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Denna gång ser vi tre magnettelefoner, en 

illustration till Tomas Söderbloms mycket 

läsvärda artikel  ”Trumpettelefonernas tid” 

som börjar på sidan sju. 
 

Från redaktionen önskar vi alla medlemmar en 

riktigt God jul och ett Gott Nytt År och hoppas 

att ni får en trevlig stund med detta nummer av 

tidningen  
 

/Ove 

Omslaget 

 



ORDFÖRANDEN ORERAR. 
 

Under september månad for Birgitta 

och jag till USA för semester. Får 

man kalla det semester när man är 

pensionär? Nåväl, vi flög till San 

Francisco och hyrde bil där. Sen 

började en fantastisk bilresa tvärs 

över USA. Vi avslutade resan i 

Washington efter 725 mils färd på 

vägarna. Vi återlämnade hyrbilen 

och flög hem igen därifrån. Under 

vår långa resa passade jag på att hälsa på en telefonsamlare i San Jose. Han hade 

verkligen många ovanliga telefoner. Ska försöka återkomma med några bilder från 

det besöket senare.  
 

I Denver passade jag på att besöka vår hedersmedlem Georg Ek och titta på hans 

fina samling. Med mig från Sverige hade jag två hörtelefoner som Georg saknade. 

Det var Ove Svensson och Bosse Munkhammar som skänkte dem till Georg. Han 

hade frågat mig tidigare om jag kunde få tag i ett par sådana. På bilden ser ni hur 

glad Georg blev över presenten! 
 

Utanför Denver på en vacker kulle ligger min barndoms idol begraven, Buffalo Bill. 

Som barn lekte man ju ofta Indianer och Cowboys så ett besök där var jag ju 

tvungen att göra. 
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Färden gick även till ”Heritage Center” i Abilene, Kansas. Där finns “Museum of 

Independent Telephony” som också var värt ett besök. Många otroliga telefonapp-
arater visades där. Hoppas att jag kan återkomma med ett reportage från det besöket.

 

Två andra platser som jag bara ”måste” besöka var ju Graceland i Memphis där 

Elvis Presley bodde. Vi besökte även Tupelo där Elvis föddes och växte upp innan 

han flyttade till Memphis. En liten rolig episod om telefoner vill jag berätta. På det 

lilla Elvis-museum i Tupelo finns en ”Dansk taxtelefon” som Elvis ägt och gett bort 

till en flickvän. Den var kompletterad med fingerskiva som satt på foten till en 

”avsågad Candelstick”. På så sätt hade de fått den gamla Taxtelefonen att fungera i 

deras nät. Tyvärr fick jag inte fotografera på detta museum. 

1999 fick jag förmånen att få träffa den person som efter andra världskriget importe-
rade containrar med begagnade danska telefoner som han sedermera renoverade och 

sålde på den amerikanska marknaden. Hans namn var Arthur Seifert och han har 

tyvärr nyss gått bort i magcancer. Det var Georg som tipsade mig om att besöka ho-
nom och det hann jag med under mitt USA-besök 1999. Tänk var världen är liten än 

då. Jag har träffat den person som sålde en telefon till Elvis och som senare hamnade 

på ett Elvis-museum i Tupelo. 



Kassörens koll 
 

 Det dröjer ett tag till innan STSF fyller 20 år, men jag är övertygad om att den dagen 

också kommer. Ett litet steg på vägen dit kan kanske vara att betala medlemsavgiften 

för nästa år. Tillsammans med detta nummer av Phonetiken har du, med ganska stor 

sannolikhet, fått ett inbetalningskort. Av det framgår hur mycket du ska betala senast 

den 28:e februari 2008. 

 Har du inte fått något inbetalningskort betyder det att du inte ska betala. Exempelvis har 

du kanske nyligen blivit medlem och därmed redan betalat avgiften. Hur som helst har 

jag koll på detta så det är bara att ta det lugnt och njuta av julen. 

 Medlemsantalet är förresten nu uppe i 193 stycken. Det senaste tillskottet är Arne 

Bakken från Norge som vi med glädje välkomnar till 

föreningen. 

  God jul och gott nytt år! 

 

 Länktips 
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 En av våra finska medlemmar, Juha Toivanen,  har
 gjort en fantastiskt fin renovering av en Ericsson 
”kista” 

Titta in på hans sida  
 http://kotisivu.dnainternet.net/sartoiva 

Klicka på Ericsson 1885 för

att se kistan men missa inte

Juhas andra fina arbeten eller

hans samling av telefoner från

Ericsson och tillverkare.

Ove

Nästa år fyller Telias Respons 20 år! Inte illa för en telefon 

som fortfarande säljs och som av många upplevs som ganska 

modern. När Respons tog över efter Diavox som basapparat 

1988 var det nog få som trodde att den skulle bli lika långlivad 

som föregångarna. Den enda moderna svenska telefon jag kan 

komma på som tillverkats under längre tid är LM Ericssons 

Ericofon (1956-1982). Respons tillverkas i och för sig utom-
lands numera, men är ändå i grunden en svensk konstruktion. 

Fredrik Roos



Höstmötet på Tekniska museet i Stockholm 
 

 

Jan Wirström 
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Lördagen den 6 oktober träffades 25 glada medlemmar på Tekniska museet i Stockholm. 

Som vanligt drack vi lite kaffe med tilltugg medan vår ordförande Henrik Lundin berätta-
de om dagens program. 

En ny storsamlare hade åkt ända från Oslo för att vara med på mötet.  Vi hälsade Arne 

Bakken hjärtligt välkommen till mötet. Arne hade också vänligheten att donera ett antal 

Norska mössmärken och affischer som auktionerades ut. 

Vi auktionerade också ut ett antal krön till Ericssons tidigare väggmodeller som vår med-
lem Alvar Persson mycket skickligt hade snidat. 

Efter detta fick vi en guidad visning av museets nya utställning Kom.Nu.Då. Eftersom 

guidningen genomfördes av museets Anders Lindeberg (tidigare Telemuseum) så höll 

den förstås hög kvalitet.  Allt från Gutenbergs tryckpressar till dagens Internet.  Inklusive 

George Orwells 1984 som idag är mer än verklighet. 

Vi fick också se en film i museets CINO4 som var något mycket annorlunda.  Filmen 

handlade om universums uppkomst och det troliga slutet…. 

Men framförallt var upplevelsen av filmen annorlunda.  En s.k. 4D film visades, enligt 

uppgift den första 4D biografen i landet.  3D glasögon, biografsäten som rörde sig i takt 

med bl. a. explosioner. Rök, luft och vattenstänk från de mest oväntade håll.  Det kändes i 

hela kroppen! 

När vi pustat ut efter allt detta ville Henrik också be oss om en annan angelägen sak. 

Vi måste få igång vår auktionsverksamhet.  Både föreningen och alla våra medlemmar 

har ju säkert en mängd intressanta objekt som borde byta ägare. 

Föreningen efterlyser därför en auktionsförrättare.  Personen ifråga kan vara en medlem 

eller en annan lämplig person.  Förslag emottages tacksamt! 

Efter detta var det så dags för den obligatoriska bakluckeförsäljningen. Som vanligt fanns 

det en del godbitar som kunde släpas hem. 

Vi ser fram mot nästa möte! 



85 år ung! 
 

Vår nestor och hedersmedlem K.V. Tahvanainen 

firade sin 85-årsdag den 31:a oktober. 
 

Han uppvaktades från STSF av ordföranden 

Henrik Lundin och i vimlet av gäster fanns  

släktingar och många  arbetskamrater från 

Telegrafverket/Televerket 

 

 
 

 

Artikelserie om äldre svensk telefonhistoria. 
 

Vår flitige medarbetare Tomas Söderblom inleder i detta nummer en artikelserie om 

svensk telefonhistoria med att berätta om trumpet- eller magnettelefoner. 
 

Redan i nästa nummer av Phonetiken kommer vi att få ta del av avsnitt två i serien, 

som som i sitt fullständiga skick kommer att behandla tiden från 1870-talet fram till 

omkring sekelskiftet 1800-1900. Spara på Phonetiken så att du får serien komplett! 
 

De telefoner som visas på bilderna  kommer från Tomas egen samling. Passa på att 

titta på hans hemsida som just blivit tillgänglig. Sidan är 

för närvarande under uppbyggnad och ännu inte i sitt 

slutliga skick. 
 

Adressen är: http://www.soderblom.se 
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Ove 

"Då lystringssignal gifves, 

blåses kraftigt i trumpeten"  

I januari 1880 började Erics-
son märka sina trästampar 

med denna vackra instruk-
tionsetikett.  



Trumpettelefonernas tid 
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"Telefonen går utmärkt och är den starkaste jag hört, ty på 10 fots afstånd från den 

kan man fullkomligt uppfatta vad som säges.... Skulle Herr Ericsson låta mig få hyra 

2 st Telefoner med trumpeter för ett par månader vore jag tacksam, jag skulle då an-
vända dem här och möjligen skulle folk blifva derigenom föranledda att köpa sådana

 hos Herr Ericsson ... Säkert är att folk ännu ej lärt sig inse deras förträfflighet, men 

finge de först här försöka dem, skulle säkerligen många köpa, hvadan de som jag 

önskar hyra ju äfven kunna tjenstgöra som en anonce för Herr Ericsson." 

Greven och den blivande statsministersonen Fredrik Arvidsson Posse sitter den 

12 januari 1880 i föräldrahemmet Charlottenlund, detta "vackert belägna, slotts-
likt bebyggda gods", strax nordväst om Ystad. Han skriver till sin nyfunne vän 

och samarbetspartner "Herr Ericsson" i Stockholm. Av allt att döma är det inte 

första gången de har kontakt. 

Posse var bara 28 år gammal men redan en erfaren och duglig man. Han tänkte 

ingalunda glida fram enbart tack vara sitt adliga namn eller i kölvattnet efter sin 

framgångsrike far. Framförallt var Fredrik teknikintresserad och hade redan tagit 

sin examen från Chalmers Tekniska Institut i Göteborg samt arbetat några år inom 

det spirande järnvägsbyggandet. 

Vid världsutställningen i Filadelfia 1876 hade den unge greve Posse varit special-
kommisarie för maskinutställningen och det är inte uteslutet att han var den förste 

svensk som upplevde Bells nyutvecklade telefon just på denna utställning där den 

först presenterades för världen. 

Greven skulle i första hand bli känd som en av landets främsta entreprenörer inom 

just järnvägsbyggande och hans okända tidiga intresse för telefoni kan troligen ses 

som kopplat till detta. Posse förstod uppenbarligen att telefonen kunde användas på 

ett bättre sätt längs järnvägslinjerna än de då brukade telegraferna. Samtidigt intres-
serade han sig för allt nytt på den tekniska fronten och tycks ha experimenterat en 

hel del själv.  

I Ericsson-arkivet har jag från 1880-talets första år vaskat fram ett antal brev av Pos-
ses hand där han beställer telefoner, ringledningar och andra tekniska effekter, ibland 

med små egna ritningar bifogade. Formuleringarna i breven tyder på att han själv 

monterar dem eller i vart fall är högst delaktig. Uppenbarligen bar det inte greven 

emot att "skita ner fingrarna". Hans egna kunder tycks ha varit andra högre ståndsper-
soner på slott och herresäten i Skåne samt anläggningar i samband med järnvägarna. 

Något år senare var det Posse som tog initiativet till och drog igång det nät i nordöstra 

Skåne som kom att bli den envisa "Telefonföreningen i Kristianstad och dess omnejd" 

- nätet som skulle bli "von Otters" men som Posse ändå inom Ericsson skulle bli ihåg-
kommen för. Han kom för övrigt att kvarstå som kund under många år intill sin alltför
tidiga död 1897. 



 

 

 

Telefoner att sälja 
 

 

Hakon Brunius i Jönköping hade då redan både tillverkat och satt upp snarlika telefon-

apparater så Ericsson var ingalunda först i landet med den nya uppfinningen och i 

början sker allt i makligt tempo. Likväl var det han som så småningom skulle erövra 

världen med sitt företag. 
 

Men vad var det då som greve Posse hade köpt och som han var så nöjd med? 
 

 

Så skrev Ericsson själv i ett brev den 16 juli 1881 till urmakaren Frans Hörndahl i Lund. 

Hörndahl hade efterfrågat beskrivningar av firmans produkter och eftersom något tryckt 

reklammaterial ännu inte hade förfärdigats lade sig chefen vinn om att beskriva vad han 

kunde erbjuda. 
 

 

Drygt tio år senare uppgav Ericsson på direkt fråga från ingenjören Klas Sondén att 

företaget totalt hade tillverkat 380 magnettelefoner. De analyser och den statistik jag 

själv har sammanställt med hjälp av delvis bevarat bokföringsmaterial bekräftar i stort 

denna siffra.  
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Det brev som greven i detta fall skickade från faderns ståtliga gods gick till en i många 

stycken betydligt enklare miljö. Herr Ericsson och hans kompanjon Carl Johan Anders-
son hade varit verksamma mindre än fyra år. Lokalen i den sk Ådermanska gården, 

Oxtorget 29, var firmans tredje och redan samma år skulle det expanderande behovet 

påkalla ännu ett lokalbyte. 

Arbetsstyrkan inklusive de både ägarna bestod närmare bestämt av sex instrument-
makare, två lärlingar samt ett par biträdande ynglingar och den hantverksmässiga 

produktionen avsåg huvudsakligen telegrafutrustning samt dito reparationer. 

Kompanjonskapet till trots är det uppenbart att Lars Magnus Ericsson redan från 

början var den egentlige chefen. 

Firman hade dock sakta börjat att ändra inriktning. Sedan senhösten 1878 tillverkades 

även telefoner. Dessförinnan hade man haft god tid på sig att lära sig tekniken genom 

reparationer av importerade apparater och redan den 4 mars 1878 debiteras handels-
firman Numa Pettersson för sådana arbeten. Det handlade om sk magnettelefoner i 

den grundform som utgjorde den allra första generationen telefoner. Apparaterna var i 

första hand avsedda att användas i par som en enkel förbindelse mellan två olika lo-
kaler, oftast i pionjärens egen regi. 

"Vi tillverka våra magnettelefoner efter Hrr Siemens o Halskes i Berlin konstruktion, 

vilka hittills visat sig oöfverträffade; dessa skilja sig åter i två slag, det ena med stomme 

af metall, det andra med stomme af träd. Ehuru sednare sorten är tio./10./ Kr billigare 

per par, har denna sort nästan utträngts af den med metallstomme, vilken sednare hål-
ler sig bättre i justeringen förutom att den är mycket prydligare." 

Av chefens egna ord framgår således att man då tillverkade två typer av magnettele-
foner. En med trästomme och en dyrare med metallstomme. Båda efter tyska Siemens 

modell. 
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Tyvärr har dock firmans första memorial (ett slags bokföringsbok) förkommit efter 

det att Hemming Johansson citerade ur den i början av 1950-talet. Därmed saknas en 

viktig pusselbit för tiden före mars 1880 och med säkerhet känner vi bara de första 

leveranserna i november 1878 tack vara ett avfotograferat uppslag ur memorialen som 

publicerades i Johanssons bok. 

 

Det som Ericsson levererade till sin första telefonkund Bredenbergs och därefter till bl 

a greve Posse, Johan Holmblom, byggmästare Nilsson, Numa Pettersson, ingenjör 

Karlberg och olika järnvägsbolag var en sk trästamp med hästskomagnet. Trädelarna 

är svarvade av det ljusa träslaget lönn som sedan lackerats. Telefonen är ca 19 cm hög 

och ca 11 cm bred vid taldelen. Vid foten sitter en skruv som medger justering av 

avståndet mellan magnet och membran. Strax under taldelen sitter två stora inkopp-
lingsplintar med kordongmuttrar för en sladd på var sida. Troligen från och med janu-
ari 1880 var telefonerna försedda med en instruktionsetikett i botten som förklarar 

skötseln. 

 

Som vi har sett vidgick Ericsson helt öppet att han tillverkade dessa telefoner efter 

den tyska förebilden. I själva verket handlade det, särskilt vad gäller denna modell, 

om en i det närmaste exakt och till synes fantasilös kopia. Huruvida Ericsson fick 

betala Siemens & Halske någon för detta är okänt men jag har inte hittat några trans-

aktioner som tyder på det. Det är ju för övrigt omvittnat att Ericsson själv var skeptisk 

till patent och oftast inte brydde sig om huruvida någon annan tog efter hans egna 

konstruktioner. 

 

Flera bevarade exemplar som jag har fått möjlighet att studera är försedda med ett 

individuellt tresiffrigt nummer och ett antagande är att numrering skedde under senare 

delen av tillverkningsperioden. 

 

Redan från början levererades telefonerna med signaltrumpeter, dvs en liten flöjt av 

ebonit och mässing som användes för att "ringa". Eftersom telefonerna var ständigt 

uppkopplade och inte krävde något batteri signalerades det med trumpeten direkt i 

membranöppningen. Samtidigt som membranet då kom i dallring vibrerade, direkt 

däremot, ett från flöjten nedhängande "lod" vilket torde ha förstärkt oljudet högst 

påtagligt. 

 

Det som ofta glöms bort i skildringar av framgångsrika företag och/eller entrepre-
nörer är medarbetarnas och underleverantörernas roll. I detta fall kan konstateras att 

Ericsson och hans egna instrumentmakare troligen inte svarvade mer än högst någon 

experimentmodell själva. 

 

Den egentlige tillverkaren var nämligen svarvaren M. Ohlsson med verkstad på 

Gamla Kungsbrogatan 23. Redan under den första produktionsmånaden svarvade 

Ohlsson 24 st trästommar till ett pris av Kr 3,25 stycket och totalt levererade han 

276 sådana fram t o m september 1881. 
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Med andra ord verkar det mest vara ha varit spolarna och själva slutmonteringen som 

Ericssons mannar själva tog hand om förutom att hålla samman nätverket av underleve-

rantörer och kunder.  

 
Den mystiska urtelefonen 
 

Fram t o m juni 1880 saluför inte Ericsson någon annan telefonmodell än den här 

beskrivna.  
 

 

Likväl existerar telefoner av denna typ, så gott som exakta kopior, och som har satts i 

samband med Ericsson. På sidan 12 i Hemming Johanssons bok finns t. ex. en bild på en 

sådan "handtelefon, egenhändigt tillverkad av Lars Magnus Ericsson, troligen 1878". 

Hur hänger då detta ihop?   
 

 

 

Naturligtvis ligger det nära till hands att anta att Ericsson själv tyckte det var intressant 

att experimentvis kopiera den tyska telefonen precis som han gjorde med de båda andra 

Siemens-modellerna. Det finns även ett flertal senare andrahandsuppgifter som hävdar 

Telefonens andra huvudbeståndsdel, hästskomagneten, framställdes löpande av sme-
derna C J Carlander o Johan Ericksson på Holländaregatan 25 för inte mer än en 

femtioöring per st. De härdades och smärjlades sedan av A.V. Forsberg i dennes 

verkstad belägen några hus från svarvare Ohlsson.  

På samma sätt levererades i vart fall en del av trumpeterna från Hannovershe Gummi-

Kamm-Compagnie i tyska Hannover som uppenbarligen sålde dessa "Telephon Pfei-
fers" som en standardprodukt. 

Detta innebär att Ericsson av bokföringen att döma inte försålde någon mindre magnet-

telefon med enkel stavmagnet motsvarande Siemens & Halskes första modell från 1877. 

Sådana tyska telefoner kom bevisligen till Sverige då en av Evangeliska Fosterlands-
stiftelsens första telefoner är en sådan med den tyska fabrikens stämplar intakta. Kanske 

hade stiftelsens eldsjäl Henrik Ahlborg beställt den från Ritzaus Bureau i Köpenhamn 

enligt deras annons i Dagens Nyheter den 9 december 1877. 

Först skall allmänt konstateras att enkla magnettelefoner i trä med rak stavmagnet är 

tämligen vanliga i hela den dåvarande industrialiserade världen. De är nästan alltid o-

märkta och svåra att härleda till någon specifik tillverkare. Av allt att döma var det så 

att väldigt många experimenterade med att kopiera Bells uppfinning. Ibland efter för-
laga, ibland bara efter en allmän beskrivning i pressen. En del av dessa har använts för

demonstrationer på t ex skolor relativt långt fram i tiden. Många har säkert gjorts av 

driftiga studenter eller teknikintresserat folk i allmänhet utan någon förhoppning om 

kommersiell produktion. Typiskt för dem är att man sällan återfinner mer än två av 

precis samma tillverkning eftersom upplagan helt enkelt inte har varit större, eller i 

vart fall ytterst begränsad.   

I detta fall är modellen i stort sett exakt lika det tyska Siemens-originalet förutom firma-
märkningen. Båda är svarvade av furu.   
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 tidiga telefonexperiment och tillverkning där Lars Magnus skulle varit delaktig. 

Kanske han inte fann funktionen fullgod och därför aldrig upptog någon produktion 

för avsalu. Istället valde han den senare varianten som kom strax därpå och som var 

så mycket bättre.  

 

Mot detta talar att apparaterna är omärkta och att det finns relativt många av dem 

bevarade, på fd Telemuseum, Tekniska Museet i Malmö, minnesgården i Värmskog 

och hos flera privata samlare. Vissa uppgifter tyder dock på att i vart fall en del av 

privat-exemplaren ursprungligen kommer från Telemuseums parti och att de kommit 

ut på marknaden i relativt modern tid vid de "gallringar" av dubblettexemplar som 

dåvarande museiledning gjorde för många år sedan. Därmed har dessa telefoner tro-
ligen heller aldrig varit i bruk. 

 

Men eftersom ett antal bevisligen tillverkats och Ericsson redan från början använde 

sig av underleverantörer - i detta fall svarvare Ohlsson - borde det ha funnits en de-
bitering från honom (eller någon annan svarvare) för sådana objekt och med en tro-
lig datering före det att Ohlsson började leverera stommar till de större telefonerna. 

Det har jag dock inte lyckats

att återfinna. 

 

Däremot fakturerar svarvare 

Ohlsson i december 1880 ett 

avvikande engångsparti tele-
fonstommar. Det är 50 exem-
plar på en gång vilket är mer
än det dubbla mot vad han

brukar leverera och till det 

betydligt billigare priset om 

2,45 per st. Samtidigt sätter 

han upp en normal leverans av 

24 st stommar till priset 3,25/

st, dvs den vanliga sorten. 

 

 

 

 

 

1. Bilden visar tre enkla magnettelefoner, sk trästampar, med rak stavmagnet. De 

båda yttre exemplaren är stämplade S&H, dvs tyska Siemens & Halske. Firman 

tillverkade modellen med början 1877 och i detta fall har den ena stampen använts 

av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen i Stockholm. Deras telefonlinje lär ha varit en 

av landets i vart fall tre första. Det mellersta exemplaret är omärkt och kommer ur-
sprungligen från fd Telemuseums samlingar. Traditionellt har dessa ansetts vara 

tillverkade av Ericsson "själv" men tyvärr saknas säkra belägg för deras egentliga 

ursprung.  
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Eftersom Ohlssons pris var lägre får man anta att telefonen var mindre och/eller enklare 

men det finns ingen motsvarande försäljning av sådana telefoner så man undrar ju vilken 

sort det var och vad de kom att användas till. En teori är att man i detta sena skede gjorde 

en experimentserie av den lilla uråldriga modellen för något ändamål men inte kom att 

fullfölja projektet. Därmed förblev dessa telefoner omärkta och hamnade så småningom i 

de museala samlingarna till vår nuvarande förvirring. Problemet är bara att Ohlssons parti 

uppgavs vara gjort i lönn - inte furu.  
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Det verkar alltså inte som om någon "urtelefon" gjord av Lars Magnus själv 1878 existe-
rar men det återstår att forska vidare om. Än så länge kan vi bara spekulera och när det 

kommer till kritan är det inte ens säkert att de aktuella trästamparna är gjorda i Sverige. 

Särskilt som vi inte vet exakt hur de amerikanska magnettelefonerna som kom att impor-
teras hit såg ut. Mig veterligt finns nämligen ingen sådan, med verifierbar historia, beva-
rad. 

Det är svårt att skilja de båda 

högra Ericsson-telefonerna 

från den vänstra tillverkad av 

tyska Siemens. Den mellersta 

telefonen från Evangeliska 

fosterlandsstiftelsen är o-

numrerad men har sin signal-
trumpet kvar. Trumpetens

sköra ebonit har fallit sönder

och trumpetens inre mässing-
mekanism blottlagts. Det hög-
ra exemplaret är numrerat 223 

och har använts på TGOJ, 

Grängesberg-Oxelösund Järn-
väg. Apparater av detta slag

såldes ofta just till de spirande

järnvägsbolagen.                                       Se också samma bild i färg på omslagets framsida 

En telefon i valnöt och mässing 

I juli 1880 börjar svarvare Olsson debitera "telefoner i valnöt" för 3,40 per st och plåtsla-
geriet Gundbergska Fabrikens Aktiebolag "mässingtryckningar till telefoner". Samtidigt 

utlevererar Ericsson parallellt med den äldre modellen dessa "telefoner med metallstom-
me". 

Vi talar nu om en magnettelefon sammansatt av en svarvad fot och topp i valnöt. Där-
emellan ett  trycksvarvat och delvis läderklätt skaft i mässing. Ibland förnicklades mäs-
singdelen, ibland bara saponerades den. I stället för justerskruven fanns nu en lös nyckel 

ungefär som uppdragsnyckeln på en äldre väckarklocka men principerna för apparatens 

funktion är helt och hållet densamma och bygger även den på tyska Siemens motsvarande 

förebild frånsett några smärre skillnader.  



 

 Som vi har sett hävdade Lars Magnus själv att juste-

ringen av metallvarianten var tillförlitligare och att 

utseendet var vackrare. För ett par sådana fick kunden 

i regel betala 65 kr medan 55 kr räckte för mot-

svarande trästampar av den äldre modellen i lönn.  
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Även en annan svensk firma, Ericssons fd arbetsgiva-
re Öller & Co i Stockholm, tillverkade denna typ av 

telefon. Eftersom Öller tillverkade även foten i tryck-
svarvad mässing, istället för trä, var hans variant än 

mer snarlik den tyska motsvarigheten. Huruvida Öller 

tillverkade någon annan telefonmodell än den nu om-
nämnda är oklart. I en annons som troligen tillkommit 

i april 1880 säger sig Öller tillverka "Telefoner såväl 

av bästa konstruktion som simplare" vilket möjligen 

skulle kunna innebära att Öller även saluförde en enk-
lare telefon med rak stavmagnet. Några sådana som 

direkt kan härledas till honom finns dock inte bevara-
de så vitt är känt av mig. Omfattningen av Öllers tota-
la tillverkning torde dock inte ha överstigit Ericssons. 

I vart fall vad gäller utseendefrågan är man böjd att 

hålla med chefen. De var vackrare! Inte minst tack 

vare den gulddekorerade skinnklädseln på skaftet som 

troligen utfördes av  P. Herzog´s bokbinderi beläget 

på Malmskillnadsgatan med "de smakfullaste förgyll-
ningar och pressningar" som han enligt den samtida 

reklamen sade sig kunna utföra. I vart fall debiterade 

denne Ericsson 106 klädslar a 75 öre per st. (För öv-
rigt kom den driftige invandraren Peder Herzog´s 

industriella bokbinderi att så småningom bli ett av 

Nordens största med hundratals anställda.) 

Ericssons magnettelefon i val-
nötsträ och delvis läderklätt 

mässinghölje. Blott ett drygt 

hundratal av denna något mer 

påkostade variant kom att till-
verkas innan magnettelefonernas 

korta epok 

Både tillverknings- och försäljningsstatistik tyder på att ca 110 magnettelefoner av 

denna typ producerades jämfört med ca 275 med trästomme i lönn. På så sätt stäm-
mer totalsiffran magnettelefoner väl med den uppgift som firman själv lämnade till 

Klas Sondén några år senare och som därefter flitigt citerats även av andra historie-
skrivare. 

Magnettelefonerna såldes i stort sett alltid som enstaka par och jag har kunnat identi-
fera minst ett 70 tal olika kunder över hela landet. Urmakaren Frans Hörndahl i Lund

 blev efter sin förfrågan en av dem och han kom över ett par magnettelefoner med 

metallstomme i slutet av juli 1881. Som Lundabo var han förstås inte betrodd och 

fick därför betala mot efterkrav men det gick tydligen det också.  



 

 

 

Slutet på början 
 

 

Troligen var det om just detta levererade par som Lunds Veckoblad strax före jul samma 

år i ett beundrande reportage om Hörndahl skrev att: "En oss förevisad telefon, hvars led-
ning sträcker sig från N:o 6 Mårtensgatan till ett hus vid Södergatan, öfverförde de utan 

röstens forcerande uttalade orden med full tydlighet." 

 

Urmakaren sades kunna leverera ett par telefoner inklusive kortare ledning fullt uppsatt 

för 150 kr för att inte tala om ringledningar av många andra sorter.   

Hörndahl hade för övrigt redan på våren 1880 själv annonserad om att han vid sidan om 

handeln med klockor även sålde såväl diverse elektriska apparater som "Telefoner af ny 

konstruktion" och på nyåret 1882 säljer han enligt annons i det nämnda veckobladet tele-
foner "af prima sort" för 25 kr st.Vilken typ av apparater eller tillverkning det då kan ha 

rört sig om är dessvärre ännu oklart men av Hörndahls upprepade annonsering att döma 

ansåg han sig uppenbarligen ha affärsintressen inom branschen och vi skall nog finna an-
ledning att återkomma till honom i framtida artiklar. Till ex hävdas i den dåtida pressen att 

det var Hörndahl som fick uppdraget att bygga telefonnätet i Ystad. 

Annars var Ericssons störste avnämare linjebyggaren C.E. Nilsson som blev känd som den 

som byggde några av de första telefonledningarna i Stockholm. Han köpte ensam, för sina 

egna kunders räkning, minst 35 par varav mer än hälften med metallstomme. De båda 

firmorna Numa Pettersson och Recin o Bratt var även de återförsäljare och inköpte minst 

30, respektive 20 par.  

Det är känt att dessa sistnämnda företag fick telefonerna märkta med sina egna firma-
namn. Troligen är det Recin o Bratts träexemplar som Stockholms Bell Telefon AB salu-
för i sin katalog nr 4 i juli 1882 under benämningen "Magnet-telefon med signaltrumpet 

Siemens & Halskes konstruktion" till priset 30 kr st. Som jämförelse kan nämnas att man 

samtidigt erbjöd "Magnet-telefon, äldsta modell" för det ringa priset 5 kr st. Kanske ett 

restlager av de enkla amerikanska trästampar med vilka allt började, kanske stampar a la 

"den mystiska urtelefonen" enligt ovan.  

 

Inte heller telegrafkommisarien C.F. Bergström i Vadstena kunde få ut någon priskurant 

när han i samma ärende tillskrev den Ericssonska firman i slutet av januari 1883. Man 

ansåg sig ha varit "öfverlupna af göromål" så det tilltänkta tryckalstret hade inte blivit av. 

Och "efterfrågan af enkel magnettelefon har länge varit så obetydlig, att vi redan för om-
kring 1 år sedan upphörde med tillverkningen af sådana; dock är troligt att denna åter 

upptages när tiden sådant medgifver."  

Endast kort tid därefter sägs dock i ett par andra brev att man visserligen hade "åtskilliga 

på lager af äldre sorter" men att man "önska framdeles hålla oss blott till det nyaste och 

bästa" Samtidigt döms den gamla tekniken ut med att "Detta är dock den äldre och myck-
et ur bruk komna anordningen. Trumpet har icke någonstädes vunnit sympati". Uppenbar-
ligen gällde det att föra in kunderna på ett modernt spår med bättre men dyrare utrustning.
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Men likväl tyckte han sig, med facit i hand, kunna konstatera att mikrofonsystemet 

var bättre och att det var det som allmänheten till slut fattat "större sympati" för. 

 

Någon priskurant utgav den "öfverlupna" firman som vi väl vet inte förrän i juni 

1886. Däremellan hade dock mycket hänt, men det är en helt annan historia som 

jag med herrar redaktörers medgivande hoppas kunna få återkomma till. 

 
Tomas Söderblom 
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Magnettelefonernas saga var nu redan all och i ett brev till Telefonföreningen i 

Gävle den 31 oktober 1883 sägs att: "den stora sorten (Siemens & Halskes system) 

tillverka vi ej numera. Blott en sådan finnes i lager och den skall vi justera och 

sända Eder" Så skedde uppenbarligen också för samma dag debiteras föreningen 

25 kr för denna apparat. Någon tillverkning hade av allt att döma inte skett sedan 

höstmånaderna 1881 och den här återgivna ströförsäljningen fick klaras av genom 

inkomna returer eller gamla lagerexemplar. Den 14 januari 1884 sänder man slut-
ligen en magnettelefon gratis till en apotekare Ekholm i Ramnäs med orden att: 

"Detta är troligen den sista vi hafva qvar af denna sort, och anhålla att få lemna 

samma utan att debitera något derför." Och ett par månader därefter får en annan 

kund höra att just "Apothekare Ekholm fick den sista vi hade." 
 

Senare hänvisar man enstaka spekulanter till Öller som uppenbarligen fortsatte sin 

tillverkning under längre tid och i juli 1884 sålde Ericsson helt sonika en apparat 

av konkurrentens fabrikat till Skånska Cementaktiebolaget i Malmö med den kon-
kreta ursäkten att man inte längre tillverkade egna.  
 

Ericsson reparerade emellertid enstaka begagnade exemplar långt in på 1890-talet.  

Troligen mest för att hjälpa gamla kunder och affärsvänner som till ex linjebyggare 

Nilsson. 

 

I ett slags slutomdöme skrev chefen själv att det under åren 1878-80 "arbetades 

med stor ifver på detta system", att det var Siemens & Halskes magnettelefon "som 

fick största användningen" och att " Fördelen med enbart magnettelefon är påtag-
lig, ty man slipper då de ömtåliga mikrofonkontakterna och dertill äfven ifrån mik-
rofonbatteriet, derför ha vi hyllat systemet".  

 

Sammanfattningsvis hade de ca 380 Ericssonska trumpettelefonerna alltså tillver-
kats under perioden från och med hösten 1878 till hösten 1881 i två modeller, och 

dessa som mer eller mindre rena kopior av tyska apparater. Trämodellen i lönn 

kom att bli den vanligaste och det allra mesta av arbetet utfördes av underleveran-
törer, något som säkerligen bidrog till verksamhetens förtjänst och snabba expan-
sion.  



 

TELEFONSPEX & SEX 
 

 

Den svåra delen av uppdraget blev att få till en utrustning som med hyfsad ljudkvalité 

kunde spela upp de aktuella vitsarna oavbrutet, dygnet runt. Det enda som fanns att 

tillgå var LM Ericssons telefonsvarare, en konstruktion från tidigt 50-tal, slitstark, 

men med en bedrövlig ljudkvalité. Via kontakter med folk på SÄPO fick jag låna ett 

par utrangerade bandspelare av märket Tandberg (”skolbandspelaren”) som faktiskt 

tidigare använts för telefonavlyssning. Dessa hade bra ljudkvalité men kunde givetvis 

inte användas som telefonsvarare. Genom en kombination av dessa två apparater 

kunde jag efter en hel del experimenterande få till en någorlunda ljudkvalité på 

telefonsvararen genom att utnyttja bandspelarens högfrekvensförmagnetisering till 

inspelning av telefonsvararens ljudskiva. Normalt spelade man in denna med 

likströmsförmagnetisering vilket var främsta orsaken till den dåliga ljudkvalitén. 
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I samband med Povel Ramels bortgång i början av juni drog jag mig till minnes ett 

ganska udda uppdrag på Televerket hösten 1964. Vid den här tiden höll AB Knäpp-
upp till på Ideon ( f d Odeon ) vid Brunkebergstorg i Stockholm med revyn ”Nya  
ryck i snöret”, och någon fick idén att engagera verket i en reklamkampanj som fick 

namnet ”Dagens vits”. 

Hur kontakten togs vet jag inte, men antagligen var manuella avdelningen inblandad. 

Jag fick i uppdrag att ansvara för inspelning av vitsarna och även konstruera utrust-
ningen för att spela upp dessa i telefon. Ett gruppnummer – 22 72 60 valdes ut för 

ändamålet och kopplades ihop med en reläutrustning så att ett större antal påringande

samtidigt kunde lyssna till ett och samma meddelande. 

 

Torsdagen den 1 oktober kom så knäppuppfolket till vår lilla ljudstudio på Jakobs-
bergsgatan som annars användes till inspelning av just LM:s telefonsvarare: Povel 

Ramel, Martin Ljung, Lars Ekborg, Sune Mangs, Stig Grybe, Beppe Wolgers med 

flera. Det blev en riktigt rolig inspelning med många omtagningar på grund av allt 

spånande och skrattande. För mig personligen var ju detta också en riktig höjdare 

eftersom jag sedan länge varit en stor knäppupp-fan. 

Tisdagen 6 oktober skedde vits-premiären och det blev en riktig succé: folk ringde i 

sådan mängd att Grupp22-stationen gick på knä. Knäppupp hade annonserat i dags-
pressen och så var det ju nyhetens behag: något liknande hade mig veterligen inte 

gjorts förut. Det enda som man kan jämföra med tidigare var när Lennart Hyland i 

sina program uppmanade folk att ringa i samband med olika aktiviteter. Då var det 

station Östermalm som fick ta stöten. 

Trafiken till vitsandet tog sig sådana proportioner efter ett tag att flera företag och 

institutioner i samma del av stationen blev lidande: det blev nästan omöjligt att 

komma fram till dessa. Dessa problem gjorde att vi rätt snart blev tvungna att 

begränsa trafiken till icke kontorstid, vilket hjälpte temporärt. 



 

 

 

 
Ny Kobra 
 

Under hösten har Telia lanserat 

en ny telefon med namnet  ”Telia 

Kobra”. Formgivningen står 

”Myra Industriell Design AB” för 

och det är ingen hemlighet att 

man hämtat inspiration från den 

klassiska Ericofonen. Telefonen 

har inbyggd nummerpresentatör 

och finns i färgerna rött och svart. 

Priset ska enligt uppgift vara 499 

kronor. 

 
Fredrik 

17 

 

Senare under hösten gjordes flera inspelningar med delvis nya röster.  

Efter en tid gjordes en fortsättning på telefonvitsandet i form av något som fick nam-
net ”Dagens fräckis”, bland andra Åke Söderqvist medverkade. Om vitsandet var 

Stora sjöfallet blev fräckisarna rena Niagara. Svenskarnas behov av fräckisar verkade 

obegränsat och ändå var dessa synnerligen oskyldiga efter dagens mått. 

Trafiken på gruppstationen drabbades så hårt att man blev tvungen att lägga ner hela 

verksamheten när den gick som bäst. 

En liknande verksamhet pågick en kort tid på 1970-talet då tidningen FIB-Aktuellt, 

”Fibban”, lät utvikningstjejerna presentera sig själva via telefon. Det hela var så pass 

oskyldigt att lyssnarintresset svalnade efter en tid och det hela avsomnade. 

På mitten av 1980-talet blev vi uppmärksammade på liknande trafikstörningar som 

vitsandet gav upphov till 20 år tidigare, denna gång på station Söder. Det visade sig 

vara ett porrtidningsförlag som via ett par vanliga abonnentnummer och telefonsvara-
re lät utvikningstjejer stöna och ha sig. Telefonnumren publicerades i anslutning till 

utvikningsbilderna i Kontakt-Express och Aktuell Rapport och eftersom endast en 

påringande i taget kunde betjänas av respektive nummer blev det totalt kaos i det 

500-tal där numren låg. Det här var alltså på AGF-tiden, salig i åminnelse. 

Vi på Tit, som det hette då, fick så att säga legalisera snusket genom att bygga ihop 

en utrustning med den då ganska nya utrustningen SAM-SVAR kombinerad med 

kassettbandspelare. Denna anslöts till två gruppnummer på nya AXE-station City på 

Jakobsbergsgatan och man fick därigenom helt andra möjligheter att klara trafiken. 

Den här tjänsten pågick fram till mitten av 90-talet och avsomnade gradvis, säker-
ligen på grund av att det hela blev ganska tjatigt till slut och tjejerna var definitivt 

bättre på att posera än stöna med finess! 

Dag Unevik ur minnet 15 augusti 2007 



 

Transittrafiken eftersökt. 

 

 Den ursprungliga prismodellen baserades på dels telegrammets längd och dels det 

överbryggade avståndet och beslutades internationellt i Brysselkonvensionen 1858. 

  

    - 20 ord        21 – 50 ord         51 – 100 ord 
Zon 1,         -10 geogr mil   20 groschen      40 groschen        60 groschen 

Zon 2, 10 – 25 geogr. mil  40 groschen      80 groschen      120 groschen 

Zon 3, 25 – 45 geogr. mil  60 groschen    120 groschen      180 groschen 

Zon 4, 45 – 70 geogr. mil  80 groschen    160 groschen      240 groschen 

etc  
 

Det kunde bli ordentliga porto för telegram som gick långa vägar. Varje lands telegrafnät 

skulle ha sitt del för transiteringen. Tjugo ord mellan Stockholm – Berlin blev därför 

först svenskt porto till gränsstationen i Helsingborg, sjökabelporto över Öresunds, danskt 

transitporto till gränsstationen i Hamburg, preussiskt terminalporto till Berlin. Och det 

lockade många att söka efter alternativen.  
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Läste i Ny Teknik under hösten hur de svenska planerna att tillåta försvarets Radio-

anstalt avlyssna all transittrafik från och med nästa år redan har givit resultat. Son-
era håller på att utrymma all finsk teletrafik från Sverige och svenska servrar, och 

andra operatörer är fullt igång med att göra sammaledes. Man kan naturligtvis dra 

paralleller med hur transittrafiken betraktades i telegrafens början. Då var den en 

välkommen delfinansiär för driften av telegraftjänsterna. Såväl svenska regeringen 

som Telegrafverket gjorde då allt de kunde för att locka till sig internationell transit-
trafik. Och så gjorde alla andra länder och telegrafoperatörer också. En liten åter-
blick kan väl vara skojigt. 

Svenska telegrafnätet har ju sin början i 1853 i förbindelsen Uppsala-Stockholm, men 

redan året därpå tecknades avtal med danska staten om trafik via kabel i Öresund. 

Trafiken togs i drift nyåret 1855 och därmed nådde telegram från Sverige även 

telegrafnätet på kontinenten. En dansk förbindelse Helsingör-Hamburg var nämligen 

öppnad redan i februari 1854. Den svenska delen av nätet var en linje Stockholm-

Uppsala-Örebro-Göteborg-Helsingborg-Malmö. Och den kompletterades med 

förbindelse till Norge över gränsorten Kornsjö i juni 1855. Direkttrafik med Finland 

och Ryssland startade 1860 när linjen till Haparanda blivit klar. Därmed blev 

transittrafik möjlig i flera olika konstellationer. 

Hur transisttrafik skulle hanteras och taxeras bestämdes främst av två faktorer: Prismo-
deller som förhandlades fram på internationella konferenser, och hur olika internatio-
nella telegrafförbindelser byggdes av antingen statliga operatörer eller av privata bolag.

  

   

Svenska Telegrafverket kunde t.ex. inledningsvis räkna med transitintäkter för trafik 

mellan Norge och kontinenten. Men även mellan Finland, Ryssland och Norge respek-
tive kontinenten.
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Svenska Telegrafverket ville sänka sina utlandskostnader med en direktkabel till 

Preussen, och det motsatte sig Danmark naturligtvis. De skulle förlora transitintäkter. 

På motsvarande sätt hotades svenska transitinkomster från norgetrafiken av en direkt-
kabel mellan Norge och Danmark. Därmed tvingades svenska telegrafverket sänka 

transitportot för de norska telegrammen och Danska Telegrafverket tvingades sänka 

sitt transitporto till kontinenten. Men båda kablarna blev utlagda.  

Ännu större blev konkurrensen då ett privat bolag, Det Store Nordiske Telegrafsel-
skab med danska, norska, engelska och ryska aktieägare, lade ut en kabel mellan 

England och Danmark och en annan mellan Danmark och Ryssland. Svenska 

regeringen avtalade då 1865 med Det Store Nordiske om att de även skull lägga en 

kabel över Ålands hav, mot att man delade på transitportot.  Därmed lyckades man 

åtminstone behålla en del av transittrafiken mellan Ryssland och Europa. Man 

föreställde sig att de skandinaviska telegrafisternas bättre språkkunskaper skulle vara 

en styrkefaktor i konkurrens med preussiska telegrafisterna, som ju också kunde ta 

hand om telegramtrafik mellan västra Europa och Ryssland. Speciellt intressant 

verkade detta projekt genom att Ryska telegrafnätet började sträcka sig allt närmare 

Berings sund och därmed även USA. Detta skulle kunna bli en ordentlig ökning av 

transittrafiken mellan Europa och Amerika, men sådana planer stupade på att äntligen

 atlantkabeln mellan England och New Foundland blev en framgång 1866.  

Hur gick det då för svenska intressen med transittrafiken och inkomsterna därifrån? 

Jo, åtminstone inledningsvis var de överenskomna transittaxorna högre än många 

inrikestaxor, speciellt genom att utlandstelegram gick mycket längre sträckor än de 

inrikes gjorde. Men konkurrensen om trafiken gjorde att både trafikmängden och 

inkomsterna varierade betydligt år från år. Transittrafiken växte naturligtvis i takt 

med att det internationella nätet växte. Det blev allt fler att nå per telegram. Även

då telefonen började slå igenom vid slutet av 1800-talet fortsatte internationella 

telegramtrafiken växa, långdistanstelefoni var inte en teknisk sinnekur vid den tiden.  

En ny internationell konferens om taxor hölls i Paris 1865, och där tog man bort alla 

zon-beräkningar i transit-taxorna. Varje land skulle få sätta en högsta transitporto 

som bestämdes av det geografiska utbredningen av telegrafnätet. Nu blev det en in-
tensiv tävlan om att minimera antalet länder man skulle passera för de internationella 

telegrammen. I vårt närområde figurerade många förslag på sjökablar mellan länderna

i Europa och över Atlanten. Likadant blev det även på andra platser i världen. 

Direktkabeln mellan Norge och Danmark 1868 sänkte direkt transittrafiken på ett år 

från 60 000 till 50 000 telegram, och när Norge 1870 fick direktkabel till England 

minskade transiteringen ytterligare med 10 000 telegram. Men samtidigt skapade Det 

Store Nordiskes kabel över Ålands hav en ny transittrafik med Ryssland som växte 

från 12 000 telegram 1870 till 32 000 telegram 1874. Därtill kom transittrafiken till 

centraleuropa över tysk-lands-kabeln. Så totalt växte transittrafiken mellan 1860 och 

1880 från 15 000 telegram till 90 000. 

Leif Kindahl



Auktionskommissarie?? 
 

 

Våra medlemmar har varit ute och upplevt Sverige under sommaren 
 

 

Ett par bilder visar linjens utseende och stolpmärkningen med stolpens byggnadsår, 

1931. ”Tidens väg”, som den kallas, ligger i södra Gästrikland.  
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Det är klart att vår förening behöver ha en sådan. 

En som kan bistå oss alla i en viktig del av verk-
samheten. Känner du dig manad, eller vet du nå-
gon kamrat som skulle passa?  Stå upp, grip tele-
fonen eller öppna din kära datamaskin och ring 

eller skriv ett e-brev till    Henrik Lundin,   tel.  

08-754 33 47  el. 070-289 15 43,   

email: henrik.r.lundin@telia.com  

Nyblivne medlemmen Raimo Kultala har sett 

att ”Efter länsväg 272 mellan Sandviken och 

Gysinge (närmare bestämt mellan bya-
rna Bastfallet och Österbor) finns fortfarande 

en bit blankledning kvar, som är tagen ur 

trafik i samband med övergången till AXE-

teknik under senare delen av 1990-talet. 

Linjen är ovanligt omfångsrik för att 

ha varit i drift till så sent datum, hela åtta fyr-
skruvar finns som mest. Riksantikvarien i 

Gävleborgs län vill bevara linjen, men vill

att Telia ska stå för kostnaderna.” 

I Klintehamn på Gotland fanns det telegraf under perioden 1868-1886 för att betjäna 

skeppsfarten med export av trävaror, kalk och tjära till Tyskland. Därefter tog telefonen 

över kommunikationerna. Men huset finns kvar och även dörren med telegraminläm-
ningsluckan mellan allmänhetens rum och expeditionslokalen. Frågar du snällt på Södra

Kustvägen 3 får du säkert själv se det. Bilderna ger vyn 

när du till vänster från entré-dörren går in i allmänhetens 

rum och en närbild på luckan ur expeditionens perspektiv.

Till höger vid entrén bodde då postexpeditören. En hem-
bygdsforskare som upplevt telegraftiden som barn berättar

 att när han besökte sin lekkamrat, 

telegrafist -sonen Eskil, har han sett 

telegrafbatterierna på vinden. ”Det 

var en massa glasburkar med sina  
kol- och zinkstavar. Syran i burkarna

utvecklade en sur, skarp lukt, som 

kom ögonen att tåras.” 

 (August Lindqvist: Klinteminnen)

Leif Kindahl  



JULTÄVLING 
 

Minns du jultävlingen i Phonetiken nr 3 – 2005? Här kommer en ny chans att 

identifiera telefoner och friska upp matematikkunskaperna: 
 

Som du säkert känner till är gamla telefoner normalt förknippade med någon form av 

artikelnummer. Exempelvis hade Televerkets Dialogtelefon artikelnummer A 002 

9860, där de sista tre siffrorna 860 var telefonens avkortade artikelnummer (AKA-

nummer). 
 

 

En vinnare kommer att lottas fram bland de rätta svaren. Vinsten är återigen en 

telefon. Rätt svar och namnet på vinnaren kommer att publiceras i nästa nummer av 

Phonetiken.  
 

Lycka till! 
 

Fredrik 
 

TELEFON = (A + B – C – D) x 10 
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I nedanstående bilder ser du fyra telefoner som samtliga har funnits i Televerkets 

sortiment och som alla har tresiffriga AKA-nummer. Om du kan lista ut vilka dessa är 

summerar du de två första telefonernas AKA-nummer och drar sedan ifrån de två 

andra telefonernas AKA-nummer från summan. Det tal som sedan blir över multipli-
cerar du med 10 och får därmed fram sifferbeteckningen på en femte telefon. Vet du 

vilken telefon vi söker skickar du resultatet med e-post till kassor@stsf.org eller med 

vanlig post till STSF,  Box 101,   123 22 Farsta. 
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Har någon information om denna telefon? 
 

Tommy Widerlund har hittat den här apparaten som han inte sett  tidigare och undrar 

nu om det finns någon bland  Phonetikens läsare som kan hjälpa till med  information 

om apparaten eller tillverkaren,  Magnophone i Stockholm. Du  kan kontakta Tommy 

på adressen  twiderlund@gmail.com  eller via telefon 018—42 92 86 

Upprop.  
 

Medlemmarna uppmanas att annonsera mera i Phonetiken.  

Bifogad bild visar ett urval av de verktyg en vänlig medlem i föreningen skickade 

till mig, efter att ha läst följande annons i Phonetiken nummer 1, 2007.  
 

 

Verktyg av alla sorter stämplade med någon av televerkets symboler. Även verktygs-
väskor, etuier och lådor använda inom televerket, både tomma och fullt utrustade.  

Mats Andersson 0225-61122, e-post kruthus@telia.com  

Prova själva. Ni ser att det kan bli napp.



Telefoniststol,  2 olika. En med hylla för handväskan! . 

Henrik  08 – 754 33 47 
 

Ericssons historia 3 band (blå omslagen)  

Telefon o Telegraf  2 band. Många trevliga bilder och text 

från Telegrafverkets uppbyggnad under 30-talet även 

många bilder på anställda på olika orter från den tiden. 

Fina skinnryggar!  För mer info ring.  
 

Denny  036-70400 
 

Diverse telefoner säljes. Se bilder nedan 

Anders  Zakrisson 0322-51658 
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Verktyg av alla sorter stämplade med någon av televerkets symboler. Även verktygs-
väskor, etuier och lådor använda inom televerket, både tomma och fullt utrustade.

Mats Andersson 0225-61122, e-post kruthus@telia.com 

 

Tekniska meddelanden, årgång: 1921-23, 33 samt 46-48.  

TELE, årgång: 1965-69, 71, 72(nr. 4), 77(nr. 4), 82(nr. 2).  

Ericsson Review, årgång: 1945 och tidigare, 48, 55, 71 och senare.  

Linjer som länkar, Einar Malmgren.  

Teleskolan 100 år, Einar Malmgren.  

Svenska Telegraf Verket 1853-1903, Minnesskrift enligt nådigt bemyndigande utg. af. 

Kungl. Telegrafstyrelsen, Stockholm 1903.  

Svenska Telegrafverket, Historisk framställning, del VII, Från myndighet till bolag 1966-

93, Sven Lernevall & Bengt Åkesson.  

Raimo Kultala,  026-25 21 65   epost: martti.kultala@swipnet.se 



6 år – redan intresserad av tele! 
  

Under barndomens otaliga bilutflykter med föräldrarna satt jag och tittade på 

telefonstolparna vid vägkanten.  Speciellt var det blankledningarna som fångade min 

blick, som fortfarande var ganska vanliga i slutet av 60-talet och i 70-talets början. Jag 

lärde mig tidigt hur alla detaljer såg ut och kunde återge dessa i teckningar. Vid 

fotograferingstillfället var jag 6 år och jag visste redan då bl.a. att trådarna hörde ihop 

parvis samt att paren i sin tur bildade en kvadrat. Bara en detalj hade mina ögon inte 

hunnit registrera då – skruvningen. Det skulle gå något år till innan intrycket av oreda 

hos trådarna skingrades och skruvningen uppenbarade sig för mitt sinne.  

Dessa upplevelser från barndomen har starkt bidragit till att mitt teleintresse har 

fokuserats på transmissionsteknik och linjebyggnad. 
 

Raimo Kultala 


