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Ordföranden telefonerar
Jan Wirström
Nu närmar sig hösten med stormsteg. Snart kan
vi krypa in i våra små mekarverkstäder och
ägna oss åt våra telefoner igen. Kanske vi ska
renovera det senaste fyndet vi gjorde under
sommaren eller försöka få tag i den lilla delen
som saknas. Annonsera här i Phonetiken. Jag
vet att det finns massor av reservdelar hos
många av våra medlemmar.
Du har väl också läst Raimos utmärkta
avhandling om blanktråd i det senaste specialnumret nr 2x. Vi är stolta över att ha så kunniga
medlemmar inom STSF. Jag vet att det finns
många som går och bär på specialkunskaper
t.ex. om fingerskivor, olika snören, CB/LB,
telefonautomater ….. Fatta pennan (eller datorn
förstås) och skriv. Vi hjälper dig gärna att
snygga till texterna om du är lite ovan vid att
skriva.
Jag vill också påminna om Tomas Söderbloms upprop i förra Phonetiken. Tomas har
lovat att sammanställa ett nytt register över
Ericssons utstämplingsnummer. Titta in i era
trätelefoner och skriv av eller fota och skicka
till Tomas eller till Phonetikens redaktion.
Under sommaren har jag läst en mycket
intressant bok om Ericssons mobiltelefoner
1983-2001 (ISBN:978-91-86691-98-1, finns på
biblioteken). Ericsson överraskar en ständigt.
När Ericsson var som störst med mobiltelefoner
tillverkade de över 100 000 st i veckan och över
4000 personer världen över jobbade med detta.
De första kostade över 30 000:- ! Sen vet vi hur
det gick…..
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Jag vet att många av oss samlar på betydligt
äldre träapparater. MEN, om 50 år kommer vi
säkert ha storsamlare av MTD-, NMT- och
GSM-telefoner som det står Ericsson på. Hur
många av de första mobiltelefonerna kommer
då att finnas kvar? Har du kvar din första mobiltelefon, eller är allt skickat till återvinning av
miljöskäl? Du kan väl lova att åtminstone spara
en mobiltelefon. Det har jag gjort. Den väger
1 kg!
■

Kassörens koll
Roger Karlsson
Framöver ska jag försöka att hålla denna text
så kort som möjligt men
eftersom redaktören, som
är densamme som den
f.d. kassören, har gett mig
mer plats än jag räknat
med, så gäller det att
passa på.
Jag har suttit i styrelsen sedan 2016 så jag
bör inte vara okänd varken till bild eller namn.
Mitt mål var att visa upp mig på årsmötet i
Lund, men jag fastnade i en bilkö på E6:an och
hann aldrig fram. Istället åkte jag direkt till vis-

ningen hos Tomas Söderblom och lyckades
vara först på plats. Så förseningen blev kanske
lite kompenserad.
Jag fortsätter i Rustans stil med att nämna
våra nya medlemmar. Sedan förra Phonetiken
har vi fått in Lars-Åke Andersson i Kil, Mats
Bengtsson i Sölvesborg, Göran Berglind i Lindome, Ove Frid i Trollhättan, Håkan Janson i
Sundsvall, Henrik Nilsson i Lerum, Mats
Nilstad i Göteborg samt Kenneth Wassberg i
Mölndal. Vi har strukit två personer som inte
har betalat årsavgiften och tyvärr har en av våra
medlemmar avlidit. Vi är nu 184 medlemmar. ■

Inbjudan till STSF:s bakluckeloppis 27 oktober
Jan Wirström
I höst har vi inget reguljärt möte utan istället en bakluckeloppis.
Tid och plats: Lördag den 27 oktober kl 14 i P-garaget Nacka Forum i Stockholm.
Kör stora Värmdöleden 222 och sväng av till Nacka C. Du kan köra in i P-garaget på två (eller tre)
olika ställen (se pilar på kartan). Håll sedan utkik efter plan -1 (minus 1) och kör till plats A2 (längst
bort i hörnan). Där kan vi hålla till i 3 timmar utan avgift. Föreningen bjuder på kaffe och bulle.
Din anmälan måste jag ha SENAST
måndag 22 oktober till
ordforande@stsf.org eller
070 715 67 05
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"Tax" med guldkant
Nils Färnström
Efter den sagolikt trevliga träffen hos Berth
och Eva Ingelsson i Höjatorp den 27 maj,
dagen efter årsmötet i Lund, har redaktionen
råkat på ett reportage i Televerkets personaltidning ”Verket och Vi” som berättar om ett
tidigare skede av samlandet på Höjatorp. Vi
förflyttar oss bakåt i tiden till 1973, då journalisten Nils Färnström besökte Höjatorp. STSF:s
medlem Björn Tång, som då var Televerkets
fotograf, lär nog ha tagit bilderna till reportaget.
Från Grand Hotel i Paris har en guldapparat
kommit till Höjatorp i Skåne där Berth Ingelsson (22) bor. Apparaten är tillverkad av ett
dotterbolag till LME. Det är en sällsynt apparat
─ kanske det finns fyra sådana i Sverige. Berth
har en gammal gård från 1840-talet med bjälktak och han har lagt in ett golv från 1700-talet i
ett av rummen, där allting går i en forntida stil.
Berth och hans fru Eva lever faktiskt i ett stort
museum och lever för museet. De Ingelssonska
kollektionerna, som omfattar allt möjligt
gammalt ─ man tycker inte om moderna prylar
─ är fantastiska och ganska underbara.

Det finns i torpet ett hundratal gamla telefonapparater uppställda på vägghyllor, gamla
kameror, fonografer, gamla verktyg och hushållsgrunkor, glas, klockor, jordbruksredskap,
ja allt man kan få tag i av föremål representerande gammal bygdekultur. Där är också en
samling "stenkakor", dvs gamla grammofonskivor. Man häpnar över att en kille som bara
är 22 år kunnat och hunnit få ihop ett sådant
museum.
Berth Ingelsson är teleingenjör och har
jobbat som telereparatör fast han nu lämnat
verket och arbetar för en kommunikationsradiofirma. Han är en mångsidig yngling som
bl. a. byggt kyrkorglar och reparerat gamla
1700-talsorglar.
Min fru och jag är lika intresserade av allt
detta, säger Berth. Det är nu sex år sedan vi
började samla och all vår fritid går åt för vår
hobby. Den raraste apparaten vi har är kanske nej det är faktiskt två stycken - dels en modell
AC 162 från 1897, dels en tax. Ja, guldapparaten är ju inte heller någon dålig pjäs.
─ Hur gör du dina fynd?
─ Jag besöker givetvis auktioner, där jag vet
att det kan finnas något gammalt av intresse.
Vidare tittar jag in hos antikvitetshandlare, gör
skrotaffärer, hälsar på folk som säger att de har
någon gammal apparat. Ja all fritid går åt för
samlandets skull. Men det är fantastiskt spännande och roligt.
Eva bjuder på kaffe i gamla koppar i
skuggan av en jättestor grön trattgrammofon
som är så blank och fin som om den kommit
direkt från fabriken. Men doppat är inte
gammalt - det är inga stenkakor.
■
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Ett litet kåseri om konsten att vara modern
Tomas Söderblom
Till den småländska by
och den familj som var
min uppväxt kom telefonen först på 1950talet, och då var vi ändå
inte först. Vi fick i
största pinsamhet gå till
andra för att ringa ända
fram till dess att vi äntligen blev nummer 155 i
de lokala abonnenternas skara.
Att ringa var modernt, dyrt och i det närmaste högtidligt.
Jag har redan berättat i Phonetiken om hur
mina föräldrar näst intill aldrig satt ner vid apparaten utan stod upp och talade i telefon. Gärna
”extra fint” om det var ”riks”. För mitt inre öga
ser jag ännu hur min mor, plågad av ålderdomens Parkinson, står kvar och ofrivilligt
dunkar dialogens gråa telefonlur mot huvudet
men ändå inte vill sätta sig ner.
Då hade telefonen redan funnits i 130 år
men känslan och maneren satt kvar.
Idag är både barnens farmor och farfar döda,
linjen 155 sedan länge uppsagd, Televerket finns
inte längre och även min egen kopparlina
hänger på en skör tråd. Kvartalsräkningen känns
nu som en onödig utgift, och näst intill ingen
söker oss längre på den fasta telefonen.
Och som ett historiskt eko från Lars-Magnus
egen korrespondens hör jag honom säga:
”Det förvånar oss mycket att ni ännu hafva
qvar af den äldre sortens telefonapparater och
ännu mer, att ni tills nu tyckes varit obekant om
att vi redan en längre tid tillverkat bärbara
apparater.”
Riktigt så illa är det kanske ändå inte för
idag har t.o.m. våra yngsta barn var sin egen
mobiltelefon. En sorts leksak som de bär med
sig ända in på toaletten.
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Lyckligt ovetande om petmojens förtjänster
tycks barnen göra allt med den utom att ringa.
Man får ibland tubba dem till att träffa sina
kompisar på annat sätt än ”över nätet”. Och, till
råga på allt, ser man nu samma beteende bland
vuxna.
I det relativt nya hus där jag har köpt kontor
för mig och mina anställda var kopparkabel inte
ens påtänkt. Jag fick leva djävel i månader innan
den äntligen drogs in. Men då sade Telia själva
upp abonnemanget för telefonväxeln – det var
en tjänst som de inte ens ville leverera längre –
och ungefär samtidigt slutade faxen att komma.
Annat var det för mer än 25 år sedan när jag
arbetade som en ensam ungkarl, arbetsnarkoman och galning, för att bygga upp min
dåvarande enmansfirma och först av allt tog
min första dyrbara fax till äkta arbetskamrat.
Den hade för säkerhets skull en lur som man
kunde lyfta om man ville tala med någon på
andra sidan fax-linjen. Men den behövdes
ytterst sällan eftersom jag tog natten till hjälp
och det ändå bara var kontorens mottagarfaxar
som var i tjänst i den andra ändan av sladden.
Så försökte jag i nattens mörker, men under
arbetslampans sken, än en gång sända ett då
säkert viktigt fax till en av firmans norska
kunder och ur maskinens inre hörde man hur en
ändlös serie av signaler gick fram utan att deras
maskin ville ta det.
Jag var stressad och jag ville få mitt arbete
klart. Faxet skulle fram! Men till min stora
häpnad hör jag plötsligt hur en outsägligt trött
norrman lyfter sin lur och svarar;
- Hallo…
Min pinsamma förvåning vet inga gränser
och jag sliter reflexmässigt upp faxens lur för
att ända ner ifrån maggropen väsa fram:
- ……… Är inte detta ett fax-nummer???????

Norrmannen är ännu inte hundra procent vaken
och jag förlåter honom så här i efterhand hans
långa tystnad innan han försiktigt frågar:

För det är ju en sådan, det är ingen tvekan, det
är otvetydigt, det är en uråldrig bordstelefon i
svartlackerat gjutjärn, DET ÄR EN LILJA!!!!

- Ska du till ett sex-nummer??????

Ärendet är viktigt, företaget förbleknar, det
är prioriterat, det rusar upp till en omedelbar
topposition på min att-göra-lista men hur skall
jag närma mig, hur skall jag göra???

Gruffet mellan brödrafolket är igång och jag
kan bara minnas min mållöshet och hur min
nyfunne norske vän en gång till utnyttjar den
genom att nu allt muntrare upprepa:
- Ringer du fra Sverige o ska till ett sexnummer?????
Men nu hade åren gått och faxen med lur
var sedan länge borta. Den tredje faxen hade år ut
och år in käkat tonerkasetter som starungarna
äter mask men nu behövde den knappt ens fyllas
på med papper längre eftersom alla företag hade
gått över till att maila.
Det var då som en av mina gubbar kom
fram till mitt bord med ett av de sista alstren
som pressats fram mellan valsarna.
Det var inte mycket text, ett par välformulerade vänliga meningar, ett namn och ett
telefon-nr, men mest ett tämligen suddigt foto.
Faxet hade kommit från en brädgård på den
svenska norrlandskusten. Från en äldre man
och företagare som i evig entreprenörsanda
fortsatt att driva sin firma långt efter pensionen.
Han bor följaktligen i herrgården som den
ursprunglige brädgårdsägaren och träpatronen
säkert också gjorde och han har nu hittat en
gjutjärns-tingest på vinden.
En märklig tingest mitt bland takstolar och
sågspån. En halvt rostig pryl som han inte vet
vad det är men det står LM Ericsson på den och
det är därför han har skickat det suddiga fotot.
För mig är det ingen tvekan trots att inte alla
delar är med och, att det som finns där, inte är
rätt monterat.
Min puls går upp i högvarv. Svetten rinner
ofrivilligt i handflatorna och all energi börjar
kanalisera sig på ett strategiskt närmande, hur
svara? Vad säga? Hur gå till väga?
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Till slut är det likväl bara att ringa och jag
försöker vara någorlunda hederlig, jag berättar
att det han har hittat är resterna av en ovanlig
bordstelefon från 1800-talet, att jag gärna
skulle vilja överta den och att jag troligen
skulle kunna sätta ihop den komplett med hjälp
av delar som jag redan hade.
Men trävaruhandlaren är svårflörtad, han
vet inte, han har haft den liggande ett bra tag,
han har ingenting bestämt, ingen uppfattning
om pris, inget behov av att sälja den osv, osv…
Jag famlar helt i blindo och kommer ingen
vart men jag fortsätter att ringa, att ringa gång
på gång utan att egentligen veta hur jag skall gå
tillväga, hur jag skall jag vinna förtroende, hur
jag skall vinna sympati, men jag anstränger
mig, jag försöker i alla fall.
Till slut – äntligen - går han själv med på att
sälja och att skicka de delar han har hittat för
ett högst beskedligt pris och min lycka vet inga
gränser. Jag fortsätter av bara farten att smickra
honom och hans enträgna entreprenörskap.
Arbetet bland stamkunderna i brädgården, bland
reglar och fyrtumsplank i norrlandsfuru. I doften
av torkande timmer, kåda, tjära och linolja.
Och jag tänker tillbaka på de prydliga små
rader han först hade sänt mig och jag säger till
brädden fylld av lycka och förväntansfull beundran inför att få mitt åtråvärda paket:
- Ja… tänk vad många affärsbrev du har
skrivit i dina dar!!!
- Ja, fast idag går ju allting via fax!

■

Tillverkade Ericsson Sveriges första telefon ?
Rustan Gandvik
Det brukar anses att
telefonpremiären i Göteborg inträffade den 13
december 1877 då telegrafassistenterna Malm
och Linnell, på polisens
telegrafledning, testade
telefonapparater som tillverkats av den norska firman Heyerdahl & Co.
Men faktum är att redan 10 dagar tidigare hade
i Göteborg förevisats en telefon tillverkad i
staden. Det var när akademin ”Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg” den
3 december höll sin månatliga sammankomst
som professor Eduard von Schoultz, föreståndaren för Chalmersska Slöjdskolan, förevisade
en telefonapparat som hade tillverkats av en
mekanikus Ericsson.

Denna telefon skulle kunna vara den första i
Sverige tillverkade men i brist på detaljerad
information är det givetvis ett synnerligen
vanskligt påstående. Det är ju välkänt att
Jönköpings Tidning den 29 november (d.v.s.
hela fyra dagar tidigare) redogjorde för Hakon
Brunius prov med egentillverkade telefoner.
Vem var då denne mekanikus Ericsson?
Som läsaren helt säkert insett var det inte den
nästan jämnårige och sedermera kände telefontillverkaren med detta efternamn.
Oscar August (alltid O.A.) Ericsson avlade
ingenjörsexamen vid Chalmersska Slöjdskolan
1863 och inledde därefter verksamhet som
symaskinsfabrikant i stor skala med adress
Sillgatan 12. Han var en flitig annonsör i Göte-
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borgspressen och nämnde då gärna att han
belönats med medaljer vid åtskilliga utställningar inom och utom Sverige. Men han annonserade sig även som instrumentmakare.
Mellan 1877 och 1886 var han föreståndare för
slöjdundervisningen vid Göteborgs folkskolor.
Från 1886 och fram till sin död 1910 var han
lärare i verkstadsarbete vid Chalmers som då
hade ändrat namn till Chalmers Tekniska Läroanstalt.

Telefontillverkningen förefaller ha varit ett
sidospår. Mer kraft lade han på konstruktioner
för telegrafi. 1875 fick han patent på en telegrafapparat (transmitter) och 1877 skriver dagspressen att han hade konstruerat en förenklad
apparat för automatisk telegrafering enligt
Wheatstones system men med gemensam sändare och mottagare. Denna ”snabbskrivande
telegrafapparat” visades vid Exposition Universelle (världsutställningen) i Paris 1878 och
belönades med hedersomnämnande (vilket f.ö.
även Hakon Brunius fick vid denna utställning). O.A. Ericssons telegrafapparat är omnämnd på sid 401 i andra upplagan av
Nyströms ”Lärobok i Telegrafi” (1878).

Bland O.A. Ericssons föga kända uppfinningar
kan nämnas ett oljegasverk med patent 1875,
en 1883 patenterad metalltermometer, som
även kunde fungera som brandlarm, och ett
1887 patenterad brandlarm tänkt att skydda
djur vid bränder i ladugårdar.
En av O.A. Ericssons uppfinningar, som nog
aldrig blev slutförd, var den maskin som drevs
av vågor eller vattenströmmar som han förevisade för tidningsmän 1891. Åren 1898-1901
fick han flera patent rörande mekanik i kameror.

I samarbete med den välkände Göteborgsfotografen Aron Jonason startade han 1898 AB
Svenska Kamerafabriken. Han ställde ut resekameror på Stockholmsutställningen 1897 och
belönades med bronsmedalj för fotoutrustning
vid Exposition Universelle (världsutställningen) i Paris 1900.
Vore intressant om någon läsare har mer
berätta om telefondemonstrationen den
december 1877 och om de tester som sägs
utförts vid Chalmers dessförinnan.

att
3
ha
■

Finnes / säljes

Finnes / skänkes

Inbundna årgångar av TELE 1961, 1962, 1963,
1978, 1980, 1983, 1984 och 1985.
Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se

Förstärkare ZGA1006-02 (till LM Ericssons
högtalande telefon DBF 102). 1950-tal? Tung:
5 kg!
Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se

Saknar du en telefondel?
Under mina drygt 50 år som telefonsamlare har
jag fått en hel del extra prylar inom ämnesområdet. Saknar du något så E-posta till mig
om vad du behöver. Kanske jag har det i
"gömmorna".
Henrik Lundin Henrik.R.Lundin@gmail.com

Medarbetare sökes
Henrik Lundin
I Phonetiken nr 2 från 2012 efterlyste jag medarbetare till artiklar om hur man reparerar sin
gamla telefon. Envis som jag är upprepar jag
nu min efterlysning efter medarbetare till detta
projekt och hoppas få bättre gensvar denna
gång. Tänkte börja lite enkelt med några
schemasymboler, hörtelefonen, mikrofonen och
en enkel telefonförbindelse. Vartefter projektet
framskrider kan vi ta hela telefonapparater.
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Därför söker jag nu medarbetare till de olika
delarna. Som tur är finns ju allt redan skrivet så
det gäller mest att ”klippa och klistra” så att
materialet kan presenteras på en lämplig enkel
nivå. Tycker du att detta är en bra idé och vill
hjälpa till så anmäl ditt intresse till mig på epost: Henrik.R.Lundin@gmail.com
Tinga gärna vad du vill skriva om, först till
kvarn…
■

Besök i Kina
Henrik Lundin
Birgitta och jag deltog i
en gruppresa till Kina i
mars. Det var 10 dagar
med besök i Beijing
(f.d. Peking), Xian och
Shanghai. Många synintryck och fantastiska
platser som ”Den förbjudna staden”, ”Kinesiska muren”, ”Terrakotta-armén” och ”Yu-trädgården”. Resan var
jobbig med mycket gående och många trappor
och jag kände att denna resa borde jag gjort 10
år tidigare. Som gammal telefonare hittade jag
dock saker att vila ögonen på. Telefonkiosker
med myntapparater och brunnslock från China
Telecom. Såg även gamla trådbussar i trafik.
En kopia av svängarmstaxen såg jag i en butik
men priset låg på 1200 yuan, c:a 1700 SEK.
Jag köpte den inte.
Det som störde mig var att inga av Googles
program fungerade i Kina. Kunde inte surfa,
skicka eller ta emot mejl. Tänk på det om ni
planerar en resa till Kina.
■
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Numrering av fingerskivor från L.M. Ericsson
Jari Ruotsalainen
När jag går igenom mitt
lager av telefondelar och
tittar på mina omkring 50
fingerskivor tillverkade av
L.M. Ericsson ser jag att de
är märkta på olika sätt.
Till exempel har en av
mina fingerskivor (överst
längs kanten) texten
ALLM. TEL. A.-B. L.M. ERICSSON*STOCKHOLM
och är stämplad med löpnummer 48427 nederst på

kanten (nedanför siffran 9).

Firmanamnet ändrades den 7 juni 1926 till Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson. Texten på fingerskivorna ändrades då (eller senare) till
TELEFON A.-B. L.M. ERICSSON*STOCKHOLM

Det högsta löpnummer med det nya firmanamnet som jag har är 693 001. Jag har även
fingerskivor märkta med S + löpnummer. Det
lägsta är S 129 435 och det högsta är S 312 942.
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Två lätt synliga skillnader mellan olika generationer av fingerskivor är att fingerhålen
sitter tätare ”13-håls” eller glesare ”12-håls”
samt att på äldre fingerskivor ser man
skruvändar i hålen för 2 och 8.
Den 1/1 1939 började man med ny
numrering med vecka och år för telefoner
och det gäller troligtvis även för fingerskivor. Den äldsta i min samling är från
vecka 06 år 39 och den yngsta är från vecka
27 år 49. Stämplingen med t.ex. 2749 står
omedelbart efter ”STOCKHOLM”.

Fingerskivan är väl den komponent som
slits mest i en telefonapparat. Troligen är
det därför ovanligt med tidiga fingerskivor.
Titta gärna igenom din samling av fingerskivor. Det skulle vara roligt att få veta det
lägsta numret d.v.s. den äldsta från Allmänna Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson
och det yngsta från Telefonaktiebolaget
L.M. Ericsson.
■

Äldre fältapparater
Anders Gustafsson & Göran Kihlström, TELESEUM
Skribenterna till en artikel i tidskriften TIFF,
(Teknisk information för förvarsmaterietjänsten)
skrev i Phonetiken nr 4 2017 om försvarets telefonapparat kallad ”Fältapan”. Här får vi, tack
vare samma författare, veta mer om äldre fältapparater.
Den första verkliga fälttelefonen tillkom 1887,
varvid mikrofon kom till användning, placerad
i en uppfällbar del av apparatlådan, vilken i
övrigt hade ett fack för hörtelefon av bell-typ
och inrymmande signalinduktor av polariserad
ringklocka – ringverk. Mikrofonen var till en
början av kolstavtyp och krävde ”inställning”
vid varje ny stationsplats. På 1890-talet ändrades mikrofonen till kolpulvertyp. Apparatlådan innehöll inget batteri utan drevs av ett
Leclanché-element (senare ett torrelement) i en
låda som måste tillkopplas.

Det experimenterades mycket under 1890-talet
vid Fälttelegrafkompaniets lilla verkstad, liksom vid LM Ericsson, för att få fram en verklig
telefonapparat med allt i en låda. Den första
kompletta lådtelefonen fastställdes 1898. Den
hade mikrofon placerad i rörlig klyka vilken i
obelastat läge slöt strömkretsen och bortkopplade ringinrättningen. Apparaten hade två inbyggda torrelement som mikrofonströmkälla.
Den kompletterades senare med vibrator för
ljudtelegrafering med tonfrekvent ström på linjen och blev i detta skick använd ända fram till
omkring 1920. Men arbetet med att förbättra
telefoneringen pågick under 1900-talets första
decennier och då tillkom telefonapparat m/05,
ofta benämnd som ”lådtelefonen”.

L.M. Ericsson, i sin dåvarande blygsamma
omfattning, var en av de första tillverkarna av
fälttelegrafmateriel.

De första pålitliga torrelementen (batterierna) blev tillgängliga under 1890-talet. Detta
betydde oerhört mycket för fältmaterielen då
elementen med flytande elektrolyt (salmiaklösningar) var mycket ömtåliga, icke minst i
samband med transporter.

Den var konstruerad vid LM Ericsson i samråd
med fälttelegrafofficerare och måste betraktas
som en mycket lyckad stabs- och expeditionsapparat. Dess yttre var lik telefonapparat m/98
men den hade fast klyka och en tangent i mikrofonhandtaget. Apparaten försågs med vibrator (summer-)anordning främst för ljudtelegrafering, då förbindelser med telefon ej var möjlig.
Den under 1905 fastställda lådtelefonapparaten blev länge telegraftruppernas dominerande
huvudapparat.
■
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Reläer
Henrik Lundin
Det som gjorde att jag
började bli intresserad av
telefoni var att jag fick
förklarat för mig hur ett
relä fungerar. Det var
någon gång i mitten av
1950-talet. Sedan dess
har jag varit fast i telefoni. Jag konstruerade en
liten anläggning som slog
på och av högtalare på olika platser i hemmet
med hjälp av reläer. Men det är historia nu.
Ett relä är ju en av de minsta delarna på en
telefonstation och bör omnämnas i Phonetiken.
Själva ordet relä härstammar från franskans
relais och betyder hästbyte vid skjutshåll.
Ett skjutshåll betecknade avståndet mellan två
gästgivargårdar eller skjutsstationer. Med jämna
avstånd kunde diligenser byta hästar.
Inom teletekniken pratar vi ofta om olika
stationstyper t.ex. manuella och automatiska. I
de manuella finns reläer i form av anropsklaffar
och slutklaffar. När automatiseringen sköt fart
på 1920-talet så användes reläer i alla olika
automatiska stationer. Jag minns att varje
abonnent hade ett LR = linjerelä och ett BR =
brytrelä. Man räknade grovt med att en
telefonstation med 10 000 linjer innehöll över
40 000 reläer.

slutning påverkar i sin tur kopplingsförloppet
som det ingår i. Då strömmen till rullen bryts
återgår ankaret och även fjädergruppen till sitt
viloläge. Man säger att reläet ”slår ifrån”.
Reläer har konstruerats med olika kontakter
såsom slutning, brytning, växling och kontinuitetsväxling. Enkla och dubbla lindningar, trögverkande med kopparklump i ena änden, samt
med 1 till 3 fjädergrupper m.m.

Ett relä består i sin enklaste uppbyggnad av
fyra huvuddelar: Rullen R, ankaret A, relävinkeln B och kontaktfjädergruppen K.

Konstruktionen av reläer är en egen vetenskap som jag här inte går in på. Intresserade
kan söka mer uppgifter i följande litteratur:

Rullens järnkärna, relävinkeln och ankaret
bildar tillsammans reläets magnetiska krets.
När rullen får ström bildas en magnetisk krets
som drar ankaret mot rullens polända. Reläet
”slår till”. Ankaret påverkar då fjädergruppen
som på bilden illustreras av en slutning. Denna

Relä m43. Beskrivning 01-11580-1, Telestyrelsens
Dupliceringsavdelning, Stockholm 1964.
Telefonreläer, LM Ericsson studieavdelningen
1954.
Allmän telefonteknik av civiling. Gösta Blume,
LME 40-1-00.
■
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Telegrafbyggnaden i Lund
Rustan Gandvik
Inför årsmötet fick redaktionen tips av vår medlem Michaël Stenberg om att under vandring i
Lund hålla utkik efter en stor borgliknande
byggnad med intressant historia. Och mycket
riktigt, under vandringen visade vår ciceron
Tomas Söderblom på den med två krenelerade
torn försedda pampiga tegelkolossen vid Lilla
Gråbrödersgatan uppförd som Post- och Telegrafhus 1914-1915. Flera källor anger dock
1912-1914 som byggår. Arkitekten var Aron
Johansson (1860-1936) bland vars verk finns
åtskilliga storslagna byggnader för Telegrafverket samt bankpalats och inte minst riksdagsoch riksbankshusen på Helgeandsholmen.
Johansson fick det skämtsamma epitetet ”riksarkitekten”.
På 1960-talet, när Posten flyttade ut, tog
Televerket hela byggnaden i besittning och så
fortsatte det fram till att nätdriften började
ställa andra krav än att växelutrustningar skulle
stå centralt i citykärna. När Televerket inte
längre behövde lokalerna hyrdes de av Juridiska fakulteten och småningom (2007) blev
Lunds Universitet (via en av sina stiftelser)
ägare till fastigheten.
När Televerket höjde sina säkerhetskrav
blev den pampiga fasaden utsatt för en del
förfulande ingrepp. Bl.a. murades fönster igen
eller minskades avsevärt. Nu har detta förhoppningsvis återställts till nära ursprungsskick.
Juridiska fakulteten, med anor från 1666,
har omkring två tusen studenter så även om det
gamla Telegrafhuset, numera Juridicum, är en
ansenlig byggnad så finns man på flera andra
ställen i staden. I huset finns bl.a. bibliotek, ett
antal tjänsterum och grupprum med studieplatser. Telia finns faktiskt fortfarande kvar i
ett annex till byggnaden. Men numera är det
Telia Company som är hyresgäst och Universitetet som är hyresvärd.
■
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Telefonkiosk med dubbelfunktion
Raimo Kultala
Det sägs att britter är
konservativa till sin läggning och har svårt att
anamma nymodigheter.
Att påståendet är en myt
bevisas av vidstående
foto, som föreställer en
brittisk telefonkiosk med
ett inbyggt fördelningsskåp (även kallat centralskåp). Visserligen
dröjde det ända till 1940-talets mitt innan
British Post Office (BPO) började installera
dylika. Men när väl fördelningsskåpen började
användas kom man på den fiffiga idén att
bygga in dem i förutom telefonkiosker även i
t.ex. brevlådor och brandtelegrafskåp. Det
krävdes givetvis specialdesignade skåp när
kombinationsanvändning var aktuell. Telefonkiosker av standardtyp kunde användas då
fördelningsskåpet ansågs inkräkta så lite på
utrymmet att ingen olägenhet uppkom för de
telefonerande. Om dessa dubbelfunktionskiosker stannade på experimentstadiet eller
blev en standardlösning hos BPO har jag
dessvärre inte kunnat fastställa.
Här kan tilläggas att BPO tidigt var medveten om att stora lokalnät måste delas upp i
primär- och sekundärkablar för att tillgången på
lediga par skulle kunna tillhandahållas på ett
rationellt sätt. Till en början använde man
primitiva fördelningsskåp i form av öppningsbara skarvar i gjutjärn. Men de frekventa omkopplingarna av paren tärde hårt på den
ömtåliga pappersisoleringen, vilket medförde
många fel. Kring 1925 övergick BPO därför till
att koppla ihop primär- och sekundärkablarna
medels vanliga grenskarvar. Viss omkopplingsmöjlighet uppnåddes emellertid genom att
ett mindre antal par fördes genom en hjälpskarv
som öppnades vid behov.

Då metoden gav otillräckliga omkopplingsmöjligheter och felproblematiken kvarstod i
hjälpskarven avvecklades så småningom även
användningen av hjälpskarvarna.
källor: The Post Office Electrical Engineers’
Journal, årgång 1946/47 och 1956/57.
■
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Denna uppseendeväckande uppställning finner man på fronten av julinumret
2018 av ”The Exchange - The Journal of the Sound & Telecommunications
Association Australasia”. Fotografens namn är Panayoti Psorakis och genom
vänligt bemötande från STAA kan vi publicera denna eleganta bild här i
Phonetiken.

Nr 4 av Phonetiken 2018 har manusstopp 18 november och utgivning 12 december / Red

