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Omslagets bild
 
fick jag efter ett rop på hjälp! Det är ibland 
svårt att få till en bra bild till omslaget på 
Phonetiken. Har du en bild som du tycker 
skulle passa så skicka in den till under-
tecknad. Jag drömde om en Pagod klädd 
i nysnö men det är ju hopplöst här i Stock-
holmstrakten. Är det någon av Phonetikens 
läsare som har möjlighet att fotografera en 
Pagod i vinterskrud så skulle jag bli glad. 
Även en bra bild på din favorittelefon 
emottages tacksamt. Årets bild kompon-
erades av vår kassör, Rustan. 
Ett stort TACK för den.
     
Redaktionen.
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Ordförande orerar

I förra numret skrev jag om årsmötet och punkten övriga 
frågor som genererade ett ovanligt stort utbud propåer 
till föreningens fromma. Styrelsen har tagit sig an den 
digra listan vid flera möten under hösten, sorterat förslag, 
identifierat ansvariga samt ansatt tider. Webben gav helt 
klart mest förslag och de har nu prioriterats och 
strukturerats i sedvanlig ordning, alltifrån ”städning” 
till en avancerad databas med text och sökbara bilder. 
Det första som kommer är Phonetiken i pdf-format, 
ett projekt som nu drivs av Rustan. Läs mer om det 
på annan plats i tidningen. Annat internetorienterat är 
föreningen på Facebook (drivs av Terje) och Youtube 
(Rustan och Tommy). 

Vi har även diskuterat förslag på hantering av reservdelar och bokprojektet. Det först nämnda vill 
vi gärna ha fler idéer på förslag till sådant vi kan nyproducera och även subventionera. Bokpro-
jektet är lite större och för att klara det behöver vi någon som kan hålla ihop det projektet, att 
kalla till möten som kan köras på telefon, att fördela arbetsuppgifter och hålla ihop helheten. Som 
ni förstår mäktar inte styrelsen med den uppgiften utöver vad vi redan driver. Vi hoppas därför 
att någon eller några av er ställer upp för föreningen och tillsammans med de som redan frivilligt 
anmält sig som skribenter och redigerare, ska höra av sig till mig eller någon annan i styrelsen.

Vi tackar Ole för ett väl planerat och genomfört höstmöte och när vi nu lägger den trevliga hän-
delsen i minnenas bank börjar vi direkt ta tag i kommande årsmöte. Vi har valt och vrakat bland 
de kandidatplatser vi har och fastnat för två alternativ. Båda ligger i södra delen av Sverige, en 
skaplig bit söder om mälardalen. Kallelse kommer i nästa Phonetiken som har planerad ut-
givningsdag den 11:e mars och antagligen blir mötet av en lördag i slutet av april eller början av 
maj.

På det personliga planet har jag som anställd på Ericsson AB och Affärsenheten Networks (Ra-
diodelen) blivit som ni kanske noterat i media, informerad om en kraftig personalnerdragning. 
Ca 10 % av personalstyrkan ska lämna företaget och det innebär en mycket kraftig reduktion som 
påverkar väldigt mycket, vilka produkter som skall utvecklas var och så vidare. Inget kommer 
att vara förhandlat och klart förrän tidigast i mars nästa år. Ericsson sällar sig till andra storföre-
tag som SAS och Volvo, men det är väl den här tidens tecken. Ibland full fart framåt och ibland 
nästan stopp.

Mitt engagemang i förnicklingsäventyr har som jag tidigare indikerade, resulterat i dels ett nytt 
försök med ny syra och dels en artikel minsann. Läs mer om det äventyret i denna tidning.

Tommy  Sundgren
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Kassörens koll

Snart kommer den bistra nyårsnatt då klockan ringer mot 
rymdens norrskenssky och markens snö. Då kommer 
kassören att ringa in det nya och ringa ut det gamla och, 
i årets första skälvande minut, slå igen pärmarna på det 
gamla årets bokföring.

Sedan länge kan vi glädjas åt föreningens stabila ekonomi. 
Prognosen för vår penningtillgång vid årsskiftet är 
ca 43 tkr, medräknat alla de debet- och kreditposter som 
hänför sig till 2012. Närmare 4 tkr inflöt vid auktionen 
och loppmarknaden under höstmötet i Linköping. 
Vi fick då dessutom en ny medlem, Per Berglund (Farsta) 
som hälsas varmt välkommen i vår krets. Som föreningens 
yngste medlem bromsar han något den galopperande förgubbningen. När detta skrivs (23 nov) 
är antalet medlemmar 171 varav 6 är föreningar och museer.

Vad är väl mer naturligt inför ett nytt år än att tänka tillbaka på flydda tider? Minns du att 1950 
var året då Koreakriget bröt ut, kung Gustaf V avled, samhället Surte rasade ut i Göta Älv och 
Ingrid Bergman gifte sig med Roberto Rossellini?  Det var året då inte bara telefonapparat BC 
560 i svart eller benvitt såg dagens ljus utan dessutom flera spädbarn som långt senare skulle bli 
medlemmar i STSF. Faktum är att genomsnittsåldern för STSF-medlemmar (begränsat till de 
som syns i den svenska folkbokföringen) är drygt 62 år. Det manar till eftertanke om behovet av 
återväxt i vår förening, eller hur?
 
Helt traditionsenligt är till årets sista nummer av Phonetiken bifogad fakturan för nästa års 
medlemsavgift. Ett bra sätt att inte glömma att betala är att göra det omedelbart. Och till sist 
ytterligare ett råd: Ett medlemskap i en förening är bekvämt att ge bort som julklapp till en vän. 
Man slipper köa i butik och slipper slå in i paket.

Rustan Gandvik

Phonetikens utgivningsplan 2013

Nr 1 Manusstopp 17 februari.   Utgivningsdag 11 mars.
Nr 2 Manusstopp 19 maj.   Utgivningsdag 10  juni.
Nr 3 Manusstopp 25 augusti.  Utgivningsdag 16 september.
Nr 4 Manusstopp 24 november.  Utgivningsdag 16 december

Henrik Lundin
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Phonetiken på STSF-webben

Sedan länge finns önskemål om att äldre nummer av Phonetiken skall vara tillgängliga på vår 
webbplats. Det är en smått fantastisk uppsjö av telehistoriskt vetande som är samlad i de hittills 
publicerade 65 numren om totalt cirka 1350 sidor. Man känner en djup tacksamhet inför 
Phonetikens redaktörer som genom åren har varit Thomas Floreteng (1994-1999), Mikael 
Tegnér (2000-2005), Ove Svensson (2005-2010) och därefter Sollentuna Offset & Digital-
tryckeri i samarbete med Henrik Lundin. För läsaren är de flitigaste skribenterna i Phonetiken 
välkända men kanske man inte anar att genom åren har drygt 70 personer - varav de flesta är 
eller varit medlemmar - bidragit med texter. 

Tack vare idogt skannings- och redigeringsarbete av Jari Ruotsalainen och Leif Kindahl 
(årgångarna 1994-2003) samt undertecknad (årgångarna 2004-2012) bör nu samtliga nummer 
i pdf-format finnas att läsa på STSF-webben och att hämta hem. Sänd också en tacksam tanke 
till ordförande Tommy som designat webbpresentationen. ”Samtliga nummer” är dock inte 
helt korrekt eftersom vi väljer att lägga ut nya nummer först efter 2 år. Du som medlem skall 
givetvis ha den fördelen - jämfört med alla andra - att få tillgång till senaste nytt vilket du har 
genom pappers-Phonetiken som du får via ditt medlemskap. De väsentligaste av de bilagor som 
medföljt de tryckta versionerna av Phonetiken medföljer även pdf-versionerna med undantag för 
en del inaktuella alster samt medlemsmatriklar och annat som faller under personuppgiftslagen. 
Beroende på sidantal, text- och bildkvalitet, bilagor mm är storleken på pdf-filerna från knappt 
2 till drygt 9 MB per utgåva.

En stor fördel med pdf-utgåvorna är att texten är sökbar vilket förenklar letandet efter just den 
information man eftertraktar. I detta sammanhang vill jag dessutom rekommendera Leif 
Kindahls utmärkta index över Phonetikens artiklar som nu också publiceras på webbplatsen.

Med hjälp av editeringsverktyg för pdf är det lätt att klippa ur texter och bilder. Enligt vår policy 
för upphovsrätt får text och bild som är publicerad i Phonetiken ej användas utan tillstånd av 
respektive författare. Smärre textutdrag får dock göras förutsatt att Phonetiken anges om källa.

Mycket läsnöje!
Rustan Gandvik

De första hyresgästföreningarna bildades i början av 1900-talet för att kämpa för 
hyresgästernas rätt i konflikter med hyresvärdarna.
Den första hyresgästföreningen som fortfarande finns kvar bildades i Nynäshamn 1915. Det var 
missnöjda hyresgäster vid Telegrafverkets bostäder som samlades till möte. Bostäderna var då-
liga och hade varken el eller vatten, men desto mer råttor och annan ohyra. När värden vägrade 
göra något åt problemen beslöt de boende att gå samman i en hyresgästförening och försöka få 
till en förändring.

Kenneth Svensson



Blankledning i miniatyr

För drygt sju år sedan köpte 
jag en sommarstuga i mina 
hemtrakter. Därefter har 
tanken på att uppföra en 
blanktrådslinje i miniatyr-
utförande på tomten mognat 
sakta men säkert. Material-
anskaffningen hindrade mig 
dock länge från att för-
verkliga drömmen. Först så 
sent som förra hösten föll de 
sista pusselbitarna på plats 
och jag kunde gå från ord 
till handling.

Från första stund har jag varit medveten om att linjen knappast kunde ges ett autentiskt utseende. 
Därvidlag har isolatorerna inneburit den största stötestenen. För ändamålet har en isolatortyp, 
vilken i folkmun kallades för porslinsknopp, och som förr bl.a. användes till elinstallationer in-
omhus samt elstängsel fått agera som lämplig ersättare för äkta vara. Problemet har varit att hitta 
dylika av samma utseende och storlek i tillräcklig mängd. Av en lycklig slump har jag dock fått 
tag på ett större parti som uppfyllde fordringarna.

”Knoppen” ska normalt monteras medels genomgående skruv eller spik. Detta förfaringssätt ville 
jag dock undvika om det gick. Lyckligtvis visade sig fästhålet vara något koniskt och smalna av 
nedåt. Därigenom gick det att fästa isolatorerna på isolatorpinnarna, som är gjorda av gängad 
stång med M6-gänga, med hjälp av isolatorhylsor av krympslang. Dessa kunde ges en konisk 
form genom att isolatorerna ”påskruvades” medan krympslangen ännu var varm efter krymp-
ningsprocessen. En mutter på undersidan av isolatorn hindrar densamma från att glida ned längs 
isolatorpinnen i händelse av att friktionen mellan krympslang och isolator inte är tillräcklig.

Efter att isolatorfrågan var löst drabbades jag av beslutsvånda kring vilken linjetyp jag skulle 
bygga. Valet stod mellan att skruva ledningarna, som man gjorde här i Sverige, eller att 
transponera(korskoppla) dessa i likhet med mina minnesbilder från Finland. Av en händelse 
fick jag tag på ett transponeringsschema för en ledningstyp, som användes för parallelldrift av 
12-kanaliga bärfrekvenssystem (BF). När jag såg de intressanta mönstren överkorsningarna av 
trådarna bildade i stolparna var frågan löst – jag skulle bygga en modell av en linje för BF-drift 
med fullt utbyggd stolpprofil, vilket innebar hela 16 ledningspar fördelade på fyra 8-pinnsreglar.

Näst efter isolatorerna åstadkom stolparna störst huvudbry ur anskaffningssynpunkt. Saken är 
den att impregnerat rundvirke inte finns tillgängligt i bygghandeln, åtminstone inte i dessa trakter. 
Jag har därför varit inne på att använda grova järnrör (järnstolpar har förekommit utomlands) 
eller i nödfall trädstammar från stugtomten som ersättningsmaterial. 
Det sistnämnda alternativet hade jag tänkt rötskydda nödtorftigt med hjälp av tjära. 
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Stolpfrågan fick sin slutgiltiga lösning så sent som föregående sommar då en handelsträdgård i 
stan till min stora glädje hade införskaffat ett parti impregnerade trästörar i någotsånär passande 
längd och lämplig grovlek.

När väl stolparna var införskaffade gällde det att ordna fram övrigt material. Det sista inköpet 
av mera svårtillgängligt material gällde reglarna och valet stod mellan järn eller trä. Då impreg-
nerat virke i klena dimensioner inte heller finns tillgängligt i vanliga bygghandeln och jag sedan 
tidigare kände till en firma i Gävle som säljer obearbetade stålprodukter gick järnet segrande ur 
striden. Genom att använda mig av vinkeljärn av klen dimension (20×20×3mm) kunde jag ge 
reglarna ett tämligen realistiskt utseende.

Den aktuella linjetypen i så omfångsrikt utförande som min modellinje användes för fjärrförbin-
delser och borde ha trådar av koppar eller alternativt s.k. bimetalltråd av koppar och stål. Av 
dessa två alternativ finns bara koppartråd i glödgat utförande, som är alltför mjukt, tillgängligt 
i handeln. Jag blev därför nödsakad att använda galvaniserad ståltråd som ersättningsmaterial. 
Ståltråden har dock den fördelen att den bör vara mindre eftertraktad i kriminella kretsar. 
”Utdansningen” vållade vissa bekymmer då den inköpta tråden var hårt hoprullad och tråd-
varven hade blivit ”inpräglade” i tråden. Lösningen var att sträcka tråden genom att dra den-
samma genom händerna i flera omgångar. Trots detta kvarstod viss krokighet, vilket vanpryder 
linjen en aning.

I princip är modellinjen byggd i skala 1:3, men i praktiken har otaliga kompromisser både uppåt 
och nedåt varit nödvändiga för att jämka ihop motstridiga krav. Den största eftergiften från en 
enhetlig skala betingades av det faktum att jag ville ha med alla transponeringsvarianter som 
förekommer i transponeringsschemats grundmönster, varför fem stolpar och fyra mellanliggan-
de spann måste få plats på stugtomten. Av denna anledning fick jag krympa ihop stolpavståndet 
till 10m från 16,7m, som det egentligen borde vara för att skalan ska stämma. Jag hade även 
som krav att nedersta regeln inte fick hamna under ögonhöjd, varför jag fick göra en mindre 
jämkning av regelavståndet och minska detsamma från skalenliga 30cm till 25cm.

I själva verket är linjen byggd så att densamma fortsätter ett halvt spann i vardera ändan. Dessa 
slutar i en varsin fackverksliknande ställning uppförd av impregnerat standardvirke, som endast 
har till uppgift att ta upp spännkraften från trådknippet. Dessutom viker linjen av där de 
avslutande halva spannen tar vid. Tanken bakom detta är att det med tiden ska uppstå en illusion 
av att linjen fortsätter bakom uppväxande träd och buskar.

Arbetet med tillverkning av materiel och själva linjebyggandet gick i huvudsak som på räls och 
orsakade inga större svårigheter. De problem som ändock uppstod var vanligen av stimulerande 
art och gick snabbt att lösa, ibland i form av rena snilleblixtar. Bara några enstaka arbetsmoment 
har fått göras om pga. mindre lyckade lösningar. Däremot har arbetet inneburit en stor insats 
i form tid. Någon uppskattning av arbetstimmarna vågar jag mig inte på, men utan tvekan rör 
det sig om åtskilliga 100-tals timmar som har gått åt sedan jag drog igång projektet på allvar 
senhösten föregående år fram till dags dato.
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Om någon av Phonetikens läsare skulle råka vara intresserad av att bygga en blanktrådslinje i 
miniatyrutförande rekommenderar jag lite eftertanke först. Som det bör ha framgått av artikeln 
är detta inget projekt man klarar av i en handvändning. Gott om tid samt tummen på rätt plats i 
handen är nödvändiga förutsättningar för att gå i land med ett dylikt uppdrag. Tidsåtgången kan 
dock minskas betydligt om man nöjer sig med en mindre omfångsrik linje. Om ledningarna 
dessutom skruvas bortfaller behovet av transponeringsdon och trådarna kan spännas upp i ett 
enda moment. Jag ger gärna råd och tips till den som trots allt känner sig manad att försöka 
bygga en egen modellinje.

Om intresse finns, är STSF-medlemmar välkomna på studiebesök för att bese linjen i verk-
ligheten, som finns i närheten av Sandviken i Gästrikland. Kontakta mig per E-post: raimo.
kultala@tele2.se eller telefon: 026-25 21 65 alt. 070-326 87 18. I princip kan jag ta emot besök 
när som helst under förutsättning att jag blir kontaktad några dagar i förväg.

Raimo Kultala

Bilder till denna artikel finns på de två sista sidorna.

Nickelplätering, förnickling

Det här blir mitt tredje tillfälle jag förnicklar. Som jag skrev i Phonetiken 3 lyckades jag inte få 
igång elektrolysen på mitt andra försök och orsaken var att nickelsyran var för gammal. 
Vad det berodde på beskrivs i en separat faktaruta.

Förnicklingsarbetet börjar med underarbetet av det som ska pläteras. Som i allt arbete med 
material som skall få en jämn slät yta krävs mycket av förarbetet. Den absolut största arbet-
stiden åtgår till rengöring och polering av den yta som så småningom skall behandlas. Tiden 
för själva förnicklingen är kort, oftast bara 30 minuter och den tiden är väl nästan försumbar i 
sammanhanget.

Börja med att göra rent föremålet om det är ingrott med smuts. Du kan med fördel använda 
det ”Undermedel för rengöring av mässing och koppar” som beskrivs i Phonetiken nr 1 2003 
(finns även på vår webb) och som författats av Ove Svensson och Mikael Tegnér.

Därefter kommer det lite jobbigare arbetet, borttagning av ytkorrosion och polering. 
Vill du ha en spegelblank yta efter pläteringen måste du åstadkomma detta redan nu. Börja 
med slippapper med kornstorlek 800. Gå sedan över till 1000 och sedan 1200. Syna ytan mot 
en ljuskälla så upptäcker du enklast var du behöver lägga mer energi. Minsta repa kommer att 
synas efter pläteringen eftersom den skapar ett mycket tunt skikt, mikrometer på sin höjd, som 
inte fyller ut skavanker som en vanlig lackfärg gör. Många har kanske förvånats av att en 
Autosolpolering av t.ex. en gammal fläckig klangskål har fått den underliggande mässingen att 
titta fram i dagsljuset igen efter kanske 120 år. 
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Klangskålar kan med fördel fästas i en borrmaskin med bult eller en bit gängstav med brickor 
och muttrar. Jag har sedan tidigare införskaffat en billig bänkborrmaskin som tillåter att jag har 
båda händerna fria för poleringsarbetet. Definitivt en arbetsbesparande liten investering.

Nästa steg är poleringen med polervax och/eller Autosol. Polervax finns i olika kornstorlekar 
och det är då viktigt att ha separata polertrasor för respektive storlek. Annars kommer du inte att 
få den finaste finishen eftersom de grövre kornen är kvar i trasan och ”repar” ytskiktet. Upprepa 
den sista poleringen en gång till men nu med ett lägre polertryck.

Förberedelserna innan pläteringen är lika viktig som poleringen. Ytan måste vara helt fri från 
alla främmande substanser. Använd gummihandskar av engångstyp (finns på städavdelningen i 
välsorterade matvarubutiker) och tvätta med T-röd och gärna med Xylen (kallades tidigare för 
Xylol) eller tvättbensin. Minsta fettfläck gör annars att nicklet inte kommer att fästa och du får 
börja om med poleringen med Autosol. Du behöver dock inte polera bort det som redan pläter-
ats, i vissa fall kan det räcka med en ny rengörning. Har du däremot pläterat länge med hög 
strömstyrka kan du återigen behöva Autosolpolera den del där pläteringen inte tog. Gör därefter 
rent igen.

Förnicklingsbadet skall ha en temperatur på drygt 30 grader. Förvärm dunken med vätskan i en 
hink eller en ho med varmvatten innan du häller den i det inre kärlet. Mät temperaturen med till 
exempel en köttermometer. Fyll sedan det yttre kärlet med vatten med samma temperatur. Ska 
du förnickla flera saker är det bäst att ställa kärlen på ett underlag som inte avleder värme så lätt 
och att ansluta en doppvärmare, t.ex. en avsedd för akvarier, för underhållsvärmning av vattnet.

Anslut sedan ditt objekt till minuspolen på din strömkälla. Den kan vara ett bilbatteri, en 
batteriladdare eller som jag har skaffat, ett spänningsaggregat. Koppla även in ett seriemotstånd 
och en milliampermeter så du kan finreglera strömstyrkan. Ju större objekt du ska förnickla 
desto högre strömstyrka krävs. 
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Det kan kännas frestande att ”dra på lite” för att åstadkomma ett snabbt resultat, men för mycket 
ström ger dessvärre en ful knottrig yta. Om det ”kokar” eller bubblar har du för mycket ström, 
men lite gas (H2) bildas i processen så det är naturligt. En yta av ca 5-10 cm2 kräver en ström-
styrka på ca 100-150 mA och 20-30 minuters processtid. Lite lägre strömstyrka och lite längre 
tid är att föredra.

Offeranoderna av ren nickel ansluts till pluspolen och de ska hänga ner i badet utan att fäst-
punkten för kabeln gör det. Placera dem runt objektet på ett ungefärligen lika avstånd. Objektet 
däremot ska vara helt täckt av badet.

Nu är det bara att vänta till tiden tickat färdigt, skölja av i vatten och sedan avnjuta det snygga 
resultatet. 

Jag köpte en förnicklingssats av Conny H import (www.connyhimport.se) i Arboga. En femli-
ters dunk med nickelsyra och fyra offeranoder kostar 900:- plus frakt som uppgår till ca 300:-. 
Övriga delar får du hålla med själv.

Tommy Sundgren

Faktaruta.
Det finns flera sätt att förnickla. Metoden jag använder i artikeln bygger på Nickel sulfamate 
men det finns även Watts nickellösning, Klorid och Sulfatklorid, Fluoborat samt All-sulfat. 

Nickel sulfamate består av ca 80 % Nickel sulfamat [Ni(SO3N2)2], ca 10 % Nickelklorid 
[NiCl26H2O] samt ca 10 % Borsyra [H3BO3]. Alla kemikalier går att köpa eller importera från 
Kina.

Vid elektrolys används en strömkälla för att driva en redoxreaktion [1] i en för elektroderna 
gemensam elektrolytlösning (i vårt fall en Nickeljonlösning som kan leda ström; Nickelsyra). 
Elektroner tillförs genom katoden (den negativa polen). Hit vandrar positiva joner som re-
duceras genom att de mottar elektroner från katodens yta. Vid anoden (den positiva polen) sker 
på motsvarande sätt en oxidation då de negativa jonerna avlämnar elektroner där.

En löst elektrolyt kan beskrivas som koncentrerad ifall den har en hög halt av joner, eller 
utspädd ifall den har en låg halt. Om en stor andel av elektrolyten dissocierar till fria joner, är 
elektrolyten stark; medan om en låg andel dissocierar är elektrolyten svag.

Kemisten Svante Arrhenius lade 1887 fram sin elektrolytiska dissociationsteori, enligt vilken 
sönderdelningen (dissociationen) inte sker när strömmen slås på, utan redan när en jonförening 
löses i en vätska.

Detta förklarar varför Nickelsyran har ett bäst-före datum på 2 år.

(1) Redox är det kemiska fenomen vid vilket oxidationstalen hos atomer förändras. Vanligtvis 
sker detta genom att en eller flera elektroner förflyttas från en atom till en annan.

Tommy Sundgren
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Några intryck från årets höstmöte

Under sista lördagen i oktober vallfärdade ett 20-tal entusiastiska ”telefonister” till Linköping 
för att delta i det årligen återkommande höstmötet. Detta år avhölls denna begivenhet i Flygvap-
enmuseet vid Malmslätt, som ligger en bit utanför nämnda stad. För min del hängde deltagandet 
på en skör tråd då allmänna kommunikationsmedel hade inneburit en avresa i svinottan, vilket 
inte passar en nattuggla. Lyckligtvis löste sig detta dilemma genom att en vänlig förenings-
medlem i Stockholmstrakten erbjöd sitt hem för övernattning. Samtidigt fick jag bese hans fina 
telefonsamling samt likaså grannens, som bor ett stenkast bort och som också är medlem i vår 
förening.

Flygvapenmuseet i Linköping har en lång och brokig förhistoria, varför bara några axplock kan 
medtas här. Den museala verksamheten växte fram gradvis i militär regi hos F 3 i Linköping och 
1951 öppnades den första egentliga utställningshallen. År 1967 byggde Linköpings kommun 
en hangar för att rädda samlingarna. Det nuvarande museet inrättades år 1977 och drivs med 
statliga medel. Till verksamheten bidrar även andra intressenter, varav Saab är huvudsponsor. 
Dagens museilokaler vid Malmslätt byggdes dock några år senare och har utökats etappvis och 
så sent som 2010 slutfördes den senaste utbyggnadsfasen.

Mötet inleddes med en gemensam lunch som serverades i en för oss reserverad lokal. Måltiden 
bestod av köttgryta och kokt potatis. Rätten var i och för sig välsmakande, men aptiten hos un-
dertecknad stördes en aning av att en del köttbitar var tämligen sega och svårtuggade. Jag kunde 
konstatera att åtminstone några av mina närmaste bordskamrater delade denna uppfattning.

Efter förtäringen vidtog en guidad visning av museet. Guiden visade sig ha gjort sin livsgärn-
ing inom flygvapnet och kunde sin katekes väl. Det han inte kunde om flygplan är inte värt att 
veta kan man kort och gott säga. Det var därför ett sant nöje att ta del av historien bakom varje 
enskilt plan. Han kunde till och med berätta om hur t.ex. originaldelar genom lyckliga sam-
manträffanden vid flera tillfällen hade kommit till rätta i samband med renoveringen av planen. 
Enda smolket i glädjebägaren var att guidens röst gärna ville försvinna bland besökarnas sorl 
och andra bakgrundsljud i de stora visningslokalerna.

Guidningen av museet avslutades med ett besök i en hall, som enbart är byggd för att visa upp 
ett enda flygplan, men ett mycket speciellt sådant. För mig personligen innebar detta höjdpunk-
ten under hela museibesöket och med stor häpnad kunde jag konstatera att vraket av DC-3:an, 
som ryssarna sköt ned 1952 och som drygt 50 år senare bärgades, har bevarats för eftervärlden i 
en glasmonter av kolossala dimensioner. 
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Upplevelsen av att stå framför den sargade flygplanskroppen förstärktes av den dunkla belysnin-
gen i lokalen och guidens detaljerade redogörelse av händelseförloppet vid DC-3:ans ödesdigra 
uppdrag på Östersjön.

Efter visningen av museet vidtog auktionen, som brukar vara ett obligatoriskt inslag i STSF:s 
möten. Under sakkunnig ledning av Tommy Sundgren och Ove Svensson genomdrevs auktionen 
under högt tempo och kunde därigenom genomföras inom anslagna tidsramar i mötesagendan. 
Till detta bidrog det faktum att antalet auktionsobjekt var begränsat genom att dylika som 
förväntades resultera i låga bud diskvalificerades och förpassades till den efterföljande 
bakluckeloppisen.

Mötets sista punkt, bakluckeloppisen, försiggick på en parkeringsplats i vanlig ordning. Efter 
en snabb genomgång av utbudet passade jag för egen del att slutföra en sedan tidigare uppgjord 
affär. Det visade sig att jag hade underskattat volymen hos det förvärvade materialet och under 
ett tillstånd av lätt panik fick jag sedan packa ned ungefär en halv hyllmeter telelitteratur i en 
medhavd ryggsäck och bag. Lättnaden var stor när jag kunde konstatera att bärhjälpmedlen med 
nöd och näppe kunde sluka alltsammans.

Efter en berikande dag skingrades den församlade skaran för att påbörja färden tillbaka till sina 
respektive hemorter. För personlig del innebar hemfärden biltransport i sällskap med min natt-
värd och två andra televänner till Stockholm och därefter bussfärd hem till Sandviken via Gävle. 
Inte förrän vid ungefär midnatt kunde jag kliva in genom entrén hemmavid. Böckerna lyckades 
jag släpa ända hem, men till priset av att min ömma högeraxel var ännu ömmare dagen efter.

Raimo Kultala

ETT KVITTO FRÅN FÖRR
Sådana här skrevs vid beställning av rikssamtal och 
bifogades teleräkningen och förekom väl ända fram 
till att hela landet blev automatiserat. Det här ingår i 
en bunt från en gammal kompis vars blivande föräldrar
bodde på Brahegatan i Stockholm. Året är någonstans 
i mitten på 1920-talet, innan automatiseringen började 
på allvar i huvudstaden. Abonnentnumret Östermalm 
1009 blev senare 601009, 1928 ungefär.
Man kan utläsa att beställningen gjordes klockan 12 någonting, om 5-an betyder 1205 eller 
något annat kan man fundera över. Vidare kunde man beställa samtalet till en viss tid och om 
man ville ha ilsamtal. Samtalet gick till Ringås som ligger i närheten av Värnamo, om det nu 
inte finns andra orter med samma namn. Taxestation måste väl betyda överordnad station, kan 
tyda signaturen till Lk som möjligen kan vara Linköping. Kyrkoherde Allard på 28b skulle få 
samtalet, tydligen delade man abonnentledningen med någon granne, därav b efter numret. 
Samtalet expedierades av två telefonister i Stockholm en  på Östermalm och en på Riksstationen 
på Jakobsbergsgatan, 28 juli, man pratade i två perioder. Vill minnas att en period var 3 minuter. 
Dyrt blev det också 1:20 bör väl motsvara åtminstone 50 kronor idag. Det lilla hålet nere till 
vänster användes till att trä upp kvittona på metallspjut, tror jag.
Dag Unevik
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Telegrafverkets första telefonnät. 

Nätet öppnades 1 september 1881. Det var enkeltrådigt med telefonförbindelse mellan statsdepartementen och 
de centrala ämbetsverken i huvudstaden. Centralstationen var inrymd i Telegrafverkets hus vid Skeppsbron i 
telegrafapparatsalen på en trappa. Redan från början hade man förbindelse till Stockholms Bell-telefonbolagets 
nät och även senare med Stockholms Allmänna telefonbolagets nät. 

Det var de sju statsdepartementen och 30 st. ämbetsverk. Berörda förbindelse, till hvilka höra 32 
telefonapparater och hvilka sins emellan äro förenade genom en å central- telegrafstationen upprättad 
telefonanstalt med vexelbord. Med enkel matematik så ”saknas” det 5 st. telefoner. Kostnaden för att bygga 
nätet var 7569 kr och 19 öre. Telegrafverkets telefonnät skulle bland annat underlätta telegramutdelningen utan 
den tidskrävande budsändningen.  År 1881 hade 4481 st. meddelande ägt rum i ovan nämnda nätet genom 
centralstationen.

Den 15 maj 1890 flyttades centralstationen provisoriskt till 3 trappor på samma adress, under tiden på samma 
våningsplan byggde man en större och tidsenlig station. Man bytte de gamla växelborden mot multipelbord med 
en kapacitet av 10,000 ledningar. 

Den 18 juni 1890 fick telegrafverket rätt att gräva ner telefonkablar på vissa gator under 30 års tid. Från 
Skeppsbron 2 anlade man en kabeltrumma med 36 rör norrut till Gustav Adolfs Torg där den grenar sig, mot 
söder en 44-pipig kabeltrumma till hörnet av Hornsgatan och Götgatan. 
År 1895 hade man byggt om alla enkeltrådiga ledningar som funnits kvar från första anläggningen till 
dubbeltrådiga.  Man kan säga att Telegrafverkets första telefonnät försvann när man byggde om anläggningen 
till dubbeltrådiga ledningar. 

Telegrafverkets nät utveckling i Stockholm 1881-1893 
Telefonledningars antal  Vid slutet  

av året Enkla Dubbla 
Telefon

apparater 
Anmärkningar 

Orter som har fått telefonförbindelse m.m. Därav till 
ämbetsv. 1881 

1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

2
46
54
58
61
66
54
40
31
31
10

68
341 
688 
1072 
1449 

44
46
48
51
52
55
56

32

5
55
63
71
76
84

151 
392 
784 
1207 
1645 

1881 års utgång 38 ämbetsverk. 
Utökats med 2 st. ledningar till ämbetsverk. 1

Dessutom 42 telefonapparater2  hos ämbetsverk. Nynäs säteri.

2 ämbetsverk, 1 abonnent 3, 5 lokaler inom Kungl. Slottet. 
Brottby 3st. Karby, Rosersbergs slott och Sundby.  
H.K.H. Kronprinsens stall,. Eriksdal, Brottby 1 ny. 4

Slottet 2 nya, Hovstallet, Hacksta, Rydboholm, 2 app. återtagna. 
Kungl. Slottet ståthållarens bostad, Arvfurstens palats 2 st. led.5

Nya abonnentledningar 218 st.  
Ledningar till ämbetsverken nämns inte. 

21 telefonapparater finns på det enkeltrådiga nätet. 

Källa Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse 1881-93                                                                                                                            

                                                            
1 Även telefonledning till Hakunge, Smedby, Östanå egendomar, med förmedlingsstation i Åkersberg. 
2 Varav 9 telefonapparater för telegrafverkets eget behov. 
3 Troligtvis telefonförbindelse till Karolinska medikokirurgiska institutet i 5 år för 125 kr per år.   
4  1 apparat återtagen 
5 Margretelund, överingenjörens i Telegrafstyrelsen bostad, 10 samtalsstationer för allmänheten, 49 nya abonnenter.  

                                                                                                                                                        Jari Ruotsalainen 
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Önskas:
LM Ericssons huvudur helst med nätanslutning tex KAA 1031 i fungerande skick såväl urverk 
som elektriskt då den ska användas att driva mindre centralursanläggning. Köpes eller bytes.
Bosse Munkhammar Tel: 0521 – 666 80 eller  Email:  vw_phones@hotmail.com

Jag köper flätade snören allt av intresse, även mässingsmuttrar till klockor, självväljare och 
pulpet-apparater. Är alltid intresserad av trätelefoner vägg som bords. Jag köper också kuriosa 
av Telegrafverket, Televerket såsom skyltar o.s.v.
Sven Bokander  Tel:  0706 – 76 69 45   Email:  Sven.046710100@telia.com

LM Ericsson Bakelitelefon med justerbar ringklocka. Se bild.
Patrik Nilsson

Datorkort PCMCIA/PC-kort med USB-uttag. (Fanns en gång i tiden när USB var nytt. 
Har en dator där alla USB-uttag slutat funka...)  Thomas Floreteng  Tel 070 – 666 51 45

Finnes:
Kompettera din boksamling !
Tekniska Meddelanden Inbundna  1924-1932, 1944-45
Tele Inbundna  1953,1954,1956,1957,1960-1964,1976,1978,1980,1983-86.
Lösa nummer Tele 1953:3, 1955:1,2,4, 1958:1,3,4, 1959:1,2,3,4, 1964:3, 1986:4, 1990:4, 1995:1
Sv Televerket 1996-1993 Del VII,    Del V:1
LM Ericsson 100 år Räddning Återuppbyggnad, Världsföretag 1932-1976 Band II
Ericsson Krönikan 125 år
Schemor 1938 Tfn-apparater
Telelandet Sverige 1953
Ernst Fredrik Alexandersson 1987
Jan Wirström  jan@materialbutiken.se     070 715 67 05



Glasmonter

STSF har i sin ägo en glasmonter som föreningen avser att sälja till högstbjudande i STSF.
Montern lämpar sig utmärkt för att ställa in dina klenoder,  t.ex. vackra telefoner mm.                                           
Monterns mått är L=326* H=220*Dj=60 cm . Av höjdmåttet utgör 130 cm reellt utställnings 
utrymme. Det finns en ljusramp upptill om 40 cm med inbyggt belysning. Ställningen består 
av 4-kantiga AL- rör med hyllor och sidor i glas utom ljusrampen som är i målat trä. Benen är 
50cm höga och kan kapas om så önskas. Glasdörrarna är låsbara. Glasmontern avhämtas i Sol-
lentuna (norr om Sthlm) genom köparens försorg. Se skiss.
Ring Ole Jacobsen:  070 660 37 80 

Telegrafverkets avlöningstat/personalstat.
Inbundna årgångar: 1903,1919,1920,1926,1930,1933,1941,1959,1960,1961
Här kan du se vad alla anställa hade för lön!    Intressant läsning garanteras!
Jan Wirström    jan@materialbutiken.se     070 715 67 05

Förteckning över tvt tjänstemän 1977-01-01
Handboken i tele- och datakommunikation; Andersson,Ewald, Holmgren
TFS-FS B:75 Svensk-Engelsk och Engelsk-Svensk ordbok
Svenska Televerket 1996 - 1993 Del VII
Telekommunikation Telefonnät 1, 2
Telekommunikation Datanät 1, 2
Pärm Teletrafiktekniska tabeller
Pärm Manual för tilläggstjänster (PLUS-tjänster)
Video VHS: Telefoner tillverkade av LME, Svensk samt engelsk
Thomas Floreteng  Tel: 08 – 777 54 70

15
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Ett minne från min tid som telearbetare nummer 764 

Jag och min kompis Svenne hade fått ett jobb som gick ut på att flytta ett AK 100 växelbord 
hos en bilfirma belägen på Sveavägen i Stockholm. AK 100 var en manuell snörväxel med plats 
för 100 anknytningar och 20 centralledningar normalt. Utökningar av klaffjacklister kunde 
förekomma.

Dessa växlar var oftast anslutna till en i byggnadens källare beläget kopplingsskåp via en 100-
pars kabel för anknytningar och en 20 pars dito för centralledningar.

Arbetet var oplanerat. Dvs ingen förplanerare hade besökt kunden innan oss och gjort en 
bedömning/ ritning av arbetets art, inte heller beställt materiel för att kunna utföra det. Det var 
lika bra det tänkte vi för ofta missade dessa förplanerare massor av detaljer som kunde under-
lätta för oss teleknegare som gjorde jobben.

Man beställde för korta kabellängder, man gjorde kabeldragningsritningar efter gamla husrit-
ningar eftersom man aldrig varit på plats. När vi skulle göra jobben var huset ombyggt och ofta 
stämde inget alls av vad fick från dessa förplanerare. Varken kabellängder eller ritningar.  

Hur som helst. Svenne och jag kollade läget, mätte upp hur mycket kabel som behövdes. Väx-
elbordet skulle flyttas från ett rum till ett annat ca 25 meter därifrån. Kunden hade sett till att en 
elektriker varit där och lagt ett 47:ans rör från elschaktet till det nya växeltelefonistrummet.
Vi mätte upp sträckan, konstaterade att 40 meter kabel skulle räcka. Åkte till Televerkets förråd 
i Bromma och kapade till kablarna. 40 meter 100x2 och 40 meter 20x2. Husmonterarkabel.

Vi kom överens om att kapa de gamla kablarna vid elschaktet och att hjälpas åt att ta bort dem 
och dra in de nya i det nya röret. Kompisen skulle skruva loss de gamla kablarna ur brytplinten 
som satt baktill på växelbordet och lägga in de nya i samma plint när vi flyttat det. Jag skulle 
skarva de nya kablarna mot de gamla vid elschaktet.

När kabeldragningen var klart satte Svenne igång med sina kabeländar och jag med mina. 
Svennes jobb var att mantla av kabelns isolering, lägga kabeln i färgordning på en specific mall, 
sy med sygarn  en kabelstam och skala alla ledare en efter en efter längden på en linjal som 
fanns på mallen och efter det skruva fast dem under brytplintens skruvar med hjälp av vänstra 
handens fingrar och en skruvmejsel i sin högra hand.

Mitt jobb var att mantla av de gamla kablarna och de nya och sedan skarva ihop dem efter skal-
ning via virning om varandra, skarvarna täcktes sedan av en isolerhylsa av plast ca 6 cm lång 
som man trätt på varje par i förväg. Det blev en sk. friskarvning.

När man skarvade kablar på detta sätt utan skarvmall så måste man fästa varje kabelände på 
något fast föremål så att de inte gled ihop under skarvningens gång. I vårt fall så hade vi ju en 
trappstege som jag kunde nyttja.
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Bra tänkte jag tejpade fast kabeländarna vid varsin stegpinne på varje sida och började skarva. 
Det gick galant, kunde min sak, gjort det massor av gånger tidigare. Tejpade skarven när jag var 
klar och ropade åt Svenne ”Klart här”, hur har du det. ”Klart här också” ropade han. Då är det 
bara att snygga upp och packa ihop tänkte vi(jag).

Vi hade lyft ner några undertaksluckor bredvid elschaktet och tänkte lyfta upp kabeln ovanför 
dem då vi upptäckte att något tog emot. En hel jäkla trappstege på 2,5 meter. Allt var mitt fel. 
I stället som brukligt var när man skarvade via en stege, på utsidan av stegen så hade jag trätt 
kablarna innanför gavlarna på stegen med resultat att kabeln gick rakt igenom stegen.

Vi slog våra kloka huvuden ihop (man hade en bra kompis) hur skall vi lösa det här. Kan vi 
langa upp stegen ovanför innertaket också, ingen kommer att märka det på flera år. Vi funderade 
ett tag till men eftersom vi var ett par luttrade teleknegare och stegen vägde ca 30-40 kilo så 
insåg vi det omöjliga i detta. Takluckorna var av frigolit!

Vad det mynnade ut i var detta. Svenne fick lossa sin inläggning i brytplinten,vi drog ge-
mensamt tillbaka kablarna, fick loss stegen drog ur  kablarna och drog in dem igen i det nya 
röret med hjälp av vår dragfjäder. Jag fick sätta mig och lägga tillbaka kabeln i brytplinten med 
hjälp av en plattång och flinka fingrar. Tog världens tid. Detta var dagen före julafton, jäktigt 
och stressigt och vi var inte klara förrän vid 17-tiden p.g.a. mig.

Svenne tog det som en man. Jag har fått äta upp det ett flertal gånger. Vi jobbade ihop som te-
learbetare i 13 år innan vi spreds åt olika håll som metodtekniker. Senare arbetsledare. SQM:are. 
Han på södra sidan av Stockholm och jag på norra sidan. Vi umgås och är vänner fortfarande.
     
Jag återkommer gärna om mina upplevelser som knegare i Televerket då jag tror mig veta att 
om jag missuppfattat saken rätt inte många av medlemmarna har varit praktiskt involverade i 
dylika ting inom verket som jag. Om jag får förtroendet att lämna fler sanna historier om min tid 
som teleknegare så hör av er. Jag har massor att berätta.

Med vänliga hälsningar till alla STFS medlemmar från Björn Dahlborg 66 år.

K. V. Tahvanainen 90 år
Vår nestor och hedersmedlem K.V. Tahvanainen fyllde 90 år den siste oktober och uppvaktades 
av STSF. K.V. bjöd på champagne och smörgåstårta varvat med egenskrivna dikter. Under 
festen med gamla vänner avnjöts även kaffe och tårta medan minnesberättelserna sorlade i 
rummet. Även i sin höga ålder är K.V. efterfrågad. I en artikelserie i SvD medverkar K.V. 
med sitt kunnande om telehistoria. Se här: http://www.svd.se/nyheter/stockholm/mitt-
stockholm/telefontornet-ett-bortglomt-landmarke_7695700.svd
K.V. önskas fortsatt god färd mot de 100 från vännerna i STSF.
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Äntligen kan jag ringa med telefonapparat försedd med fingerskiva över moderna telenätet.

Ringa med telefonapparat försedd med fingerskiva  med bredbandstelefoni i vanliga telenätet.

Denna tonomformare omvandlar fingerskivans pulser som toner till Telias Bredbandsmodem 
när man använder en fingerskiveapparat och är ansluten till Bredbandstelefoni. Detta betyder 
att även möjligheten för oss som vill möblera med en funktionell äldre fingerskivetelefon också 
fortsättningsvis har möjlighet att göra detta även om den nya tekniken egentligen inte kan 
hantera det, vilket betyder att telefoner fortfarande är funktionella. När man inte har denna dosa 
går fingerskiveapparaten bara använda som svarsapparat.

Ringa med telefonapparat försedd med fingerskiva över det mobila telenätet.

Utrustningen jag använder för att det skall fungera är.
- Ericofon eller Dialog med fingerskiva eller motsvarande.
- Telias Huawei B260a router med telefonutgång.
- En tonomformare som sänder fingerskivans pulser som toner till routern.

Det som gör denna lösning intressant är att jag kan stoppa i mitt mobil 
simkort i routern koppla till tonomformaren och detta betyder att jag kan 
använda min fingerskivetelefon överallt där det finns ström och 
mobiltäckning. När jag för ett antal är sedan använde min första mobiltelefon 
för att ringa över mobilnätet kunde jag inte tänka mig att det skulle gå att 
använda min Dialog eller Ericofon för detta ändamål.

Detta tycker jag är extra intressant att skriva om just nu eftersom Telia håller på att nedmon-
tera det fasta telenätet. Routern som jag använder är densamma som Telia använder i sitt 
teknikskifte.

Telias Huawei B260a med telefonutgång finns att köpa på Telias hemsida eller Teliabutiken. En 
tonomformare som sänder fingerskivans pulser köpte jag av vår medlem Bengt Källvik i Säffle 
för en rimlig penning komplett med erforderliga proppar, kablar och uttag.

Funktionen i telefonen, att kunna visa att en telefon fortfarande går att använda är en viktig del 
för mig i mitt samlande. Telefoner som ser fina ut att titta på men inte fungerar har inget värde 
för mig. Denna lilla unika dosa har gjort att man kan använda dessa äldre fingerskiveapparater 
även att ringa i och inte bara som svarsapparat. 

Årets julklapp för oss telefonsamlare?
Jag vill till sist önska Er alla En riktigt 
God Jul och Gott Nytt År!

Patrik Nilsson 
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Ett stag som är fastlagt med hjälp av 
små plåtbitar och märlor, vilka tjänstgör 
som stagbrickor respektive stagkrampor. 
Stagklämman har inte gått att ersätta med 
improviserade lösningar, varför staglina 
har fått splitsas enligt äldre metod. På 
bilden syns också en s.k. rörklamma, 

Även staglänken var en svår nöt att knäcka och 
den har fått ersättas med en vantskruv av liten 
modell samt splitsning av staglinan kring en 
kaus. Som staglinan har förövrigt bärlinan från 
kasserad telekabel av typ EVL använts.

En närbild av ett transponeringsdon. 
Genom att isolatorerna är placerade på 
olika höjd med hjälp av bockade plattjärn 
får man en planskild korsning mellan 
trådarna.

Närbild av en stolptopp, som är snedsågad och 
försedd med ett stolptak enligt äldre manér.



På stugans gårdsplan blev det nödvändigt att skarva 
stolparna för att få tillräckligt fri höjd. För ändamålet til-
lämpades en skarvningsmetod som förekom i Finland.

Stolparna är inte tyngre än att res-
ningen kunde göras utan hjälpmedel 
av två man. Bilden ger samtidigt en 
fingervisning av stolparnas storlek. De 
oskarvade stolparna har en höjd på ca. 
2,5m över marknivån.

En stolpe med sträva, vilken är 
”dekorerad” med det karaktäristiska 
korslagda strävbandet.

Den ena av de två torn-
liknande ställningarna i 
vilka linjens trådar slutar. 
Observera barlasten nedtill 
som ska hindra ställningen 
från att välta vid snö- eller 
islast på trådarna.


