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På detta nummers omslagsbild ser ni en 
telefon som kanske inte är så enkel att 
identifiera vid första anblicken. Det är en 
ganska sen modell. Den första gången jag 
hittar den i Ericssons kataloger är 1929.

Ove Svensson

Telefonen är en anknytningsappat för 
centralbatterisystem och har beteckningen 
CK 656. Den användes ihop med mellan- 
stationsapparater av exempelvis modell
CK 540. På beställning kunde apparaten 
utrustas med åskskydd. Det har man inte 
kostat på apparaten på vår omslagsbild.
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Min vana trogen på senare år har jag under några veckor
rest i Norge för att uppleva den fantastiska naturen i
fylken runt Sognefjord och fjällmassiven Jotunheimen
och Breheimen. Ett annat intresseområde är att besöka
stavkyrkor och ska jag rekommendera några är det främst
Urnes i Sogn og Fjordarne samt Uvdal i Buskerud. De två
har av de 11 jag hitintills besökt de absolut finaste målade
interiörerna. Urnes är från 1130 och med på UNESCOs
världsarvslista medan Uvdal är från andra halvan av
1100-talet. Norge är det enda land som har bevarade
stavkyrkor från 1100-talet, ett arv som är väl värt att
behålla även om underhållet är ganska krävande och dyrt
för de 29 som finns kvar.

Naturligtvis passade jag även på att besöka både antikhandlare och en antikmässa men de gav
inga telefonnapp. Jag stannade till för ett besök på Norsk Järnbanemuseum i Hamar för att
kolla telefonläget, men det låg uppenbarligen utanför museets fokus. Jag pratade mig in för ett
besök i en normalt stängt station men det var inga kioskvältare där, bara NSBs vanliga
plåtapparater.

Museets inventarier ägs och förvaltas av Telenor i deras kulturarv och med jämna intervall
byts delar av inventarierna så det inte stagnerar. De har dessutom fortlöpande underhåll av en
stolpledning över fjället Høganosi (1520 möh). Telenors kulturarv har fler museer. För nästa
års resa planerar jag besöka dem i Tromsø och Lødingen. Det är glädjande att Norge insett att
även telekommunikation inklusive en stolplinje är kultur och värt att bevara. Det finns opera-
törer likväl som en leverantör på närmare håll som inte räknar sådant som goodwill men gärna
pengar. Tydligen.

Väggapparaten jag hjälpt Lennakatten med blev klar i juli månad, mest tack vare regnandet
som höll mig borta från de flesta uteaktiviteter så det är ju bra med regn oxo. Det är roligt att
kunna hjälpa andra föreningar med kunskap de inte alltid besitter inom sitt gebit. Inriktningen
på den här sommaren blev precis så positiv jag hoppades på. Jag blev uppsagd från Ericsson
och är numera en ”arbetsbefriad löneslav” till juli -16 då jag blir ”riktig” pensionär. Härligt
med ett års betald semester.

Bilder från Tommys besök i Norge finns på sidorna 19 och 20 / Redaktionen

Ordföranden orerar

Förra året, när jag besökte Lærdal, ville jag se Post- och Telemuseet men missade att det var
stängt för säsongen med futtiga två dagar, så denna gång åkte jag dit tidigare. Turistbyrån
berättade att museet var stängt och hade så varit hela sommaren men utan att det hade
dokumenterats på hemsidan. Jag nosade reda på den numera pensionerade guiden och fick
namnet på den ansvarige personen, Mange Grøttebrø, på Lærdal kommuns kulturkontor. Efter
min snyftiga historia om den långa ”förgäves” resan från Täby tyckte Mange att ”självklart
ska du få se och fotografera interiörerna. Jag tar även med nycklarna till förråden om du vill
se dem”. Och så blev det. Jag fick förutom utställningen inventera fyra förråd och den senaste
urdrifttagna växeln, en Automatic Call Distribution System ACD 5000 som var i drift från ca
-70 talet samt all den dokumentation som beskriver hela Lærdal med inre Sogn’s telehistoria
från telegraflinjen från Oslo 1858 och första telefonlinjen 1889.

Tommy Sundgren
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Kassörens koll

Nu i slutet av augusti är STSFs medlemsantal 168 men
kommer inom kort att minska då några icke betalande
blir strukna. Använd gärna de reklamkort i visitkorts-
format, som du fick i brev i början av augusti, för att
locka nya medlemmar. Vi behöver definitivt bryta den
neråtgående tendensen. Behöver du fler reklamkort så
hör av dig.

Då och då behöver styrelsen kontakta medlemmarna
snabbt och enkelt via epost. Det förekommer även att
enskilda medlemmar vill informera eller ställa frågor
till sina kollegor i föreningen. Tyvärr har vi inte de
bästa erfarenheter av automatiserade funktioner där alla
kan skicka epost till alla och vi håller därför tills vidare funktionen centralt på så sätt att jag som
kassör skickar dessa meddelanden. Adressregistret håller vi ständigt uppdaterat och vi använder
alltid dold distributionslista vid utskick. För närvarande når vi på detta sätt ca 140 av föreningens
medlemmar. Har du meddelande du vill ha utskickat så är du alltid välkommen att kontakta mig
på rustan.gandvik@telia.com.

Rustan Gandvik

Dödsfall

I mitten av juli mottog jag det tråkiga beskedet att STSFs medlem nummer 9, föreningens
revisor under 15 år och tidigare auktionskommissarie Christer Lanhage hade avlidit den
17 juni i en ålder av 71 år. Budet kom inte oväntat. Christer hade lidit av Parkinsons
sjukdom sedan 50årsåldern.

Parkinson är en sjukdom som i dagsläget inte kan botas utan utvecklingen kan bara
fördröjas med bromsmediciner. Jag lärde känna Christer 1973 och det var vårt gemen-
samma intresse för telefoner som var grunden. Vi har alltsedan dess haft mycket täta
kontakter och utbytt såväl erfarenheter som prylar. Vi var ofta på inköpsresor, marknader
och auktioner. Christer var mångkunnig och hjälpsam och det var få saker som han inte
kunde fixa oavsett om det gällde telefoner, bilrenoveringar, husbygge eller annat. Om
man frågade honom hur han kunde lyckas så bra med det han gjort svarade han alltid:
”Först kollar man upp noga hur det ska se ut. Sedan är det bara att göra så det blir så.”

Christer var en fin vän och det känns overkligt att han inte längre finns bland oss.
Tankarna går till hans döttrar Camilla och Sofia med familjer.

Bosse Munkhammar
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Kallelse till höstmöte tillika extra årsmöte, lördagen 2015-10-24

Plats: Centrum för Näringslivshistoria (CfN), Grindstuvägen 48-50, Bromma
Tid: Lördagen den 24 oktober, klockan 12.00 – 16.30

Agenda
12.00 - 13.00 Lunch på Bistro Garros, SALK-hallen, Gustavslundsvägen 159, Bromma
13.00 - 15.00 Telehistorisk information och dokumentation på CfN
15.00 - 15.30 Årsmötesförhandling om nya stadgar
15.30 - 16.30 Bakluckeloppis

Agenda extra årsmöte
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av två justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare
5 Upprättande av förteckning över de närvarande
6 Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst
7 Fastställande av dagordningen
8 Beslut om förändringar i föreningens stadgar
9 Mötets avslutande

Föranmälan för lunchen till Tommy Sundgren via mail, ordforande@stsf.org eller
telefon 08 732 3766, senast torsdag den 15 oktober.

Vägbeskrivning: Till lunchstället: Drottningholmsvägen (väg 275) till SALK-hallen.
Direkt till CfN: Åk Ulvsundavägen (väg 279) via Margretelundsvägen. Grindstuvägen är
stängd för trafik från söder.

Styrelsen 5

Med SL: Till lunchstället: Grön linje till T-banestation Alvik.  Till CfN: buss 114 (ringlinje)
från Alvik T  kl. 12.42 (eller 12.12) till hållplats Vidängsvägen (restid 10 min) och sedan
promenad(300 m). Alternativt promenad från Alvik T till CfN (1 km).



Några tankar från en 65-åring

Sen gick ju det elektriska vidare till Elektroman, en experimentlåda som man bl.a. kunde
bygga en ringklocka, telefon! och en induktionsapparat av. Med den sistnämnda lyckades jag
få en besökande pojke att hålla i båda handtagen medan jag vevade …  Han sprang stor-
gråtande hem.

Av min mormor fick jag sedan en avlagd gammal radioapparat med Hilversum etc. Den ploc-
kades givetvis också isär i alla beståndsdelar. Men först hade jag naturligtvis fått en ordentlig
stöt. Det var en allströmsapparat och de hade ju alltid nätspänningens ena bransch rakt ut i
chassit. Tur att mina föräldrar inte visste vad jag sysslade med. Sedan fick jag ihop en kristall-
mottagare med lindad spole på ett papprör jag fick från Adas tygaffär på Åsögatan. Kristall-
detektorn med sin lilla kristall
inköptes från Clas i sjön. 1:75
kostade den. Jag fick också tag
på några gamla BC 330 (bake-
lit) och BC 560 (termoplast)
som jag naturligtvis också
dissekerade ned till minsta
beståndsdel. Av detta byggde
jag sedan en egen telefon i en
kakburk av transparent plast
vars insida jag målade svart.
Dessutom fick den en extra
mikrotelefon. Kakburken
försågs också med en volt-
meter som kunde mäta
spänningsfallet över linjen om
(ve och fasa) mina föräldrar
skulle tjuvlyssna i en annan
apparat. Jag hade ännu ej
upptäckt att sidoapparaten
kunde läggas på de övre
skruvarna i första jacket.

Ekebergs otroligt omfattande
textmassor slukades sedan på
vuxenbiblioteket. Jag var för ung för att få låna hem dem. Varför frågade jag inte mina
föräldrar? Idag har jag alla tre delarna.

Mitt telefonintresse började redan då jag som nioåring lyckades byta till mig två st AB100.
Jag tror bytet var en TRIX tankvagn. Märklin var ju ouppnåeligt för mina föräldrar så jag höll
till godo med TRIX batteridrivna lok. Naturligtvis slaktade jag den ena AB100. Jag måste ju
se vad den innehöll. Bl.a. fick jag ju några stora hästskomagneter och massor av små svarta
skruvar (tumgänga?). Framförallt magneterna var ju kul för en nioåring. Mitt stora elektriska
intresse började dock redan i fyraårsåldern då jag fick mängder av gamla skarvsladdar av
snälla mostrar. Med sladdarna band jag ihop köksstolarna till mina föräldrars förtret, men de
var nog ändå glada att jag inte stack in sladdarna i vägguttagen.

Sen kom transistorn in i mitt liv med full kraft. 1963 kom Philips med sin berömda experi-
mentbygglåda  (Electronic Engineer). Som tonåring hade man ju alltid ont om likvida medel
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så det enda jag hade råd att köpa var instruktionsboken för 4:50 på NK:s då mycket stora
leksaksavdelning. Den lästes fram- och baklänges säkert 100 ggr. Alltid lärde man sig nåt.
Germaniumtransistorn AC 126 var baskomponenten.

Populäraste butikerna på den tiden var förstås Elfa på Holländargatan, Deltron på Valhalla-
vägen, Ernst Eklöf på Bondegatan, Telko och Inkox och allt vad de hette. Ej att förglömma
Ferrofon på Torkel Knutssonsgatan. Det stod SM5ZK på skylten, mycket spännande. Så
sändaramatör måste man ju bli!  T-certet togs dock inte förrän 1990 och då hade ju PTS
hunnit fram till suffixet WIR, så det passade ju bra. Jag har idag callet SMOWIR.
1970 blev det ingenjörsexamen Elkraft. Tele-elektronik tyckte/trodde jag att jag redan kunde.
Man är ju lite kaxig i den åldern. Värnplikten lyckades jag fördriva som signalmekaniker.
Sex månaders intensivkurs i elektronik gav massor av bra kunskap om bl.a. radiostationer
(Ra 100, 120, 140, 200, 400 m.fl.) och telefoner …

Sedan fick jag mitt drömyrke, ljudtekniker vid SR. Mycket fin utbildning igen och kul jobb.
Detta resulterade i att jag som anläggningstekniker (1976) fick bygga upp en hel radiostation,
Radio Stockholm, från grunden. Förutom all elektronik, löda mängder av plintar och kontak-
ter (före slitskontakteringen) så blev det också mycket telefonteknik med direktinkoppling för
radioutsändning mm. Vi kunde ha totalt 10 samtal samtidigt i sändning med perfekt balans-
ering och dämpning.  Jag tror vi la 600 ohm som belastning.

1979 kunde jag inte heller låta bli att fascineras av den nya PC-eran. En ABC80 inköptes för
det facila priset av 8000:- men då fick man ju ändå 16 k!!  RAM och en kassettbandspelare att
ha programvaran på. Nu hade man ju lite mer pengar så äntligen kunde en Revox A77 och en
Quadförstärkare inhandlas. De fungerar än idag. Vilken kvalitet det var på grejerna förr.
Där på Sveriges Lokalradio hade jag lyckan att träffa Ole Jacobsen som visade mig sin
enorma samling. Telefonintresset väcktes sakta till liv igen. Min första AB100 hade jag ju
kvar i bokhyllan. Sedan under ungefär tio år började jag samla på mig lite telefoner från
loppisar och televerksgrannar. När jag hade kanske ett 50-tal apparater så fick jag plötsligt syn
på en artikel i Nostalgia. Det var Henrik Lundin som visade upp sin ”trappa” och berättade att
det fanns en förening för telefonsamlare! Jag trodde att det bara var jag och Ole som var
telefon-nördar, men nu vet jag bättre. Det är fantastiskt att vi alla kan bidra med historia och
kultur om denna otroliga uppfinning. Förutom alla fantastiska gamla träapparater, som vi
vurmar för, så tycker jag att vi också ska börja fundera över lite modernare plastapparater.
Tänk på Dialogen som redan är över femtio år!

Sedan slutade jag på SR och öppnade en järnaffär 1989. Men det är en annan historia……

Jan Wirström

1964 var det dags för det stora bygget. En ritning till en 30 W (sinus) förstärkare inköptes från
Bewateknik i Motala. Jag tror den kostade 3:50. Sedan blev det ELFA:s normchassi, om nån
kommer ihåg dessa. Två st RCA 6L6-rör  i push-pull. Rören inköptes för 1:- styck från för-
svarets överskottsförsäljning. Elände att man inte hade pengar. Massor av radiostationer och
telefoner kunde ha inhandlats för en spottstyver. Förstärkaren brummade lite, men vad gjorde
det. Det dränktes när man anslöt sin elgitarr. En Klira Brasilia (såldes tyvärr, idag kult). All
popmusik, Beatles, Stones, Spotnicks m.fl. bandades på en Philips EL3541. Tänk om man i
framtiden skulle få jobba som ljudtekniker!
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Fjärrtelefonins historia, del 3 – pupinisering

I första delen nämndes också att kunskaperna kring både talströmmarnas natur och deras
fortplantning längs långa ledningar var ofullständigt kända i telefonins barndom. Till en
början visade dock vetenskapsvärlden ett svalt intresse för dessa problem. Orsaken till detta
förhållande kan sökas både i att telefonen ännu inte riktigt hade blivit av med leksaksstämpeln
och att elektricitetens natur ansågs vara i stort sett färdigutforskad efter att Clark Maxwell
hade framlagt sin teori om elektromagnetiska vågor år 1873.

fig. 1

En av få bildade människor som insåg det ofullständiga kunskapsläget kring elektriska ström-
mars fortplantning längs långa ledningar var engelsmannen Oliver Heaviside. Faktum är att
Heaviside började studera ämnet innan telefonen hade gjort sitt intåg på scenen och publi-
cerade sin första artikel redan 1873. I en lång rad efterföljande artiklar under kommande år
redovisade han resultaten av sina teoretiska studier. År 1887 (i källmaterialet nämns även
1886) hade han kommit så långt att han kunde visa att det är möjligt att minska dämpningen
hos en telefonledning genom att dess induktans ökas.

Teorin kring talströmmarnas fortplantning är i själva verket ett komplicerat kapitel, som
egentligen ligger helt utanför ramarna för denna artikelserie. I korthet kan dock nämnas att en
telefonledning i princip kan anses vara uppbyggd av ett oändligt antal hopkopplade elektriska
element enligt fig. 1. Induktansen (L) och kapacitansen (C) samverkar med varandra på ett
komplext sätt, som gör att talströmmarna rör sig genom ledningen av egen kraft i form av
vågor. Resistansen (R) samt avledningen (G) orsakar energiförluster och därmed att tal-
strömmarna dämpas successivt under sin färd genom ledningen. Ett direkt sätt att angripa
dämpningen är att ledningen utförs av grov koppartråd samt att god isolation upprätthålls
(rena och hela isolatorer hos en blankledning respektive att fuktinträngning förhindras hos en
kabel). En intressant egenskap hos en telefonledning är att dämpningen också kan minskas
indirekt genom att kapacitansen minskas eller induktansen ökas. Den förstnämnda metoden
realiseras genom att trådarna hålls på långt avstånd från varandra, som hos blankledningar,
medan vid det sistnämnda sättet ledningen tillförs extra induktans på konstgjord väg, som
t.ex. vid pupinisering.

I första delen nämndes att maximala samtalsdistansens utveckling gick i stå mot slutet av
1800-talet. Lyckligtvis uppenbarade sig en ny innovation kring övergången till nästa sekel,
som förde utvecklingen framåt en smula – pupinspolen. Som det kommer att framgå av denna
del i artikelserien om fjärrtelefonins historia, var det en hårsmån från att denna anordning
istället hade förärats med namnet campbellspole. Den hade också kunnat få namnet heaviside-
spole och detta dessutom redan flera år tidigare, men historien ville annat som vi kommer att
se.
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En som lyckades sätta sig in i Heavisides arbeten var Michael I Pupin, som var professor på
Columbia University i USA. Han kunde genom både teoretiska studier och praktiska experi-
ment visa att dämpningen kan minskas genom punktvis tillförd induktans i form av spolar
med jämna mellanrum längs ledningen. Han publicerade resultaten av sina arbeten år 1899
och lämnade in patentansökningar samma år, vilket resulterade i två beviljade patent året
efter. I stället för omedelbar ära och berömmelse resulterade dessa i en patentstrid.

Pupins antagonist var George A Campbell, som var verksam hos AT & T. Oberoende av
Pupin hade han kommit till samma resultat och ungefär samtidigt. 1904 föll ett domstolsbeslut
som var till Pupins fördel. Domstolen hade nämligen funnit att han hade offentliggjort sina
resultat två veckor tidigare än Campbell. Men innan dess hade dock AT & T köpt upp
rättigheterna till Pupins patent. I Europa förvärvades patenträttigheterna av Siemens &
Halske. Som parentes kan nämnas att Campbell inte gick lottlös som uppfinnare trots den
förlorade patentstriden. 1915 uppfann han nämligen det elektriska filtret, som används för att
separera strömmar av olika frekvens från varandra. Denna innovation spelade bl.a. en
avgörande roll vid utvecklandet av bärfrekvenstekniken senare under 1900-talet, och som
innebar en total omvälvning inom fjärrtelefonin. Författaren avser att återkomma till detta
intressanta område i en kommande del i denna artikelserie.

Beträffande Pupins patent inträffade det något högst intressant här i Sverige. Henning Pleijel,
som verkade inom Televerket och som senare avancerade till professor vid KTH, utförde egna
teoretiska studier kring pupinisering under 1900-talets första år. Tack vare Pleijels tidiga
insatser på området fick Siemens & Halske inget patent beviljat i Sverige. Därigenom kunde
Televerket tillverka egna pupinspolar och slapp dessutom att betala licensavgifter för denna
verksamhet. Detta hade stor betydelse för kablarnas tidiga frammarsch i det svenska
mellanortsnätet.

Men varken Pupin eller Campbell kan anses vara pupiniseringens verkliga uppfinnare. Denna
ära bör i själva verket tillskrivas Heaviside. Visserligen förfinade de båda herrarna Heavisides
teorier och visade att metoden fungerade i praktiken. I själva verket hade dock Heaviside
föreslagit den punktvisa tillförseln av induktans redan 1893. Han föreslog att spolarna skulle
inkopplas med 1 km avstånd från varandra och specificerade även deras induktans. Men inte
nog med detta, Heaviside rekommenderade till och med att spolarna skulle förses med slutna
kärnor av finfördelat järn. I ärlighetens ska dock nämnas att Heaviside ingalunda var först och
några år tidigare, närmare sagt 1889, var fransmannen A Vaschy inne på samma spår. Men
han angav dock inga närmare detaljer vare sig om spolarnas konstruktion eller inkopplings-
avstånd.

Försök med att pupinisera ledningar efter Heavisides förslag gjordes de närmaste åren, men
dessa misslyckades. Men här kan man ana ugglor i mossen. Heaviside hade nämligen en
mäktig fiende att brottas mot. Så tidigt som 1855 (källmaterialet anger även 1854) utvecklade
William Thomson, sedermera Lord Kelvin, en teori som beskriver transmissionsegenskaperna
hos telegrafkablar, som bara tar hänsyn till resistansen och kapacitansen. Senare hävdade
chefsingenjören William H Preece, som hade stort inflytande inom brittiska postverket, att

Heavisides resultat uppmärksammades dock inte omedelbart. Orsaken var att få människor
vid den här tidpunkten var i stånd att sätta sig in i de nya teorierna. Till detta bidrog det
faktum att Heaviside var självlärd och hade varken studerat på högskola eller universitet.
Dessutom var han en ensamvarg som hade lite kontakt med den akademiska världen.
Resultatet blev att hans teorier i många fall var baserad på säregna resonemang och hem-
snickrad matematik, som försvårade förståelsen ytterligare. Först senare insåg man värdet av
hans banbrytande arbete inom vetenskapliga kretsar.
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Thomsons teori även är giltig vid telefoni och som starkt motarbetade Heavisides modernare
idéer. Författaren har inga uppgifter om hur pupiniseringsexperimenten utfördes, men det är
mycket rimligt att anta att herr Preece satte ära i att dessa misslyckades.

Trots Pleijels tidiga insatser på det teoretiska planet, eller snarare tack vare dem, dröjde det
10 år innan Televerket vågade sig på att börja använda pupintekniken i praktiken. Pupin-
isering är nämligen ingalunda enkel att tillämpa i verkligheten och utomlands gjordes en hel
del misstag under de första åren. Genom att skynda långsamt slapp Televerket genomlida
dylika och kunde använda sina egenutvecklade pupinspolar, som hade dimensionerats av
Pleijel, med framgång från första början. 1909 pupiniserades den första kabeln, som gick
mellan Malmö och Lund. Två år senare, 1911, försågs den första blankledningen med pupin-
spolar. Den gick mellan Stockholm och Sundsvall och hade längden 542 km. Ledningen
hade trådar av 3 mm koppar, men pupiniseringen gjorde den praktiskt taget likvärdig med
4,5 mm kopparledning ur dämpningssynpunkt.

Ett av misstagen som gjordes under pupiniseringens barndomsår var att man försökte sig på
att minska dämpningen ytterligare hos grovtrådiga kopparledningar. T.ex. pupiniserade man
två ledningar av 4,19 mm koppar mellan New York och Chicago 1901. Men redan två år
senare, 1903, tvingades man koppla bort pupinspolarna. Orsaken var att dämpningen vid
fuktigt väder i själva verket blev högre efter pupiniseringen. En bieffekt av pupinisering är
nämligen att känsligheten för avledning ökar. Denna effekt är mera uttalad hos grovtrådiga
ledningar. Tilläggas kan att Pleijel hade insett detta problem redan vid sina teoretiska studier,
varför Televerket aldrig försökte pupinisera 4,5 mm kopparledningar.

I USA försökte man åtgärda avledningsproblematiken genom att utveckla isolatorer med
bättre isolation. 1910 hade man kommit så långt att man vågade sig på konststycket att
anlägga en pupiniserad 4,19 mm kopparledning mellan New York och Denver. Distansen
uppgick till fantastiska 3000 km med god marginal (källmaterialet anger både 2010 och 2200
mile). Ledningen öppnades för allmän trafik året efter. Trots de nya isolatorerna visade sig
ledningen inte riktigt hålla måttet. Så länge isolatorerna var rena var allt frid och fröjd, men i
takt med att smutsavlagringarna växte försämrades hörbarheten gradvis vid regnväder.

Pupiniserade blankledningar blev aldrig någon egentlig succé. P.g.a. avledningsproblematiken
uppnåddes i praktiken inga framsteg att utvidga maximala samtalsdistansen. Däremot innebar
pupiniseringen till en början ekonomiska fördelar vid byggandet av långa fjärrledningar
genom att tråddiametern kunde minskas, precis som det redan har framgått. Kring mitten av
1910-talet lyckades man utveckla de första telefonöverdragen (förstärkare), vilka både
utvidgade samtalsdistansen och förbättrade ekonomin högst väsentligt (mer om detta i nästa
del). När väl överdragen blev vardagsteknik blev seden att pupinisera blankledningar passé
och redan uppsatta spolar började nedmonteras. Som exempel kan nämnas att det som mest
fanns lite drygt 21 200 km pupiniserad blankledning i Sverige vid årsskiftet 1921/22. Tio år

I stället kom de första lyckade pupiniseringarna att utföras i USA. Den första experimentella
installationen av pupinspolar skedde år 1900 på två ledningar i en kabel i Boston, vars längd
uppgick till ca 39 km. Experimentet slog väl ut och de båda ledningarna kunde överlåtas för
reguljär telefonering redan samma år. Senare under 1900 utfördes också den första experi-
mentella pupiniseringen av en blankledning, som var närmare 1100 km lång. Även denna
anläggning blev en succé och kunde användas för kommersiell drift. På denna sida av
Atlanten utfördes de första lyckade pupiniseringarna av allt att döma året efter. 1901
installerades pupinspolar på en 33 km lång kabel mellan Berlin och Potsdam. Ungefär
samtidigt pupiniserades även en blankledning mellan Berlin och Magdeburg, vars längd
uppgick till knappt 160 km.
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senare var siffran nere på ca 2050 km. Under år 1942 förefaller den sista svenska pupiniserade
blankledningen ha avvecklats.

De grövsta tråddimensionerna kom dock att användas i Europa. I Storbritannien färdigställdes
1913 en pupiniserad fjärrkabel, som hade tråddiametrar på upp till 3,48 mm, på distansen
London–Birmingham och som var 176 km lång. 1916 utsträcktes kabeln till Liverpool och
längden ökade till 320 km. En liknande kabelanläggning med nästan dubbla längden började
byggas mellan Berlin och Köln 1912. Men av allt att döma satte 1:a världskriget käppar i
hjulet för detta projekt. Faktum är att mycket djärva planer på grovtrådiga fjärrkablar skis-
sades i Sverige. Redan år 1918 hade man inom Televerket slutfört en utredning kring möj-
ligheterna att kablifiera fjärrledningarna från Stockholm till Göteborg och Malmö. Man tänkte
sig att använda samma tråddiametrar som hos existerande blankledningar, d.v.s. 3 mm och
4,5 mm. Utredningen kom dock fram till att så pass grovtrådiga kablar inte gav några ekon-
omiska fördelar, varför luftledningsstråken på nämnda distanser kom att stå kvar till nästa
decennium. I själva verket fick kabeltekniken sitt verkliga genombrott inom fjärrtelefonin
först när överdrag började användas så att trådarna kunde ges mer ekonomiska dimensioner.

Pupinspolarna genomgick en dramatisk utveckling genom åren, som det kan vara värt att titta
närmare på. I de första experimentanläggningarna i USA använde man s.k. solenoidspolar
utan järnkärna. Genom sin konstruktion blev spolarna känsliga för yttre magnetfält, vilket
medförde överhörning. Det kärnlösa utförandet krävde många lindningsvarv för att önskad
induktans skulle uppnås. Lindningen fick därigenom tämligen hög resistans, vilket åt upp en
inte helt betydelselös del av vinsten med pupiniseringen. Amerikanarna införde den ring-
formade s.k. toroidspolen redan 1901, som löste överhörningsproblemet och som därefter blev
standard under drygt ett halvt sekel. Samtidigt införde man en järnkärna av hoprullad fin
järntråd, som minskade energiförlusterna betydligt.

fig. 2

Det är dessutom av yttersta vikt att båda ledningsbranscherna har praktiskt taget samma
induktans för att överhörning ska undgås. Detta problem löstes i den amerikanska spolen
genom att den försågs med dubbla lindningar varigenom det blev möjligt att använda en
gemensam spole för båda branscherna, vilket åskådliggörs i fig. 2. Samtidigt samverkar de
båda lindningarna så att det krävs ett mindre antal trådvarv än om spolarna är separata. Denna
lösning har dock som nackdel att fantomledningens talströmmar magnetiserar spolen i mot-

I stället kom pupinspolarna att spela en avgörande och långlivad roll inom kabeltekniken.
Dämpningen hos en kabel kan nämligen sänkas högst väsentligt genom pupinisering. Det är
till och med möjligt att komma ned till dämpningsvärden och därmed samtalsdistanser som är
i paritet med blankledning. Detta dock under förutsättning tråddiametern är i samma härad
som hos dylika. USA förefaller ha gått i täten och redan 1904 anlades en fjärrkabel mellan
Boston och Worcester, vilken med sina 71 km var den dittills längsta. Sedan rullade
utvecklingen på och t.ex. 1906 togs en fjärrkabel med ungefär 150 km längd i bruk mellan
New York och Philadelphia. 1909 vågade amerikanarna ta det djärva steget att påbörja
planerandet av en fjärrkabelanläggning på ca 730 km på distansen Boston–New York–
Washington. Utbyggnaden skedde etappvis och 1913 kunde den i sin helhet tas i drift.
Kablarna var försedda med trådar av skilda dimensioner och de grövsta uppgick till 2,59 mm.
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satta riktningar, varför den inte ger någon induktans åt fantomledningen. Det dröjde närmare
ett årtionde innan detta problem fick sin lösning genom att en extra spole infördes för fantom-
ledningen enl. fig. 3. Vid fantomisering ställs det ännu högre krav på induktanssymmetrin,
vilket löstes genom att varje lindning delades upp i två seriekopplade dellindningar, vilket
också framgår av fig. 3. Således krävs det hela åtta dellindningar hos fantomledningens spole.

fig. 3

fig. 4

Därefter skedde en utveckling av nya magnetiska material som förmådde krympa spolarnas
storlek. Fig. 4 ger exempel på hur kärnans dimensioner minskade successivt genom åren hos
amerikanska pupinspolar. Sista utvecklingssteget togs när kärnor av s.k. ferrit började

Det visade sig tämligen snart att induktansen hos spolarna kunde påverkas av kraftiga över-
strömmar som orsakade kvardröjande magnetisering, s.k. remanens i järnkärnan. En bit in på
1910-talet försökte amerikanarna angripa problemet genom att såga upp järntrådsringen i två
halvor så att det uppstod två luftgap i den magnetiska kretsen. Ur överhörningssynpunkt
innebar detta dock ett steg bakåt. En ny typ av järnkärna utvecklades i USA som bestod av
finfördelat järnpulver som pressades samman till fast form tillsammans med ett isolerande
ämne. Därigenom erhöll man ett s.k. distribuerat luftgap samtidigt som det finfördelade järnet
minskade de s.k. virvelströmsförlusterna högst väsentligt. Kommersiell tillverkning av dylika
spolkärnor påbörjades under 1916 i USA.
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tillverkas vid 1950-talets slut. Nu återgick man till solenoidformen hos spolarna, men genom
att kärnan utformades som ett skal runt lindningen i enlighet med fig. 5 undveks överhörning.

fig. 5

fig. 6 fig. 7

Induktansökningen kan även uppnås genom att själva ledarna omges med ett hölje av
magnetiskt material efter hela sin längd. I litteraturen anges vanligen dansken Krarup som
uppfinnare av denna metod, som år 1901 föreslog att ledarna hos en kabel omspinns med ett
eller flera lager av tunn järntråd. Denna typ av kabel har kommit att kallas för krarupkabel.

Det är framförallt vikten som talar ett tydligt språk över utvecklingen – en sats om tre spolar
för pupinisering av en fyrskruv av L M Ericssons tillverkning vägde 7,5 kg år 1930, men 1975
var vikten nere på ynka 175 g. Även boxarna som inhyste spolarna genomgick en hissnande
utveckling. Fig. 6 och 7 ger exempel på pupinboxar för luftkabel av äldre respektive yngre
datum. Pupiniseringen förlorade dock sin betydelse inom fjärrtelefonin under senare delen av
1900-talet då bärfrekvenstekniken med tiden blev så gott som allenarådande vid längre för-
bindelser. Istället försköts användningen till förbindelseledningarna i telenätens mer perifera
delar i takt med att blankledningarna i dessa ersattes med kablar. Inom detta fält fick pupin-
kablarna inte vidkännas allvarlig konkurrens från modernare teknik förrän de digitala trans-
missionssystemen (PCM-system) började sitt segertåg under 1900-talets sista årtionden.
Men först när telenäten började digitaliseras på allvar strax före millennieskiftet förlorade
pupinspolen kampen helt och blev förpassad till historien.
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Världens första krarupkabel anses vara 1902 års sjökabel mellan Helsingborg och Helsingör.
Krarupkabeln var dock dyrare att tillverka än vanlig kabel och kom aldrig att tillverkas i några
större volymer. Dess användningsområde inskränkte sig därför till bl.a. sjökabelanläggningar,
vilka man till en början inte lyckades förse med pupinspolar. Flera dylika med ansenlig längd
utlades under 1900-talets första årtionden. T.ex. kan nämnas tre parallella kablar mellan Key
West vid amerikanska kusten och Havanna på Kuba, som installerades 1921. Vardera kabeln
hade en längd på ca 185 km. Vid tidpunkten var dessa både världens längsta och djupast
förlagda sjökablar för telefoni.

Även inlednings- och mellankablar i blanktrådslinjer, som var utrustade med överdrag, kunde
vara av kraruptyp. Tack vare den distribuerade induktansen kunde krarupkabeln tillverkas så
att dess elektriska egenskaper blev mycket lik blankledningens, vilket hade fördelaktigt
inflytande på överdragens funktion. Förutom högre pris hade krarupkabeln även som nackdel
att järntrådsomspinningen lätt drabbades av remanent magnetisering i likhet med de första
pupinspolarna. Därför kom krarupkabeln med tiden att ersättas av specialpupiniserad vanlig
kabel när höga fordringar var nödvändiga hos blankledningarnas kabelsträckor.

Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har nedanstående litteratur kommit till
användning vid artikelns författande. Dessutom är figurmaterialet hämtat ur dessa skrifter.
Fig. 6 är dock fotograferad av författaren.

A History of Engineering and Science in the Bell System, The Early Years 1875-1925 (Bell
Telephone Laboratories 1975)
A History of Engineering and Science in the Bell System, Transmission Technology 1925-
1975 (AT&T Bell Laboratories 1985)
Bell Telephone Quarterly, årgång 1925, 1932, 1935 och 1938
Bilder ur svensk telehistoria (teleböckerna nr. 2, Einar Malmgren)
Electrical Communication, årgång 1922-23
Ericsson Review, årgång 1963
Ett halvsekel kabelindustri (Finska kabelfabriken Aktiebolag, Helsingfors 1965)
LM Ericsson 100 år, del III (Christian Jacobæus)
Sieverts kabelverk 1888 – 1938 (Stockholm 1938)
Svenska telegrafverket, historisk framställning, del IV (Hans Heimbürger)
Sveriges officiella statistik (Televerket)
Teknisk bilaga till Kungliga Telegrafstyrelsens månadscirkulär, årgång 1896, 1901, 1902 och
1911
TELE, årgång 1950 och 1963
Telephony, del IV (Arthur Vaughan Abbott, 1903)
The Bell System Technical Journal, årgång 1926, 1930, 1936, 1944, 1951 och 1958

Raimo Kultala

I likhet med Pupin var Krarup inte heller först ut på plan. Flera uppfinnare före honom gör
nämligen anspråk på uppfinnandet av krarupkabeln. T.ex. föreslog amerikanaren John S Stone
redan år 1894 att dämpningen hos en kabel kan minskas genom jämnt fördelad ökad induk-
tans. I själva verket får vi backa bakåt ytterligare några år och återkommer till Heaviside även
på denna punkt. Så tidigt som 1887 hade han framkastat tanken att induktansen kan höjas
genom att ledaren ges en bimetallisk konstruktion där ena materialet består av järn eller att
ledarisolationen impregneras med järnpulver. Samma år var också tidigare nämnda herr
Vaschy inne på samma tankegångar, men var av allt att döma sparsmakad med de praktiska
detaljerna även denna gång.
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Att avveckla en trotjänare

Jag skrev ett mail till Thomas och tackade samt berättade vilken hjälp jag fått av hans artikel.
Med vändande post fick jag svar från Thomas där han tyckte det var kul att även gammal
kunskap kan bli som ny. Med info från Thomas och andra har jag kommit fram till följande:

När det platta modularsnöret med RJ11-kontaktdon infördes av Tvt följde man inledningsvis
inte den amerikanska (Bell-)standarden för disponering av snörets fyra trådar. Detta eftersom
Tvt, för att garantera samtalssekretessen i vårt unika sätt att koppla flera apparater efter var-
andra till samma ledning (kaskadkoppling), hade extremt höga krav på dämpning av över-
hörning. Överhörningen ansågs begränsa längden apparatsnöre till 1,8 m men hade man valt
att följa Bell-standarden hade längden apparatsnöre begränsats ytterligare, kanske till 1,2 m.

Efter någon tid insåg man på Tvt att det var omöjligt att fortsätta med en speciell svensk
anslutningsvariant. Bell-standarden blev, eller skulle bli, europastandard som vi skulle bli
tvungna att anpassa oss till. Tvt valde då uppenbarligen att kompromissa om överhörningen
och övergick till den internationellt gångbara konfigureringen. Apparater och Tvt-proppar
med modularsnören som tillverkades med den nya trådkonfigurering märktes med ett tri-
angelmärke. Sedan var det upp till användaren att använda triangelmärkta telefoner med
triangelmärkta snören och omärkta telefoner med omärkta snören. Annars fungerade det inte.

Med tiden upphörde märkningen med triangel. Men då visste ju användaren inte längre om en
omärkt apparat eller snöre var från den första tvt-standarden eller var av ”triangeltyp” men
omärkt. När Tvts ansvar för nätet kom att sluta vid första jack blev ”sladdproblem” och
samtalssekretess kundens ensak. Det blev fritt fram för 2-trådigt utformade telefoner som
riskerade att sätta både samtalssekretess och kaskadkoppling ur spel. Marknad uppstod för
adaptrar som såldes av människor som bara talat i telefon, aldrig försökt ansluta dem.

Får väl erkänna att jag är för gammal för att acceptera att man kan avlyssna telefonsamtal vid
apparater i andra rum som kan ske vid parallellkoppling. Jag fortsätter koppla dem i kaskad så
att svarande apparat bryter bort alla efterföljande. I Diavoxapparaten är det lätt att koppla bort
ringklockan så att man inte riskerar ofrivilligt B-svar vilket annars kan inträffa under det att
lokalstationen sänder nummerpresentation och man har många telefoner i kaskadkoppling.

Henrik Lundin

Som gammal ”televerkare” kunde jag inte acceptera detta. Kollade telefonerna, en Diavox i
trä samt en nytillverkad Ericofon (China). Den nya Chinatelefonen hade 2-trådsanslutning så
där låg ju felet. Bytte denna till en nyare Respons-apparat och trodde att problemet var löst.
Men felet kvarstod! Kollade bägge telefonjacken men de var kopplade enligt instruktionerna.
Byttet t.o.m. det ena jacket för att vara säker. Vad berodde det på att jag kunde avlyssna sam- 
talet som hölls i den ena telefonen från den andra telefonen? Då slog det mig att Responsen
varmärkt med en triangel och jag mindes att Thomas Floreteng hade skrivit om detta i Phone-
tiken. Letade upp artikeln och fann den på sid 18 i nummer 2011-2. Artikeln handlade om
anslutningsvarianter i modularpropp och -jack. Den gav mig lösningen på problemet. Bytte
till en Diavox med fast anslutet apparatsnöre i stället för Responsen med jackningsbart snöre
så var problemet ur världen. Av Thomas artikel insåg jag att om apparaten har modularuttag
är det avgörande att man kopplar in den med rätt variant av jackningsbart modularsnöre.

Då jag nedmonterade min gamla trotjänare, Tellusväxeln, fick jag problem. De 15 telefon-
apparater som jag hade inkopplade låg på 2-tråd i ett stjärnformat nät. De måste nu kopplas
om i min ”central” till kaskadkoppling (av många kallad seriekoppling). Det innebar ett par  
ut till telefonjacket och ett par åter till centralen där de kopplades till nästa apparat. Ett drygt
jobb som tog sin tid. Då fick jag ett nytt bekymmer: När jag samtalade i en av telefonerna
kunde detta avlyssnas i en av de andra telefonerna.
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MINNEN FRÅN MITT LIV HOS LM ERICSSON

På den tiden åt man i stora matsalar och hade bestämda tider och bordsplaceringar. Vi som
var tjänstemän hade rätt att äta mot uppvisande av ID-kort. Vi fick då äta så mycket vi orkade.
Om man var kollektivanställd fick man inte ta om med mer mat, något som jag fortfarande
inte kan fatta vitsen med. Om det var några som borde ha mindre portioner var det vi som
hade lätt att lägga på oss några kilo. De andra hade fysiskt arbete och hade behövt den extra
tilldelningen. Det var väl något fackligt antagligen.

Ericsson hade ordnat med internutbildning för alla oss nyanställda. Vi fick lära oss hur olika
utrustningar var konstruerade och vilka regler och bestämmelser som gällde när man konstru-
erade elektronikutrustningar. En av våra lärare hette Treffner och han hade ett mycket trevligt
sätt att berätta om olika konstruktionsprinciper. Varje dag fick vi olika uppgifter att lösa. Det
kunde t.ex. vara att konstruera en fingerskivsimpulsmottagare. Man kämpade som en tok för
att få till en bra lösning, men nästa dag kom Treffner med sin lösning på problemet. Den var
alltid mer finurlig. Det sporrade oss alla att försöka slå honom i nästa uppgift. Det lyckades
aldrig. Han var för bra.

Efter internutbildningen, som varade nästan ett halvt år, var det dags att kastas ut i verk-
ligheten. Inom telekommunikationsföretaget fanns flera olika divisioner. De sysslade med
små, medelstora och mycket stora telefonväxlar med olika inriktning. Lokalstationer var de
som kunde hantera upp till tiotusentals abonnenter. Förmedlingsstationer hanterade lokal-
stationerna så att fjärrsamtal kunde ringas. Så fanns det landsväxlar som var en blandning av
lokal- och förmedlingsstationer men i miniatyr och betjänade något hundratal abonnenter
bara. Vi som gått igenom utbildningen fördelades nu på de olika divisionerna. Jag kände det
som att jag dragit en nitlott eftersom jag ensam hamnade på divisionen för landsväxlar.

Vad jag då inte visste var att LME hade gjort ett mycket seriöst försök med en elektronisk
förmedlingsstation några år tidigare. Det hade inte blivit så bra som man tänkt sig. Men kon-
kurrenterna hade kommit långt med mer eller mindre elektroniska telefonväxlar, så för LME
var det att ta nya tag. Och det blev en ny landsväxel. Så, från att ha varit tilldelad en utrust-
ning som både var liten och inte alltför komplicerad, hamnade jag nu mitt i konstruktionen av
en ny elektronisk variant av landsväxel. Snacka om tur!

Vi var ett 50-tal ingenjörer som skulle ta fram denna växel. En del av arbetet lades ut på
dotterbolaget EBN i Oslo. Det var mycket spännande att vara med. Jag ansvarade för en
utrustning som skulle ta hand om abonnenternas sifferslagning. Det konstruerades och
kämpades så det stod härliga till. Det fanns ingenting som hette 8 timmars arbetsdag.
Tjänsteresor till Oslo! Vilket liv!  Jag hade en mycket trevlig chef, som jag tyvärr inte minns
namnet på. Det fanns också en elektronikspecialist som hette Brun. Honom avundades jag.
Tänk att få vara någon som folk kommer till med sina problem, få gå igenom deras arbete och
komma med förslag till förbättringar . Han blev en av mina förebilder.

I september 1968 började min anställning vid L M Ericsson vid Telefonplan i Stockholm. Jag
fick ett rum på andra våningen i huvudbyggnaden. Eget skrivbord och allt. Vi var cirka 15
personer som anställts samtidigt och jag fick en rumskompis som hette Per-Olof. En riktig
stockholmskis med härlig svada och mycket trevlig. En dag fick vi plötsligt tillökning. Ytter-
ligare en ingenjör flyttade in i vårt rum. Han var något år äldre än vi och hade redan varit an-
ställd en tid. I egenskap av ”äldre” hade han egentligen rätt till skrivbordsplatsen vid fönstret.
Där satt redan jag och P-O. Det tog honom hårt och det dröjde flera veckor innan vi gav med
oss och han fick sin berättigade plats och ordningen var återställd. Nu efteråt får man nog
säga att det inte var någon vidare hög fart på arbetandet på jobbet. Men så är det kanske med
oss alla någon gång under livet. Man bygger hus, köper bil, får barn etc.
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Av någon anledning har jag alltid tyckt om att förklara hur saker och ting fungerar. Både när
jag var liten, som vikarierande lärare och nu som vuxen. Det gjorde att jag fick hjälpa många
av mina konstruktörskollegor. De var ofta mycket bättre på telekommunikation men jag
kunde ofta lite mer om de moderna elektronikkomponenterna. Jag gjorde en hel del utbild-
ningsmaterial som jag använde i internutbildningar på LME. Det uppskattades och medförde
att då vår nya landsväxel skulle installeras i Mexico ville min sektionschef att jag skulle resa
dit och utbilda kundens personal och Ericssons egna på det mexikanska dotterbolaget. Det var
ju mycket spännande. Jag skulle vara där under två månader och jag reste dit på hösten 1971.

Thomas Adolfsson

Finnes
AC 150 varsamt renoverad. Snygg. Bild kan E-postas.
Fingerskivor, begagnade, nya, svarta, vita och blanka. Hör av dig om ditt behov, önskemål till
Henrik Lundin  Mobilt:  070-289 15 43 eller e-post:  Henrik.R.Lundin@gmail.com

Saknar du gamla nummer av Phonetiken?  STSF har de flesta av de gamla utgåvorna 1994-
2013 i lager. Priset är 20 kr/st eller 10 kr/st vid köp av fler än tre ex. Ev. porto tillkommer.
Rustan Gandvik  08-777 80 72  eller  rustan.gandvik@telia.com

Önskas
Dialog vägg, 870/04 eller 871/04  GUL (med fingerskiva).
Väggfäste (DBVA 204 2701) till väggapparat Respons .
Jan Wirström Mobilt: 070-715 67 05 e-post: jan@wirstrom.se

LM Ericssons klyka i metall (se bild) avsedd för samma
bakelitlur som sitter på BC 330 (modell 33-lur). Behöver två
hela klykor. Även hel eller okomplett telefon går bra.
Telegrafverkets modell är utan intresse. Vid fundering
kontakta mig för mer information.
Patrik Nilsson  Tfn: 0454-994 44 eller 0454-990 05.

Det var mycket lärorikt att få börja sin karriär på ett så stort företag. Man fick lära sig ordning
och reda, dokumentations- och ritningsregler etc. På den tiden var ens chef en bra konstruktör,
inte bara en administratör och grupp/sektionschef. Det innebar att gruppmedlemmarna egent-
ligen gjorde det som chefen kunde ha gjort om han bara hade kunnat vara 8–10 personer sam-
tidigt. Det var väldigt lärorikt att arbeta som konstruktör. Man gjorde sitt bästa och gick igen-
om arbetet med chefen som kom med goda råd och idéer. Kunde man inte förklara sin kons-
truktion för chefen var det förmodligen något fel på det man gjort. Tillbaka till ritbordet igen!
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150 år sedan grundandet av ITU – den internationella teleunionen

Ganska snart efter den elektriska telegraftjänstens uppkomst 1839 insåg man att det skulle bli en
internationell företeelse som krävde samarbete över nationsgränser. Överenskommelser be-
hövdes om t.ex. utrustningar, kodning och tariffer. Det första mellanstatliga avtalet om telegrafi
tecknades mellan Preussen och Österrike 1849 för telegraflinjen Berlin-Wien och det följdes av
flera avtal - bilaterala såväl som regionala - mellan europeiska stater. En västeuropeisk telegraf-
union bildades 1855.

De första paragraferna om telefoni tillkom i 1885 års regulations. Den första internationella
radiotelegrafkonferensen hölls 1906 i Berlin, dock inte i ITUs regi. Redogörelse för floran av
konferenser och kommittéer för telegrafi, radiotelegrafi och telefoni som växte fram under 1920-
talet ryms inte här men 1932 enades Telegrafkonferensen och Radiotelegrafkonferensen om att
gå samman till ITU, the International Telecommunication Union dvs det namn som fortfarande
består. 1949 blev ITU ett organ inom FN. Det permanenta kontoret flyttades 1948, efter 80 år i
Bern, till Genève och växte till en ansenlig organisation med en generalsekreterare i spetsen.

STSFs bibliotek innehåller åtskilliga hyllmeter med rötter i det internationella samarbetet inom
telekom från 1865 och framåt. Faktum är att 1865 års konventionen i dessa handlingar är
numrerade som nr 2 medan dokumenten från nr 1 - 1858 års Brysselkonvention (ratificerad av
Sverige 1860) - är noterade som saknade. Som kuriosum kan vidare nämnas att vetgirig allmoge
i Sverige tidigt fick kännedom om ”Pariser-konventionen” eftersom den är införd i Svensk
Författningssamling 1865/nr 57 som ”upplästes från predikstolen” i landets kyrkor.

Rustan Gandvik

För att ersätta alla lokala avtal tog Frankrikes regering 1865 initiativ till den konferens, där det
som senare kom att benämnas ITU bildades. Delegater från tjugo europeiska stater under-
tecknade den 31 maj 1865 i Paris den första multilaterala konventionen (Telegraph Con-
vention). Bilagd till denna var en uppsättning tjänstereglementen (Telegraph Regulations).
Morsealfabetet antogs som standard, allas tillgång till internationell telegrafi lagfästes liksom
korrespondensens sekretess. För att hålla takt med utvecklingen inom teknik och administration
hölls regelbundna konferenser för att uppdatera konventionen och dess annex med tjänste-
reglementen. Konferenser hölls 1868 i Wien, 1871 i Rom, 1875 i St. Petersburg osv. Ett
permanent kontor (The Bureau), som skulle administrera all dokumentation, upprätta statistik
och assistera vid konferenser, etablerades i Bern 1868.

ITU fortsätter att vara centrum för världsomspännande standardisering av alla aspekter på
telekommunikation. Dess uppsättning av f.n. över fyra tusen Recommendations med tekniskt
och administrativt innehåll om allt inom telekom har en stor användning hos teleoperatörer,
telemyndigheter och inte minst tillverkare av utrustning för telekom. Arbetet med att ta fram
dessa dokument bedrivs kontinuerligt inom ramen för ITU av experter från jordens alla hörn.
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Gamle Apotekergården i Lærdal, Norge blev telegrafstation 1858 och inrymmer numera
telemuseum och postmuseum.

Telegrafherrarna vid pariskonferensen. Delegat för Sverige (och Norge) var generaldirektör
Per Brändström.
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Bilder från Norsk Telemuseum i Lærdal

Nr 4 av Phonetiken har manusstopp 22 november och utgivningsdag 14 december / Red
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