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Ordföranden telefonerar
Jan Wirström
Det här är sista numret för Phonetiken i år. Det
har ju varit ett händelserikt år, inte minst i
politiken. Men det är andra medier bättre på att
bevaka.
För vår del är väl Ericsson mer intressant.
Ericsson var nere på bottennivå på börsen redan
i slutet av förra året och det såg mycket mörkt
ut ett tag. Trots 5G-projektet slogs man mot de
stora kinesiska tillverkarna som nästan alltid
kan leverera till en billigare peng. Men plötsligt
vände det upp igen för Ericsson inte minst med
hjälp av den nye VD:n Börje Ekholm. Så nu ser
det betydligt ljusare ut för Ericsson igen. Vi har
sett det förut och kommer säkert få uppleva nya
turbulenser framgent. Men hopp finns det. Att
Ericsson har funnits i mer än 140 år är ju svårslaget. När man kommer ut från Arlanda möts
man av reklambudskapet ”Welcome to Sweden.
Mobile communications was born here”. Jag
tycker det är något att vara stolt över, som
svensk och som STSF:are.
I höstas hade vi inget traditionellt höstmöte
utan istället ett litet begränsat studiebesök på
Skansen där bl.a. Henrik Lundin och Leif
Kindahl visade oss den nya växelinstallationen
och den kompletta och fungerande stolplinjen
som har tillkommit med mycket stor hjälp av
kunniga gamla televerkare. Det var nog i
grevens tid. Redan om 10 år finns det kanske
ingen kvar som rent praktiskt kan sätta upp en
sådan linje. Det finns ett utförligare reportage
om mötet på Skansen på sidan 6.
Sedan hade vi en bakluckeloppis ute i Nacka
med 20 medlemmar där det gick att göra en del
fynd. Jag tror att just bakluckeloppisar är en typ
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av evenemang som passar utmärkt att anordna
lokalt runt om i landet under hela året. Enkelt
att ordna. Det går ju bra att annonsera ut det i
Phonetiken eller via ett gruppmail. Maila eller
ring till Phonetikens redaktör.
Och sist, men inte minst, har föreningen nu
lyckats få en ny fin lagerlokal. Den ligger inom
ett larmat område i Stockholm så vi behöver inte
vara oroliga för våra 110 flyttlådor med dess
skatter. Det är vår hedersmedlem Henrik Lundin
som efter idogt arbete lyckats få detta till stånd.
Stort tack Henrik!
STSF:s styrelse önskar nu alla medlemmar en
riktigt god jul och ett gott nytt år.
■

Kassörens koll
Roger Karlsson
Året går mot sitt slut
men ett nytt år väntar
runt hörnet och med detta
följer ett lika spännande
år med STSF och Phonetiken.
För detta krävs dock
att medlemskapet för-

längs. Fakturan på medlemsavgiften medföljer
detta nummer av Phonetiken och ska betalas
senast sista februari.
Några som redan har betalt för nästa år är
våra tre nya medlemmar Peter Bonde, Håkan
Krevers och Per-Erik Tibblin. Vi är nu uppe i
187 medlemmar, en ökning med åtta medlemmar sedan förra året.
■

STSF:s bakluckeloppis
Rustan Gandvik
STSF:s backluckeloppis i Nacka Forums P-garage den 27 oktober lockade 20 medlemmar
varav många syns på bilden. Glädjande nog
medverkade två av våra finska vänner. Köp-
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intresset var ganska betydande och flera blev
lyckliga ägare till sådant de inte visste att de
behövde. Den vädersäkra lokalen uppskattades.
Allt kunde säljas i torrt och gott skick.
■

TELEFONEN – introduktion i reparationsteknik
Henrik Lundin
Detta är första delen i
en artikelserie om felsökning och reparation
av äldre telefoner så att
dessa kan användas i
avsett telenät. Med avsett telenät menar vi de
tre olika nätbyggnadsteknikerna Lokalbatteri,
Centralbatteri och Automatiskt nät. De tidigaste telefonerna var ju
byggda för lokalbatteri och de ersattes så
småningom av telefoner för centralbatteriet.
Tidsepokerna för dessa kan man säga är
1878 till 1910-talet för lokalbatteri och
centralbatteri från 1910-talet fram till 1930talet då automatiseringen tog fart. I nuläget
avser vi inte att gå längre än till telefonapparater med fingerskiva, dvs fram till 1960talet.
Artikelserien vänder sig i första hand till
nybörjare som vill lära sig hur äldre telefoner
fungerar samt hur man utför enklare
reparationer. Av utrymmesskäl tvingas vi i stor
utsträckning hänvisa till äldre litteratur i
teleteknik, i första hand Ekebergs Telefoni i 3
delar, där utförligare beskrivningar lämnas. Det
rekommenderas därför starkt att läsare som
verkligen vill förkovra sig i ämnet lånar eller
skaffar nämnda bokverk via begagnatmarknaden (Tradera etc.).
Viktigt vid felsökning är att kunna läsa ett
schema. Intressant för oss är ju hur
schemasymbolerna har förenklats under vår
tidsperiod. Jämför gärna schemasymbolerna i
Kgl. Telegrafverkets apparater från 1906,
Handbok för telegrafverkets reparatörer 1919,
Telefoni 1 av Ekeberg 1920 och Schemor över
Telefonapparater och växlar TFS serie F11 från
1938.
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Schemasymboler för elektriska ledningar
(isolerade och oisolerade) är vanligen räta
linjer. Ledningar som inte skall ha elektrisk
kontakt är vanligen ritade på något av följande
sätt om de korsar varandra i ett schema.

Ledningar som skall ha elektrisk kontakt är
vanligen ritade på något av följande sätt om de
korsar varandra i ett schema.

Har du möjlighet att söka upp schemasymbolerna i ovannämnda böcker så titta gärna
på följande ritningssymboler och hur de
förändrats genom tiden. Batteri, Hörtelefon,
Mikrofon, Mikrotelefon, Jordning, Omkastare
(slutning, brytning och växling), Ringklocka
(likström och växelström) samt induktor. Detta
för att du ska få en viss erfarenhet av olika
symboler när vi börjar titta på kompletta
telefonscheman. Då kommer vi att bekanta oss
med kopplingsscheman och principscheman.
Ett instrument som är användbart vid
kontroll/felsökning av ledningar i en gammal
telefon är multimetern. Med ohmmetern kan du
lätt se om ledningen är hel mellan dina två
mätpunkter. Jag kommer här inte att gå in på
hur du använder en multimeter. Den kunskapen
hittar du i bruksanvisningen.
Har du frågor om schemaläsning så skriv till
redaktionen på phonetiken@stsf.org
■

Visning av Skansens historiska telenät
Fredrik Roos
Lördagen den 29:e september var det visning
av telenätet på Skansen i
Stockholm för intresserade STSF-medlemmar.
Vi var ett femtontal anmälda personer som dök
upp vid grindarna på
förmiddagen denna soliga höstdag. En kort promenad inne på Skansenområdet bland gamla trähus och påfåglar tog
oss till "Skogens hus" där våra guider Henrik
Lundin, Leif Kindahl och Skansens Karin Blent
hälsade oss välkomna. Ordet lämnades sedan
över till teliahistorikern Johan Martin-Löf som
berättade om de tre uppfinningarna mikrofonen, telefontråden och telefonväxlarna som
kom att möjliggöra telefonin på 1890-talet. Det
var en intressant föreläsning som kompletterades med några detaljer från vår egen teletransmissionshistoriska expert Raimo Kultala.
Efter inledningen i Skogens hus förflyttade
vi oss till posthuset där vi delades in i mindre
grupper för att kunna se telenätet, poststationen
och telefonstationen under mer kontrollerade
former. Henrik stod för visningen av själva
telenätet som sträcker sig från posthuset ner till
järnhandlarens hus och mekaniska verkstaden
via sex stycken blanktrådsstolpar. På denna
relativt korta stolpsträcka har man på ett
genomtänkt sätt lyckats få med ett flertal
byggnadstekniska lösningar från den aktuella
tidsepoken (runt förra sekelskiftet) utan att för
den skull överdriva. Faktum är att stolplinjen
smälter in riktigt bra i dessa historiska miljöer
på Skansen. Allt är välbyggt och snyggt utfört
med känsla för detaljer.
Visningen av det gamla posthuset från
1840-talet genomfördes av Karin från Skansen.
Huset, vars inredning speglar 1910-talet,
flyttades till Skansen från Virserum 1963. Idag
finns där en tidstypisk postexpedition på bottenvåningen med tillhörande bostadsytor. På över-
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våningen väntade sedan Leif som visade oss
den lilla manuella telefonstation man inrett där.
Utöver själva handhavandet av proppväxeln
berättade Leif om hur växelföreståndarinnans
dagliga arbete kunde se ut och hur telekommunikationerna fungerade i början av
1900-talet. Långt ifrån alla hade en egen telefon vid denna tid, men det gick ändå att ringa
telefonlösa personer genom att få dem kallade
till telefonstationen för samtal. Ungefär som
poste restante, men med telefoni.
Dagen på Skansen avslutades med en återsamling i Skogens hus där våra tre guider
berättade om hur telenätet på Skansen tillkom.
Vi fick också möjlighet att ställa frågor.
För den som vill veta mer om Skansens
telenät kan jag rekommendera artikeln i Phonetiken nr 2005-2 och bilagan till nr 2005-3.
■

Leif Kindahl berättar
för Monica Andersson
och Anders Gustafsson
om hur allmänhetens
telefon används.

Nästan alla deltagarna
uppställda på trappan till
Posthuset.

Den alltid korrekt klädde
Björn Lindblom ger
tummen upp för pupinboxen.

Johan Martin-Löf inleder
snart sitt föredrag.
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Cement-Jesus och telefonmodellen som Gud glömde
Tomas Söderblom
När nyårsklockorna
ringde in nådens år 1882
var det inte bara den
svensk-norske kverulanten Carl Söderberg som
var en nagel i ögat för
den ”öfverlupna” firman.
Ericsson orkade ju inte
ens svara på kverulantens störtflod av brev, telegram och propåer.
Men det var i sin tur bara en konsekvens av
grundproblemet – problemet att verkstaden,
mitt i alla förfrågningar, hade så mycket att
göra att det gick ”rundt för hufvudet”.

Men under samma tid som tyskar och svenskar
harvade med magnettelefoner fortsatte amerikanska Bell, med Charles Williams Jr i spetsen,
snabbt att utveckla en riktig telefon. Dvs en
telefon med både mikrofon, hörtelefon, klyka
och induktor för signalering.

En av de främsta anledningarna till Söderbergs missnöje var helt enkelt att Ericsson inte
levererade de apparater som han hade beställt
och att de som ändå expedierades hela tiden
kom för sent.

Det är dessa telefoner som vi samlare
känner i form av först ”kistor” och senare som
Ericssons första pulpet. Dvs modellen som de
facto frammanades av den frenetiske Söderberg
i Norge.

Till slut tröttnade Söderberg och startade
Elektrisk Bureau i maj 1882.

På senhösten 1881 tillkom även Ericssons
första bordsmodell, ”Liljan” – men i det fallet
efter påverkan från franska Ader.

Leveranssvårigheterna hade följt den
Ericssonska firman alltsedan tillverkningen av
telefoner började och man förmådde inte att
expandera verksamheten i takt med efterfrågan.
Men nu upphörde äntligen Söderbergs envetna propåer och Ericsson kunde under våren
1882 koncentrera sig på alla andra bekymmer,
och på framtiden.
En tillbakablick
Vi har tidigare sett hur firman tillverkade totalt
ca 380 magnettelefoner, av två olika modeller.
Det skedde under perioden från hösten 1878 till
hösten 1880. Båda modellerna var direkta kopior
av tyska Siemens motsvarigheter.
Tyskarna hade i sin tur börjat med att
kopiera de primitiva telefoner som kom från
Bells experimentverksamhet i amerikanska
Boston 1876-1877.
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Vi har redan kunnat läsa om hur Ericsson
senare svarade på detta, det moderna Bellbolagets intåg på den svenska marknaden, genom
sitt egna första teknikskifte vid nyåret 1881. Då
övergav också LME magnettelefonerna och
lanserade sina telefoner med både mikrofon,
hörtelefon och klyka.

Det andra teknikskiftet
Om man skall sänka sig till att använda fotbollstermer så kan man säga att det därmed
stod ett-ett mellan Ericsson och Bell i Sverigemästerskapet.
Bellbolaget hade etablerat sig i Stockholm
och skulle med smått självklar pondus fortsätta
sin expansion till såväl Malmö som Göteborg
medan Ericsson hade fått sitt telefonsystem
accepterat i både Gävle och Norrköping.
Ericsson sålde både en väggmodell och en
bordsmodell medan Bell bara erbjöd en väggtelefon. Å andra sidan var svenskens system
galvaniskt, dvs hans apparater innehöll ingen
induktor för signalering vilket amerikanernas
redan hade.

Båda telefonsystemen fungerade i sina egna
stadsnät men problemet för Ericsson var att det
galvaniska systemet upplevdes som klart sämre
för längre ledningar. Induktorn gav nämligen
en starkare signal även på långa avstånd. Man
undvek samtidigt dyra, svårskötta batterier utöver dem som behövdes för själva samtalen.
Och när telefonerna nu kom till allt fler
orter, och började användas för allt längre
linjer, vaknade även det svenska Telegrafverket
med dess spirande tanke på ett riks-telefon-nät.
Ett strategiskt avgörande vägval
En eventuell övergång till magnetiskt system
ställde dock Ericsson inför dels ett tekniskt
problem att få fram helt nya induktormodeller
med en tillverkningsprocess för dessa, dels ett
kundrelationsproblem inför de kunder som
redan förmåtts binda sig vid det galvaniska
systemet.
Vi har redan tidigare kunnat läsa om hur
Ericsson under sommaren 1882 tog sig an även
detta sitt andra teknikskifte. Det skedde genom
att utveckla och börja leverera den första kompletta pulpeten med det som då kallades ”magnetiskt ringverk”. Den som vi samlare kallar
82:ans modell.
Det innebar samtidigt att man omedelbart
kunde börja ”rida på björnen”, dvs i nationell
anda serva det expansiva svenska Telegrafverket med inhemska apparater.
Men de som nu blev lidande var alltså de
tidigare stamkunderna. Kunder som Ericsson i
vissa fall hade en i det närmaste personlig relation till och där flera av dem kände sig försmådda. Ja, nästan lurade när deras tidigare
apparatval nu dömdes ut som föråldrat med
dryga omställningskostnader som följd.
Det var dessutom kostnader som Ericsson
inte tog det ringaste ansvar för. Och det
drabbade inte minst telefonföreningen i Gävle.
Men Ericsson tycks ha bestämt sig en gång
för alla. Telegrafverket föredrog induktorsystem
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som annars bara Bell kunde erbjuda och han
kände sig tvungen att ändra även på sin
vinnande häst. Det fick bära eller brista och i
breven till kunderna låtsas han i det närmaste
som ingenting.
Induktionsringning var det moderna. Punkt!
Och de som frågade efter magnettelefoner –
som han själv ansåg ännu mer föråldrat –
skickade han bara vidare till Öller. Den gamla
tiden överlever inte den nya tidens födslovåndor – så är det bara!
Han kunde göra så tack vare att efterfrågan
ändå ständigt överskred tillgången på telefoner
och att amerikanska Bell inte ens sålde sina
utan bara ville hyra ut dem. Men Ericsson sålde
och inte minst den svenska marknaden törstade
alltså efter apparater.
Nya bekymmer
Ericsson hade nu gjort ett andra vägval och därmed löst flera problem. Hans nya telefon kunde
användas även på längre linjer och som en helsvensk produkt konkurrera med den amerikanska utrustningen på minst samma tekniska
nivå.
Tack vare Söderberg och den egna känslan
för design och hantverk hade han nu även framställt en väggapparat som var ovanligt vacker
för ögat och som kom att bli stilbildande under
näst intill 40 års telefontillverkning. En apparat
i gränslandet mellan stilmöbel och skelettkonstruktion.
I 82:ans pulpet hade han också löst den
främsta svagheten med ursprungspulpetens design. Han lyckades nu även inkludera batteriet
– som tidigare krävt en separat ful låda – utan
att helt förstöra modellens vackra utseende.
Men några problem återstod. Utförandet var
till exempel så komplext att man först några år
senare lyckades inkludera en mekanism för
mellanstation. Intill dess fick den äldre kistmodellen duga för det ändamålet.
Ett andra problem var ”Liljan”.

Det fortsatta behovet av en bordstelefon
Jag har tidigare skrivit om hur det under lång
tid och för många människor var näst intill
högtidligt att tala i telefon. Ja, i vart fall så pass
dyrt att det sköttes med viss andakt och att det
oftast innebar att man gjorde det stående.
Telefonapparaten var i första hand en väggmöbel som hängdes på en väl synlig och central
hedersplats och under i vart fall den tid man använde en fast mikrofon så var det inte ens praktiskt möjligt att sitta ner under telefonsamtalet.
Så var det i Amerika och så var det i Sverige.

och hade ingen annan utbildning att tala om än
den praktik han hade fått av Öller och som
Öllers europeiska stipendiat.
Ändå är det slående att se hur det i den lilla
firmans tidiga korrespondens presenteras ett slags
mikrokosmos av det som långt senare skulle bli
det framgångsrika och moderna Sverige.
Breven från Söderberg, breven från Posse
och kontakterna med många av de betydande
institutionerna och de stora företagen: hovet,
Telegrafverket, Stockholms Enskilda Bank,
Uddeholms, Domnarvet, Bolinders osv.

Det innebar att bland de tre leverantörerna
av kompletta telefoner i Sverige vid denna tid –
Bell, Brunius och Ericsson – så var det bara
den sistnämnde som erbjöd något annat än väggtelefoner.

Telefonerna tillhörde helt enkelt det nya,
dvs framtiden, och det är tydligt hur de personligheter som först förstod det bäst – och som
redan var tillräckligt resursstarka i den tidens
samhälle – självmant lockades till Ericssons
ännu obetydliga verkstad.

Ericsson hade låtit sig inspireras av den
något egensinniga utveckling som skedde i
Frankrike och som han personligen kom i kontakt med vid Världsutställningen i Paris 1881.
Det var alltså dessa idéer som hade genererat
firmans första bordstelefon.

De ”stora männen” hör alltså av sig till Lars
Magnus på eget initiativ eftersom han råkade
vara den ende i vårt land som på allvar
greppade den teletekniska stafettpinnen såsom
tillverkare och leverantör.

Man anar dock att de första bordstelefonerna mest gick till användarnas frontlinje, dvs
chefer inom branschen och andra direktörer
som tidigt vande sig vid att ringa. Det var rika
skrivbordskunder som både hade råd och som
först insåg att det kunde vara praktiskt att
kunna tala i telefon samtidigt som man satt ner
vid skrivarbetet. Bland dem togs apparaten emot
väl och sålde i ett hundratal exemplar.
Pionjärkunderna hade alltså redan vant sig
och Ericsson insåg att efterfrågan bara skulle
öka. Men liljorna fungerade ju inte i ett
magnetiskt system…
Inte heller gick det för sig att återigen köra
över kunderna och, utan alternativ, hjärtlöst
säga att liljorna nu ”låg i skrotlådan” som man
senare skulle skriva.
Brevet från Cement-Jesus
Lars Magnus Ericsson var ju själv av enkel börd

Och den 12 februari 1883 sätter sig även
disponenten Rudolf Fredrik Berg, på Skånska
Cement AB i Limhamn, ner vid sitt skrivbord
för att tillskriva den Ericssonska firman.
R F Berg hade redan lett cementaffärerna i
Limhamn under ett tiotal år och skulle under
sin långa gärning bli en av Sydsveriges mest
betydande män.
Han kom att starta det som långt senare blev
Skanska och ett 40-tal andra bolag. Men han
ordnade även med brandkår, bibliotek, föreläsningsförening, sparbank, sjukvård och intresserades sig för Malmös spirande telefonnät.
Berg skrev på borgen när hans arbetare behövde låna pengar för egna hem men var till en
början skeptisk mot fackföreningar. Så småningom anpassade han sig och blev istället engagerad i Arbetsgivareföreningen. Idag anses han
som en av grundarna av ”den svenska modellen” och har både en gata och en skola uppkallade efter sig.
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På det privata planet var ”Limhamnskungen”
djupt religiös och vurmade även för söndagsskolor och det kyrkliga livet. Det var ett starkt
andligt engagemang som gav honom ännu ett
smeknamn: ”Cement-Jesus”.
Men i det här fallet handlade det inte om
andlig spis utan om en konkret vardag. Den
stressade disponenten ville vara med sin tid och
utveckla sina cementaffärer. Och affärerna
krävde inte bara ett välskött Malmö-nät utan
även telefonapparater i plural.
Tyvärr är inte Cement-Jesus eget brev bevarat men av firmans svar kan man ändå sluta
sig till innehållet. Berg behövde telefoner och
det dög vare sig med galvaniska apparater eller
med väggtelefoner.
Man kan gissa sig till att Limhamnskungen
ville ringa i Malmönätet – som ursprungligen
var ett magnetiskt Bell-nät – och att han helt
enkelt inte hade tid att stå upp när han ringde
om sina många projekt.
I lokaltidningen förmanade han ändå sig
själv och andra att inte ställa orimligt stora krav
på växeltelefonissornas omedelbara svar så:
”Låt oss derföre långsamt räkna till femton
innan vi blifva onda på fröknarne; jag har skäl
antaga att vi härefter sällan hinna så långt.”
Men för att återgå till brevet så fanns det
redan några magnettelefoner från Ericsson i
bolagets ägo och kanske även Berg hade sett
den smäckra Liljan. Så nu ville han köpa fler
bordstelefoner och det genast!
Ericsson hade i februari 1883 levererat pulpeter med magnetiskt ringverk under mer än ett
halvår och han dömde själv redan förbehållslöst
ut den galvaniska eran som omodern. Men
någon ny bordstelefon fanns alltså ännu inte
och firmans kontorsskrivare måste nu slingra
sig som en mask på kroken.
Man tackar ”vördsamt” för det ”ärade”
brevet och ”Wi skulle med nöje nedsändt de
apparater Ni begärt om vi haft sådana färdiga”
men ”Sådana med galv. ringverk kunna ju ej

användas uti ifrågavarande fall.” Och dessa
”Skrifbordsapparater med induktor blifva ej då
så nätta, som de skrifbordsapparater med galvaniskt ringverk som vi tillverkat; emedan magnetinduktorn kräfver ett rätt stort utrymme.” Men
”sådana hafva vi ännu blott under arbete.”
Ett designproblem
Jag har tidigare uppmärksammat läsaren på att
Ericsson inte kan anses ha varit någon ”stor
uppfinnare” och att många av hans konstruktioner var mer eller mindre rena kopior av andra
fabrikat. Precis som idag så gick produktutvecklingen inom de flesta företag vidare med
hjälp av ett hejdlöst plagierande av konkurrenter. Och själv påstod han heller aldrig något
annat.
Men en av de egenskaper han däremot
uppenbarligen hade var en känsla för design
och den första värdefulla produkt som bar hans
eget signum var, som vi har sett, den ”i mässingen” nakna men vackra spiralmikrofonen.
Uppfinningen av mikrofonens funktionssätt
var i det fallet rakt inte hans men likväl det
egna utförandet.
Den andra ”egna” produkten var, enligt min
mening, Liljan. En bordstelefon som var mycket
vacker och till sin design synnerligen modern.
Den var i kombination med spiralmikrofonen
tillverkad som en komplett och fulländad skelettkonstruktion vilket verkligen låg i tiden. Och
den låg så långt ifrån de amerikanska vägg-trälådorna som man bara kunde tänka sig.
Nackdelen var, precis som med Söderbergs
pulpet, att glasbatterierna absolut inte gick att
inkludera i en sådan konstruktion. Strömförsörjningen fick man sköta genom batterier som
förvarades i någon undanskymd trälåda eller att
Liljan fick snylta på en näraliggande väggtelefons ”staplar”, som man då kallade dem.
Det hade förstås inte heller varit möjligt att
ha öppna, vätskefyllda, glasburkar i något som
man dagligen flyttade runt på ett skrivbord.
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Men i den nya situationen var det alltså inte
batterierna som blev det främsta – och för
Ericsson själv uppenbart irriterande – problemet. Liljan var ju galvanisk och nu skulle
varje apparat ha en fast monterad egen induktor, vilken helt enkelt inte fick plats på den
smäckra konstruktionen.
Och kunden P.A. Åberg, från Örebro, fick i
hastighetens grämelse en skopa ovett för att
han bara hade mage att ändå föreslå det: ”Att
anbringa magnetiskt ringverk på den återsända
bordsapparaten vore att förderfva den.”
Och i breven våndas Ericsson själv, inför
öppen ridå, över detta utseendemässiga nerköp.
Att de nya telefonerna alltså inte skulle ”kunna
blifva så nätta och trefliga, som de med galvaniskt ringverk”.
Induktionspulpeterna började ju levereras ut
redan på sommaren 1882 men chefen brottas i
många månader med bordsmodellen och det är
först i februari 1883 som arbetet ens nämns i
det bevarade arkivmaterialet. Hur mycket han
gör själv och hur mycket som anställda instrumentmakare och underleverantörer bidrar med
är omöjligt att säga.
Det gjordes i alla fall olika experiment och i
gamla Telemuseums samlingar finns en märklig Lilja som helt enkelt placerats uppepå en
kubformad trälåda med en induktor inuti. Om
detta är firmans egen kombination eller någon
kunds hemmabygge har dock inte gått att fastställa. I vart fall såldes inga sådana set enligt
bokföringen.
Det bidde en kassa-apparat
Ericsson är under press och en bordstelefon
måste fram trots att idéerna har sinat. Och för
första och enda gången verkar chefen själv nu
släppa fram en färdig produkt som han i grunden
inte är nöjd med utan snarare, näst intill, skäms
för.
Det blir Norrköpings Telefon AB som den
22 februari 1883 får det första exemplaret med
hjälp av ”iltåg” och på prov. Ett ”prof” på en

BILD 1. Den vackra Liljan går inte längre att
använda i ett magnetiskt telefon-nät och de goda
råden är nu dyra. Här har någon – oklart vem –
försökt att kombinera apparaten med en egen
induktorlåda i trä och gjort ett föga smäckert torn
av alltsammans. Foto: Tekniska museet

bordstelefon som vi kan kalla för ”Kassa-apparaten”. Den liknar nämligen ett gammaldags
kassaregister med ett yttre skal som huvudsakligen byggts i trä.
Verkstadens mannar har emellertid nu så
bråttom att komma ifatt tiden att man först
glömmer skicka med nyckeln till träkonstruktionens bakre dörr.
Principen för den nya apparaten är annars
näst intill exakt densamma som för den gamla.
Ericsson har tagit de enskilda delarna för det
nygamla systemet; spiralmikrofonen, induktorn,
ringmekanismen, åskskyddet osv och försökt
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att sammanföra dem till en helt ny enhet. Men
han har grundligt misslyckats med tanken att
sätta samman dem till en ny skelettkonstruktion. Detta till följd av induktorns storlek och
utseende.

ion och under alla omständigheter så var produkten snyggare än de dåvarande amerikanska
telefonerna som inte ens fanns i bordsversion.

Till slut bara måste han ha en trälåda och
det hjälper knappt att han försöker hålla den så
smäcker som möjligt. Resultatet blir det som vi
kan se på bild.

BILD 3. Baksidans behandlade ytfinish avslöjar
att apparaten är tänkt för att kunna vara fristående, dvs kunna beses från alla håll även om den
inte uppfyllde sin skapares tanke om användarvänlig rörlighet. Foto: Tekniska museet

BILD 2. Låt oss kalla denna rara telefon från
1883 för ”Kassa-apparaten”. Ursprungligen hade
den en vacker spiralmikrofon i mässing och en
läderklädd hörtelefon som inte skavde mot valnötsfodralet. Foto: Tekniska museet

Induktorn ligger i ”framstupa sidoläge” inuti
träkonstruktionens lägre del och veven hamnar
på den traditionella högra sidan.
Spiralmikrofonen kan bryta fram på utsidan
över induktordelen med hjälp av ett rör. Klykan
och hörtelefonen hamnar på vänstra sidan och
de två klockorna uppåt.
Konstruktionens inre är nåbar genom att baksidan går att öppna som en lucka. Utförandet är
det traditionella i dekorerad valnöt och alltsammans vilar på fyra svarvade trä-fötter.
Vi sentida betraktare kanske inte ser utseendet som någon större katastrof. Även firmans
väggpulpet var ju till stora delar en träkonstrukt-
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BILD 4. Obarmhärtigt kikar vi in i apparatens
inre från baksidan. Allt det som ännu inte gick att
kombinera till en önskad skelettkonstruktion har
gömts undan inne i fodralet. Praktiskt och funktionsdugligt men firmans chef var ändå inte nöjd.
Foto: Tekniska museet

Men Ericsson själv var uppenbarligen inte nöjd.
I brev efter brev låter han sin tålmodige sekreterare berätta för potentiella kunder att modellen
inte är ”nätt”, inte är ”treflig”, utan snarare
”klumpig”. Och det kan ju knappast ha varit ett
effektivt sätt att marknadsföra modellen på.
Säkerligen bidrog denna chefens egen skämsfaktor till att, såvitt går att bedöma av arkivmaterialet, bara nio exemplar byggdes totalt av
denna säregna telefon.
Men man får anta att det inte bara var utseendet som störde chefen. Liljan hade ju varit
liten och smäcker men ändå stadig på sin gjutjärnsfot. Därmed gick den lätt att både snurra,
och flytta fram och åter, till exempel mellan
medarbetarna vid ett dubbelskrivbord. Ja, det
fanns till och med liljor som levererades med
ett slags telefon-jack så att de även kunde flyttas
mellan olika bord inom ett kontor.
Kassa-apparaten var däremot större och
tyngre med en tydlig framsida respektive baksida även om baksidan fick sin egen ytfinish.
Men den var ändå ”klumpig” när den så bara
skulle flyttas fram till munnen på den som just
då behövde den.
Det är uppenbart att Ericsson därmed, och
till slut i sitt bryderi, tullade på två grundläggande principer som han hade inkluderat i
den tidigare och senare skulle inkludera alltmer
i kommande bordsmodeller: principen om en
användarvänlig rörlighet i kombination med
skelettkonstruktion.
Men det skall vi få läsa mera om nästa gång!

Epilog
Under drygt ett år, februari 1883 – juli 1884,
levererades alltså sammanlagt nio ”kassaapparater” varav två till Norrköping, två till
Linköping, en till Kohlswa, en till Sundsvall,
en till Kristinehamns Mekaniska Werkstad, en
till Sandarne och slutligen en till Domnarvets
Järnverk.
Men den 14 augusti 1884 vägrar slutligen
firman att tillverka och leverera ytterligare ett
exemplar till Domnarvet och modellen tycks
under sina 18 månader överhuvudtaget inte ha
producerats löpande.
Möjligen återtogs dessutom någon eller några
av de redan sålda och man ser, som nämnts, att
de i något fall betecknas som ”prof”.
Idag återstår, såvitt jag känner till, bara två
exemplar av denna märkliga apparat och de tillhör båda Tekniska museet, dvs före detta Telemuseum.
Cement-Jesus fick alltså inte köpa någon
enda sådan ”skrifbordsapparat med induktionsringverk” och det fick inte heller den svensknorske kverulanten.
Men Gud tycks ändå ha förlåtit den förlägne
Ericsson och hjälpt både honom och världen att
glömma såväl ”kassa-apparaten” som den smått
enerverande Carl Söderberg.
Och den glömskan – den varade i nästan 134 år…
Lund i november 2018
Tomas Söderblom
Nästa avsnitt: ”En tax på spruckna ben”
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■

Vår tid är nu – eller långt senare?
Michaël Stenberg
Många av Phonetikens
läsare följer säkert den
påkostade och i mitt
tycke mycket sevärda
serien Vår tid är nu i
SVT. I den spelar telefonerandet en central
roll – men hur är det med
autenticiteten? Själv reagerade jag redan när
jag såg första avsnittet, som utspelar sig 1945.
Där figurerar apparatmodeller som detta år inte
hade börjat tillverkas, exempelvis den grönlackerade myntapparaten CF 596 för 10-öringar,
med lur modell 1950. Skådespelaren som använder den, liksom avsnittets regissör, har troligen aldrig sett, än mindre använt en sådan, för
först lyfts luren av, sedan läggs mynt i.
På sajten Svenska Yle (från Finlands publicservice-företag) https://svenska.yle.fi/artikel/
2018/08/07/sa-har-byggdes-dramaserien-var-tid
-ar-nu-scenografen-michael-higgins-berattar-hur
finns massor av intressant information om
seriens tillkomst. Den irländske scenografen
Michael Higgins, som bott i Sverige i närmare
tio år, berättar hur han har gått tillväga och hur
han resonerar i sitt ambitiösa arbete. Han nämner att en tittare tidigt klagat på det anakronist-

iska ding-dång-ljudet från en elektrisk dörrklocka.
”Det är viktigt att telefonen som skådespelaren har i handen är helt rätt”, fortsätter
Higgins. Då undrar jag hur han kunnat misslyckas kapitalt med detta.
Inga telefoner ringer autentiskt; ibland hörs
i stället den kända mobiltelefonsignal som
imiterar en polariserad telefonklocka – sannolikt i Western Electrics 500 (ursprunglig design
Henry Dreyfuss 1949). Men så har aldrig en
svensk telefon låtit.
När man nu har tillgång till en riktig BC 330
eller BC 560, varför inte låta dess egen klocka
ringa? Lätt som en plätt: bara att ansluta en LBapparat och veva. Så gjorde en engelsman som
sålde vintage-telefoner på Østerbro i Köpenhamn när jag var där.
Matriarken Helga Löwander, spelad av
Susanne Reuter, ses ofta tala i en tysk FeTAp
W48 (Siemens m.fl. tillverkare), en bordsapparat
i bakelit. Den har som bekant aldrig använts i
Sverige annat än internt i privata anläggningar.
Med höstens del 7, ”10 000-kronorsfrågan”
(12 nov.) är vi framme i den svenska tv-åldern;
året är 1957. Där dyker en Ericofon – som
Televerket införde 1959 – upp, med elektronisk
pipsignal!
Här skulle våra medlemmar, som så ofta
annars i samband med filminspelningar, ha
kunnat göra en fin insats, om bara någon haft
förstånd att kontakta STSF.
■

Myntapparat CF 596

Western Electric 500
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Tischfernsprecher W48

Ett 100-årsjubileum
Raimo Kultala
I min artikelserie om
fjärrtelefonins historia
har Phonetikens läsare
kunnat följa hur telefonen genom många
stapplande steg blev ett
världsomspännande kommunikationsmedel. Ett av
dessa steg, och kanske
det mest avgörande, var uppfinnandet av bärfrekvenssystemet (bärfrekvens förkortas BF i
fortsättningen). Därigenom hade mänskligheten
skaffat sig ett medel som medgav överförandet
av flera telefonsamtal över en och samma ledning så att de dyrbara fjärrledningarna kunde
utnyttjas effektivare. I förlängningen innebar
detta inte bara att samtalstaxorna kunde sänkas
till nivåer som var rimliga för människor med
normala inkomster utan dessutom möjliggjorde
att köexpeditionen av samtalen kunde frångås
så att även fjärrtrafiken kunde automatiseras.
Faktum är att världens första BF-system i
allmänna telenätet togs i bruk för 100 år sedan.
År 1918 togs nämligen ett BF-system i kommersiell drift i USA, närmare bestämt på en
blankledning mellan Baltimore och Pittsburgh.
Under samma år lär också ett tyskt BF-system
ha tagits i provdrift på en blankledning mellan
Berlin och Potsdam. Det amerikanska BFsystemet var 4-kanaligt, d.v.s. systemet överförde 4 st. extra telefonsamtal via samma trådpar. I likhet med all annan dåtida elektronikutrustning krävde anläggningen ansenlig golvyta, vilket vidstående foto av den ena ändterminalen vittnar om. Ändterminalen utgjordes
av den högra stativraden, som till synes innehöll hela 10 st. stativ. Varje kanal förefaller ha
haft separata sändar- och mottagarstativ, d.v.s.
8 st. stativ sammanlagt. De övriga två stativen
härbärgerade av allt att döma gemensam utrustning.

BF-systemet var resultatet av ett ihärdigt utvecklingsarbete hos AT & T som igångsattes
kring 1914. Även tyskarna arbetade med ett
liknande utvecklingsprogram under 1:a världskriget, som till en början resulterade i en fälttelefon med inbyggd BF-utrustning. Redan
under 1880-talet framkom de första förslagen
på s.k. multipeltelefonering, men dessa var rena
skrivbordsprodukter. De första lyckade försöken med BF-överföring gjordes i både USA
och Europa kring decennieskiftet 1900/10. Dåtidens teknik medgav dock inte konstruerandet
av praktiskt användbara BF-system. Först när
radioröret blev en mogen produkt en bit in på
1910-talet var tiden mogen för kommersiellt
utnyttjande av BF-tekniken.
BF-systemet mellan Baltimore och Pittsburgh var i själva verket ett smakprov på avancerad ingenjörskonst. Genom bruk av samma
bärfrekvenser i båda transmissionsriktningarna
och SSB-modulering (enkelt sidband) hade
konstruktörerna lyckats klämma in de fyra
kanalerna inom ett frekvensband som uppgick
till knappt 5-25 kHz. Den förstnämnda lösningen visade sig dock ge svårbemästrade
rundgångs- och överhörningsproblem, varför
endast enstaka BF-system av denna typ kom att
tillverkas. I kommande konstruktioner av BFsystem blev man nödsakad att övergå till
användning av dubbla frekvensband eller
fyrtrådsdrift (beroende på användningsområde).
SSB-tekniken däremot var ett lyckat koncept
som skulle gå i arv till alla efterföljande BFsystem för fjärrtelefoni med några få undantag.

källor:
Artikeln är i huvudsak baserad på ”Fjärrtelefonins
historia, del 5 – bärfrekvenssystem” som är publicerad i nr. 1/2016 av Phonetiken.
■
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Henriks julgåta
Redaktionen tar tacksamt emot förslag på vad
denna egendomliga manick kan användas till.
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Låt fantasin flöda fritt!

Lyx-hjärtat
Henrik Lundin
En kväll bläddrade jag i nr 1, mars 1969 av
Tele-KONTAKT (personaltidningen för Stockholms teleområde) och fastnade för en artikel
om Lyx-hjärtat. Vad är/var det?
Svaret finns naturligtvis i Phonetiken - var
annars? Tittade igenom Kjell Arvidssons artiklar i Phonetiken nr 2 och 3 från 1997 samt bilagan till nr 1 från 1998. Där får man en utförlig utredning om telegramblanketterna. En
del frågetecken fanns redan då Kjell forskade i
ämnet. Artiklarna kan varmt rekommenderas
för den intresserade. Ta gärna en titt även på
http://kjell.smult.com/lx_nr.htm
Redan från lyxtelegrammens start 1912 gick
en stor del av telegramavgiften till Svenska
nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar (som på den tiden var nationalföreningen mot tuberkulos). Från 1969 började Televerket ge ut två versioner av varje lyxblankett,
en vanlig och en med påtryckt hjärta och texten
”Till stöd för kampen mot hjärt- och kärlsjukdomarna”. Telegramblanketten med Lyxhjärtat kostade 1 kr extra som gick oavkortat
till stödkampanjen. Kunderna kunde själva
bestämma om de ville stödja kampanjen. Under
årets första månad var det, enligt artikeln, drygt
40 % av kunderna som stödde kampanjen.
1977 stängde Televerket sin lyxtelegramtjänst. Nationalföreningen skulle istället få intäkter från Postogram som Posten skulle distribuera. Men redan 1985 återinförde Televerket
en enklare tjänst som kallades brevtelegram.
Telegramtexten skrevs ut på ett pappersark som
stoppades i ett lyxigt omslag som gick ut per
brev.
1991 återkom Televerket med lyxtelegram
utdelade med hjälp av rikstäckande privata bud-

budcentraler. Priset var 195 kr varav 15 kr gick
till Hjärt-Lungfonden. Man kunde välja bland
12 blanketter varav några var gamla bekanta,
andra var nya.
Jag blev naturligtvis nyfiken och tittade igenom
min samling av telegram och upptäckte då
underligheter i blankettnumrering. Inte nog
med att blankettnummer har återanvänts under
skedet 1912-1977, d.v.s. nya motiv har fått
samma blankettnummer som gamla utgångna
motiv. Blanketterna för 1991 års telegramtjänst
numrerades 1–12 utan hänsyn till tidigare
nummer. T.ex. var Holk med två (bröllops)
fåglar LX 11 i ordinärt utförande från 1960.
Versionen med Lyx-hjärta hade beteckningen
LX 111 men i 1991 års tjänst var beteckningen
LX 6. Se bilder på följande sida.
Enligt Kjell Arvidssons förteckning finns
fyra tidigare varianter av blanketter med beteckning LX 6 och tre tidigare varianter med
beteckningen LX 11. Förvillande?
Ganska förvånad blev jag även över att
upptäcka att Televerkets lyxtelegram från 1991
verkar leva vidare än idag som en tjänst hos
företaget lyxtelegram.se.
■
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Blanketthuvudet och -foten hos tre varianter av lyxtelegram med bröllopsfåglar som motiv.
¤ LX 11 i ordinärt utförande från 1960
¤ LX 111 med Lyx-hjärta från 1969
¤ LX 6 i utförandet för den nya lyxtelegramtjänsten 1991
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TELEFONEN – mikrofonen
Henrik Lundin
Den första telefonförbindelsen utfördes så att
Bells hörtelefon uppsattes i vardera änden av en
enkelledning, varvid de användes växelvis som
mikrofon och hörtelefon. Experimenten visade
att som mikrofon fungerade den inte tillfredsställande. Åren mellan 1877 och 1881 experimenterades det för att få fram en användbar
mikrofon. Det var många som arbetade med en
lösning, t.ex. Berliner, Edison, Phelps och
Blake. Som uppfinnare av den egentliga mikrofonen räknas dock David Hughes år 1878.

Kolkornsmikrofonen bygger på att resistansvariationer i en krets med konstant spänningskälla medför variationer i en elektrisk ström
enligt Ohms lag, se figuren nederst i vänsterspalten. Ljud från tal i mikrofonen åstadkommer dessa resistansvariationer.

År 1881 offentliggjorde Henry Hunnings
principen för kolkornsmikrofonen som knappast förändrats väsentligt fram till våra dagar.
Mer utförligt om dessa experiment kan du
läsa i Telefoni del 1 av Ekeberg, sid 14 -18.
För telefoniändamål använder man nästan
uteslutande kolkornsmikrofonen. Den är robust
och oöm, billig i anskaffning samt har hög
känslighet. Dess grundprincip framgår av följande.

Den pulserande strömmen är en avbild av
ljudvågorna. I figuren ovan visas strömmen i
tre olika diagram. Io = strömmen genom mikrofonen i vila. Io+i = pulserande likström som
uppstår när talets ljudvågor träffar mikrofonen.
i = växelström som motsvarar ljudvågorna i
talet.
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Hur testar du telefonapparaten och mikrofonen
om du har t.ex. en telefon av L.M. Ericsson
eller Telegrafverkets modell för lokalbatteri och
vill få den att fungera som i ursprungligt skick?

Kolkornsmikrofonens uppbyggnad:

Mitt tips är att du, för framtida servicebehov, skaffar dig en ”fältapa” (se Phonetiken
4 / 2017) med både LB och CB (lokalbatteri
och centralbatteri). Börja med att koppla ihop
din telefon med fältapan (går dock lika bra med
vilken LB-apparat som helst) och förse apparaterna med var sitt batteripaket på 3 volt. Det
går bra med 2 st 1,5 V typ LR 20 seriekopplade
till 3 volt. Det är nu enkelt att testa din telefons
olika funktioner med hjälp av fältapan.

Ett slutet rum fyllt av kolkorn (1) bildas av ett
filtrör (2), ett membran (3) samt en kolbotten
(4). Filtröret hindrar inte membranet från att
svänga men väl kolkornen från att falla ut.
Membranet, som kan bestå av sammanpressat
kol eller av tunn plåt, är inspänt i mikrofondosan (5) och står i elektrisk kontakt med
denna. Kolbotten är genom en från dosan
isolerad tapp (6) förbunden med ena polen på
ett batteri, vars andra pol är ansluten till
mikrofondosan. Härigenom erhålles en elektrisk krets från batteriets positiva pol via kolbotten, kolkornen, membranet och mikrofondosan till batteriets negativa pol.
När membranet träffas av ljudvågor försätts
det i svängningar i takt med ljudvågen.
Membranet kommer att utöva ett varierande
tryck på kolkornen och dessa tryckvariationer
ändrar det elektriska motståndet i kretsen.
I Ekebergs bok Telefoni del 1, sid 178-190
finns utförligare beskrivning av mikrofonen. I
vårt fall är det ofta en komplett mikrotelefon
(lur) som vi har till våra vägg- och bordsapparater. I Ekebergs bok finns på sid 190-200 utförliga beskrivningar av L.M. Ericssons mikrotelefoner FG 150 och FG 175 samt Telegrafverkets mikrotelefoner FG 110 och FG 170.

Om du i fältapan inte hör när någon talar i
din telefon men i din telefon hörs när någon
talar i fältapan så är det fel i din telefons
mikrofonkrets. Börja då med att om möjligt
testa med en annan mikrotelefon. Fungerar den
bra? Då ligger felet troligen i din mikrotelefons
mikrofonkrets. Är din mikrotelefon av typ som
beskrivs i Ekebergs bok så har du bra hjälp där.
Börja med att testa mikrofonsnörets båda ledare
med en ohm-meter. Är dom hela och du får
fram 3 volt till själva mikrofonen så finns felet
i mikrofonen. Har du inte spänningen 3 volt till
själva mikrofonen kan felet ligga i kontakten
för tillslag av strömmatning i tangenten på
mikrotelefonen eller motsvarande kontakt i
klykan. Eller också kan det vara fel i induktionsrullen eller mikrofontransformatorn vilket
kommer tas upp i en senare artikel i denna
serie.
Mikrofonens motstånd bör i vila vara 35 40 ohm. Visar ohm-metern på avbrott så får du
öppna mikrofonen och se om kolkornen finns
kvar. I Ekebergs bok del 1, sid.182 kan du läsa
om vad som kan ske med kornen, t.ex. packning, stoftbildning m.m. samt hur mycket du
ska fylla kammaren vid byte av kolkorn. OBS,
detta gäller ej nyare mikrofonkapslar som förstörs vid öppnandet. Läs Ekebergs kapitel om
mikrofoner innan du börjar en renovering av
äldre mikrotelefoner.
■

- 21 -

Besök från Australien
Henrik Lundin & Tommy Sundgren
Hello Hendrik and Ole, I know this at short
notice, would it be possible to meet you or any
other telephone collector in the Stockholm area.
I have the afternoon of the 8th Sept free.
Detta är början på det mejl som dök upp hos
mig den 25 augusti. Hur lyckas man med kort
varsel snickra ihop ett program som passar en
telefonsamlare? Efter diverse mejlväxling kom
vi överens med Mark Hutchison om ett program som blev följande: Ole och jag mötte
Mark på Norrvikens pendeltågsstation på fredagen och vi började med 2 timmars besök hos
Ole. Sedan blev det promenad hem till mig och
ytterligare telefonvisning och teleprat i 2
timmar varefter jag skjutsades Mark till
pendeltåget för hans återfärd till hotellet.
På lördagen tog Tommy Sundgren över och
här är hans berättelse: Vid 11.30-tiden dök
Mark upp och jag hämtade honom med bil. Vi
pratades vid om allt möjligt under resan hem
till mig. Väl inne i huset gick vi en snabb runda
i mina rum med telefoner, radio, bandspelare,
kameror och licensfria vapen så Mark skulle få
en överblick. Han fastnade för två apparater,
svängarmstaxen och spindeln. Det fick
verkligen en seriös genomgång. Jag fick hämta

verktyg och vi skruvade isär, kollade ledningsdragningar, mätte, undersökte komponenter, diskuterade och mätte igen. Fortlöpande
var Marks inställning hur det exakta originalutseendet på apparatmodellerna inklusive komponenter skulle vara för att vara regelmässigt
rätt. Det må vara hur som helst med exaktheten
för apparater producerade över lång tid med allt
vad det omfattar och innebär. Mark är välkommen tillbaka för fler djupdykningar men då
behöver han avdela minst en vecka och gärna
besöka fler samlare som har mer gedigna detaljkunskaper.
När klockan närmade sig 14 skjutsade jag
tillbaka Mark till T-banan vid Danderyds sjukhus. Han hade ju en ny tid att passa med
familjen och en sightseeingtur i city.
För kännedom: Mark Hutchison var 1977 en
av grundarna till sammanslutningen som kom
att bli ATCS. Numera ingår ATCS i paraplyorganisationen STAA i vars styrelse Mark
hanterar ekonomi och medlemsadministration.
Om du känner för att träffa utländska besökare
och visa din samling så mejla till
Henrik.R.Lundin@gmail.com. Det är väldigt
givande och man lär sig alltid något nytt.
■

Mark Hutchison
och
Ole Jacobsen
hemma hos
Henrik
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Finnes

Finnes, fortsättning

Telefonapparat AC 140 (bild 1)
LB väggapparat i plåt med emblem. Vikt 10 kg.
Dimensioner: djup 215 mm, ryggstyckets höjd
503 mm, bredd 225 mm.
Telefonapparat AC 141 (bild 2)
LB väggapparat i plåt, mellanstation, 2 enkel el
dubbelledningar. Vikt 10,9 kg.
Dimensioner: djup 215 mm, ryggstyckets höjd
503 mm, bredd 225 mm.
bild 4
Myntofon GNT (bild 3)
Dansktillverkad 3-mynt (50 öre – 1 kr – 5 kr)
bordsapparat. Röd och svart.
Nycklarna finns.
LME extraklocka i trä och metall (bild 4)

bild 3
Henrik Lundin 070-289 15 43 eller
Henrik.R.Lundin@gmail.com

Diavox-kåpor
12 och 13 knappars, olika färger

----------------Önskas

Multimil 2048 Nummersändare
TeleTaxe Samtalsmätare

Vägghållare till VäggRespons

Högtalartelefon Thames första, träapparat
Telefonregister Zande-Phondex
DT360 Freeset telefon
Tallrikar Danska med olika telefonmotiv
Bordstelefon
Beige. Northern Electric Canada.

Brun VäggDialog
Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se
Jag arbetar just nu med Bell-apparaterna för att
komplettera den delen av mitt museum. Tyvärr
saknar jag minst en hörtelefon av amerikansk
ebonit-typ, med eller utan rött band.
Även hela eller delar till Blake-mikrofoner vill
jag gärna köpa eller byta mig till.
Tomas Söderblom 070-674 33 38 eller
tomas@soderblom.se

-----------------Säljes billigt

bild 1

bild 2
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Telefoni i miniatyr
Henrik Lundin
Äntligen har jag blivit ägare till de apparater
som jag så länge drömt om! Televerkets golvapparat, väggapparaten AC 150 och bordsapparaten AB 112 samt Ericssons första modell, den
så kallade kistan. Apparater som är så sällsynta
att de bara är en dröm för de flesta samlarna.
Och inte nog med det. Jag har plats för dem!
Kan till och med ta med dem den dagen jag
flyttar in på ”hemmet”. Hur är det möjligt?
Måste vara för bra för att vara sant, och det är
det!
Miniatyrer! Vår medlem Stig Arne Lofthagen roar sig med att tillverka miniatyrer av
kända telefonmodeller. Jag beundrar ”Loffes”
handlag och tålamod vid tillverkning av dessa
minatyrer. Skalan är väl inte så exakt men vad
gör det. Loffe avslöjade att det är materialet till
ringklockorna som avgör telefonens storlek.
Tidigare gjorde han även kopior på telefonstolparna på Skansen.
■

Nr 1 av Phonetiken 2019 har manusstopp 17 februari och utgivning 20 mars / Red

