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Ordföranden telefonerar 
Jan Wirström

Så var då sommaren över för den här gången. I 
somras plöjde jag också förstås vårt special-
nummer om Hakon Brunius. Svårt att slita sig 
från den spännande historien. Som vanligt 
välskrivet och initierat av vår medlem Tomas 
Söderblom i Lund. 

Nu kan vi se fram mot vårt höstmöte i 
Grimeton. Jag kan lova att det blir ett intressant 
besök och med egen guide. Därefter blir det som 
vanligt bakluckeloppis. Tag med allt du vill 
byta och sälja. Vi medlemmar är alltid villiga 
köpare.  

Grimeton Radiostation är upptagen på 
Unescos lista över världsarv. Grimeton invig-
des 1924 och var i tjänst ända fram till 1940-
talet då annan och modernare teknik tog över. 

Jag ser direkt en parallell till våra gamla 
telefoners teknik som nu är ersatt av mobil-
telefonernas. I början av telefonhistorien var 
det få förunnat att kunna ringa varandra och 
många var t.o.m. lite rädda för att använda 
apparaterna. Idag är det tvärtom – ett överdrivet 
användande är numera vanligt hos de flesta.  

Jag hörde i radions sommarprogram psyki-
atrikern Anders Hansen tala om mobiltele-
fonens användning och hur det påverkar oss. 
Vuxna använder i snitt mobilen flera timmar 
om dagen och ungdomar upp till 5 timmar! 
Men det är klart vi pratar ju inte med någon hela   
tiden. Det är SMS, mail, Facebook, Instagram, 
Messenger, Twitter, Snapchat, foton och spel 
som tar mest tid.  

Det påminner mig om när jag i Teliabutiken 
skulle byta upp mig till en ny och senare 
modell av mobiltelefonen. Den unga försäljaren 
frågade mig om vad jag skulle ha den till!  

När jag svarade att jag tänkte ringa med den  

Ordföranden telefonerar från en 
teliarelik i Villnius i Litauen.   

såg hon lindrigt sagt förbryllad ut. (Nästa gång 
ska jag pröva med att säga att den ska vara stöd 
under bokhyllan). 

Mobiltelefonen har blivit som en kroppsdel 
och tar din uppmärksamhet från omgivningen 
på ett negativt sätt. Den stör vårt fokus på andra 
saker, dessutom vet vi inte hur vi påverkas. 
Anders Hansen säger att den tar av vår mobila 
bandbredd. Men vi STSF:are pratar väl mer i 
våra gamla kolkornsmikrofoner….. 

Bläddra nu fram till sidan 4 och anmäl dig 
direkt till vårt höstmöte så ses vi i Grimeton 
lördag den 28 september.                                 ■ 
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 Kassörens koll 
Roger Karlsson

  Det har varit sommar 
och semestertider, en tid 
på året då många har tid 
att koppla av och njuta 
av både ledighet och bra 
väder. Detta speglar ock- 
så STFS:s ekonomi där 
inte mycket har hänt se- 

dan senaste numret av Phonetiken. Lars Fors-
man i Bromma är ny medlem hos oss och vi har 
dessutom fått tillbaka en tidigare medlem. Det 
innebär att medlemsantalet nu är 199. Närmare 
200 kan vi knappast komma.                              ■

 Inbjudan till STSF:s höstmöte 28 september 
Jan Wirström

Välkommen till höstmötet och Grimeton lördag 28 september kl 14.00 

Grimetons Radiostation är världens enda kvarvarande elektromekaniska långvågssändare. Den var 
i drift från 1924 ända till 1950. Varje sommar körs sändaren igång och sänder ut sin telegrafisignal 
SAQ. Grimeton är sedan 2004 upptagen på UNESCOS lista över världsarv. 

Entrén kostar 140:- och de tar kontokort. Vi kommer att få en guidad tur på ca 1 timme och sedan 
kan vi dricka kaffe i kafeterian. Kaffe och kaka kostar 48:- och det finns även smörgåsar. Därefter 
har vi naturligtvis sedvanlig bakluckeloppis så ta med paraply för säkerhets skull. 

Det går tåg till Varberg och sedan är det ca 15 km till Grimeton. Buss nr 661 går från Varbergs 
centralstation kl. 12.55 och är framme vid Grimetons radiostation kl. 13.14. Det går ingen buss till-
baka till Varberg men det går säkert att samåka i bilar. Kontakta mig om du vill ha skjuts så ska 
jag försöka pussla ihop det.  Det finns nog också möjlighet att få skjuts om man vill övernatta på 
hotell eller vandrarhem i Varberg, Göteborg, Falkenberg eller Halmstad. Efter bakluckeloppisen 
kan vi säkert hitta något ställe i Varberg för eventuell gemensam middag. 

När du anmäler dig vill jag att du meddelar om du önskar kaffe/bulle/smörgås och om intresse 
finns för gemensam middag i Varberg.  

Jag måste ha din anmälan senast fredag 20 september. 

jan@wirstrom.se     eller ring  070 715 67 05   
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Phonetiken under 25 år 
Redaktörerna 1994-2019

Phonetiken nr 1 skickades ut i juni 1994 och 
bestod av fyra sidor i A5 samt bilagor. På om-
slaget fanns fotot taget vid STSF:s första möte 
9 april. Phonetiken nr 2 och nr 3 innehöll var-
dera 16 sidor. De flitigaste författarna i början 
var ordföranden bengt G. romlin, sekreteraren 
Henrik Lundin, kassören Ove Svensson och 
Thomas Floreteng som 1994-1999 var redak-
tör för Phonetikens första 19 nummer. 

De första numren monterades för hand på 
gammaldags sätt men snart tog en privat dator 
med programmet PageMaker över. När Telia be- 
slöt att bara använda Microsoftbaserade system 
fick vi, efter ett brev till dess ADB-avdelning, 
överta utrangerade macdatorer och skrivare. 
Detta underlättade produktionen. En del mjuk-
varor, hårddiskar, en skanner samt en lång häft-
apparat införskaffades. 

Medlemmarnas namn och adresser trycktes 
på etiketter som klistrades för hand på inköpta 
kuvert. Frimärken fick blötas och fästas. Som 
tur var så var vi inte så många medlemmar då.  

Phonetiken trycktes under Floretengs tid i 
stort sett utan kostnader. Ett sandfärgat papper 
till ringa pris användes till omslaget. Den första 
utgiften var ett omslag i färgtryck till nr 1, 1999.    

De följande 16 numren av Phonetiken (nr 1, 
2000 till nr 1, 2005) hade Mikael Tegnér som 
redaktör. Tidningen byggdes i Göteborg i sam-
arbete med Ove Svensson som då arbetade på 
en datorfirma. De första 11 numren under den-
na period trycktes i Göteborg. Det var färgtryck 
på fram- och baksida och, i ett par nummer, 
färgtryck på mittuppslaget. Tack vare goda kon-
takter utfördes tryckningen utan kostnad och 
dessutom fick STSF en del intäkter genom be-
talda annonsplatser i Phonetiken. Den tryckta 
upplagan, skickades i postpaket till dåvarande 
kassören Rustan Gandvik i Haninge som distri-
buerade (dvs. kuverterade, adresserade, franke-
rade och postade) till medlemmarna.  

Från nr 1, 2004 blev Sollentuna Offset tryckare 
av Phonetiken vilket ännu fortgår. Istället för 
att posta den tryckta upplagan till Haninge blev 
det för redaktionen i Göteborg att posta en 
datafil till tryckeriet i Sollentuna. 

För de följande 22 numren av Phonetiken 
(nr 2, 2005 till nr 4, 2010) var Ove Svensson
redaktör. Från och med 2006 ges Phonetiken ut 
4 gånger per år. Momsbefrielse för 4 ex/år med-
förde att vi kunde öka antalet årliga utgåvor 
från 3 till 4 med oförändrad årskostnad. Fram- 
och baksida trycktes i färg under denna period.

För de 28 numren från nr 1, 2011 till nr 4, 
2017 var Henrik Lundin redaktör och Agneta 
på Sollentuna Offset gjorde editeringen. Rustan 
tog successivt över allt mer av editeringen och 
från nr 1, 2015 övertog han helt arbetet och e-
postar inför varje tryckningstillfälle en kom-
plett tryckfärdig pdf-fil. Från nr 4, 2015 sker 
tryckningen helt i färg och i nr 4, 2016 gick vi 
över från 1-spaltigt till 2-spaltigt utförande med 
större typstorlek för att göra det mer lättläst. 

Från nr 1, 2018 (hittills 9 nummer) är 
Rustan Gandvik redaktör med Henrik som 
”artikeljägare” och rådgivare. Henrik är dess-
utom ansvarig utgivare sedan nr 4, 2018, en roll 
som vi fram till dess inte hade utpekat.  

Sedan Sollentuna Offsett tog över tryck-
ningen 2004 har Henrik skött distributionen 
(kuvertering, adressering, frankering och post-
ning) från Sollentuna. Frimärkena för förenings-
post blev aldrig självhäftande innan Postnord 
drog in tjänsten. Vi gick då, från nr 4 2012, 
över till företagstjänst med ”porto betalt”. Från 
nr 2, 2015 får tryckeriet från Rustan, inför varje 
tryckning, en aktuell pdf-fil där varje kuvert har 
adressatuppgifter samt i övre högra hörnet 
STSF:s eget port payé-märke med pagoden.  

På följande två sidor visar vi framsidorna av 
de 93 Phonetiken som hittills har utkommit. 
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               TELEFONEN – signalinduktorn 
Raimo Kultala

I en tidigare del av den-
na artikelserie nämndes 
i förbigående att den 
polariserade ringklockan 
drivs av ström från en 
liten handdriven växel-
strömsgenerator, en s.k. 
signalinduktor. I denna 
del ska vi titta närmare 

på signalinduktorn. Men först kan det vara 
lämpligt att i korthet bekanta sig med hur en 
växelströmsgenerator fungerar. 

Fig. 1 visar principiella funktionen hos en 
växelströmsgenerator. En magnet som roterar 
framför en spole ger upphov till induktions-
strömmar som ständigt växlar riktning, dvs. 
växelström. Av figuren kan man sluta till sig att 
snabbheten hos strömväxlingarna, dvs. frekvens-
en, bestäms av magnetens rotationshastighet. 
Rotationshastigheten avgör även den inducerade 
spänningens storlek. Spänningen bestäms dock 
också i högsta grad av antalet lindningsvarv och 
magnetfältets styrka. 

Fig. 1 

Växelströmsgeneratorer för kraftproduktion är i 
princip konstruerade som i fig. 1. Men man kan  

även låta spolen rotera framför en stillastående 
magnet och ändå uppnå samma resultat. Denna 
omvända princip för växelströmsalstring före-
kommer hos en del mindre generatorer. LB-
apparatens signalinduktor är i själva verket en 
växelströmsgenerator av denna typ. 

Den roterande spolen, som benämns rotor 
eller ankare i motor- och generatorsammanhang,  
är hos signalinduktorn utformad som i fig. 2. 
Rotorns stomme är ut-
förd av mjukjärn och har 
spår i vilken rotorlind-
ningen är lindad. I fi-
guren visas endast några 
få varv av lindningen för 
överskådlighetens skull. 
I verkligheten uppgår an-
talet lindningsvarv till 
grovt räknat 3000 hos tid-
iga LB-apparater. Ström-  
men från rotorn avtappas 
via en med ebonit isol-
erad metallpinne (C) som 
är inskjutet i ett axiellt 
hål i rotorns ena axeltapp. 
Lindningens ena ände är 
ansluten till pinnen me-
dels ett litet, från rotor-
stommen isolerat, metall-
stift (B). Returströmmen 
återgår till rotorn genom 
axeltapparna som via ro-
torstommen har kontakt 
med lindningens andra 
ände (vid A).

 Magnetfältet alstras 
med hjälp av 2-4 st. häst-
skomagneter som är lag-
da sida vid sida. Mag-
neterna är försedda med 
polskor i enlighet med  
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fig. 3. Polskorna är gemensamma för alla 
magneter. Polskorna är rundade för att kunna 
omsluta rotorn med minsta möjliga luftgap. 
Därigenom ser man till att magneterna åstad-
kommer maximal styrka hos magnetfältet. 

Fig. 3 

Fig. 4 visar ett exempel på en komplett signal-
induktor av tidigt LM Ericsson-utförande. Ström-
men från rotorn förs vidare via en fjädrande 
kontakt (B

1
) som trycker mot den isolerade 

pinnen (C) hos rotorns ena axeltapp. Retur-
strömmens väg går i princip genom rotorns 
lager. Den låga friktionen hos lager medför 
emellertid att kontakten blir opålitlig om inte 
speciella åtgärder vidtas. I detta fall har lagren 
överbryggats med hjälp av en enkel släpkontakt 

bestående av en ståltrådsstump (T) som trycker 
mot den andra axeltappen. Drivningen av sig-
nalinduktorn sker via en kuggväxel. I denna 
uppväxlas varvtalet vanligen i förhållandet 5:1, 
vilket innebär att ca 3 varv/sek på veven, som 
anses vara normal kringvridningshastighet, 
driver runt rotorn med ca 15 varv/sek. Utgående 
ström har motsvarande periodtal, dvs. ca 15 Hz. 
Tomgångspänningen uppgår vid normal kring-
vridningshastighet till 85-115 V beroende på 
modell. 

Det är olämpligt att signalinduktorn är stän-
digt inkopplad i telefonens ringkrets då inkom-
mande ringström därigenom försvagas. För att 
råda bot på detta problem har man infört en 
speciell kontaktanordning som inkopplar signal-   
induktorn i ringkretsen endast när veven kring-
vrids. Hos de äldsta LB-apparaterna, som har 
signalinduktorn och ringklockan i serie med 
varandra, hålls signalinduktorn kortsluten i vilo- 
läge. När veven kringvrids hävs kortslutningen 
medels en enkel centrifugalbrytare. Hos signal-
induktorn i fig. 4 består denna av en mässings-
ring (F) som med hjälp av en bladfjäder (G) 
trycks mot ett metallstift (a) som har förbind-
else med tidigare nämnd pinne för ström-
avtappningen. När veven kringvrids tvingas 
mässingsringen med i rotationen och därmed 
slungas ringen utåt av centrifugalkraften så att 
kortslutningen bryts. 

                                             Fig. 4
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Senare gick man över till att parallellkoppla 
signalinduktorn och ringklockan, varvid det blev 
nödvändigt att införa en inkopplande kontakt-
funktion. LM Ericsson introducerade då en cent- 
rifugalbrytare enligt fig. 5. Den ena kontakten i 
brytaren utgörs av en fjäderbelastad metallkula 
(d) som via en isolerad mässingsring (a) har 
kontakt med en isolerad metallpinne (C), vilken 
i likhet med tidigare är förbunden med rotorlind- 

ningens ena ände. Den andra kontakten utgörs 
av en bladfjäder (i) som sitter fastskruvad i en 
metalltunga (e). Denna står i förbindelse med 
en kontaktyta längst ut på axeltappen som utgör 
rotorns förbindelse med yttervärlden. När 
rotorn försätts i rörelse medför centrifugal-
kraften att kulan pressas mot nämnda fjäder 
som därmed sluter strömkretsen. 

Centrifugalbrytaren övergavs sedermera och er-
sattes med en kontaktanordning hos vilken 
vevens vridmoment åstadkommer kontaktrör-
elsen. Fig. 6. visar en LM Ericsson-signal-
induktor som är försedd med en dylik ”moment-
brytare”. Brytaren består av en rörlig fjäder-
belastad kontakt (E) samt en fast kontakt (B1). 
Kontaktrörelsen åstadkoms av en förskjutnings- 

bar axel på vilken induktorns vev sitter. I 
viloläge pressas axeln åt vänster av en spiral-
fjäder (F). När veven kringvrids trycker en 
klack (K) hos veven mot en snedskuren yta (L) 
hos kuggväxelns stora hjul som tvingar vev-
axeln högerut. Den fjädrande kontakten kom-
mer därvid i beröring med det fasta kontakten. 
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Signalinduktorn är den i särklass mest avan-
rade komponenten hos en LB-apparat. En 
detaljerad genomgång av dess konstruktions-
detaljer, i synnerhet hos olika modeller från 
skilda tillverkare och tidsepoker, ligger helt 
utanför artikelutrymmet. Intresserade läsare 
hänvisas istället till facklitteraturen. Närmare 
fakta om LM Ericssons och Telegrafverkets 
signalinduktorer hittas t.ex. i E Ekebergs Tele-
foni I, sid. 216-223 samt 245-248. 

Felsökning på signalinduktorn gäller främst att 
finna avbrott i strömbanan. Har lindningen gått 
av så rekommenderas byte av induktorn. Att 
plocka isär och göra om lindningen är inte lätt. 
Sök efter kontaktavbrott med ohmmetern och 
rengör med tryckluft. Signalinduktorn är en 
mycket robust konstruktion och går sällan 
sönder annat än av yttre åverkan eller av blixt-
nedslag.                                                            ■ 

Smeknamn på telefoner 
Henrik Lundin

En trogen läsare av Phonetiken önskar sig en 
artikel om användningen av slangord/smeknamn 
för telefonapparater. Där får jag be vår kära läse-
krets om hjälp. Redaktionen har sammanlagt 77 
(45 + 32) år i Televerket/Telia men har i tjänsten 
knappast hört eller använt slangord för telefon-
apparater. Undantaget är väl Ericofonen som i 
folkmun kom att kallas ”Kobran” på grund av 
viss likhet med ormen kobra. 

 Som reparatör inom Televerket på 1960-
talet så kallade vi BC 330 för ”330:an” men det 
var ju helt enkelt en förkortning av artikelnum-
ret 00-29330. BC 560 med artikelnummer 00-
29560 blev på liknande sätt ”560:an”. Dessa ap-
parater kallades ”Gamle Svarten" av personalen 
på LM Ericssons fabrik i Karlskrona. Detta 
gäller DBH-modell -31 och -47. Men det hade 
jag inte hört förrän jag skaffade boken "46 år 
på Ölandsgatan" som gavs ut 1994. 

På 1960-70-talen kom ju nya telefoner med 
namn som Dialog, Diavox m.fl. men dessa har 
jag inte hört något slangord för. 

Benämningar såsom Taxen, Kaffekvarnen, 
Kistan (Gävleapparaten), Liljan m.fl. på de gam- 

la telefonerna från slutet av 1800-talet tror jag 
kommer från oss samlare. När man började sam-
la telefoner hade man väl knappast tillgång till 
produktkataloger från LM Ericsson. För att för 
likasinnade beskriva det man diskuterade an-
vändes ord som var kända av de flesta. T.ex. 
Taxen syftade på hundrasen Tax vars ben liknar 
"taxtelefonen".  

En tjänsteman från Kungliga Telegrafverket 
använde inte slang i kontakt med kunder eller 
överordnade. Nya telefoner kom visserligen 
från både LM Ericsson och Telegrafverkets 
egna fabriker men benämndes mest efter an-
vändningen dvs. bords- eller väggapparat. Pro-
duktbeskrivningar/kataloger var till för säljare 
och inköpare. Gemene man såg sällan sådana. 

Visste du att det var först i LM Ericssons 
4:e katalog år 1897 som produktnummer till-
kom på telefonapparaterna. Vår ”Tax” fanns 
med som no 370 (svängarms), no 375 och no 
385 (dubbelvev). I Australien kallas den för 
”Skeleton” och i USA för ”Eiffel or Skeleton”.  

Som sagt; Kärt barn har många namn.             ■ 
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Då STSF grundades – ett 25-årsjubileum 
Rustan Gandvik

Det var den 8 september 1993 som idén till 
STSF föddes. Ove Svensson, Bosse Munkham-
mar och Denny Wahlström hade rest till Stock-
holm för att på kvällen besöka bengt G. romlin 
och se på dennes omskrivna samling. Tidigare 
under dagen hade de på inbjudan bekantat sig 
med Henrik Lundin och hans samling varför 
även Henrik och Richard Noréll kom att följa 
med till bengts bostad på Banérgatan. 

Under denna kväll kastade någon av her-
rarna – oklart vem – fram förslaget om att bilda 
en förening. Alla hade gillat idén men inget 
hände förrän två månader senare då Henrik tog 
initiativet och skickade ut en enkät per brev för 
att pejla intresset för en förening. Samlade man 
på telefon- och telegrafmateriel? Hade man 
specialintressen vad gällde fabrikat? Samlade 
man på litteratur? Ville man ha kontakt med – 
och träffa – likasinnade och dela med sig av sina 

kunskaper? Var man intresserad av ett regel-
bundet utkommande medlemsblad? Kunde man 
tänka sig bidra med texter till ett sådant? 

Ett 20-tal personer signalerade intresse och 
svarade på enkäten vilket sporrade Henrik att gå 
vidare. I början av februari 1994 skickade han 
ut nästa brev som innehöll förslag till en fram-
tida förenings målsättning, tankar om träffar en 
gång per år, utgivande av medlemsmatrikel och 
medlemsblad. Även en första medlemsförteck-
ning bifogades utskicket och – inte minst vik-
tigt – inbjudan till ett första möte. 

Telegrafstyrelsens sessionsrum som fanns 
rekonstruerat hos dåvarande Telemuseum blev 
platsen där 22 föreningsintresserade samlades 
den 9 april 1994. Inte oväntat beslöt mötet att 
en förening skulle bildas och dess namn skulle 
vara Sveriges Telehistoriska SamlarFörening. 

n. 

Deltagarna vid STSF:s första möte 1994-04-09 på Telemuseum.   Bengt Romlin, Tomas Devid, 
Henning Söderman, Håkan Hådeby, Ole Jacobsen, Bosse Munkhammar, Bengt Svensson, 
Rustan Gandvik, Lennart Liljeberg, Denny Wahlström, Richard Noréll, Henrik Lundin, Seke 
Karlsson, Thomas Floreteng, Mikael Tegnér, Richard Grahn, Mikael Kontin, Ove Svensson,  
Kåre Wallman, Ingemar Jacobsson, Gunnar Modig och Gunnar Boström.  
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Mål och ambitionsnivå diskuterades ingående. 
De övergripande målen formulerades som att 
verka för att sprida information om telehistoria, 
höja medlemmarnas kunskapsnivå inom om-
rådet, stödja samlarintresset genom regelbundna 
medlemsträffar och etablerande av en samlar-
börs. Ett medlemsblad utgivet 3 à 4 ggr/år 
skulle verka för informationsspridningen. Inter-
nationellt utbyte skulle eftersträvas. Medlems-
avgiften bestämdes till 100 kr/år.  

Mötet valde en interimsstyrelse med fem 
ledamöter som enligt mötets beslut skulle orga-
nisera sig självständigt. Så skedde med följande 
resultat. Ordförande: bengt G. romlin, sekrete-
rare: Henrik Lundin, kassör: Ove Svensson, 
medlemsblad: Thomas Floreteng och distri-
bution: Kåre Wallman. 

Lägg gärna märke till att av det första 
mötets  22 deltagare har fram till nu 2 deltagare 
avgått, 4 har avlidit men de övriga 16 är ännu 
kvar som medlemmar i STSF. Medlemmarnas 
lojalitet med det som inleddes för 25 år sedan 
är glädjande stor. 

Interimstyrelsen började omedelbart sitt ar- 

bete. Förslag till stadgar skrevs. Föreningen re-
gistrerades hos skattemyndigheten och fick orga- 
nisationsnummer. Sedan kunde ett postgiro-
konto startas. Medlemsbladet tog form och fick 
namnet Phonetiken, ett namn som lanserades av 
Kåre Wallman. Styrelsen hade nu allt underlag 
för föreningen klart och kunde kalla till årsmöte.  

Vid STSF:s första årsmöte 15 oktober 1994 
fastställdes, efter diskussioner och justeringar, 
styrelsens förslag till stadgar. Till styrelseleda-
möter valdes de som utgjort interimsstyrelsen. 
Dessutom valdes två styrelsesuppleanter, två 
revisorer och två suppleanter för dessa samt två 
ledamöter och en suppleant till valberedningen.  
Styrelsens förslag till emblem visades och god-
kändes med smärre justeringar. En arbetsgrupp 
tillsattes för en framtida bok om Sveriges tele-
foner under 100 år. Efter det första årsmötet 
genomfördes, på parkeringen utanför Telemu-
seum, STSF:s första bakluckeloppis  

Detta är till största del en förkortat version av 

Henrik Lundins artikel i Phonetiken 1999 nr 1 ”Hur 

det hela började eller Sveriges Telehistoriska Samlar- 

Förenings bildande - En historisk tillbakablick”.   ■ 

Telegramutdelarminnen från min barndom 
Åsa Svensson i Åkersberga berättar för Dag Unevik  

Som tioåring hade jag mitt första sommarjobb 
1942. Jag och min ett år yngre bror Björn var 
telegrambud vid Österskärs telefonstation. Det 
innebar att bära ut telegram i Österskär, Tuna 
och Margretelund. När telefonstationen i Härs-
backa var stängd två veckor för semester, ut-
ökades distriktet att även omfatta Lervik och 
Flaxenvik. 

För varje ärende fick vi tio öre, hur långt det 
än var att cykla. Ibland fick vi dricks och ibland 
kunde vi bli bjudna på något gott. När Calle 
Jularbos son Eberhard gifte sig fick vi smaka 
skånsk spettekaka, en för oss okänd delikatess. 

Vi sparade vartenda öre och vid sommarns 
slut hade vi fått ihop trettio kronor. Dem beslöt  

vi att köpa julklappar för. Så en dag i december 
fick vi lov att åka till stan och handla. Först 
Roslagsbanan och därefter 5:ans spårvagn från 
Östra station till Stureplan. Sen gick vi Kungs-
gatan upp till Hötorget där vi kände till varu-
husen PUB och Tempo. Av allt vi köpte kan 
jag bara komma ihåg två saker, en refill med 
bensin till pappas cigarettändare och fyra 
glasassietter med påmålade röda blommor. 

De två följande somrarna fortsatte vi med 
samma jobb och nu fick vi tjugofem öre per 
skubb. De innebar att vi vid sommarens slut 
hade ungefär sjuttiofem kronor, men vad vi 
gjorde med dem, det har jag glömt. Troligtvis 
köpte vi några klädesplagg.                              ■ 
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 TELEFONEN - klykfunktionen 
Henrik Lundin

Klykans huvudsakliga uppgift är att ställa om 
telefonen från signalläge till talläge. Det gjor-
des i början med en växlingskontakt som ställdes 
om mekaniskt för hand. Risken att glömma 
ställa om omkastaren efter samtal var påtaglig. 

Snart nog utfördes växlingen ”automatiskt” av 
hörtelefonens tyngd när den lyftes av eller häng-
des upp i klykan. En fjäder lyfte klykarmen när 
hörtelefonen lyftes av från klykan.  

Att benämningen blev klyka beror nog på hör-
telefonens upphängning. Upphängningen var ju 
utformad som en klyka. (Se vänstra bilden). 

Med tiden förändrades utformningen till en 
krok på armen och en ögla på hörtelefonen eller 
senare mikrotelefonen (se högra bilden nederst 
i förra spalten).  

Klykfunktionen har utvecklats och anpassats 
till vilken telefonapparat som den skulle an-
vändas till. På LM Ericssons telefon Taxen 
finns en vackert utformad klyka till skillnad 
från väggapparaternas enklare modell. 

Tidigt tillkom en slutningskontakt för mikro-
fonströmsmatningen så att tangenten på mikro-
telefonen (= luren) kunde tas bort. Denna funk-
tion förenklade användandet av telefonen. Än i 
dag glömmer man att trycka in tangenten på 
mikrotelefon vid samtal med lokalbatteritele-
foner. Fast det kanske är den motsatta effekten: 
eftersom man för det mesta inte behöver trycka 
på en tangent har inte den vanan etablerats. 

Med bordsapparaternas intåg förändrades 
också kommunikationen med telefonen. ”Lägg 
på luren” var en vanlig uppmaning när man ville 
att någon skulle avsluta samtalet. Det syftade 
på att luren skulle läggas i klykan på bords-
apparater. Dagens 7-åringar vet inte vad det be-
tyder eller hur man gör.   

”Klykan” är ju en designsak men den vä-
sentliga funktionen för telefonen är ju elektrisk. 
En växlingsfunktion för att ändra från signal-
läge till talläge. En slutning för att koppla in 
strömmatning till mikrofonen. När mikrotele-
fonen blev på modet omkring 1892 placerades 
tangenten på själva mikrotelefonen (= luren) 
hos en del telefoner. Efter en tid kom kontakten 
tillbaka till klykan. Tangenten hade spelat ut 
sin roll på mikrotelefonen. Vid schemagenom-
gången kommer vi att se olika elektriska funk-
tioner för klykans elektriska kontakter.  

Felsökning sker med hjälp av ohmmetern: 
Mät om kontakten fungerar. Om inte, rengör 
främst med tryckluft.                                        ■ 
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Den gamla goda tiden 
Denny Wahlström  

När jag var behjälplig 
till Tomas Söderbloms ut- 
märkta artikel om Hakon 
Brunius bravader så råk-
ade jag på några texter 
som kan vara kul och 
intressanta för oss tele-
fonsamlare. När jag läste 
Brunius eget ”husorgan” 

 Jönköpings Tidning hittade jag följande anek-
dot om Herr Arosin i Västerås som skulle före-
visa sitt nya tekniska underverk, alltså telefon-
skåpet från Ericsson. Församlade var familjen 
och tjänstefolket. Detta hände under hösten 
1881 och den nya tekniken var då, för den äldre 
generationen, säkert lika svår som för den äldre 
generationen nu 2019.  

-------------------------------- 

Om en telefonprofning i Vesterås berättar sta-
dens tidnings uppsluppne kronikör följande: På 
kontoret var hela den Arosinska familjen sam-
lad; i dörren skymtade husets pigor, ”prisse” 
satt uppmärksam på golfvet. Stunden var hög-
tidlig. Alla hade sina ögon riktade på det blänk-
ande telefonskåpet. Herr Arosin lyfte med vig-
tig min handtelefonen från dess krok och sade: 
”Vi stå här inför en af vår tids märkvärdigaste 
uppfinningar”. Derpå följde en lång harang om 
”batterier” och ”strömningar”, efter hvilken alla, 
gubben sjelf inbegripen, tydligen voro lika 
kloka. ”Nu trycker jag bara på den här knap-
pen”, slöt han, ”och så börjas det!” 

Med telefonen för örat tryckte han på knap-
pen i väckapparaten. Alla tego som muren. 
Intet svar. Pigorna börja fnissa i dörren. Tyst, 
säger hr Arosin och stänger dörren. Ny energ-
isk tryckning på knappen, ny förbidan, intet 
svar. Hallå! ropar hr Arosin förargad; men 
apparaten förblir lika stum. Hallå, hallå! skallar 
ånyo hans vredgade stämma i ständigt crescen-
do, tills ”prisses” jagtlust blir deraf väckt och 
han rusar under ursinnigt skall på dörren för att  

förfölja det förmodade villebrådet, hvarvid 
grannskapets öfriga hundrackor skällande störta 
efter honom nedåt gatan. Lillan börjar i för-
skräckelsen lipa med full hals och utbäres. 
Unge Arosin, som hela tiden följt pappas åtgör-
anden med ett underligt leende, är färdig att 
spricka af qväfd skrattlust. Fru Arosin ser oro-
lig ut och undrar om ej apparaten behöfver 
smörjas; den der fina oljan, hon använder till 
sin symaskin, kunde kanske ... 

”Det vore väl sjelfva ...” utbrister herr Arosin 
utom sig, bearbetande signalknappen, som om 
massage vore sista resursen, medan han prop-
par roparen full med en massa föga valda, men 
dess mer gedigna oqvädinsord. Svettig och blod- 
röd i ansigtet, slänger han slutligen telefonen 
ifrån sig, sjunker ned i en stol och klagar:  

”Jag ger hela tillställningen så många som 
flyger och far! Att betala 180 kr för en så’n der 
uselhet, som ej duger för ett öre! Nej tacka vet 
jag den gamla goda tiden! Då hittade di inte på 
dylik smörja för att narra pengar af folk. Jag 
ska’ kasta hela skräpet på elden och det i mor-
gon dag.” 

”Ja, men pappa”, invände, då gubben måste 
stanna för att hemta andan, unge Arosin, som nu 
temligen skrattat ut, ”här i den tryckta anvis-
ningen för telefonens begagnande står det ju, 
att om handtelefonen ej hänger på sin plats, är 
all signalering omöjlig, och pappa har ju haft 
den i handen hela tiden.” 

”Ja, minsann har du inte rätt”, utbrast gub-
ben, betydligt snopen. Nu följde han ”anvisning- 
en”, och se det gick förträffligt! Svaret kom gen-
ast, och hela familjen fick i tur och ordning språ- 
ka i telefon. Allmän belåtenhet och beundran! 

Det behöfver ej tilläggas, att hr Ericssons 
vackra telefonskåp ej slöt sin tillvaro på den 
husliga härden, och farbror Arosin talar nu åter-
igen med samma stolthet som förr om ”en af vår 
tids märkvärdigaste uppfinningar”.                 ■ 
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Aktiebolaget Telemikrofon 1898 –1906 
Tommy Sundgren

Jag fick ett MMS från en 
bekant som dels undrade 
vad det var för udda 
telefonlur han fått tag på 
och dels om jag var in-
tresserad köpa den. Vid  
en första snabb anblick 
på en inte helt bra bild 
såg det ut som en LME- 

lur, men det var några designdetaljer som av-
vek, förutom namnet Aktiebolaget Telemikrofon. 
Det hade jag aldrig hört tidigare så då inleddes 
ett trevligt detektivarbete om vad det var för 
udda fågel jag fått fatt i. Naturligtvis ville jag 
köpa den för att undersöka den närmare. Jag 
hittade ganska snabbt tre källor via katalogen 
Regina på Kungliga biblioteket. Det är tre ”tryck- 
saker” som uppenbarligen är marknadsförings-
material från 1899 samt ett aktiebrev från 1898. 

Den intressantaste trycksaken är "Telemikro-
fonen (en telefon utan induktionsrulle), dess  an-
vändning, installation och fördelar.” Den berät-
tar ganska vinklat om nackdelen med existeran-
de apparater och fördelarna med Telemikrofon.  

Den åttasidiga beskrivningen redogör dels 
för nackdelarna med induktionsrulle, lokal-
batteriet som exempelvis kräver underhåll och 
byte, och att apparaten innehåller andra kom-
ponenter som kräver underhåll eftersom kon-
takter kan korrodera, osv. En sida redogör för 
fördelarna utan induktionsrulle, men med Tele-
mikrofons lösning som, mest utmärkande, har 
centralt placerat batteri. 

Vidare skriver man: ”Om mikrofonen fram-
ställs sådan att den åstadkommer stora mot-
ståndsvariationer, är det även tydligt att den 
direkt kan arbeta i samband med en lång 
ledning.” 

Här kommer några saxade delar ur trycksaken: 

”Denna telefon, Telemikrofonen, som är paten- 

terad i alla kulturländer, är en kolkornsmikro-
fon i vilken kolpulvret är fördelat i ett antal 
celler, kopplade efter varandra. Membranvibra-
tionerna inverka samtidigt och i samma rikt-
ning på alla cellerna, så att motståndsvibra-
tionerna bliva fullt likformiga. Dessa vibra-
tioner addera sig tillsammans och derigenom 
åstadkommer mikrofonen i sin helhet ett resul-
tat, som är en viss multipel av hvarje enskild 
cells. Genom särskilda anordningar har dess-
utom varje enskild cells variationer kunnat upp-
bringas till avsevärd storlek. Denna vår Tele-
mikrofon har under några år varit praktiskt ut-
provad och kan nu sägas vara den mest full-
komliga apparat af detta slag, som för närva-
rande finns.” 

”Af det förut sagda inses att vid installa-
tionen av Telemikrofonen anordningarne af led-
ningar i apparater och telefonstationer ej bliva 
fullständigt detsamma som när hitintills varade 
mikrofoner användas. Med batteriernas inflytt-
ning till telefonstationen kommer ett nytt förhål-
lande att tagas i beaktande vi dennas utförande.  

I samband med centraliseringen av batte-
rierna står även frågan om signaleringen från 
abonnenterna till centralstationen. Emellertid är 
denna fråga ingalunda direkt beroende av den 
förra, ty batteriet för samtalen bör ej tagas i an-
språk även för ringningen. De erfoderliga för-
ändringarna behöva dock ej blifa av synnerligt 
genomgripande art.” 

I skriften redogörs för tre olika scheman över 
ledningsanordningar med användande av Tele-
mikrofonen och batteriernas placering i stationen: 

1  Med bibehållande av magnetinduktor … 

2 Med användande av särskild tryckknapp hos 
abonnenten … 

3  Med den anordning att stationen signaleras, 
då telemikrofonapparaten upplyfts från sin 
klyka …
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”Fördelar: 

Sjelfva mikrofonen är av enkel konstruk-
tion och okänslig för yttre inflytande. 

Telefondriften blir säkrare av flera skäl. 
Det viktigaste af dem är att telemikrofonens
användning möjliggör batteriernas borttagande 
från abonnenterna och dermed undanröjande 
av en av de allmännaste anledningarna till fel. 
Af det skäl att strömmen här är svagare än i de 
nu använda primärledningarna blifa dessutom 
batterierna mindre ansträngda och kontakterna 
bibehålla sig bättre. Apparaternas särskilda delar 
blifa färre och ledningarna enklare, hvar-
igenom även dess varaktighet blifa större. 
Samma blir förhållandet beträffande stationerna. 

Telefonering kan ske på stora avstånd. 
Detta har vid talrika prof inom det svenska riks-
telefonnätet visat sig. Sålunda har med mycket 
godt resultat samtal förts mellan Sundsvall och 
Malmö, en väglängd på 1,300 km. 

Telefondriften blir billigare. Detta dels i 
anledning av att antalet batterielement väsent-  

ligen minskats, dels emedan, till följd av den 
svagare strömmen, batterierna blifva varaktigare, 
och dels därigenom att skötseln per element blir  
mindre, då dessa befinna sig på ett enda ställe, 
nämligen stationen, än då de skola behandlas 
ute hos abonnenterna. Vidare fordra telefonappa-
raterna genom sin större enkelhet mindre repara-
tioner och amorteringen kan även minskas på 
grund af apparaternas större enkelhet och håll-
barhet. 

Förutvarande anläggningar kunna lätt för- 
ändras så att de passa för denna mikrofon. 
Emedan apparaterna af vår konstruktion arbeta 
väl tillsammans med äldre apparater med in-
duktionsrulle, kan utbyte af telefonapparater 
utan olägenhet ske successivt, och varje äldre 
apparat kan med lätthet förses med telemikro-
fonskonstruktion samt förändras till den enklare 
typ, som blir en följd av telemikrofonens an-
vändning.” 

En annan trycksak från 1899 (se nedan), är 
speciellt trevlig eftersom den innehåller de 
produkter som ingår i bolagets program. 
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I katalogen finns ett antal apparater och lurar 
som jag längtar efter att få se eller köpa. Det 
vore kul om du som läser detta har – eller 
känner till – någon apparat eller har dokument 
som belyser mer om bolaget. Hör i så fall av 
dig till undertecknad. Vill du se hela katalogen 
(6 sidor) så kan jag e-posta den till dig som en 
pdf-fil.   

Det svenska patentet benämnt ”Kolpulver-
telefon” med nummer 8998 är registrerat på en 
A. H. Sköld och gäller från den 27 oktober 1896.  
Sköld har även registrerade patent i Tyskland, 
Ryssland, Portugal, Amerika, Finland, Spanien, 
Norge, Schweiz, Danmark och Italien. Uppen-
barligen hade Sköld tänkt sig en världsmarknad 
för denna fantastiska (?) uppfinning. Sköld finns 
registrerad på en Stockholmsadress först 1899 
då en Sköld, A. H., Elektriker, Upsalag. 12 
dyker upp i adresskalendern och blir kvar på 
den adressen åtminstone till 1903 – men 
faktiskt utan ett registrerat telefonnummer. Om 
det är elektrikern A. H. Sköld som lämnat in 
patentet låter jag vara oskrivet. 

Aktiebolaget Telemikrofons styrelse konsti-
tuerades den 21 april 1898 och den aktie som 
idag finns på KB är daterad ”i maj 1898”. Det 
gavs ut drygt 220 aktiebrev om 200:- och 500:- 
till ett belopp som enligt boksluten oftast låg i 
närheten av 110 000:-. Ett protokoll för ordinarie   

bolagsstämma avhållen på Café Anglais är 
daterad den 4/5 1899, samma dag som A.H. 
Sköld fick likvid för överlåtelse av sitt patent 
till bolaget, samt blev uppsagd av bolaget. Man 
kan fantisera om orsaken till uppsägningen.   
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Det må vara en dispyt om bolagsledningens 
verksamhetsinriktning, ekonomiska grunder 
eller personliga skäl. 

Den 18 maj 1899 skickas en uppdatering av 
bolagets nya styrelse till patent- och registre-
ringsverket: major Cederschiöld, kapten Huben-
dick, doktor Forssman, direktör Carl Adam 
Carlson samt direktör Petré. Cederschiöld blir 
ordförande och Carlson verkställande direktör. 

Ett brev tillställs styrelsen den 2 mars 1900: 
”Med anledning af det sätt bolagets angelägen-
heter hafva skötts anhåller undertecknad att vid 
instundande ordinarie bolagsstämma måste tag-
as till förfrågning om aktiebolaget telemikro-
fons upplösning.” Styrelsens svar blir: ”Styrel-
sen kan ej lemna någon slags utredning beträf-
fande nämnda anhållan emedans blott en an-
märkning i allmänhet deri förekomma å ”det 
sätt hvarpå bolagets angelägenheter blifvit sköt-
ta, men ej hvaruti det bristfälliga skulle bestå. 
Skulle det emellertid anses vara förhållandet att 
bolagets affärer ej skötts med den omtanke som 
varit önskvärd, vore väl det riktigaste att välja 
en ny styrelse.” 

Eriksson accepterar i ett svarsbrev till styr-
elsen att detaljerade åtgärder inte kommer att 
redovisas. Jag kan förstå Erikssons frustration 
när jag läser protokoll från, och handlingar till 
bolagsstämmorna. Ingenstans står något om 
marknadsföring eller försäljning av apparater, 
bara försäljning av utländska patent och om det 
behövs flera telefonexperiment. Till exempel 
från bolagsstämman den 4 maj 1900: ”Telefon-
experiment Stockholm -- Malmö, Stockholm --
Göteborg, Stockholm -- Göteborg -- Malmö, 
Sundsvall -- Malmö men även Luleå -- Malmö 
via Sundsvall. Tyska Reichpostamt har köpt 22 
apparater för prov St. Petersburg -- Berlin --
Paris. Provapparater har även sänts till Alex-
andria och Indien, samt Danmark.” Den andra 
för styrelsen viktiga åtgärden, försäljning av 
utländska patent, har enligt protokollen mest 
fokuserat på det engelska patentet. En försälj-
ning till the National Telephone Company  

röstas dock ner med siffrorna 91 mot 73 på 
bolagsstämman den 15 september 1900.  

Det verkar över huvud taget gå dåligt för 
företaget. Den 8 maj 1900 slutar den verkstäl-
lande direktören Carlson och revisorerna flag-
gar i sin revisionsrapport den 28/5 1900 med ett 
exempel: Inkomster bara 452:93 medan utgift-
erna är 16779:84. I styrelseberättelsen inför 
bolagsstämman 28/5 1901 skriver man ” Då 
bolaget nedlagt sin verkstad, och till följd deraf 
måst försälja till densamma hörande maskiner 
m.m., vilja vi nämna att resultatet ej blivit 
gynnsamt ….” 

”Som framgår av sista årets bokslut äro 
bolagets tillgångar i det närmaste slut, men fin-
nes dock – sedan telemikrofonapparaterna nu 
blifvit fullkomnad, och inga vidare experiment 
behöver företagas, samt att verkstadsdrift blivit 
nedlagd, tillräckliga medel kvar för att ännu i 
flera år uppehålla respektive patenter.  

Styrelsen avser alltså med kännedom om 
sakernas nuvarande läge att en försäljning av 
bolagets tillhörliga patenter så småningom bör 
kunna genomdrifas.” 

Noterbart är även att i denna styrelse-
berättelse skrivs: ”Bolaget har vidare under det 
sista året lyckats erhålla patent å en uppfinning 
”Kombinerad ring- och telefonanordning” och 
finnes utsigt till, att under närmaste tiden 
komma försälja detsamma.” Det patentet har 
jag inte lyckats hitta. 

Protokollet från den extra bolagsstämman 
den 5 december 1901 förtäljer lite smått lakon-
iskt ”Fortsatta försök att sälja patenten”.  

Antagligen sker inget som påverkar verk-
samheten till det bättre för den 31/5 1906 
försätts bolaget i likvidation. Bolagets adresser 
var Skeppsbron 30 (kontor) och Kammakar-
gatan 5 (verkstad) och under 1901 enbart 
Kammakargatan 41. 
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Några bilder på den telefonlur jag inköpt och som 
givit upphov till denna forskning och artikel. 

Källor: 

1 Aktiebolaget Telemikrofon - samling av 
trycksaker, KB 

2 "Telemikrofonen" (en telefon utan induktions-
rulle), dess användning, installation och för-
delar, KB 

3 Aktiebrev 1898, KB 

4 F3370 – Handlingar rörande Aktiebolaget Tele-
mikrofon. Tekniska museet. Företagsarkivet 

5 SFHVs katalog över Gamla Aktiebrev utgiven 
1998 

6 Bolagsverket 

7 Patent- och registreringsverket 

8 Stockholmskällan: Adresskalendrar för åren 

1895-1903. ■
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Finnes / säljes
Telefonsamling säljes komplett eller delvis. 
Även en maskintelegraf  med tillbehör säljes. 
Se bilder och information på 
https://web2.storegate.com/share/cRfmRM7 

Bertil Adler  070-982 50 05 eller 
bertil.adler@telia.com

Önskas
Vi söker annonser  

Redaktionen  phonetiken@stsf.org 

Anekdot från förr
På Tandemstationen Jakobsbergsgatan 22 i 
Stockholm var en av KK-grabbarna lite trött på 
morgonen. Han satte sig i vrå i en av väljar-
salarna och knoppade in. Något senare kommer 
linjemästare Lindström på sin runda genom 
stationen fram till den sovande grabben och 
ryter till: sitter Johansson och sover på arbets-
tid? Den stackars syndaren far upp yrvaken och 
stammar fram en ursäkt: Förlåt linjemästaren så 
mycket ...... men den rätta vilan blir det ju inte. 

Tablå! 

Dag Unevik 

Saxat    
Nedanstående är saxat ur Statens Telefonverk-
samhet åren 1881 – 1892. 

Saxat    
Vår nyblivne medlem Lars Mossberg i Järfälla 
är inte bara intresserad av gamla telefoner utan 
letar även efter sin egen gamla historia. Och då 
fann han i Stockholms Dagblad 1894-08-20 
detta om sin släkting Gustaf Sundström. Kan-
ske lika aktuellt idag som då. 

Under rubrik ”Saxat” vill vi publicera små 
notiser med innehåll som kan vara till glädje 
för oss medlemmar i STSF. Tveka inte att 
skicka in rader till: phonetiken@stsf.org 
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STSF under 25 år 
Rustan Gandvik

På sid 12-13 kan du läsa om hur STSF uppstod. 
Att i korthet berätta om vad som därefter hänt i 
föreningen är naturligtvis svårt. Här följder 
några ganska torra fakta. 

Tillströmningen av medlemmar kan nog 
anses ha varit god för en förening av vår typ. 
Vid årsskiftet 1994/95 var vi 44 medlemmar. I 
mars 1998 översteg medlemsantalet 100 och i 
juni 2001 passerades 150. Förhoppningsvis är 
antalet 200 inom räckhåll. Många har blivit 
medlemmar men många har också lämnat oss 
av olika skäl. Senast utdelade medlemsnummer 
är 376. Genom åren har vi lockat ca 40 utrikes 
bosatta personer till att bli medlemmar hos oss.  

Föreningens popularitet brukar märkas vid 
våra medlemsmöten. Det möte som ord-
föranden nu inbjuder till kommer bli nummer 
52 sedan starten.  Styrelsen gör naturligtvis 
mycket mer än vaskar fram intressanta platser 
för STSF-möten. I arkivet har vi mer än 600 
sidor protokoll från styrelsen arbete. Det kan i 
högsta grad vara värt att nämna de som 
bemannat styrelsen genom åren och drivit 
föreningen framåt.  

Ordförande har varit bengt G. romlin (1994-
2000), Gunnar Modig (2000-2005), Henrik 
Lundin (2005-2011), Tommy Sundgren (2011-
2017) och Jan Wirström (från 2017). 

Sekreterare har varit Henrik Lundin (1994-
2000), Tommy Sundgren (2000-2005), Bengt 
Lidforss (2005-2006), Leif Kindahl (2006-
2012), Lars Lindström (2012-2017) och Ulf 
Collovin (från 2017). 

Kassörer har varit Ove Svensson (1994-1998), 
Rustan Gandvik (1998-2003), Ole Jacobsen 
(2003-2005), Fredrik Roos (2005-2011), Nils-
Erik Gustafsson (2011-2012), Rustan Gandvik 
(2012-2018) och Roger Karlsson (från 2018). 

Om vår medlemstidskrift Phonetiken och dess 
redaktörer har skrivits ingående på annan plats i 
detta nummer. Men låt mig bara lägga till att 
dess 93 hittills utkomna utgåvor utgör tillsam-
mans imponerande 2112 sidor, en del bilagor 
oräknade. 

Redan i slutet av 1995 kunde man finna in-
formation om STSF på Telemuseums webb-
plats men det var först i början av 2000 som vår 
egen webbplats www.stsf.org kom igång och 
började fyllas med telehistorisk information. 
Här finns mycket att hämta och utökning pågår 
givetvis fortfarande.  

Facebookgruppen STSF-Telehistoria startade 
i april 2013. I skrivande stund har gruppen 224 
medlemmar.  

Ett projekt med en lång rad medverkande 
från STSF var videoproduktionen ”Telefoner till- 
verkade av L.M. Ericsson”. Det var 1998 som 
ett stort antal telefoner filmades på Telemuse-
um och hos samlare. Flera medlemmar jobbade 
med faktainsamling, urval, redigering samt 
manus (svenskt och engelskt). Med start under 
våren 1999 sålde vi 140 ex av videon på VHS-
kassetter. 2014 lät vi göra en nyutgåva på DVD.   

 Efter att TeliaSoneras Centralbibliotek hade 
upphört överläts 2005 dess samlingar till STSF 
under villkor att vi skulle hålla samlingarna 
intakta och tillgängliga för företagets personal. 
Vi fick gratis hyra de källarlokaler i Farsta där 
samlingarna på omkring 700 hyllmeter var 
placerade i ”malpåse”. När Telia under våren 
2016 flyttade från Farstaområdet överfördes 
vissa delar av samlingen till andra arkiv men 
det vi bedömde som intressant ur telehistorisk 
synvinkel flyttade vi med oss bl.a. till en lokal i 
Tullinge som en av våra medlemmar ställde till 
förfogande. I december 2018 kunde vi flytta in 
i vårt nya bibliotek/arkiv/lager i Haninge.  
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Ett betydelsefullt projekt med bestående värde 
har varit anläggandet av det kulturhistoriska 
telenätet i Skansens stadskvarter. Idén kom 2003 
från STSF:s medlem Leif Kindahl och anlägg-
ningen tillkom i samarbete med TKHV (Tele-
KulturHistoriska Veteranföreningen) och dess 
experter på gammal linjebyggnadsteknik. Från  

STSF är det mest Leif och Henrik Lundin som 
har lagt mycket arbete på Skansenbygget.  
Anläggningen invigdes i oktober 2005 och be-
kostades till stor del av TeliaSonera  

Jag avrundar denna korta redogörelse med 
några få bilder från STSF:s medlemsmöten.    ■ 

Bosse Munkhammar 
och Ove Svensson vid 
årsmötet på Telemuse-
um 27 maj 2000. 

Tekniska museets 
rekonstruktion av en 
optisk telegrafstation 
inspekteras vid höst-
mötet 23 oktober 
2010. 



Tekniska museet 
har dukat upp för 
höstmötet 23 ok-
tober 2010. 

Telehistorisk vand-
ring i Stockholm 
17 maj 1998 med 
K.V. Tahvanainen 
som guide. 

 Nr 4 av Phonetiken 2019 har manusstopp 17 november och utgivning 11 december / Red


