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Ordföranden telefonerar 
Jan Wirström

Den här hösten förflyttade vi oss till Varberg 
för att besöka radiostationen Grimeton. Vi är ju 
så teknikkulturella i vår förening. Radiosta-
tionen är uppförd på Unescos världsarvslista 
vilket ju inte gör saken sämre. Hela 21 med-
lemmar och fem medföljande barn hade rest till 
mötet. Jag ser fem möjliga medlemmar om 
några år ….  Se även det utförligare reportaget 
på sid. 16. 

Nu har föreningen skrivit under ett avtal (se 
bild sid. 4) med Telia där vi får disponera en 
lokal i södra Stockholm. Där har vi nu gjort 
plats för en stor del av Telias gamla bibliotek 
och mängder av föreningens samlingar av både 
litteratur och apparater. Lokalen är på cirka 
70 kvm, är uppvärmd och har bra belysning. Är 
du i Stockholm så kontakta undertecknad, 
Henrik Lundin eller Rustan Gandvik för ett 
besök. Jag kan lova att det finns mycket intres-
sant att botanisera i. 

Jag rekommenderar också alla att titta på ett  
youtube-klipp. Sök på ”17-åringar ska ringa med  
gammal bakelittelefon” där några ungdomar för-
söker ringa med en fingerskivsförsedd telefon. 
Det går inte särskilt bra. Så snabbt har finger-
skivan glömts bort och med det våra gamla 
analoga telefoner. För oss som inte längre har 
kopparförbindelse och för en del automatsta-
tioner i Sverige som kanske inte heller längre 
kan ta emot dekadisk impulsering, så finns ju 
möjlighet att införskaffa en liten burk som gör 
om pulserna från fingerskivan till tonsignal-
ering. Många av oss vill ju ännu kunna kontrol-
lera funktionen i våra gamla renoveringsobjekt. 

När man visar sin samling av gamla fina ap-
parater för sina vänner och släktingar och ser 
fram emot att få berätta lite intressant historia 
om telefonerna så får man i nio fall av tio två 
(trista) frågor: Går det att ringa med dem?  Och 
hur mycket är de värda?   

Man sliter sitt hår (det lilla man har kvar).   

Ordföranden telefonerar någonstans i världen 

Men jag har numera förstått att de flesta inte är 
intresserade av gamla telefoner. Så det är ju tur 
att vi inom STSF kämpar på med det tekniska  
kulturarvet när ingen annan verkar förstå hur 
viktigt det är med historia, inte bara antiken ...  

Över till något roligare: jag kan berätta att 
vi nu har ökat medlemsantalet till över 200. Det 
finns säkert fler telefonintresserade därute, det 
gäller bara att hitta dem. Eller se till att de hittar 
oss. Så sprid våra flyers/posters till varenda 
liten anslagstavla ni kan hitta. 

Avslutningsvis vill jag tillönska alla våra 
medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År. 



-  4  - 

Ordförande Jan Wirström undertecknar avtal om STSF:s nya lokal 

 Kassörens koll 
Roger Karlsson

Sedan förra numret av 
Phonetiken har det inte 
hänt så mycket ekonom- 
iskt. Vi har haft de van- 
liga utgifterna för tryck-
ning och distribution av 
Phonetiken men inget 
mer.  På plussidan har vi, 
förutom en minimal in- 

täkt, två nya medlemsinbetalningar. Det är Elsa 
Franker i Borås och, precis innan tidskriftens 
pressläggning, Åke Rönndahl i Huddinge, som   

återkommer som medlem efter många års från- 
varo. Vi har nu passerat 200-strecket och 
skriver antalet medlemmar till 201. 

Nu är snart jubileumsåret till ända och det är 
dags att förlänga medlemskapet. Tillsammans 
med årets sista nummer av Phonetiken följer 
som vanligt ett inbetalningskort. Sista betal-
ningsdag är 29 februari, men för  att ni inte 
ska glömma bort det rekommenderar jag att ni 
betalar så fort som möjligt. Varför inte ge er 
själva medlemskapet och Phonetiken som jul-
klapp?                                                              ■ 

 Utgivningsplan 
Preliminär plan för 2020 års Phonetiken är 

manusstopp:  23 februari, 17 maj, 16 augusti och 15 november 

utgivning:  18 mars, 17 juni, 16 september och 16 december
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 TELEFONEN – tidiga  scheman (LME Kistan) 
Henrik Lundin

I vår serie om telefonen 
tar vi nu upp det äldsta 
schemat jag funnit på en 
fabrikstillverkad telefon, 
nämligen L.M. Ericssons 
väggtelefon som vi i sam- 
larkretsar benämner ”Kis-   
tan”. Det är en s.k. gal-
vanisk telefon (se sid. 21 
i Phonetiken 1/2019).  

Bild 1 

Signalering till och från denna telefon sker med 
likström från batteri. Schemat, som här återges 
i bild 1, hittade jag på sid. 19 i ”Överingeniör-
ens till Kongl. Telegrafstyrelsen afgifna berät-
telser öfver framstegen inom telegraftekniken 
under år 1880”. 

Då det på detta schema kan vara svårt att 
följa strömbanorna visar vi i bild 2 ett ”moder-
nare” schema från sid. 270  i "Elektriciteten och 
dess förnämsta tekniska tillämpningar" utgiven 
av G. R. Dahlander 1882. 

Bild 2 

Både i bild 1 och 2 är batterisymbolerna ritade 
med ett kryss i centrum för pluspolen och med 
en ring (batterihöljet) som minuspol.  

För att åskådliggöra strömbanorna har vi på 
sid. 6 och 7 använt schemat i bild 2, istället för 
det i bild 1, eftersom det är lättare att studera i 
Phonetikens lilla sidformat. 
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Avgående signalering

Hörtelefonen T är pålagd i klykan. Från plus-
polen på batteriet B flyter likström på grön-
märkt strömbana via K ner till tryckknappen t, 
som när den trycks in låter strömmen fortsätta 
på grönmärkt bana över kontakten i klykan O
till L, ut på linjen och vidare till växeln. 
Likströmmen kommer åter på jordledningen i 
grönmärkt strömbana till J och vidare till 
minus på batteriet. För att signalera till växeln 
används alltså alla fem battericellerna vilka är 
seriekopplade för högsta möjliga spänning. 

Egen klocka ringer ej. 

Inkommande signalering

Hörtelefonen T är pålagd i klykan. Signal-
strömmen från växeln kommer in på grön-
märkt strömbana till L, över kontakten i klykan 
O och ner till tryckknappen t som är opå-
verkad. Strömmen flyter vidare på rödmärkt 
strömbana, genom den galvaniska ringklockan 
R till J och på den grönmärkta banan till jord 
och åter till växeln. Strömkretsen är sluten och 
klockan ringer. 



-  7  - 

Mikrofonströmmatning (lokalström)

Hörtelefonen T är avlyft. Från plus på battericell 
4 flyter likström i grönmärkt strömbana via k´
över kontakten i klykan O och vidare till mikro-
fonen M. Från mikrofonen flyter likströmmen i 
den grönmärkta banan genom induktionsrullen 
i och dess primärlindning p till J och via z till 
minuspolen på battericell 5. Två av de fem 
battericellerna används alltså för mikrofon-
strömmatningen.

Talströmmarna mellan två telefoner  

Hörtelefonen T är avlyft. I induktionsrullen i 
överförs talströmmen till dess sekundärlindning 
s och i den rödmärkta strömbanan via hör-
telefonen T, över klykans kontakt ut på linjen 
L till växeln. Talströmmen kommer åter på 
jordledningen i den rödmärkta strömbanan till J
och åter till induktionsrullen i och dess 
sekundärlindning s. Eget tal och inkommande 
tal går samma väg genom telefonen.
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Ovan har jag försökt att beskriva strömbanorna 
i LME:s telefon den s.k. Kistan. Det äldsta 
schemat är från 1880 och det andra från 1882. 
Vi ser likheten men även förenklingen i 
schemat.  

Felavhjälpning på denna telefon får jag be-
gränsa till teorin. Jag har aldrig lyckats få tag i 
ett eget exemplar av apparaten så jag har ingen 
erfarenhet av den. De jag sett på auktion har 
haft många skador på godset, saknade detaljer 
m.m. som jag inte kan gå in på här. 

Om det inte ringer i den egna apparaten:  

Kontrollera strömbanan för inkommande sig-
nalering enligt sid. 6. De svaga punkterna är 
ringklockan, klykans växlingskontakt i vilo-
läget samt tryckknappen t i viloläget. Testa 
med ohmmetern. Rengör de två kontakterna 
med tryckluft, se Phonetiken 2/2019, sid. 8. 
Vad gäller den galvaniska ringklockan se 
samma nr av Phonetiken på sid. 5. 

Om signal inte går fram till växeln eller 
annan telefonapparat:

Kontrollera batterierna och spänningen, kon-
takten i tryckknappen och klykan. Kontrollera 
strömbanan för avgående signalering enligt sid. 
6. Universalinstrumentet kommer väl till pass. 
Mät spänningen över battericellerna och 
ohmmät kontakterna. Byt batteri och/eller ren-
gör kontakterna enligt ovan nämnda artiklar i 
Phonetiken.  

Avbrott på linjen eller dålig jordkontakt tar 
vi inte upp här.  

Som komplement till den ovan beskrivna 
felsökningen slå gärna upp Denny Wahlströms 
artikel i Phonetiken 3/2019 om en telefon-
provning i Västerås 1881. Där kan man läsa om 
hur illa det går om hörtelefonen inte hänger på 
sin plats vid signaleringen!  

Den vetgirige, som har tillgång till de båda 
omnämnda böckerna, kan själv konstatera att 
batterikopplingen är felritad i båda originalrit-
ningarna. Redaktionen har justerat så vi visar 
korrekta ritningar här i Phonetiken.                  ■ 

TELEFONEN – enkelledning 
Leif Kindahl  

Under telefonens första 
årtionde var det vanligt 
att spara på linjematerial 
genom att nyttja jord för 
telefonapparatens ena led- 
ning. Jordförbindelsen för- 
utsatte då att man drog 
en ledning från appa-
raten till lämplig dörram 

eller fönsterbåge i apparatrummet. Ett pors-
linsrör i fönsterbågen blev vägen ut till blomster-
rabatten. I rabatten grävdes ner en jordplåt eller 
en metallstav i vilken den ena linjetråden 
fästes. Materielkatalogen nämner inledningsrör 

i glaserat porslin, 70 mm långt, innerdiameter 
9 mm och ytterdiameter 15 mm (se bilden). 
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Detta använder man för att dra ledning genom 
fönsterbåge.  

Jordledningsplåtar  finns i två versioner, 900 
x 600 mm och 600 x 450 mm. Båda i koppar 
och 0,5 mm tjocka. Ett alternativ var jordled-
ningsstång av rundjärn, 2 m långt och 22 mm 
i diameter. Alla tre varianterna hade fastlödda 

koppartrådar att ansluta till ledningen från tele-
fon respektive växel. 

Enkeltråden var mycket känslig för stör-
ningar och överhörning. August Wijkander an-
för i Elektroteknikens grunder (1900) att "induk-
tionsströmmarna stör och försvårar meddelande 
betydligt redan på 5-10 km avstånd".               ■ 

TELEFONEN - våtbatteriet 
Leif Kindahl  

Lokalbatterierna för LB-telefoner var vanligen 
av Leclanché-typ – ett "våtbatteri". Det hade 
fördelen att endast kräva underhåll sådär en 
gång om året. Därtill avgav det inga giftiga 
ångor. Precis som dagens torrbatteri har det en 
pol med kolstav och en pol med zinkstav. 
Behållaren var av glas. Elektrolyten var vatten 
med salmiak.  

Ett element bestod av en kolplatta (A) 
packad med en brunstensplatta (C) på vardera 
sidan. Ytterst fanns en porslinsstav (D) på ena 
sidan av packningen, i vilken en zinkstav (B) 
vilade. Packningen hölls samman med gummi-
band. Polskruven monterades på kolplattan. I 
flera anvisningar betonas att man skall vända 
polskruven bort från zinkstaven för att inte 
riskera kortslutning. 

För att förhindra att elektrolyten avgav kri-
staller på batteriets glasväggar, smorde man 
dels glasmynningen och dels övre delen av 
kolplattan med parafin. Därefter hällde man 75-
100 g salmiak i glasburken. Paketet med kol, 
zink och brunsten lades ner i glasburken och 
destillerat vatten hälldes i till 2/3-3/4.              ■ 

Källor: 

C.A. Nyström (1885) Handbok i telefoni, populärt 
framställd, sidor 13-15 

E Ekeberg (1920) Telefoni, del I, sidor 209-211 
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Halvdana löften från Lund 
Tomas Söderblom

Glädjande nog har jag 
fått flera glada tillrop för 
specialnumret om den 
mångfacetterade, men 
misslyckade, pionjären 
Hakon Brunius. 

Det sporrar förstås till  
nya skriverier för Phone-
tiken och jag grubblar 

över vad jag kan klara, och inte klara, vid sidan 
om jobb, renoveringar och museivisningar.  

En sak är att skriva, men en annan är att fors- 
ka fram alla nödvändiga fakta innan dess. Det 
är det sistnämnda som tar sisådär 98 % av tiden. 

Vad gäller Ericsson så har mina arbeten 
byggt på att jag helt enkelt kopierade allt som 
återstår av företagets historiska arkiv. 

Men nu börjar materialet sina eftersom näs-
tan inga originaldokument efter 1885 finns kvar. 
De brändes helt enkelt upp. 

Därmed har jag betydligt svårare att skildra 
tiden efter 82:ans induktormodell och sväng-
armstaxens födelse. 

Men det går ju inte att hänga läpp för det 
utan vi får helt enkelt rota i andra luntor och jag 
har nu börjat arbeta med en artikelserie om 
Bell. Ja, just det multinationella bolag som 
kverulanten Carl Söderberg ilsket kallade ”Det 
förbannade Bell”.  

Vi kommer att ta avstamp i amerikanska 
Boston och därefter följa Bellbolagets etablering 
i Sverige – dess uppgång och fall – men med så 
mycket tonvikt på pionjärtiden och själva tele-
fonapparaterna som möjligt. Ett jätteprojekt som 
jag redan nu ber om ursäkt för, att jag kanske 
inte orkar fullfölja, men det återstå att se. 

Till de Phonetikennummer som jag inte har 
hunnit skriva någon större artikel tänker jag 
ändå försöka bidra med något enklare under
rubriken ”Vad vi tror oss veta”. Det blir korta  

texter i enskilda apparatfrågor. Ibland samman-
fattningar av sådant som jag redan har skrivit, 
ibland nyheter. Och vi börjar redan nu! 

Vad vi tror oss veta – del 1 

En kär vän mailar mig och berättar en underbar 
nyhet! Äntligen ligger en ”kaffekvarn”, av den 
färg jag saknar, ute till salu på en svensk 
auktionssida. Äntligen den gula! Äntligen skall 
jag kunna briljera med att kunna visa samtliga 
färger i mina mest upptrissade museivisningar ... 

Pulsen stiger och datormusen pilar frenetiskt 
över skärmen innan jag hittar rätt adress, rätt 
sida och rätt auktionsnummer. Och där är den!!! 

Men den är ju ... – suck – inte gul ... Den är ju 
”bara” av den minst ovanliga sorten, dvs. svart ... 

Och vi kommer helt enkelt överens om – 
vännen och jag – att detta borde vi alla telefon-
nördar lära oss av. Dvs, bli kungar i konsten att 
se skillnad i färg på en nyupptäckt kaffekvarn! 

En mytomspunnen telefonmodell 

Om den Ericssonapparat som vi samlare kallar 
kaffekvarnen är egentligen inte mycket bekant. 
Så vitt jag känner till finns det inte något 
källmaterial kvar som kan berätta något 
substantiellt om dess tillkomst eller historia. 

Många tror att den var en dyr lyxtelefon och 
antikhandlarens smått provocerande fråga ”Har 
du en sån där kaffekvarnare???” ringer fort- 
farande i öronen när jag skriver. 

En kostsam prestigeapparat, för dåtida rika 
direktörer, och som därför tillverkades i ett litet 
antal?  

Nej, så var det definitivt inte!  

Modellen dyker för allra första gången upp i 
supplementet till Ericssons tredje katalog tryckt 
1894 och ett exemplar kostade då 45 kronor. 
Samtidigt kostade en vanlig tax med lur 65 kr, 
en svängarmstax lika mycket och i katalogen 
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presenterade man nyheten sålunda: 

”Denna apparat besitter samma egenskaper 
som de båda föregående, men skiljer sig från 
dessa däri, att induktorn, hvilken är af samma 
storlek som i apparaterna N:is 1A och B samt 
N:o 5A, inrymts inom en prydligt dekorerad 
och lackerad, lätt löstagbar plåtkupa.” 

Förutom att använda den mindre induktorn 
– som normalt satt i de mindre väggtelefonerna 
utan inbyggd batterilåda – hade även hand-
mikrotelefonen bytts ut. Firman gick nu ifrån 
den sedan två år förhärskande aluminiumluren 
och för första gången är kapslarna tillverkade i 
förnicklad mässing. Och det påstod man vara 
resultatet av konkreta kundönskemål. 

Men i själva verket var det alltså nu frågan 
om en något enklare, billigare, modell som, av 
allt att döma, var lättare att tillverka än en tax. 
Den hängde med ända in i 1911 års katalog och 
min gissning är att ”kakburken” – som en del 
vill kalla den – de facto tillverkades fram till 
slutet av 1910-talet. Men av de numrerade exem-
plar som jag har sett tycks dess glansdagar ha 
varit under åren strax efter sekelskiftet 1900. 

Sett över tid blev ändå ”The Bisquit Barrel”
långt mindre populär än taxmodellen och be-
tydligt färre exemplar producerades. I brist på 
fakta bygger jag denna bedömning på att så få 
har överlevt. 

Hur många finns det då kvar? Tja, även det 
blir något av en ren gissning ... kanske max 50 
eller som allra mest det dubbla. 

Men då tar jag också hänsyn till, och räknar 
inte in, att det finns många sentida kopior till-
verkade både här och i andra länder, t.ex. 
Australien.  

För många år sedan lät den dåtida storsam-
laren Göte Abrahamsson tillverka ett antal ko-
pior där i vart fall träarbetet är mycket välgjort. 
Och det kan vara näst intill omöjligt att skilja 
en sådan kopia från ett original. 

Modellens oväntade berömmelse bygger så-
ledes på att den var ”prydligt dekorerad” med i 
sig billiga dekaler men att så relativt få original  

finns kvar. Det handlar alltså återigen om ”det 
ovanligas betydelse”. 

Att sortera grannlåten 

Den sexistiskt lagde skulle väl genast frusta att 
det bara är ”fruntimmer som bryr sig om 
färgen” men det är förstås inte sant. 

Alla av mig kända kaffekvarnar har en 
mycket likartad dekor. Den runda modellkrop-
pens yttre består alltså av två välvda plåtar. 
Plåthalvor som, förutom hålet för veven, helt 
täcks av dekalkomanier i ett tämligen kompli-
cerat mönster. Hur dessa dekaler applicerades 
på plåtarna rent tekniskt överlåter jag dock gär-
na åt andra att förklara. 

Att konsthistoriskt analysera denna dekor 
ligger även det långt över mina akademiska 
färdigheter så det avstår jag också ifrån men så 
var det då det där med färgen. 

Det har nämligen visat sig att även om de-
koren i stort sett är densamma på alla återfunna 
kaffekvarnar så skiljer sig färgerna något åt. 

Som vi kan se på följande bilder består det 
vackra mönstret bland annat av vad jag brukar 
kalla ”ballustradformade fönster” och jag har 
upptäckt att apparaternas färgsättning kan ka-
tegoriseras utifrån bakgrundsfärgen i dessa 
fönster. 

Om vi då granskar bilderna i detalj ser vi 
exempel på de olika färgerna svart, röd, blå, 
guld och gul – fem färger – varav den svarta är 
den klart vanligaste. F.d. Telemuseum har två 
stycken och jag har nog själv sett 12-15 stycken 
i olika sammanhang.  

Apparaten med röd dekor är kanske den näst 
vanligaste – av dem har jag sett två stycken.  
De övriga färgerna är alla ytterst ovanliga, dvs. 
jag känner dem bara via ett enda exemplar. 

Det har diskuterats huruvida det finns en 
sjätte färg, nämligen silver, men det enstaka 
foto som jag har sett bedömde jag spontant som 
icke-original även om det är fullt möjligt att det 
finns – eller har funnits – ytterligare färgsätt-
ningar. 
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I Tekniska museets magasin skall f.d. Tele-
museums tredje, och sista, ”kakburk” finnas 
lagrad. Den är i skrivandets stund bara till-
gänglig på ett svartvitt foto. Men bilden visar 
att även den har en betydligt ljusare kulör än 
svart eller röd, dvs möjligen gul eller ett ytter-
ligare ”okänt” alternativ.  

Finns det då någon särskild historia bakom 
dessa extremt ovanliga dekorer? Tja, jag önskar 
verkligen att jag visste! 

Möjligen kan man se det som en indikation 
på produktutveckling av experimentmodeller 
att bara de svarta och de röda apparaterna har 
de sedvanliga utstämplingsnumren. Den guld-
färgade, den blå och den gula är nämligen helt 
onumrerade och kanske aldrig var tänkta att 
slinka ut på marknaden överhuvudtaget. Men 
det kan idag bara bli en spekulation. 

I alla fall så finns den gula varianten – mig 
veterligen och än så länge – bara i det enda 
onumrerade exemplar som STSF förvaltar åt 
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Ericsson, så den ”behöll” uppenbarligen firman 
in i modern tid!  Och jag förmodar att de flesta 
av Er läsare/medlemmar tycker att det räcker 
gott att jag .... eller vi alla .... har vardera 0,5 % 

andel i förvaltandet av denna kära klenod, dvs. 
den troligen ”sista färgen”.                              ■ 

Lund i november 2019 
Tomas Söderblom
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 Tvärreglar (stänger) mellan Taxens benmagneter 
Henrik Lundin

När man studerar olika taxtelefoner ser man att 
vissa har två stänger (benämns ”paddlar” av 
våra vänner i australiska AHTS) mellan ben-
magneterna och andra inte. Varför frågar jag 
mig. Vid ett tillfälle, när jag samspråkade med 
Gösta Thames, tog jag upp frågan. För att de 
ska hålla bättre blev det korta svaret. Tomas 
Söderblom nämner problemen i sin artikel ”En 
tax på spruckna ben” i Phonetiken 1/2019. Var 
det därför stängerna kom till? Någon som vet? 

Nästa fråga blir: När började Taxen att tillverkas

med de två stängerna? Vid en liten efterforsk-
ning, som jag gjort tillsammans med Tomas, 
har vi funnit  en Tax med tillverkningsnummer 
86 924 tillverkad år 1895 som saknar stänger. 
En Tax med nr 284 457 tillverkad år 1900 har 
stängerna. Alltså kom denna förändring någon 
gång 1895-1900. Om Phonetikens duktiga läs-
are vill kolla sina taxar kan vi få en mer exakt 
tidpunkt då man började använda stänger. Ty-
värr saknas ofta tillverkningsnummer.  Troligen 
försvann numret vid renovering av apparaten. 
Vet någon? 

Har du en Taxtelefon som 
tillverkats mellan 1895 och 
1900 så vänligen meddela 
redaktionen nr, årtal och om 
den har stänger eller inte. 

Redaktionens adress: 
phonetiken@stsf.org

Entusiastisk telefonsamler i Sør-Norge 
Helge Reinertsen

Hei medlemmer 

Helge Reidar heter jeg, er øyeblikkelig 53 år 
gammel, bor i Norge  og samler på telefoner fra 
mange forskjellige land. Jeg var tidlig medlem 
av STSF da dere startet opp, men meldte meg 
ut etter noen år, men meldte meg inn igjen nå. 

Jeg begynte å samle telefoner i slutten av 
1980-tallet. Jeg hadde over 700 telefoner da jeg  

sluttet å samle i 1999 og har solgt til flere av 
dere som er medlemmer her. Men jeg savnet 
mine telefoner og begynte å samle igjen i 2004. 

I dag har jeg begrenset samlingen fra 1880-
1925 og jeg har idag ca 90-100 telefoner. I 
denne utgaven vil jeg vise bilder av noe av 
mine telefoner i min samling. Disse telefonene 
kalles i Norge for løvebeinstelefon, men jeg 
mener dere i Sverige kaller den kaminen. 
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De ble produsert av Elektrisk bureau Kristiania  
fra 1892-1899. For hvert år som de ble 
produsert kom de med forskjellige gaffler som 
røret ligger på. Derfor er det lett å skille årstall 
på disse. 

Jeg har ikke 1892-utgaven. Fra venstre 1893- 
utgaven og så nummer to 1894-utgaven. Hvis 
dere ser på nummer tre fra venstre så er den 
veldig lik nummer to fra venstre. Men se godt 
etter gaffelen på nummer tre er mye bredere enn 
nummer to. Den er laget i 1895. Videre så er 
nummer fire 1898 og sist nummer fem fra 1899. 

Og så er det bilde av baksiden på dise tele-
fonene som dere ser så har de flotte ornament 
som er litt forskjellige. 

Jeg har lenge ønsket meg kistan og er 
intressert i å kjøpe eller bytte i andre telefoner 
om noen av medlemmene ønsker det eller 
kjenner noen som har gamle telefoner så sett 
meg i kontakt med personene. Se også mine 
annonser på sid. 27. 

Jeg har hjemmeside som ikke er helt opp-
datert  www.antikkmannen.net. Min epost og 
telefon er enligt STSF:s matrikel.                    ■ 
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 STSF:s höstmöte 2019 på Grimetons Radiostation
 Tore Ericson

Vi var knappt 30 
personer som anlände på 
eftermiddagen 28 sept-
ember för visning kl. 14. 
Själv åkte jag inte långt 
den dagen eftersom jag 
redan var i Grimeton för 
vinterförberedelser i fri-
tidshuset intill mitt barn- 

domshem i Grimeton. Mötet inleddes med ett 
föredrag om stationens historia. Efter före-
draget fick vi gå in i huset för visning. Därefter 
var det traditionellt bakluckeloppis. Efter det 
hela åkte vi in till Varberg för att äta middag. 

Kortfattad historia om stationen

Sändarstationen byggdes 1924 och ingick i ett 
nätverk med andra liknande sändarstationer. 
Den bestod av två sändare och en antenn med 
sex 127 meter höga master. 

Samtidigt byggdes en mottagarstation i när-
heten av Kungsbacka. Tillsammans blev de två 
enheterna Sveriges nya telegrafport mot världen. 

Centralpunkten i nätverket var en station på 
Long Island utanför New York. Den hade kon-
takt med minst åtta sändar- och mottagar-
stationer i Nordamerika och Europa. Grimeton 
är den enda bevarade och körbara stationen i 
nätverket. 

Sändarna var elektromekaniska av typ alter-
nator, en uppfinning av Ernst Alexanderson. 
Den ena sändaren finns bevarad medan den 
andra skrotades 1960 för att ge plats åt fler 
kortvågssändare. 

Antennen bestod av sex 127 meter höga mast-
er med ett inbördes mellanrum på 380 meter. 
I toppen satt 46 meter långa tvärarmar där de 
12 antenntrådarna hängde. Numera finns 8 
antenntråder kvar. Sammanlagt var antennen 
2 200 meter lång. Jag minns att det fanns 12 
trådar på 1950-talet när jag var barn. 

När stationen skulle byggas var frågan var den 
skulle ligga. Från trakten av Varberg var det 
fritt vatten rakt västerut mot mottagarstationen 
på Long Island så valet föll till slut på den lilla 
orten Grimeton. Där fanns ett perfekt geograf-
iskt läge – långvågen passerar mellan Skagen 
och Norge och norr om Skottland.  

De som deltog i förhandlingarna om mark-
köp fick vid sidan av misstänksamheten kring 
det nya smaka på de halländska böndernas 
gästfrihet i form av kaffe – och brännvin. 

När väl markfrågan var löst startade ett 
storslaget byggprojekt. Det vita stationshuset 
ritades av arkitekt Carl Åkerblad i en stram, 
nyklassisk stil och för dem som skulle ansvara 
för driften växte en hel liten by upp. Men det 
var de sex jättelika antennmasterna som var 
mest iögonenfallande. 

Stationen startades 1924 och sände radio-
telegrafi med anropssignaturen SAQ till RCA's 
Radio Central mottagare på Long Island, New 
York. Den sände med 200 kW på frekvensen 
16,5 kHz som senare ändrades till 17,2 kHz. 
Själva telegramarbetet däremot, både in- och 
utgående, utfördes på telegrafstationen vid 
Kaserntorget i Göteborg. 

Stationen invigdes officiellt den 2 juli 1925 
av Gustaf V. (Min far som var född 1913 har 
berättat att han var med på invigningen.) 

I Grimeton fortsatte arbetet oavbrutet fram 
till 1947–48. Då var anläggningen omsprungen 
både av kortvåg och modernare radioteknik. 
Även de övriga långvågsstationerna i världen 
lades ner en efter en. Tack vare att den svenska 
marinen ända fram till 1980-talet använde 
stationen för att kommunicera med sina ubåtar 
behölls dock utrustningen, antennen och en av 
växelströmsgeneratorerna. 

Radiostationen blev 11 oktober 1996 för-
klarad som byggnadsminne och den 2 juli 2004 
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upptogs den på världsarvslistan. 2005 upp-
fördes en ny besöksbyggnad. Den 2 juli 2000 
arrangerades för första gången "Alexanderson-
dagen" som ett jubileumsevenemang exakt på 
75-årsdagen av den kungliga invigningen år 
1925. Sedan dess har man varje år firat Alex- 

anderson-dagen första söndagen i juli eller sista 
söndagen i juni. Under denna dag sänder 
stationen SAQ samtidigt som anläggningen 
visas upp för allmänheten. Jag var själv med på 
årets Alexanderson-dag 30 juni.                       ■

Ove Svensson under en paus i telegraferingen 
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De sex 127 meter höga 
antenntornen.  

En del av manövertavlan 
”Manufactured for Radio  
Corporation of America 
by General Electric Co. 
U.S.A.”.   

Fler bilder finns på 
sista sidan.

Tack Tommy Sundgren 
för alla foton. 
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Växelbord med självåterställande signaljackar 
Tommy Sundgren

På 1980-talet var Stig 
Johansson VD för Com-
pañía Argentina de Telé-
fonos SA samt Compañía 
Entrerriana de Teléfonos 
SA (driftbolag för provin-
serna Mendoza respek-
tive Entre Rios), med 
Kalle Sundström som 
CFO (Chief Financial 

Officer) och Jorge Caruso som CTO (Chief 
Technical Officer). Kalle Sundström blev så 
småningom även CFO för Ericsson AB. 

När Stig återvände till Sverige på 90-talet 
för att gå i pension tog han med sig diverse 
gamla telefoner och två växlar som stått i ett 
företagsförråd i tiotalet år. Tanken var nog att 
göra något med dem men som vid så många 
andra tillfällen i livet blev de stående, nu i ett 
annat förråd i närheten av Emmaboda. Förrådet 
med några andra byggnader ägs av två bröder: 
Bo som arbetat som teknisk chef på LMEs 
telefonfabrik i Karlskrona och Lars. 

Ingenting hände med telefonerna annat än 
att Lars sålde några av de bästa till vänner och 
bekanta. I det historiska sammanhanget om i 
varje fall telefonerna, så är ett tredje driftbolag i 
Argentina inblandat. Apparaterna är märkta 
med en liten metallskylt; Compañía Sudameri-
cana de Teléfonos L. M. Ericsson SA, Esme-
ralda, Buenos Aires.  

Förrådet med de telehistoriska fynden be-
hövdes till annan verksamhet och alla inbland-
ade parter insåg att det kvarvarande borde 
avyttras till fromma för någon annan hugad 
intressent. Så Lars satte in en annons med 
växlar och resterande apparater i mars månad 
2019 vilket en välkänd Stockholmsbaserad 
handlare nappade på. Samma dag han hämtade 
fynden ringde han mig och undrade om jag var 
intresserad av en eller båda växlarna. De hade  

varit i drift i Argentina från tidigt 1930 till en 
bit in på 80-talet. 

Först var jag väldigt kallsinnig. Jag har redan 
fem växelbord men ingen ledig yta att ställa en 
ny gammal växel på. Men när jag tittade på den 
mindre insåg jag att den var tillverkad av 
Telefon AB LM Ericsson och hade en ovanlig 
konstruktion för påringning och även för 
avringning. Efter en undersökning i min verk-
stad pratade jag igen med min handlare och 
köpte även den andra växeln och frågade sam-
tidigt om jag kunde kontakta säljaren för att få 
reda på mer.  

Jag fick telefonnumret till Lars och insåg 
direkt att han var en gammal arbetskamrat på 
LMEs telefonstationsdivision. Vid slutet av 
1970-talet och några år framåt var vi båda AXE- 
provare och arbetade med provning, installa-
tion, driftsättning, underhåll och tekniskt kund-
stöd över hela välden, utom i Sverige som 
Televerket skötte själv. Våra vägar skildes 
någon gång 1978-81 då jag åkte på kontrakt till 
Saudiarabien och Lars på kontrakt till Vene-
zuela.  

Jag ringde Lars och det blev ett lika roligt 
som trevligt återupptäckande, inklusive ett 
besök av Lars som fick se mina samlingar som 
numera även omfattar kameror, radioapparater 
från 20-talet och rullbandspelare.  

Jorge Caruso fd teknisk direktör på 
Ericssons driftbolag CAT&CET berättar: Just 
dom här växlarna installerades i mindre sam-
hällen i Entre Riosregionen t.ex. i Urdinarrain, 
som idag är en rik stad som exporterar soja. 

Några blev anpassade med extra påhängd 

fingerskiva för att kunna koppla upp sig mot 

automatiska stationer långdistans. Man kunde 

tydligen haka på en radiolänk från Ericsson för 

sådan kommunikation. Dom ersattes sedan med 

PABX MD 110 under tidigt 90-tal.



-  20  - 

En liten kuriositet med dessa växlar härrör från 
ett mail jag fick internt på Ericsson någon gång 
för närmare 20 år sedan, med ITU (Interna-
tional Telecommunication Union) i Argentina 
som ursprunglig avsändare. Mailet hade valsat 
runt ett tag på Ericsson innan det hamnade hos 
mig, via en personlig kontakt som kände till mitt 
samlarintresse. I mailet fanns några bilder på 
olika telefonväxlar, telefonapparater och fält-
utrustning för bland annat kabelarbete. Växlar-
na gick då inte att identifiera eftersom tillgången 
till LME:s produktkataloger var minst sagt skral 
vid den tiden. Men nu kan jag konstatera att en 
av växlarna (se bilden nedan) är syskon med den 
lilla jag nu har i min verkstad. 

Jag har hittat några växelbord i grundutförande 
med samma ovanliga konstruktion för påring-
ning/anrop i form av det som kallas signaljack, 
i dessa LME produktkataloger:  

 1913 sektion O. Växlar OB 3000, OB 3010 
och OB 6300  

 1913 Telephone Switchboards and Acc-
essories, med växlarna nr 975, 979 och 982 

 Nr 601 från 1937 med ABK 16, ABK 17 och 
ABK 63.  

LME-kataloger är som ni vet tillgängliga på 
www.ericsson.com / More / About us / Erics-
son history / Sources / Product Catalogues. 
Katalogen sektion O är benämnd 1913:3, den 
andra katalogen 1913:1 och nr 601 är benämnd 
1937.  

I katalog 601 framgår bland annat följande: 

Växelborden kunna utrustas med fyra slag av 
anropsorgan: klaff, klaffjack, signaljack eller 
blänkare.  

Klaffarna bilda tillsammans ett fält som pla-

ceras över jackfältet. Uppsatta snören kunna icke 
skymma klaffarna. Vid anrop måste klaffens 
nummer avläsas och motsvarande jack uppsökas. 
Klaffen återställes för hand. 

Om klaffjack användes behöver klaffens num-
mer icke avläsas, enär jacken sitter omedelbart 
inunder. Klaffen återställes automatiskt. Uppsatta 
snören kunna i viss mån skymma klaffarna. 

Signaljacken kräver mycket litet utrymme och 

lämpar sig därför särskilt i sådana fall, där trafik-
intensiteten är liten så att ett stort antal linjer kan 
inrymmas i bordet. Vid anrop framskjuter ett vitt 
rör kring jacken, och vid proppens införande 
återställes röret automatiskt. Uppsatta snören 
kunna i viss mån skymma signaljackarna. 

Blänkarna bilda tillsammans ett fält, som pla-

ceras över jackfältet. Uppsatta snören kunna icke 
skymma blänkarna. Vid anrop måste blänkarens 
nummer avläsas och motsvarande jack uppsökas. 
Blänkaren återställes automatiskt. 

Det är inte enbart anropsorganen som är 
annorlunda på min växel. Proppen på snöret 
skiljer sig med den ovanliga flänsen, se bilden. 
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Avringningsorganens klaffar är placerade bak-
om en glasskiva och återställs med en knapp 
som via hävarmar lyfter klaffen. Det finns and-
ra växlar med helt automatisk återställning av 
avringningsklaffar. Det sker via en mekanisk 
konstruktion kopplad till växelsnöret, så när 
snöret går tillbaks i bordet efter samtalet åter-
ställs klaffen.

I katalog 601 framgår att 
signaljacken ”lämpar sig där-
för särskilt i sådana fall, där 
trafikintensiteten är liten”. 
Jag är böjd hålla med, för 
telefonisterna i Argentina 
var uppenbarligen undersys- 
selsatta att döma av den 
mängd klotter som fanns på 
de röda fiberplattorna. 

Fiberplattor är som tur är 
relativt enkla att renovera. 
Kruxet är att man bör 
plocka ren plattan från allt 
som sitter fast så man 
kommer åt att göra lika rent 
 överallt. Därefter är det bara att gå lös på den 
med löddrande tvålull, typ Svinto. Fiberplattor 
är väldigt stryktåliga och det är väl därför de 
valts för de platser där slitage och påverkan typ 
klotter lätt uppstår. 

Vill man ha en lite mer glansig och skyd-
dande yta kan man behandla den torra ytan med 
transparant bivax. 

Ett annat litet bekymmer är att linjenummer 
och tillverkarnamn är utskurna eller möjligen 
frästa ur plattan. Har de också klottrats kan de 
vara mörka eller helt sakna den gräddvita 
färgen. En färghandel som fick ett färgprov 
ordnade rätt kulör och en konstnärspensel. 
Även om man, som jag, är lite darrig på handen 
gör det inget om man råkar måla utanför det 
frästa spåret. När färgen torkat skrapar man 
försiktigt bort överflödet med en passande 
skalpell.  

Vid renoveringen hittade jag blyertsnoteringar 
på några av signaljackarna. Datum var dels från 
slutet av maj 1976 och dels från slutet av juni 
1978. Uppenbarligen har noteringarna gjorts vid  
något underhålls- eller ombyggnadsarbete. Det 
stämmer ju även bra med uppgiften att växlarna 
använts en bit in på 80-talet. Bilderna visar 
status före respektive efter min renovering.     ■ 
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Grimeton – teknisk beskrivning 
Raimo Kultala

Den guidade visningen 
av Grimetons radiostation 
höll en tämligen populär 
nivå. Det framgick föga 
att hjärtat i anläggningen,  
Alexanderson-generatorn,  
är ett smakprov på verk-
lig ingenjörskonst. Följ-
ande är ett försök från 

undertecknads sida att avhjälpa denna brist. 
Utrymmet i Phonetiken medger dock inte en 
fullständig beskrivning. Intresserade läsare hän-
visas istället till utmärkta videoanimeringar som 
kan hittas på Internet via grimeton.org 

En radiosändares uppgift är att alstra en hög- 
frekvent (HF) växelström som i sin tur alstrar 
radiovågor i sändarantennen. När Grimetons 
radiostation var på planeringsstadiet hade ut-
vecklingen av radiorörsbaserade sändare redan 
kommit långt. Men rörsändarnas effekt för-
mådde dock ännu inte överbrygga Atlanten. 
Telegrafverket valde istället att använda en sän-
dare som är baserad på en roterande generator 
av en typ som efter sin upphovsman kallas för 
Alexanderson-generator (kallad stundtals även 
alternator). Dess nominella effekt är 200 kW 
och frekvensen är inställd på 17,2 kHz (kan 
varieras inom vissa gränser). Det intressanta är 
att frekvensen är extremt låg för att vara i radio-
sammanhang men extremt hög i generatorsam-
manhang. 

Innan Alexanderson-generatorn avhandlas 
närmare är det lämpligt att titta på hur en 
konventionell växelströmsgenerator för kraft-
produktion är konstruerad. Fig. 1 visar principi-
iella utförandet hos en dylik. När rotorn är i 
rörelse inducerar dess magnetfält växelström-
mar i statorlindningen, som är lindad i axiellt 
gående spår i den cylindriskt utformade stator-
ringen. Rotorns magnetfält alstras vanligen med 
hjälp av elektromagneter. 

Frekvensen hos alstrad ström är proportionell 
mot rotorns rotationshastighet och antalet mag-
netpoler. Men rotorns konstruktion medför att 
påkänningarna från centrifugalkraften begränsar 
rotorns varvtal till tämligen lågt värde samtidigt 
som antalet magnetpoler inte kan göras större 
än något 10-tal då varje pol kräver en separat 
lindning för magnetiseringen. En konventionell 
generator tillåter därför inte alstrandet av ström- 
mar vars frekvens kan räknas i kHz. 

Fig. 1 

Hos Alexanderson-generatorn har antalet mag-
netpoler kunnat ökas högst avsevärt samtidigt 
som rotorns varvtal har kunnat ökas i icke 
oväsentlig grad tack vare en konstruktion som 
avviker radikalt från normal praxis, vilket fram-
går av principskissen i fig. 2 (generatorns övre 
halva visas i genomskärning). Generatorn har 
dubbla statorringar (S1 och S2) som har cirku-
lär form. Mellan statorringarna ligger rotorn 
(R) som utgörs av en diskusformad stålskiva. 
Genom denna utformning tål rotorn betydligt 
högre centrifugalkraft, och därmed högre  
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hastighet, än vad den gängse typen förmår göra. 
Rotorn saknar magnetpoler i egentlig mening. 
Magnetfältet åstadkoms istället av en lindning 
(M) som löper runt insidan av statorstommen 
(K). I verkligheten har lindningen en mera 
komplicerad utformning då generatorn består 
av två halvor som har fogats samman vid in-
stallationen. Den streckade linjen visar magnet-
fältets väg. 

Fig. 2 

Fig. 3 föreställer rotorskivan. I skivans ytter-
kant, som visas förstorat i den infällda bilden, 
har 488 st. radiellt riktade spår utfrästs. I spåren 
har stycken av mässing inlagts för att minska 
luftfriktionen. Magnetfältet från statorn sugs 
upp av det kvarvarande stålet mellan spåren. 
Därigenom uppkommer ett mönster av ömsom 
förstärkt och ömsom försvagad magnetism som 
följer med i rotorns rotation. Vid generatorns 
normala arbetsvarvtal, som är 2115 varv/min, 
hinner fältet pulsera hela 17 200 ggr/s. Pulsa-
tionen inducerar en HF-ström med motsvar-
ande frekvens, d.v.s. 17,2 kHz, i statorlind-
ningen. 

Statorlindningen är inlagd i radiella spår i 
statorringarna. Till skillnad mot en vanlig 
generators komplicerade lindningshärvor har 
statorlindningen hos Alexanderson-generatorn 
en enkel utformning vilken består av tråd som 
går fram och tillbaka i spåren enl. fig. 4. Då 
vardera statorringen har lika många spår som 
rotorn har dessa måst göras mycket smala, 
varför plats finns för varken grov tråd eller 
kraftfull isolation. Lindningen är därför upp-
delad i 64 st. sektioner. Därigenom begränsas 
spänningen till 100 V och strömstyrkan till 30-
35 A per sektion. Totalt förmår generatorn avge 
hela 2 kA. 

Fig. 3 
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Fig. 4 

För att Alexanderson-generatorn ska arbeta 
effektivt får luftgapet mellan statorringarna och 
rotorn inte vara större än knappt 1 mm. Dess-
utom måste luftgapet ha samma bredd på båda 
sidorna. Marginalerna är i själva verket så små 
att rotoraxelns värmeutvidgning måste kompen-
seras. Detta sker genom att rotorn vilar i för-
skjutningsbara kamlager vars lägen regleras av 
en sinnrik fjäderbelastad hävarmsmekanism. I 
fig. 5 kan delar av denna mekanism skymtas 
längst fram på generatorn. I övrigt ser man i 
fotot bl.a. ett kraftigt kabelknippe som tappar 
av HF-strömmen från ena statorringens lind-
ningssektioner, bakom denna en del av mag- 

netiseringslindningen samt rörledningar för 
kylvatten och smörjolja. 

Alexanderson-generatorn drivs av en 2-fasig 
asynkronmotor på ca 370 kW. Elnätets 3-fas-
ström omvandlas till 2-fasig dito medels två 1-
fastransformatorer i s.k. Scott-koppling. Motorns 
varvtal om ca 711 varv/min uppväxlas i en kugg-
växel till generatorns 2115 varv/min. Varvtalet 
regleras elektriskt medels utrustningen som 
visas i det förenklade kopplingsschemat i fig. 6. 
Grovregleringen sker på gängse sätt med hjälp 
av variabla rotormotstånd (Rm). Dessa är ut-
förda som vätskemotstånd bestående av ca 2 m 
höga tankar som innehåller elektroder som 
doppar ned i en natriumhydroxidlösning. Resi-
stansen kan varieras steglöst genom att vätske-
nivån ändras. Motstånden tål hög effekt tack 
vare att vätskeutförandet tillåter effektiv kyl-
ning medels värmeväxlare av enkel typ. 
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Finregleringen av motorvarvtalet sker medels 
transduktorerna D1 och D2 som reglerar 
motorns drivspänning. En transduktor, även 
kallat magnetisk förstärkare, är en spole med 
järnkärna vars induktans, och därmed impedans 
(växelströmsmotstånd), kan varieras med hjälp 
av en styrlindning som tillförs likström. Styr-
strömmen till transduktorerna fås från hjälp-
generatorn G1 vars magnetisering regleras med 
hjälp av regulatorreläet T1. Dess arbetssätt låter 
sig inte redogöras i enkla ordalag, varför en 
närmare beskrivning måste förbigås här. Reläet 
reagerar hur som helst på likspänningen från 
likriktaren A, som tack vare en snedavstämd 
resonanskrets bildad av transformatorlindningen 
L1 och kondensatorn C1, utgör ett mått på HF-
strömmens frekvens. En reläregulator kan före-
falla vara en primitiv anordning, men rätt in-
ställd förmår den reglera motorvarvtalet, och 
därmed sändarfrekvensen, med bättre än 0,1 % 
noggrannhet. 

Övrig utrustning kring Alexanderson-genera-
torn framgår av fig. 7. Innan HF-strömmen leds 
ut i antennen upptransformeras spänningen till 
2 kV i två parallella antenntransformatorer (fig. 
7 visar endast ena transformatorn). Dessa är 
kärnlösa då närvaron av järn bara skulle inne-
bära ökade förluster vid aktuell frekvens. Modul-
eringen av sändaren sker också i antenntrans-
formatorerna med hjälp av två transduktorer 
(endast den ena visas i fig. 7) vars styrström 
nycklas i takt med telegraftecknen. För modul-
eringen används en mer komplicerad trans-
duktortyp i vilken HF-strömmens induktions-
verkan på styrlindningen har utbalanserats. 
Därigenom undviks att HF-strömmen går ut i 
styrkretsen. Transduktorerna verkar genom att 
kortsluta transformatorerna så att HF-strömmen 
inte går ut på antennen. Detta kan verka brutalt, 
men de s.k. parasitinduktanserna hos Alexan-
derson-generatorn och antenntransformatorerna 
är så pass höga att kortslutningen bara medför 
obetydlig strömstegring. 
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Den jättelika sändarantennen, som är ett resul-
tat av den extremt låga sändarfrekvensen, är 
egentligen värd ett eget kapitel. Artikelutrym-
met medger dock bara en hastig blick. Antennen 
är i själva verket en s.k. multipelantenn som 
består av 6 st. vertikala delantenner som har ett 
gemensamt s.k. toppnät bestående av horison-
tella linor i enlighet med fig. 7. Delantennerna 
är jordade och avstämda till resonans med 
seriespolar var för sig. En av delantennerna 
matas med HF-ström i nederändan. De övriga 
får sin energi via det gemensamma toppnätet. 

Antennen har, trots ett imponerande utse-
ende, en höjd som utgör en liten bråkdel av 
våglängden (ca 17,4 km). Detta medför att ström-
styrkan genom antennen måste vara mycket 
hög för att någon nämnvärd energi ska 
omsättas i radiovågor. Då returströmmen från 
antennen går genom jorden måste jordanslut-
ningarna ha mycket låg resistans. God jord- 
kontakt har uppnåtts genom att delantennerna  

har separatjordats i ett s.k. jordplansnät som 
består av sammanlagt ca 200 km nedgrävd kop-
partråd. Då totala antennströmmen uppgår till 
hela 600 A när Alexanderson-generatorn körs 
för fullt är förlusterna i jorden, trots bruk av 
jordplansnät och multipelantenn, så pass stora 
att endast ca 25 kW går ut i etern. Huvuddelen 
av sändareffekten är således endast till glädje 
för Grimetons daggmaskar! 

Förutom författarens allmänna kunskaper i 
radioteknik har nedanstående källor kommit till 
användning vid artikelns skrivande. Dessutom 
är figurmaterialet hämtat ur dessa. 

Ernst Fredrik Werner Alexanderson (Tele-
böckerna, nr. 5) 

Handbok för driftspersonal vid statens kraft-
verk, del II 

Handbok om Telegrafverket 

Internet (grimeton.com) 

Tekniska meddelanden, årg. 1921.                  ■ 
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Önskas
Jeg er intressert i å kjøpe alt av gamle telefoner 
og telefonsentraler. Taletratter for gamle vegg-
telefoner og ellers alt av deler. Miniatyr vev for 
väggtelefon av den typen som har to eller tre 
magneter. Bell telefon rygg (ca 82 cm) og 
batterikasse for tre bokser. Jeg har toppdel og 
kasse to med taledel, men desverre er ryggen 
kuttet i to og jeg mangler da også batterikassen. 

Om noen skulle være intressert i å være av 
med kistan har jeg flere telefoner som jeg kan 
tilby i bytte. 

Jeg er også intressert i slad med to pins 
kobling og gaffler for telefon sentral. (se bilder) 

Helge Reinertsen  +47 401 34 013  eller
helge1967@hushmail.com 

För ett inslag i en hembygdsförenings kom-
mande årsbok önskas tips om var man kan 
finna högupplösta bilder på teleskyltar som 
funnits i anslutning till gamla telefonstationer.  

Dag Unevik  0730-71 16 10  eller 
dag.unevik@gmail.com  

STSF:s utställning av väggtelefoner från plast-
åldern behöver kompletteras. Vi saknar 
-  Dialog Vägg, grå, versionen för väggfäste 
-  Diavox Vägg, färger andra än vit, gul och röd 
-  Respons Vägg, färger andra än röd  

Redaktionen    phonetiken@stsf.org 

Har du stolar som du vill bli av med så är de 
välkomna till STSF:s bibliotek. 

Redaktionen    phonetiken@stsf.org 

 Finnes / säljes
Mikrofon till telefonsvararen  Axlund & Zettler

Jan Wirström  070-715 67 05 eller 
jan@wirstrom.se

I have a generator cover box (induktorlådan) for 
a very old switchboard. This tinbox is wood 
imitated, ca. 20 cm long. I believe this is under 
Ericsson sw.board. Also I have extra switch-
board "cordcarpet" (växelmatta) with 10 pairs, 
some meters long in good condition. I can give 
these to anyone who needs, free of charge. I 
can bring them to STSF meeting or send if 
recipient pays postage. 

Juha Angervo  +358 40 533 6220 eller 
juha.angervo@elisanet.fi 

Liten anekdot från 
nätreparatörstiden 

Fuktfel på blykabel. Tog någon dag att mäta och  
begränsa in då det var en hankskada mitt på 
spänn. Upp med stege och felavhjälpningstält. 

Tant kommer och meddelar att det är fel på hen-
nes telefon.  

Mitt svar: Jag vet det men nu har jag hittat felet 
och det skall snart var avhjälpt. 

Tanten: Vilken tur ni hade att felet var just där 
ni satt upp stegen. 

Per Erik Tibblin



  Bassängen för kylvatten                                                                 

                                                                                                       Hans Ekerås med bakluckefynd

Nr 1 av Phonetiken 2020 har manusstopp 23 februari och utgivning 18 mars / Redaktionen


