och inkopplings-
plintar i botten men även större modeller 
svarvade i lönn med plintar på sidorna. 
Elegantast av magnettelefonerna är de 
med svarvad valnöt i topp och med skaft i 
mässing med gulddekorerad läderklädsel. 
Ericssons modeller hade valnöt i foten 
men Öllers hade svarvad mässing. En del 
magnettelefoner tronar på tillhörande kon-
soler (hyllor) och en del har signaltrumpet 
för anrop. Hyllor (konsoler) av Öllers 
tillverkning kan t.o.m. ha moderna facil-
iteter som ringklocka och klykfunktion.  

Vidareutvecklingen av stampar hos 
Ericsson ledde under slutet av 1880 fram 
till den lilla hörtelefonen med hästsko-
magnet och hölje i mässing, ibland med 
läderklädsel (senare ebonitrör), som kom 
att användas i mängder av apparattyper 
under åtskilliga år framöver.    
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I den tid då Ericsson fortfarande ägnade sig åt 
att kopiera enkla magnettelefoner var Charles 
Williams verkstad i Boston redan i färd med att 
bygga kompletta telefoner med mikrofon, hör-
telefon, klyka, ringklocka och induktor. Tomas 
visade oss flera sådana Bell-telefoner i olika ut- 

vecklingsstadier vad gäller placering av klyka, 
induktorvev, Blake-mikrofon och batteri. Den 
troligen äldsta bevarade dylika kompletta tele-
fonen som nådde Sverige är utstämplad från 
fabriken i Boston redan i december 1878. 

Så kom vi fram till 1881 och Tomas impon-
erande avdelning för Ericssons Kistor dvs 
firmans första (nästintill) kompletta vägg-
telefoner. De är försedda med Ericssons spir-
almikrofon som såg dagens ljus i slutet av 
året innan. Tomas pekade på att de äldsta 
exemplaren har den lilla nyutvecklade hör-
telefonen hängande i en klyka med hördelen 
uppåt vilket snart blev ändrat till tvärtom. 

 Nu stod vi helt nära pelaren som Tomas 
tillägnat några av Hakon Brunius till-
verkade väggtelefoner. Tomas passade på att 
nämna den goda hjälp han får av Denny 
Wahlström vid restaureringen och komplett-
eringen av sina Bruniustelefoner. 

Långa samtal vid väggtelefon kunde bli 
nog så tröttande. Vid en av sina Brunius-
telefoner har Tomas satt upp ett par tids- 
typiska väggmonterade och uppfällbara arm- 
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bågsstöd med kuddar av röd plysch.  

Efter ”kistorna” i trä för vägg var det dags 
för Ericssons bordsapparater i metall. Tomas 
berättade om och förevisade Liljan som från 
senhösten 1881 levererades i kanske 150 ex-
emplar med svart- eller brunlackerad fot varav 
den sistnämnda är ytterst sällsynt.  

Nu är vi framme vid 1884 och Ericssons första 
modell av Taxen (med svängarm). Här fick vi 
se exempelvis en version på hjul och med lite 
klenare gods i indukturmagneterna (benen).  

En given höjdpunkt vid en visning hos Tomas 
är den legendariska Guldtaxen, dvs den unika 
lyxversion med detaljer i guld, silver och elfen-
ben som var en gåva till Samuel von Otter samt 
levererades till tsaren av Ryssland och, enligt 
mer osäker uppgift, till kediven av Egypten. 
Det är von Otters exemplar som Tomas lyckats 
förvärva och det är speciellt även av det skälet  

att det är ett av de första exemplaren (troligen 
det andra) med den nya handmikrotelefonen 
som kom 1892. Jag vill gärna rekommendera 
läsning av Tomas rafflande berättelse i två 
artiklar i Phonetiken 2007.   

Under en paus i telefonvisningen berättade 
Tomas om sin arkivforskning och om de många 
resorna till Stockholm. Han visade sitt skåp 
med hyllmeter av inbundna arbetskompendier 
innehållande dokument kopierade främst i 
LME-arkivet på Centrum för Näringslivs-
historia. Det rör sig om mer än 17 000 sidor 
telehistoria som utgjort underlag för bland 
annat Tomas mer än tjugo artiklar i Phonetiken. 
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Hos Tomas saknas givetvis inte Ericssons 
Kaffekvarn som, om jag minns rätt, kom 1893. 
Som alla vet finns ett antal färgvarianter om 
man ser till bakgrundsfärgen i vissa partier av 
kåpornas dekor. Svart, röd, guld och gul före-
kommer och frågan är om den extremt sällsynta 
blå varianten har synts annorstädes än hos den 
legendariske samlaren Jan Vestas i Äppelbo. 

Det är självklart omöjligt att mer än flyktigt 
nämna allt som fångade allas intresse. Här finns 
ett otal vackra pulpetmodeller, tropikapparater, 
norska bordstelefoner i gjutjärn s.k. kaminer, 
askfatstelefoner där luren kan läggas ganska 
slarvigt på ett fat vars tyngdökning utgör klyk-
funktion, ett antal mer eller mindre lyckade 
efterapningar av Ericssons Taxen utförda av ut-
rikes fabrikanter. I ett vackert mahognyschatull 
ses en tidig telefonsvarare från AB Dansk 
Telegrafonfabrik med lagring på blanka skivor.   

Telegrafverkets golvapparat (Tgm) från 
1894 brukar betraktas som en raritet p.g.a. det 
lilla antal som tillverkades. Tomas visade oss 
exempel på de olika stavningarna ”Kongl. Tele-
grafverket” resp. ”Kungl. Telegrafverket” i 
texten på apparatens gjutjärnsfot.  

På den avlutande bilden syns museichefen 
dyka in i ett monterskåp med franska telefoner. 
Här fick vi se t.ex. Aders klassiska bordstelefon 
alltså den med pulpet på skaft förankrad i en fot 
samt dubbla hörtelefoner och mikrofonen dold 

under pulpetens lock. De av oss som är 
obekanta med franska telefoner fick för första 
gången se Lyran och Fyrklövern i olika färg-
varianter. 

Euforiska och djupt tacksamma över att ha 
fått vara med om denna fantastiska visning 
vandrade vi ut i det fagra Lund för att något 
senare få vara med om den storslagna in-
vigningsfesten som ordförande Jan nämner om 
i sina ord på sidan 3.    



-  18  - 

STSF:s årsmöte 2018 – dag 2 
Kent Andersson

Söndagen 27:e maj åkte de för-
samlade årsmötesdeltagarna vid- 
are mot ännu ett upplevelsemål. 
Från Lund gick färden mot 
nordväst till den vackra Bjäre-
bygden eller närmare bestämt 
Höjatorp i Ängelholms kommun 
och Bert Ingelssons Tele- & Glas-
museum. Vid resans slut hamn-
ade vi på en gård ute på en 
mycket vacker del av det skån- 

ska landskapet.  En gård med gamla 
anor men även ett fantastiskt ”ny-
bygge”. Tyvärr är det lite fel ordval då 
denna nybyggnad är ett skånskt kors-
virkeshus uppfört med gammalt virke 
från en rivning, sparat av Berth under 
många år. Nu har det använts för att 
uppföra detta nybyggda korsvirkeshus 
som både exteriört och interiört saknar 
motstycke. Även telefoninstallationen 
är tidstypiskt och snyggt utförd. Detta 
är ett fantastiskt kulturhistoriskt bygge. 

Den praktfulla stora 
salen i Ingelssons 
”nybygge” på 
Höjatorp 

Telemuseets 
huvud- 
byggnad 
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Något längre fram på uppfartsvägen möttes del-
tagarna av en uppmonterad stolplinje, några 
fördelningsskåp (C-skåp) samt telefonkiosker 
som stod strategiskt utplacerade. Att vi kommit 
rätt gick inte att ta miste på då det vid ingången  

stod uppställd en del av Televerkets fordons-
park. Vackert iordningsställd stod en Volvo 
Duett med den tidsenliga inredningen, en 
klassisk flakmoppe samt en glänsande trans-
portmoped. 
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Nu var det dags att ta sig in genom ytterdörren i 
detta korsvirkeshus och till den delen som är 
telemuseum. Kan bara säga att här kan man 
tillbringa många timmar för att gå runt och ta 
del av alla de föremål som Berth samlat på sig. 
Det går inte att här beskriva alla de saker som 
fyllde lokalerna från golv till tak och i diverse  

olika montrar. Det mesta var gamla Televerks-
föremål, allt från uniformer till manuella tele-
fonväxlar. Men en hel del fantastiska godbitar 
från utlandet fanns också att beskåda. Härinne 
kan man verkligen uppleva allt från teletrafik-
ens uppkomst fram till våra dagars mobila till-
varo. 

Berth Ingelsson i samtal med Susanna 
Söderblom och Gunnar Modig  
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Ett par av de anställda  
i Berths museum 

Att ta sig runt i detta hus är i sig en upplevelse. 
Innanför en annan dörr och uppför en något 
smal trappa väntade en ny nostalgisk tillvaro 
med gamla möbler och inredning från mitten av 
förra seklet. Det var som att komma in ett var-
dagsrum från den tiden och bara slå sig ner i en 
gammal soffa och lyssna på musik från en 
B&O-anläggning. Fortsatte man uppe under 
takåsarna kom man till delen som utgör Berths 
glasmuseum där det finns att beskåda olika 
produkter i vackert glashantverk. 

När man går bland så mycket intressanta   

och nostalgiska föremål så blir det till slut svårt 
att tillgodogöra sig allt. Jag tänkte att nu ska jag 
gå ut för att rensa sinnena en stund, en stund 
som visade sig bli kortvarig. 

Då jag gått ut på en äng bakom huset kom 
nästa upplevelse snabbt ikapp mig. Här finns 
nämligen en gammal uppbyggd bensinmack 
med tillhörande pumpar och alla andra givna 
attribut, såväl utanför som inne på mackens 
hyllor. Utanför höll en Ford Mustang -65 som 
väntade på att få fylla tanken. 
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Lagom efter detta gick jag åter mot 
trädgården bakom boningshuset där 
det nu var uppdukat och arrangerat 
ett stort långbord som hade plats till 
alla de c:a 35 deltagarna. Vi fick här 
avnjuta en god smörgåstårta med 
öl/vatten för att avsluta med kaffe 
med ”dammsugare”. Efter denna 
goda förplägnad var det nu dags för 
ett traditionellt bakluckeloppis 

Hittills hade dagen bjudit på vackert 
väder men tyvärr kom det några 
lätta regnstänk då loppisen påbörj-
ades men det förhindrade inte kom-
mersen och en hel del saker kom nu 
till nya och förhoppningsvis lyck-
liga samlare som efter detta tackade 
för två givande dagar och för att 
återvända till sina hemorter i Sver-
ige, Finland och Danmark 

Stort Tack till Eva och Berth för 
en fin upplevelsedag ! 

Bengt Almqvist ser glad ut med sitt 

just inköpta renoveringsobjekt
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 Nr 3 av Phonetiken 2018 har manusstopp 19 augusti och utgivning 12 september / Red


