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Ett fint exempel på återanvändning!

Redaktionen

 

Under 1924 utlyste brittiska General Post 
Officeen tävling för att finna en ny design till 
sinautomhus placerade samtalsautomater. Den
vinnande designen gjordes av arkitekten Giles
Gilbert Scott. Ursprungligen ville han att 
kioskenskulle vara målad i grönt och silver. 
Men GPOinsisterade på att kiosken skulle 
målas röd. Bildenpå sid 11 visar hur denna 
populära kiosk av modellK2 (1926) ser ut och 
omslagets bild hur den kanbevaras med delvis 
ny användning.

Efterlysning

Omslagets bild

Redaktionen önskar hjälp med artiklar till vårt 
medlemsblad Phonetiken. Säkert har du sett och  
läst något om telehistoria som intresserade dig. 
Låt dina samlarvänner få ta del av detta. Skicka 
in dina bidrag till redaktionen så kan vi alla få 
glädje av detta. Glöm inte att ange källan även 
om du själv är författaren.
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Bättre var det vid besöken på antikmarknaderna i Askersund och Ransäter men det kan bero på
många tillresta Norrmän som handlade friskt. Som vanligt var utbudet av tele minimalt på alla
marknader jag besökte, man ska verkligen ha tur om man hittar något intressant där, men det är
trevliga utflykter och hoppet om ”fyndet” driver resandet och besöken ganska ordentligt.
Däremot har besöken hos handlare gett en hel del och framförallt en apparat som jag behöver
hjälp att identifiera. Jag har aldrig sett dess make och jag hoppas någon läsare kan hjälpa mig.

Åldern förefaller vara 20- eller tidigt 30-tal, med en klyka för telefonlur på vänster sida av en
rektangulär trälåda, märkt med Telefon A.B. L. M. Ericsson Stockholm på vänster sida under
klykan, och med företagsloggan med taxen omgiven av en blå cirkel med samma text på
baksidan.

Fronten har tio klaffar med tillhörande omställare och på ömse sidor finns fasta kolkorns-
mikrofoner monterade. Än mer udda är den signalanordning som vetter mot baksidan. Man
skulle kunna tro att det är en högtalare, men den är inte konstruerad att återge tal och musik,
snarare för en tonsignal, eftersom membranet i papper inte är fastsatt i en ram, inte heller är
membranets centrum ansluten till en spole och magnet. I stället finns någon form av elektro-
mekanisk givare.

Yttermera finns en summer och en röd lampa dolt bakom framsidans galler, som dessutom
verkar sakna någon form av textilier som utsmyckning. Det jag misstänker det handlar om är
en del av en brandsignalanläggning eller varför inte en tidig snabbtelefon? Hjälp med
identifiering önskvärt alltså. Se bilder på sista sidan.

Sedan har jag en förfrågan till: Är det någon som känner till Rehnströms Elektro-
mekaniska Verkstad, Stockholm? Jag har hittat en lur med den märkningen och vill så
klart veta mer. Se bild här nedan.

Tommy Sundgren

MHS veteranmarknad har flyttat från flygfältet utanför
Strängnäs till STOXA (Stockholm Outdoor Exhibition Area),
ett par mil öster om Arlanda. Precis som vid förra flytten från
Tullinge har antalet säljare och köpare starkt minskat. Denna
gång var det absolut inte värt ett besök, med färre än hundra
säljare var utbudet synnerligen tunt. Så denna gång blev det
enbart en glass för 25 Kr. Om inte MHS gör något drastiskt
kommer marknaden inte att överleva. Likaså börjar antik-
marknaden i Nora att tappa intresse. Det var fler outnyttjade
plaster än för ett par år sedan.

Ordförande orerar
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När jag skrivet detta i början av september är förening-
ens medlemsantal 166, inberäknat sedvanliga tre vän-
föreningar och två museer. Dessvärre har fem medlemmar försvunnit ur föreningen. Detta
antingen på egen begäran eller genom att, trots påminnelser, inte betala årsavgiften. Medlems-
förteckningen är som vanligt bilagd årets tredje Phonetiken och innehåller aktuella uppgifter
så långt de meddelats till ordföranden/registerföraren. Upptäcker du något som behöver
ändras så är vi tacksamma om du kontaktar Tommy.

Som den minnesgode läsaren kommer ihåg så skänkte jag en L.M. Ericsson telefon DBH
1555 till hotellet SOFITEL i Hua Hin Thailand. Se Phonetiken no 1 år 2007. Döm om min
besvikelse när jag i januari i år kom tillbaka till hotellet. Det gamla anrika hotellet hade bytt
namn till CENTARA GRAND, Beach Resort & Villas, Hua Hin. Troligen uppköpta och med
ny ägare och ny Vd. Hur såg då telefonen ut som jag 7 år tidigare skänkt till hotellet? Där
fanns nu åter den gamla telefonen! Se bild. Undrar vad som hände med den telefon som jag
gav dem 2007?

Sofitel i Hua Hin, Thailand

I Phonetiken 2014-2 berättade jag om tidskrifterna från
vänföreningarna i Australien och USA. En av dessa är
AHTS newsletter från Australian Historic Telephone
Society Inc. I årets augustinummer (No 296) finns en
artikel av en för oss alla välkänd samlare. Under
rubriken ”A collector´s long patience for a special find
a dream” skriver Ove Svensson om hur han efter 45 års
letande lyckades komma över den åtråvärda Ericsson-
växeln från 1883. Artikeln är en utökad version av det
som Ove skrev i förra numret av Phonetiken (2014-2).

Kassörens koll

Rustan Gandvik

Henrik Lundin
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Kallelse till STSFs höstmöte 25 oktober 2014

Plats: AEROSEUM (f.d. F9) Säve Depå, Holmvägen 100, Göteborg
GPS-koordinater: Lat 57.7718, Long 11.8813
Obs! Säve Depå ligger vid den fd militära sidan av Göteborg City Airport, ej vid den
civila flygterminalen, se kartan nedan.

Tid: Lördagen den 25 oktober, samling kl 11:30 på parkeringen utanför Aeroseum

Program:
Kl. 11.30 Samling
Kl. 11.45 Gemensam inpassering
Kl. 12.00 Lunch i anläggningens matsal (STSF bjuder)
Kl. 13.00 Guidad visning av flygplan och Aeroseum
Kl. 14.00 Specialvisning av KCT (KommandoCenTralen) för oss i STSF
Kl. 15.00 Information från styrelsen (plats i del av matsalen)
Kl. 15.10 Auktion (plats i del av matsalen)
Kl. 16.30 Avslutning av mötet
Kl. 16.30 Fritt besök i anläggningen
Kl. 18.00 Aeroseum stänger

För mer information om Aeroseum se: www.aeroseum.se

Då vi får promenera en hel del i anläggningen finns det möjlighet till lån av hjälpmedel för de
av oss som så behöver.

OBS! Förhandsanmälan är ett måste! Anmäl ditt deltagande senast den 10 oktober kl. 21.00
till Tommy Sundgren på E-post ordforande@stsf.org eller telefon 08 - 732 37 66 (kvällstid)
Ange även om specialkost önskas.

Hans Ekerås önskar, på styrelsens vägnar, er alla välkomna !
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Här och hvar

”All verlden är en stor orkester“ heter det i en gammal visa, men den visan synes, tack vare
telefonen, snart blifva sanning. Kanske man om ett par år kan sitta i sin gungstol, iklädd
nattrock och rökande sin lilla pipa, samt lyssna till Kristina Nilssons näktergalsdrillar eller
Wieniawskis violin, bara mot att betala en agent några lumpna kronor för att få hyra en
Behrens- eller Ullmantelefon, som förer de förtrollande tonerna från ”divans” läppar eller
mästarens stråke till den beskedliga vindskupan i Göteborg. Och hvem vet - kanske går det en
gång som Kladderadatsch skämtsamt förutspår, att hvarje ordnadt hus har sin lilla ”musikkran“,
alldeles som sin vattenledningskran och sin gasmätare.

Telefonen är onekligen mycket modern i dessa dagar. Våra tidningar hafva nu en tid bortåt i
uppsatser, meddelanden och smånyheter svärmat för telefonen, och hvem kan då undra på om
denna apparat, som själf förflyttar människorösten ”här och hvar”, äfven blir föremål för
omtalande under denna rubrik.

Är man icke af allt för skeptisk natur, så utmålar man sig gerna den tid, då man med en
familjetelefon, och en kvarts timmas hyra af en telegraftråd, kan språka bort en stund med
vänner och bekante.

Det är t.ex. en ung köpman, hvars affär kallar honom bort från det kära hemmet, han sitter en
Söndagseftermiddag å en gästgifvaregård i någon småstad, trettio mil från hemmet, lektyren är
slut, och han är lika nöjd att dricka toddy eller spela vira med sina kunder. Hvad kan han då
bättre göra än slå sig i samspråk med de kära därhemma per telefon. De sitta vid kakelugnen
och värma sig, då pappas hälsning kommer. Den besvaras af mamma, som frågar hur han har
det, och om han icke förkylt sig. Telefonen bringar det beklagliga svaret af en nysning.
Plötsligen hör han en barnslig röst som gråter, och han frågar:

”Nå Johan, hvad går åt dig?”, men knappast har denna fråga hunnit fram de trettio milen, förr
än ett gladt skratt från Johans syster förkunnar att hon kört bort sin yngre bror från roparen. Till
och med gamle farfar, som skakat på hufvudet åt det nya slägtets alla funder, och i förargelsen
tagit sig en liten pris ur sin näfverdosa, blir dock dragen in med i spelet, då han från sin son
förnimmer ett stilla ”prosit“ hvilket tvingar honom att af höflighet om också motspänstigt svara
ett telefoniskt ”tack“. Snart är kvarten förfluten och från hemmets paradis är åter vår resande
vän förflyttad till gästgifvargårdens ödemark.

Men icke blott till nöje utan äfven till nytta har telefonen visat sig på mångahanda sätt
användbar, och ännu är väl för öfrigt icke dess bana utlupen, den kan snarare betraktas såsom en
ung man, hvilken lofvar att uträtta storverk.

Ännu återstår mycket, innan telefonen kan anses fulländad och fullt motsvara de praktiska
anspråk, som på den kunna ställas. Men äfven i sin nuvarande form kan den blifva nyttig (och är
det redan) i synnerhet på små sträckor, som ej ligga vid hufvudlinier. Och väl må man undra
öfver denna vetenskapens nya seger, genom hvilken en själlös apparat kan återgifva de
känsligaste skiftningarne i ordet. Hvad är väl häremot Münchhausens posthorn, hvars frusna
toner upptinade vid brasan och dundrade lös – anmärker med rätta en författare. Så öfverträffa
någon gång vetenskapens resultat äfven den värste lögnares fantasi.

Rustan Gandvik
klippte detta ur en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning utgiven 1 december 1877
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Det nya århundradets märkligaste telefonuppfinning gjord af öfveringeniör Egner och byrå-
ingeniör Holmström.

Den 1 juni 1909 kommer säkerligen att bli en märkesdag i telefonens historia. Den dagen
afprofvades nämligen officiellt genom telefonsamtal Stockholm-Berlin en af öfveringeniör
C. Egner och byråingenjören J. G. Holmström uppfunnen mikrofon och de resultat, som där-
vid uppnåddes och hvarom dagsprässen redan innehållit spaltlånga, entusiastiska skildringar,
äro helt enkelt storartade. I snart två decennier hafva de principer, enligt hvilka telefon-
apparaterna konstruerats, varit i hufvudsak oförändrade, och som en följd häraf har jämväl
rayonen för telefonering varit tämligen konstant, om man bortser från de utvidgningar, som
kunnat göras genom förbättrade ledningar, insättande af pupinspolar m.m. Man hade i allmän-
het klart för sig, att med de hittillsvarande apparaterna var hvad som kunde utvinnas ur själfva
telefonapparaterna vunnet, nu gällde det nå vidare genom ledningskonstruktion och möjligen
genom det efterlängtade telefonreläet.

Så kom nu som en för oss svenskar i allmänhet och för de svenska telegraftjänstemännen
alldeles särskildt glädjande öfverraskning underrättelsen om, att den Egner-Holmströmska
mikrofonen i ett slag fördubblat det hittills möjliga afståndet för praktisk telefonering. Det
var kanske icke utan en smula misstro man till en början läste de amerikanskt braskande
rubrikerna, men å andra sidan visste man, att det här var fråga om två män, hvilka aldrig
skulle tillåta, att reklamen lofvade något, som uppfinningen icke skulle hålla. Och de resultat,
som officiellt erhöllos, voro sådana, att man omedelbart fick uppfinningens epokgörande
betydelse klar för sig.

Den Egner-Holmströmska mikrofonen nöjer sig icke med strömmen från ett par torrelement,
den arbetar med belysningsström och sänder ut på ledningen telefonströmmar mångdubbelt
starkare än de som hittills förekommit. Härigenom har möjligheten att telefonera ökats från
2,000 till 4,000 km. vid användandet af 4,5 mm. koppartråd, till 2,000 km. med 3 mm.
koppartråd, till 400 km. med 4 mm. järntråd.

Det första officiella experimentet företogs som sagdt mellan Stockholm och Berlin, hvarvid
generaldirektör Rydin och en representant för Reichspostamt samtalade med hvarandra
ungefär lika obehindradt, som man i regel telefonerar Stockholm - Malmö.

Sedermera utfördes söndagen den 6 dennes en utomordentligt lyckad proftelefonering
Stockholm - Köln, och slutligen kom som en lysande afslutning af de uppseendeväckande
försöken en serie väl lyckade telefonsamtal Stockholm - Paris och ett samtal Sundsvall - Paris.

Experimenten med den nya mikrofonen ha pågått i ett par år och bekostats af aktiebolaget
Monofon.

Ett uppfinnarstordåd

Hvad en dylik uppfinning innebär, är ju alldeles tydligt: oss flyttar den i intimare beröring
med kontinenten, Norrland blir lättare tillgängligt för det öfriga Sverige i telefoniskt hän-
seende och Gottlands dröm om telefonmöjlighet med vårt fastland har tagit ett stort steg mot
verkligheten. Och inom kontinenternas telefonverk finnes det säkerligen ett ofantligt fält för
den nya apparaten.

Det är med glädje och stolthet, som telegrafverkets tjänstemän lyckönska sina båda energiska
kamrater till de vunna framgångarna och hjärtligt unna dem ära och rik valuta för sin vackra
bragd.

Tommy Sundgren klippte detta ur Svensk Telegraftidning nr 6, 10 juni 1909
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Hej Henrik
Tyvärr har [Tekniska] museet tagit bort telefonutställningen, som skall ersättas med en
tillfällig utställning om teknik i konsten. Även spelutställningen sjunger på sista versen,
men jag vet inte vad som kommer i stället. En av Sveriges mest välrenommerade teknik-
journalister, Jörgen Städje, besökte nyligen museet och blev mycket bekymrad. Läs hans
artikel på IDG´s nyhetssida:

http://blogg.idg.se/realistklubben/2014/07/03/vi-har-inget-tekniskt-museum-langre/

Jag hoppas medlemmarna i STSF blir informerade om läget och kanske kan aktiveras i
debatten framöver. Hälsningar i sommarvärmen!
samlarvännen Bengt [Svensson]

Den 3 augusti skickade vi E-post till samtliga medlemmar om detta.
Då många inte har uppgivit E-postadress så upprepar vi informationen här.
Missade du att läsa Jörgen Städjes artikel så gör det snarast. Om du inte har dator tala med
någon som har eller besök närmaste bibliotek som kanske kan hjälpa dig.

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Högtalare i Wegephone (tidig) och Telvafon
Finns det någon som vet vad högtalartelefonerna Telvafon (med lös högtalare) och
Wegephone (tidig modell) hade för impedans i högtalarna? Det enda jag har att gå på är en
senare modell av Wegephone med nyare elektronik (och blinkande glimlampa) och där är
högtalaren på 20 ohm.

Finns det någon som vet något mer om Telvafon annat än att den gjordes av Televerkets
verkstäder och att den bara såldes i ett par hundra exemplar?
Lasse Thorsell

o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o – o

Dear Rustan Gandvik,
I found the stsf.org HP on the internet, you have a very nice homepage. My name is Dirk
Klaum, I collecting phones in Germany since 1983. My collection includes many
international phones.
For some weeks I bought a phone BC 311 from sweeden and I missed the bellbox (see the
photo) for the model.
Is there anyone who can sell me such a box with cables? Is it possible that you ask around
at your club? Thank you very much for your help !
Best Regards from Germany
Dirk

I am member of the german collector club "Sammler und
Interessengemeinschaft für das historische Fernmeldewesen"

E-postmeddelanden anlände i sommarvärmen

Henrik Lundin
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From: Sven Bokander
Sent: Wednesday, August 27, 2014 9:12 AM To: Rustan Gandvik

Du skickade ut för ett tag sen en tysk samlare som sökte LME klocka. Jag hade en sådan
och fick mailadressen av dig och kontaktade honom. Han köpte den av mig och den är
levererad. Han har även återkommit om att han söker ett backelitlock till en plint LME.
Och även den hade jag, så han är riktigt nöjd med den kontakten han fick.
Det är ju så vår förening skall funka, men det är långt mellan gångerna det är så.
Mvh. Sven Bokander

Brunnslock i London

Jag gjorde i början av augusti en tripp till London med några gamla vänner. Telefonnörd som
jag är så började jag spana efter olika brunnslock till kabelbrunnar för telefoni. En kort histo-
rik över Storbritanniens motsvarighet till vårt Telia (Televerket, Telegrafverket) följer här:

General Post Office är i flera engelskspråkiga länder den myndighet som ansvarar för
postala tjänster och för telekommunikation. Begreppet har använts och används i vissa fall
fortfarande av flera myndigheter världen över. I Storbritannien fanns General Post Office
till 1981 då GPO:s roll togs över av Royal Mail och British Telecom (BT).

Det var fascinerande att se de gamla brunnslocken och jämföra dem med de nya i betong.
Här nedan följer några exempel på brunnslock som jag hittade.

Henrik Lundin
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Lyfter man blicken från gatan och alla brunnslocken så finns det fortfarande många sådana
här att se i London.
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Önskas
Tre eller fler anropsklaffar typ RNA 10 eller RNA 1251/1252 till en 70-linjers OB2600 från
ca 1910. Spolen skall inte ha det yttre hölje som finns på t.ex. RNA 2001 (katalog LME 615).
Den ska inte heller ha alarmkontakten.
Tommy Sundgren, Tel 073 - 302 6415  E-post: tommy.sundgren@lottingelund.se

Dirigeringstabeller för telefon och telegram. Taxa för telegram (oavsett årgångar). Annat
material som rör manuell samtalsexpedition
Anders Ringnér, E-post: ringner@yahoo.se

Induktor (4 magneters RH 4160) till LM Ericssons väggapparat AB 530 eller motsvarande.
Mikrotelefon med tangent (utan upphängningsögla) typ RE 3000 eller liknande. Kan bytas
mot Televerkets mikrotelefon FG 175 med tangent.
Henrik Lundin, E-post: Henrik.R.Lundin@gmail.com  eller Tel 08 - 754 33 47

Tunnan köpes. Alla svar beaktas.
Richard Norell, Tel 070 - 518 51 81

Jag köper batterilåda till AB 120 resp. AB 105. Jag köper även en AC 300 i gott skick.
Sven Bokander, E-post: sven.046710100@telia.com  eller Tel 046 – 71 01 00

Äldre telefonkataloger från Televerket där det finns information om larmsignaler, utrymning
mm och information om broschyren ”Om kriget kommer”. Vi önskar dessa till Teleseum. Hör
av er om det finns och hur vi kan komma överens om pris mm.
Anders Gustafsson, anders.gustafsson@teleseum.se  eller Tel 0708 – 27 26 97

Finnes

1 kartong (typ kartong för skrivarpapper) med headset i mer eller mindre bra skick.
1 kartong (dito) med jack, mellanproppar och anslutningskablar.
1 kartong (dito) med blandad elektronik exv nummerpresentatörer, prototyper från början av
1990-talet, testtelefon Diavox mm.
Kan eventuellt fixa fram fler kartonger. Hämtpris och leverans kan diskuteras.
Thomas Floreteng,  E-post: floreteng@outlook.com  eller Tel 070 - 666 51 45

Div reservdelar till apparater från 1940-talet och senare. "Morgondagens antikviteter" i form 
av telefoner från 1970 - 90 -talet.
Henrik Lundin E-post: Henrik.R.Lundin@gmail.com  eller tel bost: 08 754 33 47
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En visa om telefonens förträfflighet

Sedan Leif Kindahl återgav ett par telefonvisor i Phonetiken 2010-1 har detta forum varit
förskonat från den telefonpoesi som flödade i telefonens barndom. Men här kommer ett litet
exempel ytterligare.

Upphovsmannen till nedanstående opus är Sven August Wassberg (1853-1932), chef för de
raska tråddragare som byggde Borås första telefonnät vilket kom på plats anno 1882 på
initiativ av den ständigt närvarande Hakon Brunius samt Alfred Sandwall, fabrikör i staden.

Här är några av verserna. Någon lämplig melodi omtalas inte i min källa.

Om igen rycker jag min lyra från spiken
och gör en sång för att söka roa publiken.
Jag vill i korthet men uti livade toner
beskriva vår lilla goda stads telefoner.

Jag för min del är så pass livad för saken
att jag springer med trådar mitt över taken
sluter örat för både ovett och bannor
som utdelas för söndersparkade pannor.

Telefon har Borås Mekaniska verkstad
telefon det har även jag i min verkstad.
Telefon finns det för att bära notiser
ifrån tornet ner till stadens poliser.

Önskar man med en viss person resonera
må han först till centralstation signalera
där ser man på den genast fallande lappen
vem som roar sig med att trycka på knappen.

Lur för örat: ”Hallå” hörs i telefonen
och man känner igen fru Jansson på tonen.
När hon frågat vart man vill hän skall man svara:
”Jag vill tala med – vem det nu kan vara”.

Visan uppges ha gjort stor lycka på en tillställning anordnad av sällskapet PB (Par Bricole).
Den ombesjungna fru Jansson (Freja Jansson f. Östberg) var telefonföreståndare Karl
Janssons hustru. Telefonföreningens centralstation var placerad i det Rudgrenska (sedermera
Christierninska) huset vid Stora Torget. Telefonerna levererades givetvis av Hakon Brunius.
År 1885 fick nätet i Borås sin första anslutning mot omvärlden och detta var till Göteborgs
Bell telefonaktiebolags nät som startats 1881. Telegrafverket etablerade sig alltmer i Borås
men telefonförenings nät bestod ända till år 1900 då det inköptes av staten.

Källor:
Mitt i stan – gamla Borås försvinner ; Philip Josefsson, Sven Angborn ; 1961
Borås – ur serien Svenska Stadsmonografier ; 1949 ; sid 182
Svenska Telegrafverket. Det statliga telefonväsendet 1881-1901 ; Hans Heimbürger ; 1931

Rustan Gandvik
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Teletekniskt vykortssamlande

Av ren slump har jag blivit varse om att gamla vykort med topografiska motiv (landskap) inte
alltför sällan är dekorerade med blanktrådslinjer. Detta har medfört att jag under senare år har
halkat in på ett nytt intresse – nämligen vykortssamlande. Någon freak inom området har jag
dock inte blivit och bryr mig inte om ålder, raritet eller andra i samlarsammanhang typiska
kriterier. Det enda jag sätter värde på är att blankledningarna utgör ett dominerande inslag i
motivet samt helst också har intressanta eller ovanliga detaljer. Ett bivillkor är dock att
kvalitén hos fotounderlaget eller trycket är så pass god att åtminstone isolatorerna, och gärna
också trådarna, framträder tydligt.

En intressant aspekt i sammanhanget är att vykort som är berikade med blankledningar nästan
uteslutande har blivit till av en ren slump genom att desamma bara har råkat komma med i
bild. Att slumpen har inträffat ganska ofta vittnar om hur vanlig blanktrådslinjerna var i
bebyggda trakter och längs vägarna en gång i tiden. I enstaka fall har kameran riktats mot
själva linjerna, men i dylika fall har den verkliga måltavlan för fotografens intresse utgjorts av
linjearbetare.

Vid dags dato omfattar samlingen lite drygt 1.500 egentliga vykort, samt något 10-tal jul-,
nyårs- och påskkort. Tidsmässigt omspänner samlingen i princip hela 1900-talet från det att
seden att skicka vykort började bli allmän fram till att blanktråden i stort sett försvann från
landskapsbilden. Alla världens kontinenter är representerade i samlingen, men av naturliga
skäl dominerar svenska motiv starkt. Ett representativt urval av vykort i anslutning till dessa
rader får nödtorftigt illustrera bredden i samlingen.

Raimo Kultala
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