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Ordföranden orerar.
Hösten har nu kommit över oss med allt vad det
innebär med regn och mörker. Höstmötet på
Sveriges Radio fungerade dock bra och vi hade en
mycket duktig ciceron samt tur med vädret. C:a 25
medlemmar kom till guidningen, ända nerifrån
Göteborg och upp till Örnsköldsvik i norr. Västerut
från Oslo och österut ända från Åbo i Finland.
Spontana E-post från medlemmar tyder på att mötet
var uppskattat. Mer om själva mötet kåserar Jan
Wirström om i detta nummer.
En sak som jag inte tänkt på kom från en av våra medlemmar. Varför inte ha
köpförbud de första 10 minuterna på bakluckeloppisen så man hinner gå runt och se
vad som finns? Det kanske är en bra ide att man först går runt och tittar samt talar om
vad man är intresserad av. Sedan börjar bytet alternativt bjudandet på varan. Kanske
värt att pröva på nästa träff eftersom jag själv inte hann med i svängarna?
På mötet passade föreningen på att köpa in krön till Ericssons väggtelefoner. Ni vet
den där trädekorationen högst upp på väggapparaten som ofta saknas eller är trasig.
Alvar Persson från Fagersta hade med sig dessa. Enligt Alvar så är det de sista han
har till försäljning så föreningen passade på att köpa upp lagret. Behöver du ett krön
till din väggapparat så hör av dig till mig. Kostar endast 200 kr /styck. När vi nu är
inne på ämnet reservdelar så vill jag passa på att slå ett slag för våra annonssidor i
Phonetiken. Det kan väl inte vara så att alla medlemmar i STSF, c:a 190 stycken, har
allt han behöver/vill ha till sin samling? Varför inte passa på att annonsera gratis i
Phonetiken efter det du behöver? Litet som stort, allt med teleanknytning är av
intresse. Önskas eller Finnes, du når 180 av Sveriges hängivnaste telefonsamlare med
din annons! Fundera på det.
Det som nu ligger oss närmast i tiden är föreningens årsmöte 2009. I år föreslår
styrelsen att mötet förläggs i Göteborg. Under skrivandets stund arbetar vi med
detaljerna kring mötet men datumet är spikat till lördagen den 9:e maj. Väl mött då!
Avslutningsvis vill jag passa på att önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Henrik

Phonetikens utgivningsplan 2009.
Nr 1 Manusstopp 27 februari.
Nr 2 Manusstopp 29 maj.
Nr 3 Manusstopp 28 augusti.
Nr 4 Manusstopp 27 november.

Utgivningsdag 19 mars.
Utgivningsdag 18 juni.
Utgivningsdag 17 september.
Utgivningsdag 17 december

Sänd ditt manus till Phonetiken@stsf.org eller
STSF, Box 101, 123 22 FARSTA.
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Kassörens koll
En gång var det huvudstadens riktnummer. Sedan
användes det till de nu historiska NMT-telefonerna.
Idag dyker 010 upp i bland annat företagsväxlar. Det
är alltså inte bara syltburkar och mjölkförpackningar
som återvinns. Även riktnummer får nytt liv.
I ett trebitarssystem är 010 dessutom det binära talet
för 2, vilket i sin tur är februari månads ordningstal.
Februari är lämpligt nog också den månad i vilken
medlemsavgiften senast ska vara betald. Den 28:e
februari för att vara mer exakt. Med undantag för
nyligen tillkomna medlemmar har de flesta nu fått en medlemsavi tillsammans med
detta nummer av Phonetiken. Betalning av medlemsavgiften kan i vanlig ordning göras
redan idag och ske på valfritt sätt till föreningens PlusGiro-konto. Glöm bara inte att
ange både avi- och medlemsnummer i meddelandefältet!
Vi har förresten 190 medlemmar nu. Sedan förra Phonetiken har tre tillkommit. Vi
hälsar Sven Bokander, Robin Danielsson och Lars Lundberg varmt välkomna till
föreningen!
Vad gäller föreningens ekonomi har den globala finanskrisen inte haft någon nämnvärd
inverkan. Ingen alls faktiskt. I nästa nummer kommer utfallet för 2008 att beskrivas i
detalj. Tills dess får jag passa på att önska alla en god jul och ett gott nytt år!
Fredrik Roos

Vem kan man ge en Cobra i julklapp?
Hörde ni radioprogrammet Ting häromsistens. Ove Svensson fick äran att
berätta om sin samling och exempel på telefondesign sedan 1800-talets
Hedenhös. Men vi fick också veta att den röda telefonkiosken i England
blivit fridlyst, åtminstone 2 400 st av dem. De är förklarade kulturminnesmärke. Historiska monument som måste bevaras med telefon och allt.
Programmet suktade efter något liknande för våra pagoder, ”våra gröna små Eiffeltorn”.
Det är väl en god tanke – fast just pagoderna är kanske inte så värst utrotningshotade
just nu. De som finns kvar.
Och så till rubriken ovan. Frågan om vem lämpar sig att få den prisade Cobran i
julklapp. Jo, den passar till en 40-årig man, framgångsrik storstadsmänniska, gay och
som rör sig inom artistvärlden. En som egentligen själv har råd att köpa en sådan tingest
på auktion. Och den lycklige mottagaren förmodas placera Cobran i sitt hem med dansk
design, möbler av Poul Kjaerholm och Arne Jacobsen. Åtminstone om scenografen
Anna Asp fick tycka. Det kan bli kostsamt för de medlemmar som har en Cobra i sin
samling. Kostsamt att ge den en ståndsmässig omgivning.
Leif Kindahl
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Höstmötet
Höstmötet inledde vi den 18 oktober med ett intressant besök på Sveriges Radio. Vi var
totalt 25 glada telefonare som under sakkunnig ledning av Claes-Erik Rundström, chef
för distribution (programutsändning) och kontribution (programinsamling) gav oss en
både historisk tillbakablick på Radiotjänst och en genomgång av vad public servicebegreppet står för.
Vi fick bl. a. veta att Sveriges Radio ägs av en stiftelse som utser en styrelse och som
sedan anställer en ledning som styr verksamheten. Aktiebolaget SR är alltså inget
statligt verk eller bolag. Verksamheten regleras bl. a. i en radiolag som är stiftad av
Sveriges Riksdag. Den enda person som sittande regering kan utse är styrelsens
ordförande. Allt detta för att garantera Sveriges Radios oberoende av regerande
politiker etc.
Vi fick veta att den s.k. TV-avgiften tas in av Radiotjänst AB och pengarna sätts in på
ett konto hos Riksgälden. Genom riksdagsbeslut bestäms varje år hur stor del som ska
gå till programföretagen Sveriges Radio och Sveriges Television, d.v.s. våra
licenspengar går inte direkt till Sveriges Radio.
Till skillnad från alla kommersiella radio och TV-kanaler så ingår SR i totalförsvaret,
vilket innebär att SR har krav att alltid kunna sända även vid t.ex. stora strömavbrott
och alltid nå minst 99,8% av den bofasta befolkningen. SR har därför möjlighet att
kunna sända från fler än 28 olika platser ut på rikskanalerna. Av säkerhetsskäl sker
matning till sändarstationer via radiolänk istället för som tidigare via kabel, koppar
eller opto. Dessutom förfogar SR över nära 100 st. mobila sändningsbilar på 28 lokala
kanaler.
Om man missar ett radioprogram kan man inom 30 dagar gå in på webben (www.sr.se)
och lyssna igen. Och detta följaktligen var man än befinner sig i världen. Vi fick också
veta att mer än 70 % av landets befolkning har mycket stort förtroende för SR jämfört
med 28 % för kvällspressen.
Efter denna
genomgång
begav vi oss
till ett kontrollrum och musikstudio. Idag har
SR helt gått
över till digital
teknik vilket
innebär att inga
bandspelare
eller skivspelare
längre används.
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Allt lagras digitalt på hårddiskar. Det blir enorma mängder som ska lagras. Fyra
rikskanaler och 28 lokala kanaler. Sammanlagt 270 000 timmar per år!
Allt som sänds lagras även hos det statliga Arkivet för Ljud och Bild för framtida
forskning. Där lagras även kommersiella
radio och TV-kanaler, biograffilmer mm.
Utöver detta så lagras ett urval av dagens
program hos SR. Ett annat stort arkiv hos
SR är grammofonarkivet som innehåller
fler än 1 miljon skivor. Men numera så
lagras alla nya skivor endast digitalt, men
har den fördelen att alla lokala kanaler i
princip har direkt access till all musik var
man än befinner sig i landet.
Mötet avslutades med ett besök hos
Driftcentralen. En knutpunkt för alla
studior och utsändningar och där
programmen lämnas över till Teracom för
vidare distribution till alla sändare.
Efter detta begav vi oss till Sjöhistoriska
museet där föreningen bjöd på kaffe och
smörgås. Sedvanlig bakluckeloppis
avslutade dagen och där vi som vanligt
kunde göra en hel del fynd.
Jan Wirström
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Blankledningsnätets öde efter Göteborgskabelns tillblivelse.
Inledning
År 1923 togs rikskabeln mellan Stockholm och Göteborg i drift, som förövrigt var
Europas första långdistanskabel med överdrag (förstärkare). Detta blev startskottet till ett
omfattande kablifieringsarbete av det svenska telenätet. Denna del av telehistorien är
relativt väldokumenterad, medan blankledningsnätets fortsatta öde har skildrats ganska
sparsmakat i historieböckerna.
Sveriges officiella statistik har visat sig vara en värdefull källa till historisk information
om telenätet. Undertecknad har ägnat åtskilliga timmar åt att sammanställa data över
telenätets utveckling över större delen av 1900-talet ur detta digra statistikmaterial.
Därvid framkom anmärkningsvärda fakta om blankledningsnätets utveckling, som har
sporrat författaren att skriva denna artikel.
I Sveriges officiella statistik redovisas inte bara Televerkets nät, utan även de privata
publika anläggningarna och järnvägarnas telenät. Dessvärre särredovisas blankledningar
och kablar bara för Televerkets mellanortsnät, dvs. förbindelser mellan telestationerna,
varför denna avhandling inskränker sig bara till denna del av telenätet. Statiskunderlaget
har även andra brister genom att redovisningssättet ej är enhetligt över den studerade
tidsperioden, vilket försvårar sammanställandet av fakta. Vidare förekommer det med
största sannolikhet felaktiga uppgifter vissa år, detta styrks av att i enstaka fall har
korrigerade siffror lämnats i nästföljande årgång, varför detta sätter ytterligare gränser
för materialets användbarhet.
Undertecknad har valt att ge sig in på konststycket att försöka åskådliggöra
blankledningsnätets utveckling i skrift istället för tabeller med kalla siffror för att öka
behållningen för läsaren. Data redovisas istället som bifogade diagram. För jämförelsens
skull är även kurvor över kabelnätets utveckling medtagna i en del av diagrammen samt
en del av tiden före 1923. Författaren har tagit sig friheten att lämna telegrafnätet därhän,
då dess betydelse under senare delen av 1900-talet var minimal. Men först följer en
sammanfattning av mellanortnätets tidiga utveckling. Om ej annat anges fortsättningsvis
avses Televerket och blankledningsnätet.

Resumé över mellanortnätets utveckling före 1923.
De första mellanortsledningarna i Sverige anlades av privata intressen under tidigt 1880tal. Åtminstone en ledning i Hälsingland, mellan Bollnäs och Söderhamn, togs i drift så
tidigt som 1882. De tidiga telenäten byggdes med enkeltrådiga ledningar med jorden
som återledning. Dessa var enkla och relativt billiga att anlägga, men var ytterst känsliga
för överhörning och störningar. Som mellanortsledning gav enkeltrådsledningen bara
användbart resultat om en enda förbindelse sattes upp i samma stolpe och på mycket
långt avstånd från kraftledningar.
De första parledningarna (2 st.) i landet anlades mellan Malmö och Lund år 1883. Då
lokalnäten fortfarande var enkeltrådiga skedde övergången mellan par- och
enkeltrådsledning medels transformatorer. På den tiden användes ej skruvning utan
överhörningen upphävdes med s.k. transponering (korskoppling).
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En ny era startades inom telefonin i Sverige när riksledningen mellan Stockholm och
Göteborg togs i drift 1889. Därefter påbörjades ett omfattande anläggande av riksledningar, som under 1890-talet kom att binda samman alla större orter inom landet.
Samtidigt gick man över till att använda parledning även inom lokalnäten. För övrigt
användes skruvning för första gången vid byggandet av Göteborgslinjen, vilket därefter
var standardmetoden vid linjebyggnad.
Bruket av parledningar möjliggjorde även användning av kablar, som ej var möjligt med
enkeltråd p.g.a. överhörning. Kablar har dock mycket hög dämpning, varför
användningen begränsades till kortare sjökablar och s.k. inledningskablar i mellanortsnätet. I anläggandet av lokalnäten inom större samhällen fick dock kablarna tidigt
stor betydelse.
Medels transformatorer kunde man åstadkomma en tredje förbindelse, s.k. Fantomförbindelse, genom de båda trådparen i en fyrkskruv. Fantomförbindelser användes för
första gången i Sverige år 1895 på ledningar utgående från Stockholm till Enköping,
Gnesta, Gävle, Norrköping, Norrtälje och Uppsala.
Det framväxande riksledningsnätet byggdes med huvudsakligen 3 mm kopparledning,
vilket i teleteknikens barndom tillät förbindelser på upptill 1000 km, varför de allra
längsta avstånden ej kunde överbryggas i vårt land. Genom att öka tråddimensionen till
4,5 mm kunde maximala samtalsdistansen fördubblas. 1898 påbörjades en utbyggnad av
riksledningsnätet med denna trådsort. 1902 togs en ledning på drygt 1.200 km i drift
mellan Stockholm och Luleå via Ånge, varvid det blev möjligt att telefonera mellan
södra och norra Sverige. Detta bör dock vara en sanning med modifikation, t.ex. vid en
uppkopplad förbindelse mellan Malmö och Luleå kom distansen upp i ca. 1.800 km,
varför anslutande ledningar (med betydligt högre dämpning än 4,5 mm kopparledning)
ut till omgivande trakter knappast kunde inkopplas med någon nämnvärd utsträckning.
Under första årtiondet av 1900-talet utvecklades pupinspolarna, vilka inkopplades i serie
med ledningen med regelbundna avstånd, som delvis löste problemet med den höga
dämpningen hos kablar. Nu blev det möjligt att använda kablar i mellanortsnätet för
kortare förbindelser. Den första pupiniserade kabeln i vårt land anlades mellan Malmö
och Lund år 1909. Pupinisering användes också för att minska dämpningen has blankledningar, varför man kunde använda 3 mm koppartråd istället för 4,5 mm dito på långa
riksledningar, med stora kostnadsbesparingar som följd. De första spolarna för detta
ändamål inkopplades på en ledning mellan Stockholm och Sundsvall 1911.
Under mitten av 1910-talet konstruerades utomlands överdrag baserade på radiorör. De
första överdragen i Sverige installerades 1919 i Malmö för den första sjökabeln till
Tyskland. Överdragen innebar en revolution inom teletekniken under 1920-talet då
maximala samtalsdistansen kunde mångdubblas och det blev möjligt att använda kablar
även för långdistanstrafiken.
Radioröret innebar också en annan omvälvning för teletekniken då det genom den s.k.
bärfrekvenstekniken (BF) blev möjligt att överföra flera telefonsamtal över samma
ledning. Sveriges första reguljära BF-system installerades på en ledning mellan
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Diagram 4: Äldre ledningstypers längd.

Stockholm och Malmö 1923, varvid man erhöll ytterligare två förbindelser utöver den
ursprungliga.
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Kring åren 1921-22 nåddes toppen med lite över 21.200km pupinledning. Därefter skedde
en extremt snabb avveckling ner till nivån 3.400km i runda tal under bara några få år.
Återstående avveckling skedde däremot sakta, först under år 1942 försvann de sista
pupinledningarna. Den otroligt snabba nedgången i början berodde på att man helt sonika
kopplade ur pupinspolarna på många ledningar och installerade överdrag istället, som slog
igenom på bred front i början av 1920-talet.
Sammanfattning och analys av utvecklingen.
Till skillnad mot vad man kunde förvänta sig av den gängse historieskrivningen levde
blankledningarna i bästa välmåga i 30-35 år efter att modernare teknik slog igenom. Även
om blankledningsnätet därefter statistiskt sett började avvecklas betyder det inte att detta
tappade fotfästet helt. Bland de nedgående siffrorna döljer sig nybyggda mindre
omfångsrika linjer. Undertecknad har med egna ögon sett att utökning av befintliga
mellanortslinjer och nybyggnad av lokallinjer skedde i början av 1970-talet.
Här följer en analys av utvecklingen utifrån författarens egna antaganden i brist på fakta,
sanningen bör dock inte ligga alltför långt ifrån verkligheten. Hur kan det komma sig att
äldre teknik överlevde så länge? Svaret är att detta berodde på ekonomiska orsaker. De
tidiga kabelanläggningarna krävde höga investeringskostnader, t.ex. i överdragsstationer,
vilket medförde att dessa blev konkurrenskraftiga bara på trafikintensiva linjesträckor trots
krävande underhållsbehov hos blankledningarna. En kabel måste dessutom redan från
början dimensioneras för kommande trafikökningar, successivt efter behov. Brist på kapital
och anläggningsresurser har (åtminstone tidvis) förhindrat kabelutbyggnaden på vissa
sträckor där kablifiering egentligen hade varit lönsamt, varvid trafikökningar möttes med
utökning av befintliga linjer.
Kabeltekniken utvecklades dock gradvis så att med tiden blankledningarnas användning
begränsades till allt mindre omfångsrika linjer, för att till slut bli allenarådande vid
12

Den bästa bilden av utvecklingen ur ett väggkants-perspektiv får man troligen av att
studera hur linjelängden varierade över den studerade tidsrymden (se diagram 1). Med
linje menas här ledningar som var uppsatta i samma stolpe (parstolpar räknas som en
linje) eller befann sig
inom samma kabelDiagram 1: mellanortslinjernas längd.
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sitt genombrott och att detta skedde i stort sett i samma takt som tidigare. Linjernas
tillväxt fortsatte i ungefär jämn takt ända fram till nästan slutet av 40-talet. Tillväxten
bromsades dock relativt hastigt strax före övergången till 1950-talet.
Längd i km.

Längd i km.

20000

Vid decenniumskiftet nådde linjenätet sin maximala utbredning. Då fanns ungefär
60.000 km linjer, vilket är en imponerande siffra om man betänker att det allmänna
vägnätet uppgick till lite drygt 90.000 km år 1950. Vid detta tillfälle fanns det ca.
2.000.000 km lokalledningar, varför det även med bara en liten andel blankledningar inte
är helt orimligt att anta att linjelängden i själva verket överskred vägnätets.
Under 1950-talet började linjernas längd att minska. Denna utveckling accelererade
under hela decenniet för att under 1960-talet ske som allra snabbast. Tyvärr finns det en
lucka i statistikmaterialet för åren 1968-76, men någon gång under dessa år skedde det
en rejäl nedbromsning i minskningstakten då tillbakagången därefter skedde mycket
sakta. Statistiken sträcker sig fram till mitten av år 1984, varvid det fortfarande
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fanns kvar strax över 8.000 km linjer, motsvarande ca. 9,3% av totala linjelängden.
För övrigt kan noteras att kablifieringsarbetet kom igång gradvis och att ett blygsamt
kabelanläggningsarbete även skedde före 1923. Med start vid 1950-talets början
påbörjades en snabb kablifiering av telenätet, men trots detta dröjde det en bit in på nästa
årtionde innan kablarnas längd överskred blanklinjernas. Då hade också ett nytt transmissionsmedium dykt upp på arenan, nämligen radiolänkarna.
Ur diagrammet kan även utläsas att totala linjelängdens tillväxt upphörde strax efter 1950talets mitt, vilket rimligen bör tolkas som att telenätet hade nått alla delar av landet.
Därefter utförd nybyggnad ersatte troligen äldre anläggningar, varför linjenätets längd
ungefärligen förblev densamma. Noteras kan också att uppköpet av Stockholmstelefon år
1918 bara ger ett minimalt utslag i diagrammet i form av ökad linjelängd (redovisas i
statistiken av någon anledning först året därpå).
En delvis annan bild av utvecklingen får man om betraktar ledningslängden istället (se
diagram 2). Med ledning menas här förbindelser som fanns i verkliga livet i form av trådar.
Diagram 2: mellanortsledningarnas längd.
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Då redovisningssättet ändras så att ledningslängdens utveckling ej kan följas under hela
den studerade perioden har även en kompletterande kurva medtagits där fantom- och BFförbindelser ingår. Dessa särredovisas också som separata kurvor.
Man lägger genast märke till att ledningslängdens tillväxt påverkades av kabelutbyggnaden
under 1920- och 30-talen. Det märkliga är dock att den hastiga tillväxten, som försiggick
tidigare, avstannade redan före 1923. Detta ger även utslag i kurvan över linjenätets
utveckling (diagram 1), men i mindre grad. Att kablifieringarna påverkade
ledningslängdens utveckling, men ej linjelängdens, förklaras bäst genom att kablarna
ersatte de allra omfångsrikaste linjerna, varför den minskade ledningslängden döljer
nytillkommen ledning i statistiken. En bit in på 1940-talet övergick den långsamma
tillväxten av ledningarnas längd till en snabb ganska tvärt.
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Tyvärr kan ledningslängdens utveckling ej följas längre än till 1950-talets mitt, men om man
studerar kurvan över förbindelselängden istället finner man att tillväxten upphörde mycket
tvärt ett år senare.
Om man antar att förhållandet mellan ledningar och förbindelser inte ändrades nämnvärt
under denna korta tid finner man att ledningslängdens maximum bör ha uppgått till i runda
tal 380.000 km. Detta är bara obetydligt mindre än medelavståndet till månen, som är
384.400 km. Nu hade lokalledningarnas totala längd ökat till omkring 2.900.000 km. Med
samma resonemang som tidigare bör ledningslängden i hela telenätet med stor sannolikhet ha
överskridit en halv miljon km, motsvarande den svindlande summan av drygt en miljon km
tråd. Att ledningslängden uppnår sitt maximum senare än linjelängden kan inte förklaras på
annat sätt än att befintliga linjer utbyggdes så att de blev mer omfångsrika.
Efter att toppen hade passerats vidtog en mycket snabb minskning av förbindelsernas längd.
Detta fortsatte ända till 70-talets början. Dessvärre är redovisningen i statistik-underlaget
ofullständigt för två år under 70-talets början. Men den korta fortsättningen på kurvan
indikerar att minskningen tillfälligtvis tycks ha avstannat vid mitten av decenniet.
Utvecklingen kan ej följas längre än till årskiftet 1975/76, varvid längden hos förbindelserna
uppgick till drygt 75.000 km, motsvarande endast ca. 0,4% av totala förbindelselängden i
mellanortsnätet.
Anmärkningsvärt är att BF-förbindelsernas längd ungefärligen blev densamma under ett
årtionde efter det att förbindelselängden började backa. Användningen av BF-teknik tycks
dock ha varit marginell med tanke på dess potential. Upptill 15-20 förbindelser (beroende på
vilka krav man ställde på ljudåtergivningen) utöver talfrekvensförbindelsen kunde över-föras
med BF-system på samma trådpar av koppar. Fantomförbindelsernas längd var i själva
verket klart högre, trots dess begränsade kapacitet. Författaren avser att i en kommande
artikel återkomma till BF-teknikens användning i det svenska blanklednings-nätet.
Notera hur snabbt ledningslängden växte hos kabelnätet, redan tidigt på 30-talet överskreds
blankledningarnas längd. Vid 40-talets mitt försvinner kurvan utanför diagrammet,
motsvarande 600.000 km ledning. Förklaringen är att en del av de anlagda kablarna hade ett
stort trådantal, som därför trots en liten kabellängd ger stort utslag i statistiken. Noteras kan
också att uppköpet av Stockholmstelefon ger tydligt utslag i kabelledningskurvan.
Utvecklingen kan ytterligare belysas genom att man studerar lands- och riksledningar
separerade (se diagram 3). Det framgår direkt att det var landsledningarna ensamma som
stod för tillväxten hos ledningslängden efter det att stagnationen under 1920-talets första
hälft hade passerats. Nedgången i landsledningarnas längd under 1910-talet förklaras av att
det då skedde en taxereform, som innebar att en del landsledningar i fortsättningen
betraktades som riksledningar. Lägg också märke till den stora krympningen
riksförbindelserna genomgår fram till 70-talets mitt. Vid årsskiftet 1975/76 uppgick
riksförbindelserna till blygsamma 7.500 km i runda tal, motsvarande mindre än 0,1% av
totala riksnätet. Motsvarande siffror för landsförbindelserna är ca. 67.700 km och 3,7%.
Observera också att rikskablarnas ledningslängd till en början ökade fortare än
landskablarnas.
Pupinledningarnas glansperiod blev däremot en kort historia. Utbyggnaden kom igång
mycket snabbt under 1910-talets början, men efter bara 10 år avstannade den hastigt.
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Diagram 4: Äldre ledningstypers längd.
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Kring åren 1921-22 nåddes toppen med lite över 21.200km pupinledning. Därefter skedde
en extremt snabb avveckling ner till nivån 3.400km i runda tal under bara några få år.
Återstående avveckling skedde däremot sakta, först under år 1942 försvann de sista
pupinledningarna. Den otroligt snabba nedgången i början berodde på att man helt sonika
kopplade ur pupinspolarna på många ledningar och installerade överdrag istället, som slog
igenom på bred front i början av 1920-talet.
Sammanfattning och analys av utvecklingen.
Till skillnad mot vad man kunde förvänta sig av den gängse historieskrivningen levde
blankledningarna i bästa välmåga i 30-35 år efter att modernare teknik slog igenom. Även
om blankledningsnätet därefter statistiskt sett började avvecklas betyder det inte att detta
tappade fotfästet helt. Bland de nedgående siffrorna döljer sig nybyggda mindre
omfångsrika linjer. Undertecknad har med egna ögon sett att utökning av befintliga
mellanortslinjer och nybyggnad av lokallinjer skedde i början av 1970-talet.
Här följer en analys av utvecklingen utifrån författarens egna antaganden i brist på fakta,
sanningen bör dock inte ligga alltför långt ifrån verkligheten. Hur kan det komma sig att
äldre teknik överlevde så länge? Svaret är att detta berodde på ekonomiska orsaker. De
tidiga kabelanläggningarna krävde höga investeringskostnader, t.ex. i överdragsstationer,
vilket medförde att dessa blev konkurrenskraftiga bara på trafikintensiva linjesträckor trots
krävande underhållsbehov hos blankledningarna. En kabel måste dessutom redan från
början dimensioneras för kommande trafikökningar, successivt efter behov. Brist på kapital
och anläggningsresurser har (åtminstone tidvis) förhindrat kabelutbyggnaden på vissa
sträckor där kablifiering egentligen hade varit lönsamt, varvid trafikökningar möttes med
utökning av befintliga linjer.
Kabeltekniken utvecklades dock gradvis så att med tiden blankledningarnas användning
begränsades till allt mindre omfångsrika linjer, för att till slut bli allenarådande vid
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nyanläggning. Därefter behölls befintliga blankledningar på många sträckor så länge antalet
förbindelser räckte och linjerna var i någorlunda gott skick. Så länge det förhöll sig så fanns
det varken tekniska eller ekonomiska motiv för kablifiering. Paradoxalt kan AXE-tekniken
ha fördröjt blankledningarnas avveckling i mellanortsnätet i slutfasen, det förefaller att man
har valt att invänta införandet av digitala transmissionssystem, som infördes samtidigt med
den moderna växeltekniken. Detta indikeras bl.a. av att undertecknad iakttog så sent som i
1990-talets början att en linje flyttades i samband med vägarbete, istället för att kablifieras.

Källor
Förutom Sveriges officiella statistik, med undertitlarna: Telefon och telegraf, Telefon, telegraf och
radio samt Televerket, årgång: 1911-87, och undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har följande
litteratur kommit till användning vid artikelns författande:
Ericsson Review, nummer: 2/1946.
Svenska telegrafverket, historisk framställning, del I, IV samt V (Hans Heimbürger).
Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, del I: Från 1876 till 1918 (Hemming Johansson).
Telefoni, del I (E. Ekeberg).
Telefon och telegraf i Bollnäs 1872-1992 (Östen Händel).
Uppgifter har också inhämtats ur böcker i astronomi och vägnätets utveckling.

Raimo Kultala

Skrivelse till Regeringen
En färsk och mycket intressant skrivelse från TeliaSonera, Ericsson och Tekniska Museet...
Stockholm den 6 oktober 2008
Finansmarknadsminister Mats Odell
Näringsminister Maud Olofsson
Regeringskansliet
103 33 Stockholm
För kännedom till
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth
För snart fyra år sedan stängde Telemuseum i Stockholm. Telemuseum var ett fristående
museum – ursprungligen Televerkets verksmuseum – som förvaltades administrativt av
Tekniska museet från år 1968 genom avtal med verket. Anledningen till stängning var att de
företag som äger merparten av samlingarna, TeliaSonera och Ericsson, inte såg som sin
uppgift att driva museiverksamhet och inte längre såg sig kunna bidra i tillräcklig
utsträckning till driften. De omfattande samlingarna från 1800-talets mitt och framåt,
totalt nästan 15 000 föremål, magasinerades hos Tekniska museet.
Samlingarna ägs förutom av TeliaSonera (merparten) och Ericsson även av Sveriges Radio,
Sveriges Television, Philips och ett antal museer. De omfattar i storleksordningen 10 000
föremål från den svenska telekommunikationshistorien, 70 hyllmeter historiska dokument,
250 000 telehistoriska fotonegativ (huvudsakligen i deposition från Riksarkivet), 271
videofilmer, över 2 000 telehistoriska böcker samt 130 hyllmeter telehistoriska tidningar
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och tidskrifter. Ericssons styrelserum i komplett skick från 1903 finns också, i deposition
från Stockholms Stadsmuseum.
TeliaSonera och Ericsson bidrar idag till kostnaderna för samlingarnas bevarande. Förra
året sade företagen upp kontrakten med Tekniska museet i syfte att få till stånd en
långsiktig lösning för samlingarnas framtid. Privata och konkurrensutsatta företag känner
självfallet också ett ansvar för att bevara det historiska arvet, men kostnaderna måste kunna
motiveras utifrån att samlingarna behövs för affärsverksamheten.
När statliga Televerket bolagiserades 1993 skildes historiska dokument ut ur verkets arkiv
för att förvaras i Riksarkivet. Frågan om framtiden för de teletekniska samlingarna kunde
ha lösts vid samma tillfälle eller i samband med att staten beslöt att börsnotera dåvarande
Telia år 2000. Ansvaret för en tidigare statlig museisamling av nationellt intresse kom
därmed indirekt att hamna även hos 649 000 privata aktieägare.
IT och kommunikation är prioriterade områden för Tekniska museet. De framgångsrika
utställningarna om telefondesign och kommunikationsteknologins historia, som museet
tagit fram under senare år, bygger på att det finns rikt material att tillgå. Tekniska museet
förklarar sig nu villigt att ta emot samlingarna i donation och införliva dem med sina egna
om ekonomiska förutsättningar för deras långsiktiga bevarande kan skapas.
Sverige har varit en av de mest framstående nationerna i världen när det gäller utvecklingen
av såväl fast som mobil telefoni. Världens första generation mobiltelefoni, NMT, togs t ex
fram gemensamt av Televerket och Ericsson. Idag använder över 3 miljarder människor
över hela jordklotet efterföljaren GSM. Den framstående position som Sverige har idag när
det gäller telefoni och IT hänger intimt samman med den enastående utvecklingen under
1900-talet då telefon, radio, television och datorteknik konvergerat och idag utgör grunden
för vårt gränslösa mediesamhälle.
Samlingarna riskerar nu att splittras och det svenska telehistoriska kulturarvet hotas av att
gå i graven. Om ingen permanent lösning kommer till stånd inom en överblickbar framtid
ser företagen som enda alternativ att avyttra samlingen genom donation, försäljning eller
destruktion.
Tekniska museet framhåller att man ser en eventuell upplösning av samlingen som mycket
olycklig, men saknar i dagsläget resurser att förvärva samlingarna. Den helhet som
samlingarna ingår i och som speglar en viktig del av svenskt kulturarv riskerar därmed att
gå förlorad om inte driftsmedel för deras långsiktiga bevarande kan säkras. Behovet
uppskattas till cirka 5 miljoner kronor per år.
Flera försök har under årens lopp gjorts för att hitta en varaktig lösning. Förra chefen för
Tekniska Museet Anne Louise Kemdal begärde ökade anslag för att kunna ta hand om
samlingarna, föreningen Tekniska Museets Vänner har skrivit till kulturministern och
nuvarande museichefen Ann Follin har i flera kontakter med Kulturdepartementet åter
väckt frågan.
Genom detta brev vill TeliaSonera, Ericsson och Tekniska Museet informera om
situationen och efterhöra vilket ansvar Staten är villig att ta för samlingarna.
Telia Sonera AB
Lars Nyberg
VD och koncernchef
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Ericsson
Carl-Henric Svanberg
VD och koncernchef

Stiftelsen Tekniska Museet
Ann Follin
Museidirektör

PRESSKLIPP
Mitt i Södra Roslagen, 17 juni 2008

I tidningen Mitt i Södra Roslagen fanns i somras en artikel om vår revisor Magnus
Thörnberg . Ta en titt på http://tinyurl.com/57b5wv och klicka på ”Se artikeln som
PDF” för att läsa.

Tidningen Vi nr 11, november 2008.
Som tidigare meddelats via gruppmail av vår medlem
Jan Andersson i Eskilstuna så har tidningen Vi en 10
sidors artikel (egentligen 8 ty 2 sidor går bort för
annonser) kallad ” Från bakelit till mobil - Vi berättar
telefonins historia.” Artikeln i tidningen har rubriken
”Bara du slog en signal…”. Trevlig läsning med många
små minnesbilder som man redan glömt, t.ex. att man la
en 10-öring på telefonen för att se om någon ringt när
man var ute (när telefonen ringde skakade apparaten så
att 10-öringen föll ned).
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MARIEFRED
( Med särskilt tillstånd från Tomas Widmark Strengnäs Tidning)
Nu ska de gamla ångloken i Mariefred få sällskap av telefoni från förr.
- I och med att vi kör 100 år gamla tåg och vagnar ska vi försöka få till det med telefoner
också, förklarar ÖSLJ:s projektledare Kjell Roggentin. För två år sedan kom gamla
hederliga telefonstolpar upp på delar av museijärnvägens sträckning mellan Mariefred och
Läggesta. Samtidigt hängdes telefontråd upp.
- Nu har vi fått experthjälp och håller på att spänna tråden så att det inte kan bli någon
kortslutning. Sen ska vi pröva att koppla på linjen mellan exempelvis Hjorthagen och
Marielund, berättar Kjell Roggentin, som är projektledare för arbetet.
Än så länge finns stolpar och tråd mellan Finnsta Backe och Marielunds station, men om
några år hoppas han att hela sträckan mellan Mariefred och Läggesta ska vara utbyggd
med den gamla tidens telefoni.
- Vi har stolpar, reglar och tråd, så i slutänden när
allt är färdigt ska vi kunna ha kontakt med
Mariefreds station och kunna prata därifrån till
Läggesta och lite längre fram ända till Taxinge.
I stationshuset ska det dessutom finnas en gammal
manuell telefonväxel, något som ÖSLJ nu är på jakt
efter.
Men har ni inte mobiltelefoner?
- Jo, det har vi, ha, ha, ha. Men tanken är att vi ska
komma tillbaks i historien. Vi kör tåg och vagnar
som är över 100 år och nu ska vi försöka få till det
också med telefoner och blanktråd som det hette på
den tiden.
Totalt räknar Kjell Roggentin med att kalaset ska
kosta 200 000 kronor,pengar som ÖSLJ fått i bidrag.

- . .-.. . --. .-. .– ..-. ..

Tips på hemsidor
Svensk telegraf/telehistoria ur ett järnvägsperspektiv:
http://www.ekeving.se/tele/
samt för den som är intresserad av telegrafiutrustning (inte så mycket svenskt):
http://www.telegraph-office.com/
Denny Wahlström
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Hemma hos samlaren Gunnar Modig.
Som jag nämnde i förra numret så besökte Ole och jag med respektive Gunnar och
Annette i Domsjö utanför Örnsköldsvik. Vi fick ett mycket varmt och trevligt
mottagande. Gunnar är ju en välkänd person i STSF efter att han har varit vår ordförande
i fem år, närmare bestämt år 2000—2004. Året dessförinnan var han med i styrelsen som
vice ordförande.
Under de tre dygn vi var hos Gunnar och Annette fick vi uppleva vackra
naturupplevelser, sommar-stället med vildmarksbad och en mysig rundtur för oss grabbar
i en Plymouth "Valiant-Signet" från 1966 med V8 och allt. Tänk er oss ”Unga gubbar”
glida runt i Ö-vik i en Cab med håret fläktande i vinden och flickorna … Dessförinnan
hade vi ätit god mat med det norrländska inslaget av palt, som höll på att ge oss en rejäl
”paltkoma”!
Gunnar har en fantastisk telefonsamling med många vackra exemplar. Ordstävet ”litet
men gott” är klart tillämpligt på denna toppensamling. Ole undrade varför jag var så grön
i ansiktet. Mina bilder gör inte Gunnars samling rättvisa så du som vill se mer kan titta i
Samlar-guiden nr 9/2006. Där finns hans samling avbildad i fyra helsidor som pryder
tidningen.
När vi ”Stockholmare” pratade med Gunnar så tyckte inte han att han kunde likna sig
med en ”lapp”. Han gillar varken snön, kylan, skidåkning eller surströmming. Möjligen
kan han vara en ”fusklapp” enligt egen utsago.
När vi skulle skiljas åt på söndagskvällen efter en god middag på sommarstället, så
verkade det som om högre makter ville att vi skulle stanna kvar. Oles Saab hade fått
punktering på höger bakhjul…!
Henrik

Väggapparater ur
Gunnars samling

På utflykt i Ö-vik

Fler bilder
kan ses på
tidningens
baksida...
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JULKLAPPSTIPS.
Boken ”En samlare, en story”.
Med i boken finns 3 st. STSF
medlemmar, nämligen Mats
Andersson, Gunnar Modig och
Bengt Stenfelt.
Inbunden, 210x210 mm, 108 sidor med ca
140 färgbilder.
Text: Anders Boström Foto: Patrick Degerman
Formgivning: Ola Lundqvist, Hugin & Munin Kulturinformation.
Världen är full av samlare och varje pryl bär sin egen historia. Med den
utgångspunkten har vi letat samlare över hela landet för att berätta deras story.
Vi möter mopedsamlaren som hittade sitt originalobjekt efter en källaröversvämning,
vi hälsar på hos borrmaskinsamlaren som inte vågar provköra sin oanvända pjäs från
1975 eftersom den då inte längre är oanvänd och vi träffar transistorradiosamlaren som
kunde sluta cirkeln när han till slut kom över radion som allt började med.
Vi söker också svar på frågan varför svenskar tycker det är så roligt att samla på gamla
saker och om det verkligen stämmer som de säger – att samlare är lyckligare än andra.
En samlare, en story. Pris: 211 kr (199 kr exkl. moms). Rek. butikspris: 298:Distributionskostnad tillkommer med 35:-/1 ex, 50:-/2 ex vid samtidig leverans.

Boken kan beställas på: http://www.samlarboken.se/
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Telegrafverkets Materielkatalog från år 1944.
Televerkets Materielkatalog från år 1954.
Televerkets Materielkatalog från år 1990.
Telegrafverkets Verktygskatalog från år 1949.
Schemor över Telefonapparater och Växlar m.m. från 1938.
Sveriges Officiella Statistik, Tfn, Tgf och Radio 1/7 -48 – 30/6 -49. 1 bok.
Sveriges Officiella Statistik, Televerket 1/7 –59 – 30/6 -62, 3 böcker.
OBS! Saknar åren 1/7 -62 – 30/6 -64 2 böcker. OBS!
Sveriges Officiella Statistik, Televerket 1/7 -64 – 30/6 -85, 21 böcker.
Sveriges Officiella Statistik, Televerket 1/7 -85 – 31/12 -86, 1 bok.
Sveriges Officiella Statistik, Televerket 1/1 -87 – 31/12 -87, 1 bok.
Handsnidade ”toppar” till LME - trätelefoner. Finns 6 st. Slutförsäljning.
Du som har allt kanske saknar : 78v stenkaka med titeln ”På telefonbyrån”, en
humordialog med Thor Modeen och Fridolf Rhudin. Skivmärke ODEON.
Henrik 08-754 33 47 eller Henrik.R.Lundin@telia.com
Myntautomat enligt bild bytes mot vintage hifi , Vespa /
Lambretta (även delar) eller annat förslag. Automaten verkar
vara i gott skick och finns på Södermalm i Stockholm. Kontakta
Henrik på tavastgatan31@bredband.net , tel 0706-947189.
Boken Telefonen av Terje Ellefsen kommer inte att tryckas i
fler upplagor och lagret av böcker börjar ta slut
Mina sista 3 exemplar säljes nu för SEK 150:- st inkusive
porto.
EB elektroniska modell 1967 med Oslo-skiva Nya i kartong!
Arne Bakken
tel +47 90 72 33 45
Vetlandsvejen 81B, N-0685 Oslo Norge

Trädiavoxer. Ring Rille mobiltelefon 0705 18 51 81.
Diavox kåpor ”Nova” i nyskick.
Patrik Nilsson Tel 0454-99005
Mail: patrik@old-tele.com
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Se artikel på sidan 17.

