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Styrelse 2013-2014
ordförande Tommy Sundgren
vice ordförande Ulf Elfving
sekreterare Lars Lindström
vice sekreterare Bert Rockenstedt
kassör Rustan Gandvik

Modellen användes på ställen där man ville kunna 
svara på ett antal telefonlinjer. Exempel på sådana 
var SJ:s trafikledning och Civilförsvarets lednings-
centraler. Normalt kopplades flera apparater in på 
ett system och linjerna var åtkomliga vid samtliga 
apparater.Medarbetare i detta nummer:

Rustan Gandvik
Leif Kindahl
LME-telefon nr 14945
Henrik Lundin
Gunnar Modig
Jari Ruotsalainen
Tommy Sundgren
Ove Svensson

Liknande apparater tillverkades inte bara i Sverige 
utan också i England, Frankrike och möjligen i 
ytterligare något land.

Postadress:  STSF
 c/o Rustan Gandvik
 Oxens gata 239, 6 tr
 136 63  BRANDBERGEN

Lösningen till "Ove Svenssons julkryss" i Phone-
tiken 2013-4 fick tyvärr inte plats i denna tidning 
men du hittar den, tillsammans med andra bilder 
från detta nummer, på STSF-webben under 
rubriken Phonetiken i pdf/2014/nr 2014-1/Bilder 
till Phonetiken 1.

Ove Svensson

Omslagets bild
Ericssons “Hästhuvud”

En linjetagare i kompakt utförande som är byggd 
på Ericssons bordsmodell i bakelit från 1931. Här 
har kåpan förlängts för att få plats med omkopplare 
för linjerna. Det är den originella, utdragna formen 
som gett telefonen dess smeknamn. 

Text/bild publicerad i Phonetiken får 
ejanvändas utan tillstånd av resp. 
författare. Smärre textutdrag får  
dock göras om källa anges.
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Andra vedermödor berör renoveringar av apparater. Det kan ju ta sin rundliga tid om man saknar 
reservdelar. I det här lite långdragna fallet jag tänkte skriva om började det med en liten detalj, den

Årsmötet i Värmskog blir förhoppningsvis både välbesökt och trevlig även om det blir lite av en 
repris av mötet för tio år sedan. Vi kommer att sälja en del nyinkommet gods, inte lika omfattande 
som i Karlsborg men väl så intressant. Framförallt kommer att antal produktkataloger att avyttras. 
Vi har fått ett antal överexemplar från en utrensning på Centrum för Näringslivshistoria. Det är så 
många exemplar av några kataloger att vi kommer att sälja både på denna auktion samt minst en 
ännu så länge oplanerad anbudsauktion så alla får chansen att köpa ett eftertraktat exemplar. 
Ett exemplar av varje katalog kommer vi att spara i vårt STSF/Telia-bibliotek. För de medlemmar 
som vill lära sig telegraf finns det även en komplett kurs att bjuda på. Det krävs ju en 78-varvs 
grammofon förståss, men det har ni väl redan? 

Tommy Sundgren 

Ni kommer väl ihåg mina problem att få hem den inköpta bords-
apparaten från Lauritz webbauktion som jag skrev om senast? 
Efter ett flertal mail till i stort sett alla mailadresser jag hittade på 
deras danska webbsida fick jag så småningom första svaret från 
utlämningen att de skickat till skeppningsavdelningen. Efter ytter-
ligare en dryg vecka fick jag ett nytt mail att de hade ett  "system-
fel” och att de beklagade det, men ingen information om när de
tänkte skicka paketet, eller på vilket sätt. Trist och dåligt skött. Det
tog nästan sex veckor efter betalningen innan jag fick ett meddelande från posten att jag kunde
hämta apparaten. Hoppas inga fler kunder har samma  upplevelse av Lauritz.

Ordförande orerar

mittre lådan till den Bell väggapparat som bland annat användes av Stockholm Bell Telefon-
bolag. Lådan hade från början en Blakemikrofon som sedan ersattes med en LME kolkornsmick. 
Jag hittade lådan på en veteranmarknad i Södertälje för ca åtta år sedan. Nästa reservdel dök upp 
på en auktion efter Vestas på auktionshuset Kolonn, i december 2010. Det var den övre lådan med 
induktor, klocka och klyka. Den var inte komplett eller ens i bra skick. Nästa del hittade jag hos en
antikhandlare på landsbygden utanför Örebro sommaren därpå och var en likadan övre låda i 
ungefär lika dåligt skick men med detaljer som jag saknade i den tidigare och den hade dessutom 
bakstycket. 

Nu börjar hoppet spira att det nog skulle gå få ihop den. Jag saknade ju ”bara” mick, stamp och en
batterilåda. Batterilådan kom i höstas från ytterligare ett annat håll. En samlarkollega som fått tag
på två ”donator”apparater och kunde tänka sig att släppa batterilådan. Ett hembesök hos ännu en 
samlarkollega strax före jul resul terade bl.a. i mick och stamp. Mellandagarna gick åt att göra 
rent, lacka upp och montera allt och nu hänger den där på väggen. Åtta år tog det, men lite av 
nöjet är ju pusslandet, letandet och alla personer man får prata med. Kunde min apparats alla delar
dessutom berätta sina olika historier skulle det snudd på bli en antologi med sex berättelser.
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Sensmoral är att ni skall vara medvetna om detta och om ni inte vill att era foton ska publi- 
ceras på webben så skriv det i mailet när ni skickar filerna till redaktionen.

Jag har en arbetskamrat som även är en skicklig amatörfotograf med naturbilder som specialitet.
Han lägger in en digital ”vattenstämpel” i sina foton innan han lägger upp dem på flickr.com, i 
den del som har copyrightskyddat material. När han gör en bildsökning på Google hittar han en 
av sina bilder på en skrupellös mindre resebyrås hemsida med den digitala stämpeln väl synlig. 
Han skickar ett mail och begär att de antingen ska ta bort bilden eller betala en avgift, men får 
inget svar. Däremot lägger byrån en banner över den del som har stämpeln.

Rustan Gandvik

Tommy Sundgren

Sedan bokföringen lämnats till revisorerna den 
10 januari (vilket nog var rekordtidigt) har kassören 
kunnat luta sig något tillbaka och se på hur kassa-
kistan fylls alltmer av inströmmande medlemsavgifter. 
Däremot är inströmningen av nya medlemmar svag. 
På sista tiden har vi tvärtom tappat en medlem varför 
antalet nu är 171 inberäknat tre vänföreningar och två 
museum.

Sedan en tid lägger vi på vår webb upp kompletterande bilder som ni som artikelförfattare och 
säljare skickar i form av bildfiler till redaktionen och som publiceras i tidningen. Vi har en 
copyrighttext på vår webb som ska förhindra att bilder kopieras men den texten kan sakna 
betydelse för vissa individer.

Inskickade privata foton som publiceras på webben

Kassörens koll

Om du, vid läsningen av detta, inser att du inte har 
betalat årets medlemsavgift så gack åstad och gör det 
snarast. Då slipper du obehaget av en påminnelseavi och 
förenklar dessutom tillvaron för ordföranden som skall 
trycka ut dessa avier framåt sommaren.

På sid 12 i denna tidning finner du balansrapporten och resultatrapporten för 2013. 
Rapporterna är i preliminärt skick eftersom de tillhör bokföringen som är under behandling 
hos våra revisorer. Resultatet för år 2013 var som synes negativt vilket beror på att vi hade 
kostnader för 5 editioner av Phonetiken. Tidigare har utgifterna för årets sista Phonetiken 
brukat släpa över årsskiftet men nu har vi ändrat och är bättre i fas med våra betalningar.
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Program (cirkatider utom kl 13:00 och 18:30):
12:00 Kaffe och smörgås i Sockenstugan
13:00 Gemensam avresa i bilkaravan till LM Ericssons minnesgård, Nordtomta
15:00 Kaffe med dopp, Årsmötesförhandlingar i Sockenstugan
16:30 Auktion
18:30 Middag

Anmälan inklusive eventuell övernattning:

Middagen:
Rökt laxfilé med saffranscreme, Ugnsbakad fläskfilé med timjan, Sweetchilimarinerad kyckling-
filé, Potatis- eller rotfruktsgratäng alt potatissallad på vinegrette eller majonnäs, Ananassalsa, 
Säsongens frukt och grönt, Smör och bröd.

Auktionen:
På auktionen tas bara med objekt som har ett utropspris på 150:- eller mer. Övriga objekt kan 
säljas på bakluckeloppisen. Alla auktionsobjekt måste vara märkta med utropsnummer och 
registrerade i Tommys laptop innan auktionen startar. Maila gärna Tommy en lista med 
beskrivning av respektive objekt i god tid innan mötet så snabbar vi upp proceduren på 
auktionsdagen.

Övernattning:

Vägbeskrivning till årsmötet.   Från E18 / E45 kör till Grums. 

I Grums, kör Sveagatan och sväng av mot Värmskog (19 km) 

Årsmötet kommer att hållas i Sockenstugan, vid Värmskogs kyrka lördagen den 17 maj.

Senast den 7 maj till ordförande Tommy Sundgren.

25 bäddar finns tillgängliga i Kyrkstugorna. Pris 200:-/bädd eller 350:-/2 bäddar (en stuga). 
Toalett/dusch/tvätt finns centralt i separat byggnad. Sockenstugan har även den en toalett. 
Övernattningbäddar bokas i den tidsordning de inkommer och först till kvarn gäller. 
Bokning av två personer i en stuga har företräde före singelbokning.       Styrelsen

Kallelse till STSFs årsmöte 2014
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Anton Fahnehjelm

Det har just varit 150-årsjubileum av den första telegraflinjen i Sverige, mellan Uppsala och 
Stockholm. Viktiga bidrag till att den förverkligades var två entusiaster, Anton Fahnehjelm och 
Isak Fredrik von Heland. Här vill jag fokusera på Anton Fahnehjelm.

Anton Fahnehjelm, en mångsysslare i telegrafhistorien

Han var född 1807. Han blev studenten i Upp-
sala 1825 och studerade matematik, fysik och
mekanik vid flottan. Det var också i flottan han
inledde sin uppfinnarkarriär. 1833 fick han till-
fälle att demonstrera en uppfinning med själv-
antändande mina för bl.a. kronprinsen Oscar.
Han arbetade också på en konstruktion för
undervattensarbeten och när han 1837 fick tjänst vid  flottans mekaniska kår i Stockholm tog han
tillfället i akt att förverkliga sin idé. Entreprenören Immanuel Nobel hade en "gummifabrik" i 
sin lägenhet. I fabriken tänkte han tillverka elastiska och vattentäta tyger. År 1837 hotades han 
emellertid med gäldstuga för försummade skulder och tyckte det var bäst att rymma fältet (till 
Ryssland). Vid sin avfärd överlät han sin gummifabrik på Anton Fahnehjelm. Fabriken passade 
Anton utmärkt för hans undervattenskonstruktioner.  Två år senare kunde han söka patent på en 
dykapparat, vilket också beviljades.

Samma år utfärdade också myndigheterna en förordning vilken kraftigt begränsade hant-
verksgesällernas frihet att söka arbete genom gesällvandringar. Förordningen skulle även få 
betydelse för Antons framtid. Arbetet inom många hantverk var säsongsbundet.

Den tid som han levde i kallas av många en 
omvandlingstid. Det var under 1840-talet som 
mycket tycktes vara under omstöpning i 
Sverige. Ståndssamhället var under upp- 
lösning,och både Fredrik von Heland och 
AntonFahnehjelm verkade inom Riddarhusets 
riksdagsgrupp av ståndsriksdagen. Det gamla 
skråväsendet var också under upplösning, när 
köpmän och industrimän ville ha förändringar. 
Anton intog även här en tankeväckande roll. 
Mer om detta längre fram. En mängd tekniska 
nyheter lockade till att exploateras. Vem syntes
även i dessa kretsar om inte Anton Fahne- 
hjelm. 

Året därpå, 1840, gjorde Anton en utrikesresa till kontinenten för att fördjupa sig i gummi-
fabrikationens hemligheter. Han fick då troligen också studera elektriska konstruktioner, för 
1843 fick han patent på en konstruktion för elektrisk tändning vid undervattenssprängningar. 
Man kan väl tänka sig att det var på Riddarhuset som Anton år 1844 fick kontakt med Fredrik 
von Heland. Den senare var anställd vid Optiska Telegrafen och Anton hade en idé om att nyttja 
elektriciteten för att sända meddelande i samverkan med just optiska telegrafen. Vid den tiden 
hade ännu inte Morses telegraf blivit känd.
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Därför hade gesällerna alltid korta uppsägningstider, kortare än t.ex. jordbruksarbetarna. Den 
nya förordningen krävde att gesällerna alltid hade inrikespass och betygsbok med sig på sina 
resor efter nytt arbete. I passet skulle myndigheter notera exakt vilka orter de fick besöka och 
när. Den som ertappades utanför resrutten eller tidplanen skulle betraktas som lösdrivare och 
förpassas till tvångsarbete. Gesällerna hade stora invändningar mot den nya förordningen, men 
var förbjudna att träffas och "sammangadda sig". Myndigheterna krävde att det alltid skulle 
finnas två hantverksmästare närvarande när gesällerna hade möten. Våra dagars mötesfrihet var 
då bara som en förhoppning inför framtiden. 

Två skräddargesäller i Stockholm, Olof Renhult och Sven Trädgård, hade hört att man utrikes 
skapade studiecirklar som fasad för att få tillfälle att i lugn och ro diskutera gemensamma 
angelägenheter. Sådana grupperingar var inspirerade av upplysningstidens politiska "salonger" 
och politiska klubbar, den som är mest välkänd är kanske jakobinklubben i Paris under franska 
revolutionen. Tillsammans med gesällskapets läkare anmälde de därför till polismyndigheten att 
de tänkte starta en bildningscirkel i Stockholm, ämnad för "naturkunnighet och andra grenar av 
vetande ...vilka kunna bibringa smak för ädlare sysselsättningar på lediga stunder". För att
myndigheterna skulle godkänna deras sammankomster gällde det att också knyta be trodda 
samhällsmedborgare till cirkeln. Uppfinnaren Anton Fahnehjelm och ytterligare fyra "stötte- 
pelare" tillfrågades och accepterade. Gesällerna tänkte sig nog att ägna bildningsverksamheten 
åt de möten där stöttepelarna var med,
och diskutera de gemensamma ange-
lägenheterna när enbart gesäller fanns
med. Den 26 oktober 1845 hade
Stockholms Bildningscirkel sitt första
möte i en lägenhet på Skomakare-
gatan 24. Anton Fahnehjelm var med.

Samma år blev Anton ingenjör för 
gatuläggningsarbetena i Stockholm.

Den 2 januari året därpå kunde Anton 
och Fredrik demonstrera sin nykonst-
ruerade telegrafapparat för Optiska 
Telegrafens chef Carl Akrell. 
Några månader senare ville även 
den nyblivne kungen Oscar I och 
hans drottning få märkvärdigheten 
demonstrerad för sig på slottet. De 
båda kungligheterna fick sända 
meddelanden mellan olika rum. 
Antons och Fredriks telegraf kom 
emellertid aldrig till praktisk använd- 
ning men finns fortfarande förvarad
på Tekniska Museet i Stockholm.

Skomakaregatan 24 i Stockholm. 
Bildningscirkelns första mötesplats.
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Anton Fahnehjelms och 
Fredrik von Helands telegrafapparat

På första årsdagen av bildningscirkeln, den 25 oktober 1846, meddelade Anton Fahnehjelm 
högtidligt att kungen donerade en gåva om 300 riksdaler banco till cirkeln. Anton kunde 
demonstrera sina nära kontakter med hovet.

Året därpå, 1847, experimenterade Anton Fahnehjelm med galvanoplastik. Han ville försöka 
kopiera topografiska kårens kartplåtar med elektrolytiska metoder och för att undvika att orgi-
nalen nöttes ut vid tryckningen. Säkert var detta ett problem som han stött på i sin post som 
gatuingenjör. Galvanoplastik var en uppfinning som ryssen Moritz Hermann von Jacobi hade 
presenterat tio år tidigare.

Under de så kallade "marsoroligheterna" i Stockholm 1848 använde Anton sin position inom 
bildningscirkeln. Omfattande demonstrationer för riksdagsreform och allmän valrätt möttes 
under flera dagar av myndigheterna med utkallad militär. Kungen var ute till häst i staden och 
försökte hejda folkmassan. Och bildningscirkeln hade extramöte i Börshuset för att locka folk 
från demonstrationerna. På programmet stod bland annat ett föredrag om den nyss beslutade 
järnvägen. Föredragshållare var Anton Fahnehjelm.

Det ser ut som att Anton Fahnehjelm anade 
vad Bildningscirkeln var tänkt för. Mycket 
snart tog han nämligen initiativet till att byta 
ut hela styrelsen, ändra stadgarna och ta kon- 
troll över vad som fick pratas om på mötena. 
Rösträtten inom föreningen avskaffades. 
En "kärna" av samhällets stöttepelare skulle 
fatta alla beslut inom cirkeln. Politiska ämnen
uteslöts från repertoaren och diskussioner efter 
föredragen förbjöds. Men Bildningscirkeln 
hade stora framgångar under ett antal år och 
omfattade som mest mer än tusen medlemmar. 
Liknande bildningscirklar startade i många
städer med stockholmscirkeln som förebild.

År 1850 hade Anton lämnat sin ingenjörsbefattning för Stockholms gator och kände sig fri 
att göra en ny studieresa till kontinenten. Den här gången tänkte han studera framstegen 
inom galvanoplastik men också inom den elektriska telegrafen. Mellan Hamburg och Cux- 
hafen, vid Elbes mynning, fanns sedan två år tillbaka en elektrisk telegraf enligt Morses 
system. Anton passade vid sitt besök där på att köpa en Morseapparat. Den blev förebild för 
de telegrafapparater som därefter tillverkades i Sverige.
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Utdrag ur Anton Fahnehjelms 
resedagbok till Hamburg

"Resten är historia". År 1854 var Fahnehjelm med 
om att förhandla om och lägga ut kabeln över 
Öresund till Danmark och förbinda Sverige med 
kontinenten. Samma år blev han utnämnd till av-
delningschef för den vetenskapliga och tekniska 
avdelningen inom det nybildade Elektriska 
Telegrafverket och därmed även engagerad i den 
fortsatta utbyggnaden av det elektriska telegraf-
nätet i Sverige.

Leif Kindahl

Stockholms Bildningscirkel, däremot, 
tappade under 1850-talet intresse bland 
medlemmarna och hann aldrig uppleva sin 
femtonårsdag.

Hur denna försökslinje skulle dras förorsakade en del 
funderande. På uppdrag av Telegrafverkets chef, Carl 
Akrell, gjorde Fahnehjelm och von Heland en kalkyl 
på en linje Stockholm - Södertälje som de presenterade i 
oktober 1852. Tre månader senare gjorde de en ny kalkyl
men då på en linje Stockholm - Uppsala. Det var detta 
senare förslag som beslöts. 16 juli samma år gjorde 
Anton Fahnehjelm det första anropet från stockholms-
stationen till Uppsala. I augusti utsågs han till stations-
chef i Stockholm.

Storkyrkobrinken 2. Platsen för 
Stockholms första telegrafstation.

Samma år föreslog Fredrik von Heland i Riddarhuset 
en revision av expropriationsförordningen för att göra 
det möjligt att bygga elektriska telegraflinjer i Sverige. 
Regeringen tillsatte, efter känt manér, en utredning. 
När utredningen presenterat sitt resultat ett år senare 
blev det en livlig debatt i alla fyra stånden. Anton 
Fahnehjelm argumenterade i Riddarhuset för den 
erforderliga förändringen. En ny expropriations-
förordning antogs till slut 1854. Men då var redan 
den första elektriska telegraflinjen anlagd.
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(Foton av författaren och ur Heimburgers "Det elektriska telegrafväsendet 1853-1902", 1938)

Källor:
Svenskt Biografiskt Lexikon, uppslagsorden Fahnehjelm, Nobel, von Heland
Nationalencyklopedin, uppslagsordet Fahnehjelm
Nordisk familjebok, uppslagsordet Fahnehjelm, bildningscirkel
Ragnerstam, Bunny (1986) Arbetare i rörelse. Historisk krönika. Första bandet, Gidlund
Svensk Adelskalender,  uppslagsorden Fahnehjelm, von Heland
Heimburger, Hans (1938) Svenska Telegrafverket. Andra bandet. Det svenska telegrafväsendet 
1853-1902 
Edgren, Lars (diss) (1987) Lärling, Gesäll, Mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750-
1847
Berg, Anne (2006) Kampen om nationen? De samordnade och enskilda bildningsobjekten och 
nationsformeringsprocessen 1780-1870, med särskilt fokus på det nationella bildningsrörelsen 
kring 1800-talets mitt, Utbildningshistoriska konferensen i Stockholm 2006

Valberedningen har bestått av Richard Noréll och Ove Svensson (sammankallande)

Valberedningens förslag:

 
Mölndal

01 15

 

                                                             
     Richard Noréll            Ove Svensson

                                                                    Bert Rockenstedt    2 år
                                     Rustan Gandvik      2 år
Suppleant:                    Patrik Nilsson         2 år
Revisor:                       Tomas Söderblom   2 år
Revisorssuppleant:       Bengt Svensson      2 år

                           

2013 

Valberedningens förslag inför styrelseval vid STSF:s årsmöte 2014

Ordförande:                 Tommy Sundgren   1 år
Styrelseledamöter:       Ulf Elfving             2 år        
                                     Lars Lindström      2 år        
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Verksamhetsberättelse för 2013

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Tommy Sundgren
Vice ordförande: Ulf Elfving
Kassör: Rustan Gandvik
Sekreterare: Lars Lindström
Vice sekreterare: Bert Rockenstedt
Suppleant: Hans Ekerås
Suppleant: Ole Jacobsen

Styrelsen har haft tio protokollförda möten. Två medlemsmöten har hållits.

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 20:e april 2013 i Karlsborgs fästning i Karlsborg
där 27 medlemmar deltog. Frågan om justering av medlemsavgifterna väcktes av styrelsen.
Efter årsmötet samlades medlemmarna kring försäljningen av till föreningen skänkt material
samt till den sedvanliga bakluckeloppisen. (Protokoll och referat från årsmötet i Phonetiken
3/2013)

Höstmötet den 26:e oktober på Tekniska Museet i Stockholm inleddes med en gemensam
lunch. Därefter visades LM Ericssons Minnesrum (i Polismuseet) vartefter visning av Tekniska
Museets utställning genomfördes. Efter detta vidtog den traditionella bakluckeloppisen. Ca 30
medlemmar deltog under höstmötet. (Referat från höstmötet i Phonetiken 4/2013)

Medlemstidningen Phonetiken har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret.

Under året har scheman till Ericssons apparater skannats in och lagts upp på föreningens
webbplats. Aktiviteter för att förbättra föreningens webbplats har genomförts. Vidare har en
Facebookgrupp startats för föreningen.

Antalet medlemmar har ökat med 4 från föregående år och var vid årsskiftet 172.

Hässelby 2014-01-07

Lars Lindström sekr. Tommy Sundgren, ordf.
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BALANSRAPPORT 2013

Tillgångar Ingående saldo Förändring Utgående saldo

Varulager 1 300 0 1 300
Kontanter 0 0 0
Plusgiro 14 670 -965 13 705
Kapitalkonto 41 327 477 41 804
Summa 57 297 -488 56 809

Skulder och eget
kapital

Eget kapital 43 702 5 499 49 201
Årets resultat 5 499 -8 704 -3 206
Förbetalda avg. 8 096 2 717 10 813
Summa 57 297 -488 56 809

RESULTATRAPPORT 2013

Intäkter

Medlemsavgifter 25 427
Försäljning telemateriel 11 505

Summa intäkter 36 932

Kostnader

Inköp material och varor 199
Tryck av Phonetiken 20 529
Kostnader års- och höstmöten 11 685
Datakommunikation 549
Porto 6 253
Plusgiro- och bankgiroavgifter 465
Övrigt 935

Summa kostnader 40 615

Rörelseresultat -3 683

Ränteintäkter 477
Skatt 0

Årets resultat -3 206
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FINNES

Henrik Lundin Tel 08 - 754 33 47 eller E-post Henrik.R.Lundin@gmail.com

 

ÖNSKAS

Michaël Stenberg, zelig@telia.com eller 040-26 52 16 (kvällstid) 

Tidning RETRO  2011:2   handlar om gamla telefoner, går bra med fotokopior
Jan Wirström   070 715 67 05   jan@wirstrom.nu
 
Gamla telefonkataloger, lokala från Falkenberg eller Rikstelefonkataloger där Falkenberg ingår.

Finns även ett 40-tal TELE från 1960 och framåt. 

Telefonapparat DGE 1301 den s.k.”Hästhuvudet” .
”Kusinen” till hästhuvudet DGA 1002.
Tvt 08-67765 från 1953 använd av Flygvapnet.
Leksakstelefon från BRIO, troligen 1950-talet. Se bilder på STSF-webben

DBH 11X03  (BC330)  men med senare mikrotelefon och påtryckt benvit kåpa   100:-
BC 660/04  benvit, toppskick   200:-
BC 572  med vit tryckknapp och väggklocka, toppskick   200:-
3 st  Ericsson,  men det är en BC 330      100:-/styck
Telegrafverkets avlöningsstat/personalstat.  Här kan du se vad alla anställda hade för lön.
Intressant läsning garanteras.  Inbunda årgångar finns kvar:  1903, 1919, 1920, 1926, 1930, 
1933, 1941, 1959, 1960, 1961.      25:-/styck
Telekarta 67 x 135 cm över alla Sveriges riktnummerområden. Mycket fint skick och uppsatt 
på hård skiva    50:-
Amerikansk standarapparat Western Electric/Bell Company märkt 2500DM  1970-tal?   100:-
Tysk standardapparat märkt  Fgtist 166ae2  31U12  1940-tal?     100:-
Jan Wirström  Tel 070 715 67 05  eller E-post   jan@wirstrom.nu
 
Jag har 4 st muggar med taxmotiv på två sidor. Tillverkade i Skottland. Högsta bud +frakt 55:-
Se bilder på STSF-webben.
Björn Tång Tel: 0297-45399  eller E-post  bjorn.tang@hotmail.com  

Verket och Vi, Televerkets personaltidning. Åren 1942—1989.     
Ett stort antal årgångar av Verket och Vi överlåtes mot paket- & fraktkostnaderna SEK 69,00 
per årgång. En årgång = 9 tidningar. Årgångarna 1942 till 1960 är inbundna i 4 klotband om 3 
eller 5 årgångar.  OBS! Det finns bara ett exemplar av varje årgång.
Dessutom finns nr 7/1973 med reportage om storsamlarna Lennart Liljeberg i Fagersta, 
Ingelssons, Tommy Malmros och lite om Bonde Berg. Tre helsidor med text av Nils 
Färnström och foto av Björn Tång.       SEK 25,00/st + porto

Avvecklingen av mitt samlande gör att jag inom en snar framtid kommer att bjuda ut en mängd 
telefonreservdelar av olika slag. Meddela mig om du vill ha info när det är dags att börja 
reservdelsförsäljningen. Skicka ett mail till mig så skickar jag listor med info.
Christer Lanhage   E-post lanhage@telia.com
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Gunnar Modig

Storsamlare på besök
Helgen 7-8 december 2013
var det kallare och blåsigare
än på länge. Vår ambition
var att ta med våra gäster
på en promenad över Söders 
höjder. Det var väl ändå det 
minsta vi kunde göra med 
tanke på vilken möda dom 
lagt ner på att visa oss runt 
i Riga förra sommaren. 
Fast det skall väl sägas att det var betydligt angenämare att strosa runt i en solbadande lettisk 
huvudstad än att huttrande vandra över Mosebacke torg i en isande snålblåst. Nåväl, vi hann 
i alla fall med att titta på den fina pagoden på torget och ta en liten sväng runt byggnaden på 
Svartensgatan där Telegrafverkets första fabrik låg, innan vi gav upp. I stället styrde vi stegen 
mot gamla Skatteskrapan vid Götgatan för att där få en kopp värmande kaffe.
 
Våra gäster från Estland, Sergej och Natalie Blats hade anlänt med färjan på lördagsförmid- 
dagen. Jag mötte upp vid terminalen i Frihamnen och innan vårt försök till rundvandring i ett 
kylslaget Stockholm hämtade vi upp Ole och Anita Jacobsen samt min sambo Anette. Efter en 
het kopp kaffe uppe i Skatteskrapans skybar kände alla sig varmare igen och vi beslöt att vandra 
igenom Gamla Stan innan vi gav upp med dagsaktiviteter. På kvällen var vi hembjudna till Ole 
och Anita och naturligtvis drog vi herrar oss omedelbart ner till Oles lilla telefonfyllda lekrum i 
källaren. Märkligt nog var våra sköna damer inte riktigt lika intresserade. Storsamlaren Sergej 
studerade givetvis ingående Oles sevärda samling av telefoner och växlar, och efter en ytterst 
smakfull middag fortsatte telefonsnacket långt fram på kvällen. Sergej Blats är entreprenören 
av Rysk härstamning som i Riga byggt upp ett framgångsrikt företag inom elektronik och 
larmbranschen. I företagets lokaler har Sergej inrett två stora rum till telefonmuseum och dessa 
rum är verkligen till brädden fyllda med telefoner från jordens alla hörn, se tidigare reportage 
i Phonetiken från Henriks och Oles besök i Riga. En helg går fort, särskilt om man har som 
målsättning att se så många telefoner som möjligt. 

Tiden fram till det var dags för våra lettiska vänner att återigen äntra färjan användes till att 
besöka ytterligare två samlarkollegor, först en lätt lunch hemma hos Henrik och Birgitta Lundin 
med gedigna telefonstudier till efterrätt. Lunchen är förresten värd att omnämnas. Det bjöds på 
väldigt smakfulla gotländska saffranspannkakor, mumsigt värre. Henrik har ju som tradition att 
låta sig fotograferas tillsammans med alla telefonnördar som besöker det Lundinska hemmet,  
så även denna gång. Efter detta åkte vi ut till Täby. Det sista stoppet blev hemma hos vår 
ordförande Tommy Sundgren som på senare år skaffat sig en ytterst sevärd samling. Vid det 
här laget hade Natalie tröttnat på vårt eviga telefontjat så hon stannade i bilen, ett ytterst 
förståeligt beslut med tanke på hur telefonintensiv helgen varit. Efter stoppet hos Tommy 
guidade vi makarna Blats till den väntande färjan och jag tror nog vännen och storsamlaren 
Sergej Blats fick sitt lystmäte mättat vad gäller svenska telefoner denna kyliga decemberhelg i 
vår vackra huvudstad.



15

    Den 10 maj 1912 ringde telefonen hos vakthavande på telefonstationen i Sundsvall. Den 
påringande meddelade att det var stört omöjligt att få förbindelse med telefonstationen från tele-
fonkiosken med nr 1251 i Ortviken. Vederbörande begärde, att man skulle kontrollera orsaken.
    Sagt och gjort! Telefonreparatören Forsgren skickades upp i överkopplingsrummet i vinds-
våningen. Det gamla telefon- och telegrafhuset i hörnet av Bank- och Rådhusgatorna hade ett 
stort gallertorn eller galge på taket. Dit löpte alla telegraf- och telefontrådar för såväl riks som 
lokalt och fortsatte sedan ned genom taket till ett vindsrum. Där fanns ett virrvarr av trådar och 
kablar, som på den tiden skyddades med paraffinöverdrag. Ett eldfarligt ställe alltså och till 
yttermera visso hela verkets hjärtpunkt.

Trådmystik
    Trådarnas mångfald var givetvis inget problem för den erfarne reparatören Forsgren. Han 
fann snart den tråd, som förmedlade samtal till det uppgivna numret 1251. Men ledningen var 
strömlös.
    Forsgren kopplade på strömmen men upptäckte att det hade kopplats några mystiska trådar 
till ledningen. Dessa trådar gick ned genom en av rummets golvluckor varunder trådkoppling-
arna till den underliggande apparatsalen befann sig.
    Han lyfte upp luckan och såg till sin häpnad ett kraftigt vitt ljussken och en elektrisk apparat 
placerad bland trådkopplingarna. Det oerhört bländande ljuset kom från två kolspetsar anord-
nade enligt båglampeprincipen. Ovanför bågljuset, i direkt beröring, stod en burk som, enligt 
vad han kände på lukten, måste innehålla bensin. Samtidigt upptäckte han att det brann i en 
ledningstrumma i taket inne i rummet.

    Snabbt inseende faran lyfte Forsgren försiktigt bort den nu heta bensindunken och slog med 
en mejsel sönder kolspetsarna varefter han bröt strömmen. Han alarmerade därefter hjälp, som 
snabbt lyckades släcka elden.
    Det blev en oerhörd uppståndelse. När man närmare granskade den finurliga mordbrands-
apparaten fann man på en bräda fastsatt en s. k. påringningsklaff, som stod i förbindelse genom 
trådar, dels med den elektriska ljusledningen i rummet, dels med kopplingen till telefonnumret 
1251 och slutligen med bågljuskolen över vilka bensinburken stod. Kolen var också förbundna 
med jord. För att inte starkströmmen från ljusledningen skulle åstadkomma kortslutning och 
för att transformera ner den till erforderlig styrka för bågljuslampans funktion, hade denna tråd 
dragits genom den förut omnämnda kopplingstrumman i spiraler. Det var denna primitiva men 
för sitt ändamål utmärkta transformator, som orsakat elden i trumman. En eld, som förvärrats i 
oanad grad om bensinburken hunnit explodera och sprida den brinnande bensinen.
    Det hela var alltså en djävulsk anordning, som säkert skulle ha åstadkommit - om inte hela 
husets förstörelse - så dock förstört hela stadens telefon- och telegrafförbindelser för minst två 
månader framåt. För att inte tala om ev. förlust av människoliv. Enligt Forsgren, som råkade 
utlösa apparaten genom att koppla på strömmen, var det ju endast frågan om sekunder.
    Hela historien uppklarades snabbt. Mordbrandsapparaten kunde endast ha åstadkommits av.  
en fackman och misstankarna riktades omedelbart åt ett bestämt håll. Två dagar tidigare hade 
nämligen en ung man, anställd som reparatör, sagt upp sin plats för att, som det påstods, resa till
Amerika.
    Man upptäckte snart, att han fanns i Östersund och stadsfiskal Stålhammar, som fått hand om 
utredningen, telegraferade till sina kolleger däruppe och mannen anhölls.

Explosionshot

DET PERFEKTA BROTTET   
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    Under frukostrasterna, då han var ensam i reparatörsverkstaden, hade han därefter börjat till-
verka mordbrandsapparaten, som han apterade på vinden. Därpå gick han och sade upp sig och 
reste till Östersund för vidare befordran till landet i väster. Innan han lämnade landet hade han 
tänkt ringa upp nr 1251 i Sundsvall och därmed ge impulsen till explosionen.
    Ja, så var meningen! Nu blev det i stället en dom vid rådhusrätten i Sundsvall som löd på tre 
år och sex månader. Vart han därefter tog vägen vet vi inte.
Men - frågar kanske läsaren - han kom ju till Östersund redan den 8 maj, varför ringde han inte 
omedelbart upp nr 1251? Mordbrandsanläggningen upptäcktes ju inte förrän den 10:e.
    Ja, här ligger hela historiens clou:  - Han hade glömt vilket telefonnummer han kopplat till sin 
helvetesmaskin!

Snabbt spårad

Glömska

    Tillsammans med en detektiv och linjeingenjör C. Udden vid Telegrafverket reste stadsfis-
kalen upp till jämtlandsmetropolen och anställde förhör med den misstänkte. Denne nekade 
först till allt, men erkände så småningom sin skuld. Det blev svårare att få fram motivet till 
mordbrandsförsöket.
    Mannen hade anställts i Telegrafverket redan vid 13 års ålder och alltid visat ett brinnande 
intresse för både yrket och därmed sammanhängande elektrotekniska frågor. Så småningom 
kom man fram till att han under sin lärlingstid av misstag under längre tid fått en högre avlöning 
(3:50 om dagen) än han var berättigad till. Verket hade då meddelat honom att detta skulle för-
dröja hans uppflyttning i högre lönegrad tills det för mycket erhållna hade återbetalts.
    Ynglingen hade grämt sig över detta som han tyckte oberättigade intrång i hans rättigheter, 
eftersom han själv ansåg sig vara något av ett geni, som väl förtjänade den högre avlöningen. 
Detta grubbel hade tydligen utvecklat sig till att bli monomant och han hade börjat fundera om 
han inte skulle kunna hämnas och samtidigt resa till Amerika där man säkert bättre skulle upp- 
skatta hans förståndsgåvor.

Rustan Gandvik    som varsamt bearbetat en artikel från Sundsvallsposten 5/10 1962.
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Till att börja med kläddes jag av på alla metalldelar. Trädelarna plockades isär varefter alla 
träytor rengjordes noggrant och jag måste skryta med att valnötsfaneret blev riktigt fint! Dock 
var vi tvungna att lägga ny schellack på skrivpulpeten så den är f.n. något för “nyglänsande” 
enligt min nye husbonde. Därefter putsades alla metalldelar vackert fina. Och som synes har 
jag också fått en ny fin huvudbonad. Det sista som återstår är att limma på ett nytt valnötsfaner 
längst ner på den lilla avslutningsrosetten.

Men det roligaste av allt är ändock att mina hörsel- och talorgan har återställts till de ursprung-
liga skick de hade när jag föddes den 23 augusti 1887. Det har inneburit att jag har återfått mitt 
öra (mikrofonen) och min röst (hörtelefon). Som ni kanske minns var det tur att man inte tog 
bort klykan vid ombyggnaden i början av 20-talet. Därmed gick det enkelt att hänga på en gam-
mal hörtelefon på klykan. En av orsakerna till dröjsmålet med att höra av mig var problemet att 
få tag i “rösten” (hörtelefonen).  

Det skulle glädja mig och mina nya fosterföräldrar mycket om ni 
ville titta in och hälsa på mig och alla mina andra nya telefonvänner. 
Vi bor ju alldeles nära E4 vid Rotebroavfarten när ni kommer ifrån 
Enköping och E18. Ring gärna på Riks 08 XXXXXX en stund innan, 
så står kaffepannan klar. Dock kommer jag inte själv att svara utan 
det gör telefonsamlaren med hustru.

Jag kan försäkra er att min husbonde och jag har haft väldigt trevligt tillsammans under hela 
arbetet med pånyttfödelsen!
 
Min intressanta proveniens från Kopparbergs hotell, där jag ju hängde 
tills jag togs ner 1931, har lockat fantasin till ett besök på plats. 
Jag har glömt bort vad din pappa hette, han som tog ner mig 1931. 
Sådan tur att ni sparade det gamla fotot från slutet av 20-talet under 
mitt lock. Det förmedlar en härlig stämning med de gamla bilarna 
utanför hotellet. Många intressanta personers förtroende har jag 
fått dela under åren på hotellet. Gruvfolk från när och fjärran har 
förmedlat både goda och mindre goda nyheter genom mig. 
 

Hej

Här kommer en hälsning från er tidigare inneboende. Förlåt att jag inte har hört av mig förrän 
nu. Ni har säkert undrat hur det har gått för mig i mitt nya hem. Jag kan berätta att jag trivs 
alldeles utmärkt bland många andra gamla telefoner och växelbord. Och även om jag låg ganska 
säkert på er kalla vind så trivs jag bättre nu där jag hänger upputsad och fin i ett varmt och 
mysigt rum bland idel jämnåriga LME-syskon, -kusiner och en och annan utlänning.

När proveniensen får en betydelse - En gammal telefon berättar

Med bästa telefonhälsningar från 
Lars Magnus Ericssons barn 
med födelsenummer 14945.
Mitt porträtt bifogas härintill.
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Nu har Telia satt ett datum för avveckling av analoga växelledningar samt ISDN Duo, som 
kommer att ske den 31 dec. 2014. Man har hört tidigare att ISDN Duo ska stängas ner men 
denna gång menar Telia allvar. Jag har själv läst brevet hos en företagare som hade 3 
växelledningar. Till en kostnad av 2000 kr ändrade han sina ledningar till ett 
företagsabonnemang för att behålla sitt nummer. 

Telia ISDN Duo introducerades i mitten av 1990 talet, både anslutningsformen och 
överförningen är helt digital. Under 1999 lanserades tjänsten Telia Duocom (ISDN). Med 
Telia Duocom får man två helt oberoende linjer och snabb surf. Man kan ha två telefonsamtal 
samtidigt eller surfa och prata samtidigt. Telia hade faktiskt sådan reklam, idag kan man le åt 
det men det var high tech 1999. Surfhastigheten är 64 kbit/s, mycket långsamt idag, använder 
man båda kanalerna kommer man upp i 128 kbit/s. Surfar man med båda kanalerna och det 
ringer så kopplas ena kanalen ner och man kan använda telefonen.  En nackdel är att man får 
betala dubbel samtalstaxa om man använder båda kanalerna, även vid surf. Duocom är sälj 
stoppad sen jan. 2005. 

I AXE-stationen finns en programmässig knytning mellan LIC (linjekort) och telefonnumret. I 
korskopplingen även kallad för KK, finns en trådmässig knytning mellan LIC och primär.                               

Slutet av året 2012 träffade jag teletekniker som hade arbetat på en telefonstation precis 
utanför tullarna i Stockholm. 
Deras jobb var att packa ihop LICar. Man ville ha alla driftsatta LICar samlade så att varje 
magasin, en del av AXE-stationen, var driftsatt till 100 %.  De drog en ny KK-tråd från LICen 
till primären men la den i hål . När det var dags för omkopplingen var en vid datorn och 
knappade om telefonnumret till den nya LICen samtidigt som den andra kopplade om på 
primärsidan. När det var färdig packat kunde man ta 27600 LICar ur drift och stänga nästan 
70 % av AXE stationen.  Man spar en massa pengar på minskad elförbrukning hört en summa 
på mer än 100 000 kronor per år. Samtidigt får man reservdelar att underhålla stationerna 
några år till. När reservdelarna tar slut då är AXE historia. 

Tisdagen den 24 sep. 2013 utbröt en brand i en kabeltunnel endast ett par hundra meter, enligt 
en kabeltekniker, från Birka telefonstationen som finns på Vegagatan vid Odenplan. 

Ett bra tillfälle att ta reda på hur mycket av telenätet som är tjänstgörande . Det var 16 st. 
kablar som blev förstörda, 8 st. 1800 pars, 6st. 1200 pars och 2 st. 1000 pars.  

Fast telefon har ingen framtid 

Telestationen 

Branden i Fortums tunnel Stockholm
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Förstörda kabelpar var 23600 st. antalet tjänstgörande var 4967 par eller 21 %. Endast 7700 
st. par ersattes med nya kablar.  På de nya kablarna är det 65 % som är tjänstgörande. 
Tabellen nedan visar några av kablarna i detalj. 

Antal par Skrotade par Kabel
Primärer I tjänst Lediga antal % 

Ny kabel 
i tjänst 

PME 1800 
Ersätts med 600 p

1800
600

339
339

1461
261

1200 67
57 % 

PME 1000 
Ersätts med 300 p

1000
300

285
285

715
15

700 70
95 % 

PME 1200 
Ersätts med 300 p

1200
300

200
200

1000
100

900 75
67 % 

PME 1200
Ersätts med 600+200  

1200
800

339
339

861
461

400 33
42 % 

PME 1000 
Ersätts med 300 p

1000
300

124
124

876
176

700 70
41 % 

                                                                                                             Källa: Listor som användes under arbetet.

Man arbetade i tre skift. Medan kabeltekniker var nere i tunnel, arbetade teletekniker i KK 
man arbete två och två, en på primär sidan den andra på LIC sidan. Man drog en ny KK-tråd 
från befintligt LIC och till en primär som skulle lagas. Teletekniker fick även åka ut till 41 st. 
teleskåp och koppla om linjerna till den primär som skulle lagas.  

I huset där jag bor finns det 27 lägenheter 
som är belägen på Södermalm i Stockholm. 
Det är sju som har fast telefon två av dem  
är delad ledning. En har endast bredband. 
Vid delad ledning då är telefon och bred- 
bandet ihop kopplade i KK. Av lägenheterna 

Abonnenter per kopplingspunkt. 
Station S/H. Skåp 8XX. Sekundär H007 

Par Status Abgtyp ID UrkDat 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

K2
K2
L0
K0
K2
K2
L0
K2
K2
K0

N0
N0

N0
N0
N0

N0
N0
N0

08 6680XXX 
08 6583XXX 

08 6583XXX 
08 846XXX 

08 6683XXX 

08 6696XXX 
08 6584XXX 
08 6586XXX 

010926 
081230 

070817 
061222 
070205 

120305 
100730 
070904 

K2 är ett lägenhetsstyrt koppel med LIC och primär. 
K0 är ett koppel knuten med LIC och primär.  
Båda kan öppnas som nummer lokalen. Både K2 och 
K0 är inte tjänstgörande. K2 koppel fungerade inte så 
bra. För lägehetsnr.  kunde ändras med tiden och då 
stämde det inte med Telias register. 
UrkDat är urkopplings datum. 

är det 30 % anslutet till telenätet. Kabel till  
huset är 16 % tjänstgörande eller 8 par. 
Kopplingsplinten H007 försörjer sex 
lägenheter i huset, räkna alla med status K2. 
Listan är utskriven nov. 2013. En fiberkabel 
är framdraget till huset men är inte i drift.  
Det är inte svårt att gissa vad som händer 
när fastigheten blir fiberansluten. Telia och 
andra bolag skickar ut reklam till hushållen 
med mycket förmånliga erbjudande om att 
gå över till fiber när en fastighet blir 
fiberansluten.
Varit med om att damer på 70 år som 
börjar använda IP telefoni. Jag är en av de sju i huset som har fast telefon. 

Bostadsfastighet



användes telefonautomaterna mycket sällan.  

                                                             

Jag frågade om det gällde fast telefon, 
han svarade ja. 

AXE är en teknik som är över 30 år 
gammal som sakta håller på att dö. 
En bra dag för AXE att dö på är den 
31 dec. 2018. 

Vita rader är bredbandsplatser 

   Jari Ruotsalainen  Feb. 2014 

 Orsaker varför man vill ha fast telefon: företagen vill ha en linje till faxen eller till larmet,
nödtelefon i hissen, moster Agda till sitt trygghetslarm eller behållit av gammal vana. Sen är
 det jag och 171 samlarkolleger som är intresserade av telehistoria för ni har väl fast telefon 
annars skulle jag bli mycket förvånad. 

Övre bild visar några AXE magasin
tagna ur drift. 

Jari Ruotsalainen Feb 2014

Telefonkiosken

Nedre bild visar LIC sidan i KK. Två
rader till höger är LICar i drift. 
Blå rader är tomma platser efter 
skrotade LICar. 

Telefonkioskerna ska försvinna 2015. Början av aug. 2013 fanns det 
1200 telefonkiosker kvar som mest fanns det 44000 i början av 1980 
talet. Hur ofta rings det från telefonkiosker. Hittade en artikel om 
Landskrona kommun som har betalat hyra för 3 st telefonautomater 
från Telia Sonera sedan nya Västkustbanan öppnades 2001. Hyran var 
6000 kr per automat och år. Telefonautomaterna var vid de tre nya 
tågstationerna. Det ringdes 20 samtal från automaterna år 2008, från en 
automat inga samtal. Varje samtal kostade 900 kronor. Väldigt dyra 
samtal tyckte kommunen och sa upp avtalet med Telia Sonera 2009. 
Trots att uppgifterna är lite gamla, automaterna var placerade där det finns mycket folk, så 

Träffade nyligen en ledare från en av 
dem större i telebranschen. Han hade 
varit med i ett möte med TeliaSonera. 

Jag har hört flera säga att de sa upp 
sin fasta telefon för det var bara 
telefonsäljare som ringde. 

Där fick han höra att TS förlorar 1000 
kunder varje dag i Sverige.


