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Ordföranden telefonerar
Jan Wirström
I år hade vi STSF:s årsmöte i ett annat land. Vi
hade via gratisbåt förflyttat oss till Mariehamn
på Åland där Anders Lindholm från Ålands
Telehistoriska förening hälsade oss välkomna.
Från oss kom 22 medlemmar – varav tre hade
sällskap med familjemedlem – och det är alltid
lika kul att träffas. Varje gång blir det alltid
några nya ansikten.
Ålandsföreningen har flera egna lokaler där
mycket intressant visades. Och det samlas inte
bara Ericssontelefoner. Vi besökte också ett
stort fotomuseum där vi blev guidade av Olle
och Benita Strömberg. Ett utförligare reportage
om hela Ålandsbesöket och årsmötet finns på
sidan 14 och framåt.
Men vi som bara har några Kobror och
kanske nån AB 112 har också utbyte av vår fina
hobby. Genom att vi träffas och får se nya
saker varje gång lär vi oss mycket.
Nu är sommaren här och det är dags att
besöka loppisar och fyndlador. Man behöver
inte alltid ha den stora börsen med sig. Det kan
fortfarande dyka upp fynd där man minst av allt
förväntar sig, även om det har blivit svårare
med åren. Om du besöker auktioner/loppisar
med technica så passa på att dela ut våra flyers.
Vi har redan fått flera nya medlemmar tack
vare dessa reklamblad. Nu är vi 197 medlemmar och i år ska vi väl komma över 200. Försök att entusiasmera ungdomar. De kan ju alltid
börja med att samla mobiltelefoner. Jag är över-

Ordföranden telefonerar från en vandalsäker
telefon i KGB-fängelset i Vilnius, Litauen.

tygad om att det ännu finns många potentiella
medlemmar därute. Kontakta mig eller någon i
styrelsen så skickar vi en bunt flyers.
Ett stort tack till Ålands Telehistoriska förening, dess ordförande Anders Lindholm och
åtskilliga av dess medlemmar som medverkade.
Tack också för skjutsar kors och tvärs över ön.
Så till sist ber jag att få önska alla en riktigt
härlig sommar, och var inte oroliga; telefonerna
finns kvar även i höst!
■
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Kassörens koll
Roger Karlsson
Vid årsmötet på Åland
den första juni informerade vår ordförande
Jan Wirström om att
det kommer att komma
ut ett extranummer av
Phonetiken i år. Det är
Tomas Söderblom som
har fyllt ett helt specialnummer med Hakon Brunius. Detta medför
också en del kostnader, både för tryckningen och

och för porto. Eftersom vår ekonomi är god så
beslutade årsmötet, på styrelsens rekommendation, att medlemsavgifterna inte ska ändras.
De aktuella medlemsavgifterna är som vanligt
anslagna på sidan två i denna skrift.
Vi välkomnar några nya medlemmar: Dag
Johansson i Landvetter, Torsten Lindgren på
Alnö och Lars Mossberg i Järfälla. Sedan har
en tidigare medlem återvänt så nu är vi 197 medmedlemmar. Kommer vi att nå 200 medlemmar
i år?
■

VeteranLjuddagen 2019
STSF-medlemmen Bengt Almqvist välkomnar
alla till årets VeteranLjuddag i Hörby lördagen
den 7 september kl. 10-15. Arrangör är Hörby
Radioförening i samarbete med SRF (Sveriges
Radiohistoriska Förening) och ESR (Experimenterande Svenska Radioamatörer). Platsen är
Hörby Radioförenings utställningslokal samt
parken vid Kulturhuset i Östra Sallerup, Hörby.

klenoder och inte minst kamratlig samvaro.
Föreningens utställning har byggts om under
året och bland annat har den stora mellanvågssändaren från 1928 kommit på plats. Kulturhuset erbjuder förtäring och förfriskningar under
hela dagen. På webbsidan veteranljuddagen.se
finner du mer information.

Det blir mycket kul med bland annat bakluckeloppis, auktion, föredrag, utställning av

Välkomna till en trevlig dag med många
nostalgiska ljudupplevelser!

En efterlysning
Österåkers Hembygdsförening planerar att i sin
kommande årsbok ha ett kapitel om när telefonen kom till det som är nuvarande Österåker.
Förr var det ju uppdelat i ett antal socknar. Man
byggde väl ut både Stockholms Allmännas och
Telegrafverkets nät parallellt, först i Danderyd

och Täby och sedan vidare mot nordost.
Är det någon inom STSF som vet något om
detta ? Svara till
Dag Unevik 08-542 42 610 eller 0730-71 16 10
eller dag.unevik@gmail.com
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TELEFONEN – galvaniska ringklockan
Raimo Kultala & Henrik Lundin

På något vis måste en telefonabonnent få vetskap om när det är dags att besvara ett inkommande samtal. Hos mikrofonförsedda telefoner har detta per tradition skett med hjälp av
en ringklocka. De allra första LB-apparaterna
hade en s.k. galvanisk ringklocka som drevs av
likström från ett batteri. Ringning enligt det
galvaniska systemet verkställdes genom att den
uppringande abonnenten manövrerade en tryckknapp på sin telefon.

mot utgångsläget av bladfjädern. Kontakten
sluts emellertid under återgången så att elektromagneten magnetiseras och ankaret attraheras
igen. Strömkretsen kommer därefter återigen
att brytas med följd att processen börjar om
från början. Ankaret kommer således att svänga
fram och tillbaka så länge batteriet är inkopplat.
Ankaret är försett med en kläpp som slår an
mot klockklangen KL som alstrar ett ringande
ljud.
I telefonins barndom utgjordes batterier av
öppna glaskärl med flytande elektrolyt som
krävde ständigt underhåll. Detta medförde att
antalet celler, och därmed också spänningen
hos batteriet för ringklockans drivning, av ren
nöd måste hållas nere. Resultatet av den låga
spänningen blev att ledningsresistansen begränsade det galvaniska ringsystemets räckvidd
till i stort sett lokalnät inom tätorter.

Den galvaniska ringklockan fungerar i all
väsentlighet på samma sätt som en ringledningsklocka (dörrklocka). Vidstående
figur visar principiella konstruktionen
hos en ringklocka av
denna typ.

Under 1880-talets första år tillverkade
Hakon Brunius och LM Ericsson m.fl. LBapparater som var försedda med galvaniska
ringklockor. Utöver den väggapparat som i
samlarkretsar är känd under namnet ”Kistan”
tillverkade LM Ericsson även den bordsapparat
som är känd som ”Liljan”. Hos lokaltelefoner
etc. förekom det galvaniska ringsystemet ända
tills elektroniken började leta sig in i telefonerna under 1900-talets sista årtionden.

Framför elektromagneten sitter ett ankare av magnetiskt
material som är upphängd i bladfjädern
F. När elektromagneten ansluts till batteriet (överst i figuren) attraheras ankaret. Men
strax innan ankaret når fram till elektromagnetens polstycken bryts strömmen av att
kontakten K öppnas. Därvid tappar elektromagneten sin magnetism och ankaret återförs

Felsökning i ringkretsen hos en telefon med
galvanisk ringklocka kan troligast begränsas till
kontaktfel. Det som ”slits” mest är den självbrytande kontakten på själva klockan. Något
mindre slits klykkontakten och ännu mindre
själva tryckknappen för signalgivning. Enklast
lokaliseras felet med en ohmmeter. Dålig kontakt avhjälps genom att kontaktytorna rengörs.
Hur man går till väga beskrivs i artikeln på
sidorna 8-9 i detta nummer. Självklart kan det
vara ledningsfel i telefonen. Det är mer sällsynt
och hittas också med ohmmeterns hjälp.
■

- 5 -

TELEFONEN – polariserade ringklockan
Raimo Kultala & Henrik Lundin
I föregående del av denna artikelserie nämndes
att det batteribaserade galvaniska ringsystemet
hade begränsad räckvidd. Därför ersattes detta
tämligen omgående av ett växelströmsbaserat
ringsystem hos vilken strömmen för ringklockans drivning alstrades av en liten handdriven
växelströmsgenerator, en s.k. signalinduktor.
Med hjälp av signalinduktorn kunde man på ett
bekvämt sätt alstra tillräckligt hög spänning för
signalering även över de längsta i praktiken
förekommande abonnentledningarna.
Det växelströmsbaserade ringsystemet använde sig av en speciell typ av ringklocka vars
ankare, och därmed kläpp, gjorde utslag åt
olika håll beroende på strömmens riktning.
P.g.a. denna egenskap kallas denna typ av ringklocka för polariserad. Fig. 1 visar hur den polariserade ringklockan är konstruerad i princip.

Fig 1
Ankaret (D) är upphängt i mittpunkten så att
detta kan svänga mellan elektromagnetens båda
poler. Två permanentmagneter åstadkommer ett
stadigvarande magnetfält i elektromagnetens
järnkärna. Detta magnetfält visas med heldragna linjer i figuren. När elektromagneten
tillförs ström alstrar även denna ett magnetfält,

som visas med streckade linjer. Som man kan
se av figuren kommer de båda fälten att
samverka med varandra i elektromagnetens
vänstra pol medan fälten motverkar varandra i
den högra polen. Resultatet blir att den vänstra
polen attraherar ankaret med större kraft än den
högra vilket medför att ankaret rör sig mot
vänstra polen. Om strömmens riktning kastas
om kommer i stället de båda magnetfälten att
samverka i den högra polen varvid ankaret
svänger över till andra läget. Om elektromagneten tillförs växelström kommer ankaret att
svänga fram och tillbaka i takt med strömväxlingarna. Kläppen kommer därvid växelvis att
slå an mot två klockklangar (visas ej i fig. 1).
I praktiken har den polariserade ringklockan
en något mera komplicerad uppbyggnad än vad
som framgår av fig. 1. Detta visas i fig. 2 som
föreställer LM Ericssons polariserade ringklocka för väggapparater (figuren visar endast
ena klockklangen). Det permanenta magnetfältet medför nämligen den nackdelen att
ankaret ”sugs” fast mot elektromagnetens
poler. Resultatet blir att det krävs onödigt hög
strömstyrka för att ankaret ska förmås att vippa
över till andra läget. Problemet har lösts genom
att ankaret är försett med två mässingsnitar som
förhindrar att ankaret kommer i direktkontakt
med polerna. Dessutom finns det två små
bladfjädrar (F) som motverkar den kvarvarande
”sugkraften”.
Behovet av dubbla permanentmagneter kan
elimineras om den polariserade ringklockan
utförs som i fig. 3. Hos denna variant av polariserad ringklocka åstadkoms det permanentmagnetiska fältet av ankaret självt. Funktionen
är i övrigt som hos den tidigare visade typen,
d.v.s. ankaret rör sig mot den magnetpol i
vilken de båda magnetfälten för tillfället samverkar. I det visade exemplet kommer ankaret
således att fångas upp av den högra polen.
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Fig 2

kontakt på själva induktorn som
måste fungera i signalläge. Eventuella
avbrott på kontakterna hittas lätt
med ohmmetern. Hur dålig kontakt
avhjälps beskrivs i artikeln på sidorna 8-9 i detta nummer.

Fig 3

Fig 4

Om ankaret upphängs upptill motverkas ”sugkraften” mellan elektromagnetens poler och ankaret av gravitationen.
Det praktiska utförandet hos denna typ av polariserad
ringklocka kunde därför göras mycket enkelt. Detta exemplifieras på ett utsökt sätt av Taxens eleganta ringklocka
som visas i fig. 4 (klockklangarna saknas i fotot).
Utförligare fakta om polariserade ringklockan finns i
Telefoni, del I, av E Ekeberg på sid. 224-229.
På schemat över telefonapparaten framgår vilka kontakter som påverkar ringsignalen. Förutom klykkontakten en
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Ett annat fel som är vanligt på de
polariserade klockorna är ”smuts”
(sot, damm, järnspån, m.m.) som
fastnar mellan ankaret och anslaget
på elektromagneten. Har man inte
tillgång till tryckluft kan man dra en
smal pappersremsa mellan ankaret
och anslaget medan man håller
ankaret tryckt mot anslaget. På så
sätt ”rengör” man ankaret och anslaget. Smutsen syns tydligt på den
vita pappersremsan. Glöm ej att det
är två ytor. Det är en metod som
användes på Televerket under mitten
av 1900-talet. Enklast är väl om man
har tillgång till ren tryckluft.
Eventuella avbrott i lindningar och
ledningar är sällsynta även om de
förekommer. Dessa hittas med ohmmetern. Bygeln för extraklockan måste finnas på plats i de äldre apparaterna där klockorna oftast är seriekopplade.
■

TELEFONEN – kontaktvård
Anders Järvenpää
I stort sett varje
telefonapparat, telefonväxel och reläutrustning innehåller elektriska kontakter av skiftande slag. Frågan inställer sig förr eller senare hur vi ska hantera
dessa.
Det korta svaret är: Blås kontakten ren med
tryckluft om den är besvärande smutsig. Gör i
övrigt inget om den fungerar! Om du pillar på
en fungerande kontakt gör du antagligen mer
skada än nytta.
För att en kontakt ska fungera säkert behövs
ett visst kontakttryck mellan kontakterna. Om
du ser att den fasta kontakten (som den rörliga
kontakten rör sig emot) inte fjädrar kan du
försiktigt behöva bocka någondera något så att
du ser en distinkt fjädrande rörelse hos den
fasta kontakten.
Om det är frågan om en dubbelkontakt med
två parallellkopplade kontakter ska bägge kontakterna sluta eller bryta ungefär samtidigt för
att kontakttrycket ska fördela sig någorlunda
jämt mellan dem.
Kontaktmaterialet inom teletekniken är oftast silver eller en legering bestående av silver
och koppar. I viss omgivning kan svart smutsliknande silversulfid bildas. Denna är dock en
förhållandevis god elektrisk ledare och problem
torde inte uppstå om inte skiktet har hunnit bli
för tjockt.
Ett visst glid bör helst finnas mellan kontaktytorna så att de blir mekaniskt självrenande.
Detta saknas dock ofta i äldre kontaktutföranden som vi har i våra gamla telefoner och
växlar.
Ifall kontakten verkligen inte leder ström eller
om det finns skrap och knaster i förbindelsen

genom kontakten kan den behöva rengöras.
Använd helst en kontaktfil för detta (LME
artikel LFS 1003). Kontaktfilen består av ett
tunt, hårt och i ena änden polerat och i andra
änden blästrat (strävt) stålblad och den ska vara
ren. Rengör filen exempelvis med sprit så att
fett och annat klet från dina fingrar inte överförs via filen till kontakten. Använd den sträva
änden av filen för att fila bort eventuella brännskador och sedan den polerade änden för att
polera kontakten. Bearbeta kontaktytorna från
olika håll under poleringen.
Använd aldrig papper, skinn, tyg eller annat
brännbart material för att rengöra kontakter.
Eftersom kontaktytan blir ojämn och sträv
under användningen kommer fibrer från materialet att rivas loss och hamna i kontaktytans
gropar för att sedan brinna upp när den strömförande kontakten arbetar vilket leder till besvärliga störningar.
Använd aldrig silikonhaltiga material ens i
närheten av kontakter! När dessa sätter sig på
kontakten och brinner under användning skapas
isolerande föreningar som skapar mycket besvärliga kontaktproblem. Även släppmedel från
dekalpapper och liknande kan förorsaka stora
problem.
Guldkontakter är relativt sällsynta och ska
givetvis inte bearbetas med en kontaktfil eftersom guld är ett så mjukt material att stålfilen
sliter sönder kontakten. Blås kontakten ren med
tryckluft. Samma gäller även andra typer av
ädelmetallkontakter såsom palladiumsilver.
Wolframkontakter kan utgöra ett överraskande problem. Wolfram är nämligen ett synnerligen hårt material och wolframoxid är en dålig
elektrisk ledare. Wolframkontakter som har
varit oanvända en längre tid kan kräva hårdhänt
behandling med en tunn finhuggen plattfil för
att avlägsna oxidskiktet. Rheniumkontakter kan
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i sällsynta fall behöva samma behandling.
Wolframkontakter användes ofta i självdrivningskontakter i steg-för-stegdrivna väljare där
stora strömstyrkor förekommer.
I fall kontakter deformeras onormalt svårt
på grund av gnistbildning bör man undersöka
om kontaktskyddet som finns parallellkopplat

med reläspolar eller exempelvis fingerskivans
impulskontakt fungerar som det ska eller om
det är felaktigt eller eventuellt saknas helt.
Läs mer: LME, Reläkontakter, underhållsföreskrift, EHB 40-7-319
”Tryckluft på burk” finns i flera affärer från c:a
100 kr för 400 ml. /Red
■

Finnes / säljes
Vår medlem i Australien säljer en LM Ericsson
väggapparat för 400 Au$ och en stamp från
Siemens & Halske för 3500 Au$.
Frakt tillkommer.
Kjell Arvidsson kjellarv@bigpond.com

Önskas / köpes
Jag söker en telefonlur med hel sladd till min
BC 310.
Mikael Tilly 070-453 46 32 eller
mullemeck21@hotmail.com

- 9 -

Ombyggnad av Skansens telehistoriska linjenät
Per Erik Tibblin
Det telehistoriska nätet
på Skansen i Stockholm
som består av ett linjenät samt ett abonnentnät, byggdes 2005 upp
av TeleKulturHistoriska
Veteranföreningen.

Skansens driftavdelning, på plats för att gå
igenom förutsättningar och mäta upp sträckor
m.m. Det gick som på räls trots att det vimlade
av nationaldräktsklädda norrmän på området.
Det bestämdes att den 27 maj kl. 8.00 skulle
aktiviteten starta. Alltså hem och jobba på
underlag för utbildning och arbetsgång.

Nätet skall återspegla de
byggnadsmetoder som
användes fram till 1910-/1920-talet.

Målet var att så långt som möjligt följa anvisningarna i byggnadsinstruktionen från 1927.
Då de illustrationer och den text som fanns i
boken behövde fräschas upp en aning – parat
med att det var ett stort antal år sedan som jag
senast virade tråd – gjorde att jag hemma
gjorde samtliga skarvar på en lös isolator och
tog lite nya bilder.

Varför ombyggnad?
Abonnentnätet har under de senare åren givit en
hel del underhållsproblem. För abonnentnätet
användes den tidstypiska 1 mm bronstråd som
frekvent kunde beskådas långt in på 1970-talet
i städernas förorter. Den tråd som man 2005
fick tag i var inte helt överensstämmande med
den tråd som Televerket godkänt och använde.
Televerkets tråd hade en speciell sammansättning av ingående metaller och inte minst den så
viktiga pusselbiten kadmium som en form av
mjukgörare som numera är förbjuden att använda p.g.a. sitt nära släktskap med kvicksilver.
Något måste alltså göras. Under 2017
gjordes försök med en plastbelagd koppartråd.
Den visade sig inte ha tillräckligt god sträckningsförmåga. Kort sagt – den gick av. Det var
inte heller så populärt i alla läger att föra in
plast i det historiska nätet. Till slut hittades en
1,6 mm järntråd, som efter godkännande av den
för nätets uppbyggnad ansvarige f.d. linjemästaren John-Lars de Chasseur, beslöts att anläggas som ersättning för bronstråden. Användningen av järntråd har stöd i Kungliga Telegrafstyrelsens Byggnadsinstruktion för nätbyggnad.
Förberedelser
Den 17 maj träffades jag, Henrik Lundin och
Thomas Lönnberg, som är arbetsledare för

Arbetsbeskrivningen delade vi upp på det viset
att jag gjorde en övergripande etappbeskrivning
och Henrik utarbetade ett detaljerat "körschema" över vem som skulle göra vad och när.
Arbetet
Måndag kl. 8.00 stod samtliga Skansen agerande
montörer Thomas, Anders, Tommy och Linus
samt Henrik och jag på plats. Men först lite
kaffe och macka. Sen började grabbarna att vira
på fejkade installationspunkter under glada tillrop. Det kändes tryggt med den attityd de
visade och trådvana finns ju i händerna. Dagens
arbetarskyddsregler gör att Skansens personal
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är hänvisade till skylift för arbete i stolpe och
på tak. Lite mer mekanik i förhållande till
stolpskor.
Då alla kände att de provat färdigt så var det
dags för det lite modernare problemen: Att få
de inhyrda skyliftarna att stå plant samt att lista
ut vad alla kranar i korgen var bra för. Händiga
grabbar klara det mesta så på eftermiddagen
började vi att dra tråd. Första etappen var från
stolpe 6, Hasselbackstolpen, till skorstensjärn
på Mekaniska verkstaden och Snickeriet. Trådarna till Mekaniska kopplades in och trådarna
till Snickeriet drogs upp och fästes lite sommarlätt inför tisdagen jobb.

tion från Hasselbackstolpen över skorstensjärn
på Järnhandlarhuset till stolpe 5, Handelsplatsstolpen, där anslutning mot befintligt järntrådsnät görs. Det visade sig att handelsplatsen är
mycket välbesökt av turister och skolklasser
vilket inte underlättade arbetet. Det tog lite tid
att få upp nödig utrustning för takjobb och att
få skyliften att stå i våg så rast och vila anbefaldes.
Under onsdagen den 29 maj drogs tråd och
anslöts så att allt var på plats innan Skansen
släppte in folk kl. 10.00. Anslutningarna löddes
och provning av resultatet inleddes. Glädjande
nog kunde konstateras att på det nya abonnentnätet hade förbindelse uppnåtts till samtliga slutpunkter vilket var målet med denna aktivitet.
Men lite arbete kvarstår då det också konstaterades att talförbindelse var lite krångligare till
vissa anknytningar. Men vad är ett telenät utan
underhållsproblem? Ganska ointressant, så felsökning pågår.
Tack till alla inblandade och framför allt
känns det tryggt med den entusiasm och intresse som Skansens personal visar inför vårt
gamla nät.
■

Under tisdagen den 28 maj gjordes slutskarv
och anslutning mot Snickeriet. På den linjen
skulle anläggas en dämpare. På vintern kan
kylan spänna tråden och vinden sätta den i
vibrationer. Det vinande ljudet förmedlas in i
de byggnader där trådarna är fästade. För att
undvika sådan ”hartsfiol” i husen utvecklades
en dämpare. Den består av en rak järntråd, 3
meter lång. Ytteränden hade en ögla runt
tråden. En tjärad märling fästes vid dämptråden
och virades med vartannat varv kring ledningstråden och vartannat varv kring ledningstråd
och dämpare tillsammans. Det visade sig vara
mycket svårt att få nedhänget på dämpartråden
att bli jämnt men principen framgår med all
tydlighet. Etapp ett installerad och klar.
Flytt av allting till etapp två – inte så långt
men ändå mycket grejor. Etapp två var installa-
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Time flies
Leif Kindahl
Vi läste i Karlskoga
Tidning om "Boforsväxeln – en gång störst
i världen" som nu tagits
ner. Växeln var en av
de första A 345-växlarna, invigd 25 maj 1981.
A 345 var på sin tid Televerkets största företagsväxel. Konstruktionen köptes från Northern
Telecom som själva kallade den SL-1. Televerkets verkstäder, Teli, tillverkade växlarna
och 1979 installerades den första växeln av typ
A 345 i Uppsala teleområde. Växeln hade en
lång rad nya teletjänster. Datakommunikation
mellan anknytningarna och funktion för andelsväxel var några av dem.
Under de 37 år som Boforsväxeln varit i
drift har inte bara kapacitet och funktionalitet
utvecklats. Även växelns omgivning har förändrats. Den sista perioden, skriver Karlskoga
Tidning, fungerade den som andelsväxel för ett

ett hundratal företag runt om i landet. Tidningen
nämner bl.a. Saab Automobil och ESAB.
Den 5 april i år ställdes det sista kopplet upp
i Boforsväxeln.
Den som vill veta mer om just A 345 (senare
betecknad Meridian) kan söka i gamla nummer
av tidskriften Tele.
"Kanadensisk abonnentväxel i televerkets nät",
Tele nr 4/1977, sid 23
Carlsson, Anders "Bakgrunden till projektet", sid
23-24
Håkansson, Leif "Beskrivning av A 345", sid 24-29
Pettersson, Mats "A 345 och A 335 – televerkets
största kundväxlar. Historik och nuläge.” Tele nr
1/1985, sid 3
Lans, Ingemar "Kommunikationssystem A 345 för
tal och data", sid 4-10
Hassel, Rolf "Datakommunikation med A 345", sid
10-12.
■
Med tack till vår medlem Håkan Karlsson i
Karlskoga som uppmärksammat redaktionen
på publiciteten kring växelstängningen.

Karlskoga
Tidning
5 maj 1981

Karlskoga
Tidning
6 april 2019
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Ett ovanligt uppdrag
Henrik Lundin
En dag fick jag av min dotter en förfrågan om att
berätta om telefonen för hennes sons, dvs. mitt
barnbarns förskoleklass med 25 ungar i 6-årsåldern. Det var en tuff uppgift. Vad ska jag berätta om? Hur länge ska jag hålla på? Beslöt
mig för att göra det enkelt och på högst 30 min.
Här får du mitt programupplägg att t.ex.
använda om du själv skulle få en förfrågan.
Ungarna var så härligt spontana så det blev en
riktigt rolig stund. Blir du tillfrågad, tveka inte!
TELEFONEN
Information i Måns förskoleklass
4 april 2019 kl 09.40 – 10.10
Telephone, ordet kommer från grekiskan.
tele = fjärr och phone = ljud, röst.
Egen presentation: Varför jag samlar på telefoner.
Burktelefonen: Två konservburkar med snöre
emellan. En pratar och en lyssnar. Ungarna gillade den!
Visa kopia på Ericssons första telefon. Enkelriktad kommunikation, liknar burktelefonen.

Pröva små hörtelefonkapslar med ledning emellan. Liknar burktelefonen. De fick pröva på, kul!
Vad behöver finnas i en telefon? (Mikrofon,
Hörtelefon, Ringklocka).
Jag hade med mig följande telefoner vilka jag
presenterade och demonstrerade helt kort:
AB 112 (1884) med vev för att ringa.
BC 330 (1930) med fingerskiva, automatisk.
Ericofon (1956) i fin design, fem färger.
Dialog (1960) med fingerskiva, olika färger.
Diavox (1976) med knappsats.
Tidig mobiltelefon, stor (1990).
Senare mobiltelefon, liten (2000).
Smartphone, modern (2010).
Avslutade med frågestund. Ungarnas frågor var
härliga: Vad heter du? Hur gammal är du?
Varför darrar du? Är du rädd? Varför har du
plåster i pannan m.fl. spontana frågor!

Visa bilder på:
Antonio Meucci, uppfinnare av telefonen.
Alexander Graham Bell, fick patent på telefonen.
Lars Magnus Ericsson, svensk telefontillverkare.
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Jag hade en trevlig stund med klassen!

■

Protokoll från STSF:s årsmöte 2019

(protokollet är preliminärt)

Plats: Ålands Fotografiska Museum, Pålsböle, Åland
Tid: Lördagen den 1 juni 2019, kl. 15:00
1. Mötet öppnades av föreningens 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 Olle Åberg och Johann
Schüsseleder.
5. Följande 22 medlemmar var närvarande vid årsmötet:
Juha Angervo, Bo Byman, Ulf Collovin, Hans Ekerås, Terje Eriksson, Rustan Gandvik, Anders
Gustafsson, Christer Huss, Ole Jacobsen, Anders Järvenpää, Roger Karlsson, Raimo Kultala,
Björn Lindblom, Anders Lindholm, Henrik Lundin, Richard Noréll, Johann Schüsseleder, Evan
Svensson, Ove Svensson, Juha Toivanen, Jan Wirström och Olle Åberg.
6.
7.
8.
9.
10.

Mötet förklarades vara utlyst i enlighet med stadgarna.
Mötets dagordning godkändes.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 godkändes.
Revisionsberättelsen för 2018 samt balans- & resultatrapport för 2018 gicks igenom.
Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

11. Jan Wirström informerade om den planerade utgivningen av ett specialnummer av Phonetiken
om Hakon Brunius.
12. Mötet godkände styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter för kommande
verksamhetsåret.
13. Val:
a) Till ordförande under 1 år valdes Jan Wirström.
b) Till ledamot i styrelsen under 2 år valdes Ulf Collovin.
c) Till revisor under 2 år valdes Magnus Thörnberg.
d) Till ledamöter i valberedningen valdes Anders Järvenpää och Ove Svensson.
14. Mötet godkände styrelsens förslag om 0 kr i ersättning eller arvode till styrelseledamöter och
föreningsmedlemmar.
15. Inga ärenden hade inlämnats till styrelsen från enskilda medlemmar.
16. Styrelsen hade inte hänskjutit några ärenden till årsmötet.
17. Övriga frågor:
a) Jan Wirström informerade om lagerlokalen i Haninge som föreningen får hyra av Telia.
b) Jan Wirström informerade om planerna för det kommande höstmötet. Datum är bestämt till
5/10 och förslaget är att förlägga mötet till radiostationen i Grimeton, Varberg.
c) Föreningen söker medlemmar som är intresserade av att hjälpa till med att uppdatera
STSF:s webbsidor. Upprop kommer att läggas in i Phonetiken.
d) Jan Wirström tackade Ålands telehistoriska förening för dagens arrangemang och
överlämnade ett STSF-standar till Anders Lindholm, föreningens ordförande.

■

18. Mötet förklarades avslutat.
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STSF:s årsmöte på Åland den 1 juni 2019
Evan Svensson & Ove Svensson
och fortsatte till Henrik och Birgitta Lundin i
Sollentuna. Där blev vi väl omhändertagna med
mat, dryck och sovplats.
Nästa morgon, fortsatte vi med buss till
Kapellskär och Viking Rosella som tog oss mot
Mariehamn på Åland. Under och efter brunchen
kunde vi börja umgås med övriga 20-talet föreningsmedlemmar från Sverige.
Fredag morgon, dagen före årsmötet, startade
två göteborgare sin färd med bil mot Stockholm.
Den här gången var bilen inte lastad med teleprylar eftersom ingen telefonloppis var planerad.
Istället hade vi med oss ett rejält lass med
kameror och andra fotosaker för inlämning på
auktion i Stockholm. Anledningen till att jag
nämner detta framgår senare.
Efter en del trasslande i stockholmstrafiken
med uppgrävda gator lyckades vi lämna vår last

Efter en drygt två timmar lång sjöresa anlände vi till Mariehamn. Där möttes vi av medlemmar från vår vänförening på Åland med bilar.
Det såg ut ungefär som när det är statsbesök
och limousinerna är framkörda. Vi fick en tur
genom Mariehamn fram till föreningens lokal,
där telefoner och utrustning av olika slag från
de tre telefonbolag som varit verksamma på
Åland, visades i en permanent utställning. Föreningen har också tagit fram en trevlig bok om
Ålands telehistoria som intresserade besökare
hade möjlighet att köpa.

Ålandsföreningens Roger Eriksson guidar Jan Wirström,
Maria och Olle Åberg i föreningslokalen i Mariehamn.
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Telebutiken erbjuder åtskilliga
modeller av mobiltelefoner.

En gång i tiden ringde man med mark och penni.

En samling av mestadels bakelittelefoner.
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Nästa mål blev en nedlagd länkstation utanför
Mariehamn som telefonföreningen fått möjlighet att hyra. Lokalerna används som förråd och

utställning av mestadels lite större föremål som
växlar och radioutrustning, men även reservdelar och ännu ej renoverade objekt.

Christer Lindén från Ålandsföreningen
i samspråk med Raimo Kultala.

Anders Lindholm förevisar en ovanlig tingest.
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Vi fortsatte därefter till det f.d. skolhuset i Pålsböle som numera är ett fotomuseum. Innan vi
fick en visning av museet avhölls föreningens
årsmöte. Det var väl förberett och kunde därför
genomföras ganska raskt. Efter fika i fotomuseets lokaler visades vi runt i museet av
grundaren Olle Strömberg
Olle, som ursprungligen är skåning, fann
kärleken på Åland hos en flicka vid namn
Benita och han flyttade strax dit.
I flyttlasset ingick ett stort antal kartonger.
Benita undrade vad som fanns i dessa och efter

en undersökning fick Olle välja: Antingen
gjorde han sig av med samlingen eller ….
öppnade de ett museum.
Resultaten blev ett av världens bästa fotografiska museer. När ni kommer till Åland så
missa inte fotomuseet som ligger ca 25 km norr
om färjeläget i Mariehamn. Olles visning är en
upplevelse!
Ni förstår nu att det var ett udda sammanträffande att vår bil var full av fotohistoria när
vi var på väg till Stockholm inför resan till
Åland.

Olle Strömbergs
fotobutik i ett av
museirummen
har A-L-L-T.

En samling
subminiatyrkameror för
16 mm film.
Modellerna
heter:
Minetta, Petie,
Petitax, Hit,
Baby Max,
Mycro och
Crystar.
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Anders Lindholm, ordförande i Ålands Telehistoriska förening, tar av
Jan Wirström emot STSF:s varma tack för dagens utmärkta evenemang.

Resan tillbaka till Sollentuna gick bra med
smörgåsbord under sjöresan och en busstur där
vi fick se en bra bit av Uppland. Som helhet var
det en fin resa med trevliga nya bekantskaper
och sevärda utflyktsmål. Innan bilturen tillbaka
till Göteborg hann vi besöka Ole och Anita

Jacobsen där vi fick bekanta oss med både telefoner och andra intressanta saker. Tack för det!
Vi vill också särskilt tacka våra värdar i Sollentuna, Henrik och Birgitta, för ett mycket trevligt besök och för inkvartering
■
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Nr 3 av Phonetiken 2019 har manusstopp 18 augusti och utgivning 11 september / Red

