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Ordföranden orerar
av Tommy Sundgren
Vårt kombinerade höst- och extra medlemsmöte blev väldigt välbesökt. Hela 26 personer
varav 2 nya medlemmar deltog denna soliga
dag när vi föredrog att tillsammans med CfNs
Krister Hillerud gräva oss ner i arkivets hyllmetrar. Den viktiga och enda punkten för det
extra medlemsmötet, som behandlade styrelsens förslag till reviderade stadgar, avlöpte
väl med många konstruktiva förslag till textuella ändringar. Till slut godkände mötet den
reviderade lydelsen, villkorat att texten utformades som mötet diskuterat fram. I skrivande
stund har styrelsen och justeringsmännen från
medlemsmötet läst det uppdaterade förslaget
och godkänt lydelsen. Förslaget har skickats till
samtliga mötesdeltagare. Nästa steg blir att vi
skickar ut förslaget tillsammans med kallelsen
till årsmötet då det slutgiltiga beslutet skall tas.
Årsmötet har vi redan börjat planera och det
kommer sannolikt återigen att bli i Linköping,
men inte på flygmuseum. Tidpunkten är inte
heller spikad men det lutar åt slutet av april
eller slutet av maj. Det är ju några helgdagar
som vi inte vill ska krocka med vårt arrangemang.
Någon positiv förändring av situationen för
Telemuseum i Virserum kan inte skönjas. Min
källa till andrahandsinformation gör gällande
att några intressenter har hört av sig men inte
blivit godkända. Sannolikt är anledningen att
kommunen vill att museet består, men fortsatt
utan kommunalt ekonomiskt stöd. Mer information lär följa.
Vi har även en mycket positiv begivenhet att
rapportera om. STSF har lånat ut tre apparater
av de vi förvaltar, till Hågelbygård AB. Gårdens första byggnader uppfördes 1911 av LM
Ericsson som flyttade dit 1916 efter att ha varit
bosatt på närliggande Alby gård sedan 1895.
Redan samma år överlät han gården till sin
dotter Anna Giertz som sålde gården med park-

anläggning till Botkyrka kommun 1964. De
senaste åren har gårdens verksamheter varit
konferenscenter, ridskola och på sommarkvällar har konserter med pub hållits. Det finns
även en välutrustad lekpark för de yngsta.
Gårdens restaurang och tillhörande kök behövde förnyas och kommunens driftbolag ordnade
en ny arrendator och renoverade kök och tillhörande utrymmen. Man ville att gårdens
historia skulle lyftas fram mer tydligt än enbart
med den byst av Lars Magnus som tronar i
receptionen, och man fick tillstånd av Ericsson
att döpa restaurangen till Wärdshuset LM. Man
sökte även några apparater som kunde visas i
lokalerna, så där fick vi chansen att låna ut en
AC120, en AC400 och en AB530. Ett samarbetsavtal är skrivet för att reglera hanteringen, skydd, skador, återlämnande etc.
Styrelsen håller på med en uppdatering av
vårt gamla informationsblad som vi kommer att
trycka upp och lämna över ett antal exemplar
av till Hågelby gård. De har även fått ett stort
antal av våra kontaktkort att dela ut till intresserade. Förhoppningsvis kan det ge oss nya
medlemmar. Besök gärna gården när du har tid
och vägen förbi. Läs även mer om gården på
följande länksidor:
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sv.wikipedia.org/wiki/Hågelby_gård
www.hagelby.se
www.stockholmslansmuseum.se/site_media/
upload/2008_12_HagelbyL.pdf
Till sist några rader om de vanliga vinterövningarna, och då menar jag de i verkstaden och
inte långfärdsskridskorna som inte kommit igång av naturliga skäl. Jag har tidigare skrivit
om förnickling och hamnade i år i läget att jag
behövde en ny sats med nickelsyra. Dessvärre
kunde jag konstatera att min tidigare leverantör

i Arboga har gått ur tiden och ingenstans på
nätet kunde jag hitta ett alternativ. Till slut
träffade jag på en veteranmarknad en person
som arbetar professionellt med elektroplätering.
Den syra de använder kräver en arbetstemperatur på minst 55 grader och innehåller förutom nickelsulfat även svavelsyra och borsyra.
Inget av detta är enkelt att köpa i Sverige så
därför har jag sneglat på Kina som inte är lika
hårt reglerat. Mer om detta följer i något senare
nummer.

Kassörens koll
av Rustan Gandvik
Vi har glädjande nog fått tre nya medlemmar
under hösten. Pär Medin i Älvsjö, Erik Ohlin i
Järfälla och Johann Schüsseleder i Tungelsta
hälsas varmt välkomna. Tyvärr har fem medlemmar försvunnit ur föreningen varför vi för
närvarande är 166 som värnar om det telehistoriska.
Som ni ser är det denna gång dags för den
alltid lika efterfrågade men tyvärr lätt borttappade förteckningen med aktuella uppgifter
om alla medlemmar. Se nu till att denna och
fakturan på årsavgift för 2016 inte hamnar
bland julklappspappren i återvinningen! Nästan
alla av er är mycket raska med att betala vilket
uppskattas av kassören.

Phonetikens utgivningsplan 2016
nr

manusstopp

utgivningsdag

1
2
3
4

21 februari
15 maj
21 augusti
20 november

21 mars
13 juni
14 september
12 december
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F.d. telearbetare 764 minns
av Björn Dahlborg
Det verkar inte vara så många i vår eminenta
förening som installerat och driftsatt grejorna
de samlar på. Men jag är en av dem. Jag
började i Verket i januari 1965, var telearbetare
764 i Stockholms stadssektions växelavdelning
och slutade med avtalspension efter 41 år i
firman. De sista åren var jag serviceansvarig
(SQM:are) på TeliaSonera.
I ett tidigare
nummer av vår tidskrift berättade jag om hur
jag lyckades skarva en 100-parskabel mellan
stegbenen på en trappstege. Nu vill jag bidra
med ett annat minne från fältet.
I början av min "karriär" som telearbetare i
Stockholm hade jag bland annat arbetsuppgifter
att installera och driftsätta linjeväljare, linjetagare och snörväxlar m.m. av olika slag. Där
det fanns 220 volt växelspänning drevs dessa
spänningsmässigt av likriktare samt ackumulator. På vissa adresser i Stockholm var det 110
volt likspänning i vägguttagen. Så var det bland
annat på Södermalm och Östermalm på den
tiden och där installerades, istället för likriktare,
ett laddningsmotstånd anslutet till ackumulatorn. Problemet var då att veta vilket som var
plus och vilket som var minus i vägguttaget för
att kunna ansluta branscherna rätt till ladd-

ningsmotståndet.
Eftersom vi telearbetare inte hade samma
förmån att få kvittera ut hjälpverktyg som
repisarna, t.ex. mätaggregat där man kunde se
plus- och minusspänning i dylika fall, så fick vi
kvittera ut lackmuspapper. Det var ett häfte
med ett antal pappersremsor som man kunde
riva ut. För att ta reda på vilket som var plusrespektive minusspänning från likspänningsuttaget fick man riva av en remsa lackmuspapper, blöta den i vatten, klippa av en bit PVtråd, skala båda ändarna och vira ihop trådarna.
Ena änden stoppade man i ena hålet i likspänningsuttaget på väggen och den andra lade
man på det våta lackmuspappret. Då färgades
pappret antingen rött eller blått. Jag vill minnas
att papperet färgades blått om det var minuspolen och rött om det var pluspolen - rätta mig
om jag har fel! Många av oss telearbetare fick
stötar när man var oförsiktig men jag lyckades
klara mig. Det fanns inget vidare arbetarskydd
på den tiden.
Må fler i vår förening (några bör det väl finnas
förutom jag) komma med berättelser från fältet!

Telefonkioskens sista suck
av Henrik Lundin
En artikel med ovannämnda rubrik finns i nr 6
2015 av tidningen Kollega som ges ut av fackförbundet Unionen. Flera läsare har meddelat
redaktionen om artikeln. Tack för tipsen!
Artikeln handlar om telefonkioskerna som
kommer att försvinna under året. Troligen blir
bara 4 st kvar av Pagodmodellen från 1901 i
Stockholms innerstad. Folke Ackerman och
hans företag A-service Trä & Metall AB har

sedan 1970-talet reparerat och renoverat
kiosker. Jag lärde känna Folke i samband med
bygget av telenätet på Skansen år 2005. Han
hade uppdraget att renovera nedtagen materiel
till nyskick samt att nytillverka det som vi inte
lyckades få tag i. Det gjorde han med bravur.
Du som inte sett artikeln kan antagligen läsa
den på ditt närmaste bibliotek eller beställa ett
ex. från Unionen eller www.kollega.se
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Besök hos Sollentuna Offset & Digitaltryck
Den 7 september besökte Phonetikens redaktion Sollentuna Offset & Digitaltryck för att
kunna ge läsekretsen en inblick i tidningens
tillkomst och framställning. Vår tidningstryckare är Agneta Iversen och det är till hennes
produktionsdator som tryckunderlagen anländer
med epost från Henrik.

outen åt oss. Sidbrytning, storleksändring till
A5 och den slutliga ”sättningen” gör Agneta
med hjälp av sin programvara och sedan börjar
den stora tryckmaskinen sitt arbetspass. Vid
vårt besök producerades Phonetiken 2015-3
med maskinen Ricoh Pro C651 EX men en ny
maskin är på gång.

Men innan dess har mycket arbete utförts.
Artiklar, bilder och idéer kommer in från läsekretsen och bearbetas och layoutas av Rustan i
samråd med Henrik och respektive författare.
Numera levererar redaktionen en i stort sett
tryckfärdig pdf-fil till tryckeriet men tidigare
gjorde Agneta med bravur det mesta av sidlay-

C5-kuverten för våra utskick trycks också av
Agneta med hjälp av den pdf-fil som Rustan
producerar och håller uppdaterad vad gäller
namn och adresser. Ungefär en gång om året
trycker Agneta även vår medlemsförteckning
som vi också levererar i tryckfärdig pdf.
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Agneta och Sollentuna offset & digitaltryck har tryckt Phonetiken ända
sedan 2004. I din hand har du den 46:e utgåvan som de tryckt för oss.
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Om galgar
av Dag Unevik
Galgar har sedan forntiden använts som en av
flera avrättningsmetoder för mördare och andra
missdådare. Den sista i Stockholm låg intill nuvarande Gullmarsplan. Det var ett ganska så
makabert folknöje att följa den dödsdömdes
sista färd längs Götgatan till galgbacken.
Straffet avskaffades i Sverige 1858 men används fortfarande i en del länder.
Några årtionden senare blev en betydligt
fredligare typ av galge ett vanligt inslag i stadsbilden, då på hustaken. Dessa hade inte någon
likhet med den för avrättning men det kunde
nog också utgöra ett lika kittlande folknöje att
beskåda telefonarbetarna som klängde omkring
där högt uppe med fara för liv och lem.
Blanktråden och galgarna försvann successivt under 1900-talet - det blev helt enkelt för
trångt i luften och man hade stora problem med
nedisning och överhörning. Det förekom en del
större ras där trådarna helt enkelt gick av i stor
mängd på grund av isbildning. Man kan ju
föreställa sig vilket livsfarligt arbete det måste
ha varit att klänga omkring på hala tak och laga
dylika fel.
När sista galgen togs ur bruk är det väl ingen
som vet idag, men om inte förr så när automatiseringen av telenätet inleddes, i Stockholm
1924 med Norra Vasa.
Från 1960-talet och framåt, när rivningsraseriet pågick som värst, försökte jag dokumentera så mycket som möjligt av det
Stockholm som försvann. Kamerautrustningen
bestod till en början av en Rolleiflex T och från
sommaren 1964 en Pentax SV med vidvinkelobjektiv, senare kompletterad med andra objektiv. Vidvinkeln var mycket användbar i de
trånga gatumiljöerna i t ex Klarakvarteren.
Trots granskning av många tusen bilder har
jag bara kunnat hitta två ställen med kvarlämnade telefongalgar, det ena vid dåvarande

Oxtorget intill Södra Kungstornet med adress
Malmskillnadsgatan 35. Här fanns en av Belltelefons stationer. På en bild tagen sommaren
1963 från taket på första Hötorgshuset, det närmast Konserthuset, syns den fyrsidiga konstruktionen. Den var då utan porslinsisolatorer de kanske monterades ned för återanvändning
då stationen lades ned i samband med att
Stockholms Allmänna köpte upp Bell. Det bör
ha varit plats för minst ett hundratal trådpar
plus förbindelselinjer till andra stationer. På ett
par bilder från början av 1965 syns huset från
gatunivån samt den fina porten. Huset revs
ganska kort därefter.
Vid Lindhagensgatan på Kungsholmen låg
ett bostadsområde vid namn Holmia, uppfört på
1890-talet - ganska typiska arbetarkvarter. Det
låg när det byggdes verkligen i utkanten av
staden. Den enda arbetsplatsen inom synhåll
var stora bryggeriet vid slutet av gatan, vid
Hornsbergs strand.
Området började rivas i slutet av 1964 och
där hittade jag en galge med porslinsisolatorerna kvar. Det går nästan att räkna hur
många som hade vevtelefon där, långt ifrån alla
boende dock. Den här galgen bör ju ha varit
ansluten till Kungsholmens manuella station på
Polhemsgatan 32. Märkligt att den hade blivit
kvar, kanske den sista i Stockholm. Ett modernt
bostadsområde med samma namn byggdes senare på samma plats.
Det kan ha funnits andra hus med galgar men
de har i så fall varit i stort sett omöjliga att upptäcka från gatunivån och de har väl också rivits
i samband med takarbeten och ombyggnader.
Den som vill läsa om den stora galgen, Telefontornet alltså, kan skaffa Stella Fares bok
"Brunkebergstorg" där hon skriver om både det
och telefonstationen därunder. Ett måste för de
som gillar stockholmiana.
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Hitom Södra Kungstornet syns fastigheten Malmskillnadsgatan 35 vars på
taket kvarlämnade telefongalge syns
tydligare på gatubilden här till vänster.

Bilden här till höger visar den kvarlämnade telefongalgen i bostadsområdet Holmia på Kungsholmen.
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Fjärrtelefonins historia, del 4 – överdraget
av Raimo Kultala
Av föregående del framgick att uppfinnandet av
pupinspolen innebar ekonomiska vinster vid
anläggandet av långa fjärrledningar då klenare
tråd kunde användas samt att kablarna gjorde
en försiktig debut inom fjärrtelefonin. Däremot
visade sig pupiniseringen inte kunna infria
löften om utsträckt maximal samtalsdistans.
Inte förrän det första praktiskt användbara överdraget (förstärkare) uppenbarade sig på spelplanen kring 1910-talets mitt kunde ny mark
erövras på den fronten. Detta skedde dessutom
med bravur, som denna del i artikelserien
kommer att visa.
I själva verket hade drömmen om ett överdrag börjat spira redan i telefonins barndom
sedan det hade gått upp för var och en inom
branschen hur begränsad den nya uppfinningens räckvidd var. Om detta vittnar det faktum
att det redan 1882 fanns flera förslag på överdragskonstruktioner och att det 1896 fanns
ungefär 27 utfärdade patent på dylika enbart i
USA. Dessa var dock i princip rena skrivbordsprodukter och kunde inte översättas till praktiskt användbara produkter vid aktuell tidpunkt.
Att framgångarna lät vänta på sig berodde
på att konstruerandet av ett användbart överdrag innebar att flera problem måste lösas
samtidigt. För att få ett hum om dessa är det
lämpligt att titta närmare på hur ett överdrag är
konstruerat i princip, vilket framgår av fig. 1.
Normala förstärkare är enkelriktade, varför det
erfordras en förstärkare för vardera samtalsriktningen. Man kan dock inte utan vidare
koppla ihop in- och utgångarna hos två motriktade förstärkare då det uppkommer rundgång
som omöjliggör allt telefonerande. Detta problem kan undvikas om de båda förstärkarna
ansluts till ledningarna via s.k. gaffeltransformatorer.

uttag på gaffeltransformatorernas sekundärlindningar, medan utgående talströmmar överförs
till ledningarna via deras primärlindningar.
Under förutsättning att båda ändarna av
sekundärlindningarna är lika belastade ger de
utgående talströmmarna inte upphov till någon
spänning i mittuttagen och påverkar därmed
inte förstärkarnas ingångar, varför ingen rundgång uppkommer.

Fig. 1
För att sekundärlindningarna ska bli symmetriskt belastade krävs det dock att ledningarnas
elektriska egenskaper simuleras med s.k. balanser. Dessa byggs upp av motstånd, kondensatorer och spolar i olika kombinationer beroende på ledningstyp. Fig. 2 och 3 ger exempel på balanser vilka är avsedda för blankledning av koppar respektive pupiniserad kabel.
För att förenkla uppbyggnaden hos balanserna
är ett överdrag dessutom försett med elektriska
filter som begränsar dess frekvensområde till
endast talbandet.

Som det framgår av fig. 1 avtappas inkommande talströmmar till förstärkarna från mitt-
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Fig. 2

Man kan dock minska rundgångrisken genom
att begränsa förstärkningen, men detta minskar
också nyttan med överdraget.
Som parentes kan nämnas att innan uppfinnandet av gaffeltransformatorn försökte man
lösa rundgångsproblemet genom att förstärkarens riktning omkastades växelvis under
samtalets gång. Redan 1882 hade E T Gilliland
i USA erhållit patent i flera länder på ett dylikt
överdrag som hade en fjärrmanövrerad omkopplare för omkastning av talriktningen. Men
omkastningen måste trots detta göras manuellt,
varför innovationen inte innebar något verkligt
steg framåt.

Fig. 3
Principen bakom överdraget enl. fig. 1 uppfanns redan 1895. Året innan hade dock Edison
ansökt om patent, som beviljades 1896, på ett
enklare överdrag som var baserat på en enda
förstärkare och gaffeltransformator enl. fig. 4.
Hos Edisons överdrag används samma förstärkare för båda talriktningarna och gaffeltransformatorns sekundärlindning utbalanseras av
ledningarna själva. Detta medför att överdraget
handikappas av att ledningarna måste vara av
samma typ och lika långa för att balans ska
uppnås, vilket är en allvarlig nackdel då en
telefonförbindelse normalt kopplas upp över
ledningar av skilda typer och längder.

De i överdraget ingående förstärkarna kräver
någon form av förstärkande element och länge
var det just dessa som hindrade utvecklingen.
Dock var man redan tidigt medveten om att en
kolkornsmikrofon har förstärkande egenskaper.
Det var därför naturligt att de första överdragsidéerna var baserade på förstärkarelement som
byggde på hopkopplade hörtelefoner och mikrofoner. En normal hörtelefon har dock tämligen låg verkningsgrad, varför en stor del av
mikrofonens förstärkningseffekt går förlorad.
Inte förrän 1903 lyckades amerikanaren H E
Shreeve konstruera ett någorlunda funktionsdugligt förstärkarelement av denna typ. Fig. 5
visar dess principiella konstruktion.

Fig. 4
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Fig. 5
Som det framgår av skissen bildar hörtelefon
och mikrofon en integrerad enhet kring ett gemensamt membran. För att förstärkningen ska
bli tillräckligt hög är det nödvändigt att mata
mikrofonen med betydligt högre ström än en
normal telefondito, varför kolkornskammaren
måste vara försedd med kylflänsar.
Ett överdrag som var baserad på Shreeves
förstärkarelement provades på en blankledning
mellan Amesbury (i Massachusetts) och Boston
år 1904. Trots att förstärkarelementet ännu var
ofullkomligt ansågs installationen vara en
succé. Samma år installerades ett överdrag, som
hade ett förstärkarelement med förbättrad ljudåtergivning, på en ledning mellan New York
och Chicago, vilken användes i kommersiell
drift fram till påföljande år. Att överdraget togs
ur bruk berodde på att det ännu återstod
problem med att kolkornen packades samman
vid hög temperatur. En partiell lösning på
problemet var att förstärkarelementet försågs
med en slags termostat som reglerade trycket
hos kolkornen. Dessutom var distorsionen, dvs.
ljudförvrängningen, fortfarande hög, varför det
inte gick att koppla flera överdrag i tandem.
P.g.a. de återstående bristerna kom överdrag
med Shreeves förstärkarelement aldrig att användas i någon större omfattning.

av hörtelefon-mikrofontyp, vars utförande
framgår av fig. 6. Men i denna variant är
kolkornsmikrofonen ersatt av ett mikroskopiskt luftgap som bildas mellan en fast och en
rörlig elektrod (J respektive O i figuren), varav
den sistnämnda sitter i ändan av en tunn
ståltunga (P). Luftgapet injusteras så att avståndet mellan elektroderna blir av storleksordningen 0,005 µm (författaren är högst
skeptisk till måttuppgiften och misstänker att
luftgapets storlek i själva verket ska vara
åtminstone 10 ggr större).

Nästa uppslag till förstärkarelement kom
från engelsmannen S G Brown som 1910
offentliggjorde resultaten av sitt arbete kring ett
dylikt. Även detta förstärkarelement är i princip

- 12 -

Fig. 6

Tack vare det mikroskopiska avståndet blir fältstyrkan så hög att ett enda torrelement på 1,5 V
förmår frigöra elektroner och därmed åstadkomma en ström genom luftgapet. Av allt att
döma uppkommer det ingen störande gnistbildning då den låga spänningen knappast förmår jonisera luftmolekylerna. Ståltungan försätts i vibration av de inkommande talströmmarna via en elektromagnet (H) och styr
därmed elektronflödet genom luftgapet i takt
med dessa. P.g.a. det minimala avståndet
mellan elektroderna är det nödvändigt att
kompensera för värmeutvidgningen hos de
ingående metalldelarna. Detta sker automatiskt
med hjälp av en extra lindning (K) hos elektromagneten som är inlänkad i serie med luftgapet.
Browns förstärkarelement kom troligen aldrig
till användning i praktiska överdragskonstruktioner då artikelförfattaren inte har hittat uppgifter som styrker detta.
Kring åren 1908-09 gick AT & T in i ett
djärvt projekt som skulle komma att forcera det
fortsatta utvecklingsarbetet kring överdragstekniken. Man hade nämligen föresatt sig att
upprätta transkontinentala telefonförbindelser
mellan New York och San Fransisco. Under
1909-10 gjordes detaljerade studier kring de
tekniska förutsättningarna för projektets genomförbarhet. Man hade att ta ställning till om
ledningarna enbart skulle pupiniseras eller
dessutom kompletteras med överdrag. Det första alternativet hade krävt kopparledningar på
hela 5,59 mm, utvecklandet av pupinspolar med
ultralåga förluster samt nya isolatorer med
rejält förbättrad isolation. Det andra alternativet
innebar att ledningarna skulle byggas av ”bara”
4,19 mm koppartråd och förses med pupinspolar av standardtyp. Man valde överdragsalternativet då ekonomin talade till dess fördel
trots att kostnaderna för själva överdragen ännu
inte kunde uppskattas. Dessutom kunde man
använda redan befintliga 4,19 mm kopparledningar där dylika redan fanns.
Beslutet medförde att arbetet med att ut-

veckla ett högpresterande överdrag fick fart vid
övergången till nästa årtionde. Man utförde
även teoretiska studier och 1912 hade man
kommit till slutsatsen att det mer komplicerade
tvåförstärkaröverdraget var att föredra framför
Edisons överdrag. Samtidigt fortsatte ansatserna att förbättra Shreeves förstärkarelement
och 1912 hade man lyckats förbättra dess prestanda så pass mycket att man kunde inkoppla
hela tre överdrag i tandem på den under
föregående år öppnade drygt 3000 km långa
pupiniserade 4,19 mm kopparledningen mellan
New York och Denver. Därmed kunde man
kringgå problemen med hög ledningsdämpning
vid fuktigt väder som hade uppenbarat sig efter
en tid p.g.a. nedsatt isolation.
1912 utvecklades dessutom ett nytt förstärkarelement som saknade rörliga delar i traditionell mening. Den bygger på urladdning
genom kvicksilverånga i en lufttom glaskolv,
vars principiella utförande framgår av fig. 7.
Urladdningen upprätthålls mellan en katod (C)
av kvicksilver i rörets botten och en anod (A) i
dess topp. Kring röret sitter en elektromagnet,
till vilken de inkommande talströmmarna
inmatas, och som försätter strålen av joniserade
kvicksilveratomer i vibration. Lägesändringarna medför att två ingjutna sidoelektroder, vilka
tyvärr syns otydligt i skissen, utsätts för jonstrålen i varierande grad i takt med vibrationerna. Detta resulterar i att förstärkta talströmmar kan avtappas från sidoelektroderna
via en transformator. Glaskolven innehåller
dessutom en hjälpanod (A’), vars enda uppgift
är att sätta igång urladdningen vid uppstart.
Denna egenhet och andra olämpor medförde att
denna typ av förstärkarelement aldrig kom att
användas i annat än experimentella överdragsinstallationer.
Det ”perfekta” förstärkarelementet var i
själva verket redan uppfunnen vid den här tidpunkten, vilket dock inte hade uppmärksammats av vare sig dess uppfinnare eller teleingenjörerna.

- 13 -

Fig. 7
Redan år 1904 hade det första enkla radioröret
(som egentligen heter elektronrör), dioden,
uppfunnits av engelsmannen John Ambrose
Fleming. Dioden består i princip av en lufttom
glaskolv som innehåller två elektroder. En av
elektroderna, katoden, kan upphettas till
glödgat tillstånd med hjälp av en glödtråd (hos
de första radiorören fungerade glödtråden även
som katod) och får därigenom förmågan att
avge elektroner. Då endast katoden har denna
egenskap kan ström bara flyta i en riktning
genom en diod. Dioden kan således användas
som likriktare.
1906 tillsatte amerikanaren Lee de Forest en
tredje elektrod i form av en trådspiral mellan
katoden och anoden i enlighet med fig. 8. Nu
blev det möjligt att styra elektronflödet och
radioröret fick därigenom förmågan att förstärka svaga strömmar. Denna typ av radiorör
kallas för triod. Trioden användes dock till en
början enbart som en förbättrad detektor i
radiomottagare. En detektor, eller demodulator
som den också kallas, är en anordning som
återbildar de ursprungliga lågfrekventa svängningarna som överförs vid radiosändning med
hjälp av en s.k. bärvåg av hög frekvens. Därför
uppmärksammades inte triodens förstärkande
egenskaper förrän under nästa decennium.

Fig. 8
Det skulle dröja enda till 1912 innan de Forest
hade kommit så långt att han kunde demonstrera en förstärkare som använde sig av
triodröret för AT & T:s ingenjörer. Vid närmare
experiment visade det sig dessvärre att trioden
orsakade hög distorsion genom att kvarvarande
luftmolekyler joniserades och störde dess
funktion. Trioden vidareutvecklades dock inom
AT & T och redan året efter kunde man tillverka dylika med tillräckligt gott vakuum.
Under 1913 hade man dessutom kommit så
långt att det första triodbaserade överdraget
kunde installeras i allmänna telenätet. Överdraget uppmonterades i Philadelphia och betjänade en ledning i kabel mellan New York
och Baltimore.
Under 1913 påbörjades anläggandet av ledningarna för de transkontinentala telefonförbindelserna. Ledningslängden uppgick till lite
drygt 5400 km, men man kunde dock till stora
delar använda redan befintliga linjer. Helt nybyggd linje behövde därför endast byggas
mellan Denver och Reno – en distans som uppgick till ”bara” drygt 950 km. Dock behövde
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ledningarna på de befintliga avsnitten uppgraderas för att klara sin nya uppgift. Året efter
var arbetena klara och man hade tillgång till två
pupiniserade ledningar av 4,19 mm koppartråd
hela vägen från New York till San Fransisco.
Genom att fantomisera dessa fick man dessutom tillgång till en tredje förbindelse.
Till en början användes ledningarna enbart
som en försöksanläggning för test av överdrag
och de transkontinentala förbindelserna öppnades inte officiellt förrän under år 1915. Inte
förrän vid dessa tester fastslog man slutgiltigt
triodrörets överlägsenhet som förstärkarelement. Inledningsvis fanns överdrag installerade
enbart i Pittsburgh, Omaha och Salt Lake City.
Detta var egentligen tillräckligt, men trots detta
utrustades varje förbindelse med ytterligare tre
överdrag i Chicago, Denver och Winnemucca (i
Nevada) senare under året för att primärt öka
flexibiliteten vid förbindelsernas uppkopplande.
De transkontinentala förbindelserna användes
nämligen inledningsvis även för telefontrafik
till mellanliggande städer. De transkontinentala
förbindelserna blev en omedelbar succé och
inom AT & T började man att skissa på ett
landstäckande fjärrnät.
Även om USA har fått äran av att ha inrättat
de första transkontinentala telefonförbindelserna var man på denna sida om Atlanten i
själva verket hack i häl amerikanarna i ansträngningarna att konstruera överdrag. Detaljerna är dock tyvärr dåligt dokumenterade i
tillgängligt material. Författaren har emellertid
kunnat fastställa att ingenjören E Reisz (ej att
förväxla med Philipp Reis, som under 1860talet gjorde tafatta försök med att konstruera en
telefon) vid ett föredrag i Berlin 1913 redogjorde för utförda försök med överdrag på
långa telefonledningar. Överdraget var dessutom baserad på ett triodrör som vederbörande
och fysikern R von Lieben från Wien hade
konstruerat år 1910. Visserligen med de Forests
triod som förlaga, men de båda herrarna var
medvetna om triodens förstärkande egenskaper
från första början. Von Lieben hade förövrigt

gjort de första försöken med ett radiorörsliknande förstärkarelement redan omkring 1906.
Tack vare dessa arbeten kunde tyskarna installera de första praktiskt användbara överdragen redan under första världskriget (som
pågick under 1914-18), bl.a. på en ledning till
Turkiet. Tilläggas kan att även brittiska postverket gjorde tidiga fältförsök med överdrag,
som närmare bestämt skedde år 1914.
Här hemma började Televerket intressera sig
för överdragstekniken på allvar år 1918 och
inledde försök som var inriktade på att ta fram
en egen överdragskonstruktion. Man förefaller
till och med ha gått så långt att man anskaffade
utrustning för tillverkning av egna triodrör.
Troligen handlade det enbart om tillverkning i
experimentell omfattning. Av allt att döma
skrinlade dock Televerket de vidlyftiga planerna och anskaffade de första överdragen från
Tyskland istället. Dessa installerades 1919 i
Malmö i samband med anläggandet av de första
direkta telefonförbindelserna till Tyskland via
en sjökabel. Tack vare överdragen kunde
kabeln förses med så pass mycket klenare
ledare att anläggningskostnaden blev ungefär
hälften av vad som annars hade varit fallet.
Hos en lång telefonledning som är utrustad
med många överdrag uppstår det ekon som
försämrar taluppfattbarheten. Orsaken är att
balanserna i överdragen i praktiken inte kan
efterlikna ledningens elektriska egenskaper tillräckligt väl, vilket resulterar i att en del av de
förstärkta talströmmarna går ut i fel riktning vid
varje överdrag. Ekoproblemet ökar därför med
antalet överdrag. I praktiken måste man kvarlämna viss dämpning, s.k. restdämpning, hos
ledningen för att ekot inte ska bli alltför besvärande. Redan samma år som de transkontinentala förbindelserna i USA öppnades upptäckte man att blankledningar som är ”rena”
kan drivas med lägre restdämpning än
pupiniserade dito trots att det krävs fler överdrag. Året efter började man därför avpupinisera de ledningar som skulle ingå i det
planerade landstäckande fjärrnätet. Det skulle
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dock komma att dröja till 1920 innan de transkontinentala förbindelserna berövades på sina
pupinspolar
Som det redan har framgått använde amerikanarna tidigt överdrag även inom fjärrkabelnätet. Till en början fortsatte man dock seden
att använda grovtrådiga kablar och installerade
överdrag endast på de allra längsta förbindelserna. Först kring skarven mellan 1910- och
1920-talen kom man till insikt om att ekonomin
vid den fortsatta kabelutbyggnaden kunde förbättras radikalt om man gick ned med tråddimensionerna och istället försåg samtliga ledningar med överdrag. Den första egentliga
fjärrkabeln av denna typ installerades mellan
New York och Pittsburgh år 1920. Kabeln togs
dock inte i allmänt bruk förrän två år senare.
Insikten om den förbättrade ekonomin, som
kunde uppnås med klentrådiga överdragsförsedda kablar, gjorde sig även gällande i Europa
i början på 1920-talet och länder med hög telefontäthet började på allvar att kablifiera de mest
trafikerade sträckorna i fjärrnäten. De första anläggningarna var dock av relativt blygsamma
längder. Tack vare detta kunde Sverige knipa
en första plats inom fjärrkabelområdet när den
533 km långa rikskabeln mellan Stockholm och
Göteborg blev klar 1923.
Nackdelen med klentrådiga kablar är att
överdragen måste installeras tämligen tätt,
varför ekoproblematiken begränsar förbindelselängden till 600-700 km. Ekot kan dock
minskas om man övergår till att använda
fyrtrådiga ledningar som endast behöver gaffeltransformatorer hos det första och sista överdraget i enlighet med fig. 9. Att det behövs fyra
trådar kan förefalla vara ett högt pris för ökad
samtalsdistans, men när man väl har gjort sig
av med gaffeltransformatorerna begränsas
emellertid de mellanliggande överdragens maximala förstärkning i princip endast av brus och
överhörning. Därigenom kan man minska tråddiametern ytterligare och i stort sett få samma
ekonomi som med en tvåtrådsledning.

Fig. 9
I USA inrättades den första fyrtrådsledningen i
kabeln mellan Boston och Washington 1915.
Den första kabeln, som hade ledare dimensionerade för fyrtrådsdrift, färdigställdes mellan
Philadelphia och Pittsburgh år 1921. Anläggningen drabbades dock av olika problem och
kunde inte tas i provdrift förrän 1923. När väl
dessa hade lösts blev kabelanläggningen en
succé och förlängdes under 1925 till New York
och Chicago. Nu hade man lyckats överspänna
en distans med kabel som uppgick till 1380 km.
Hos oss anlades den första rikskabeln med fyrtrådsledningar 1924 och gick mellan Stockholm
och Norrköping. Kabelns längd var 177 km och
utgjorde första etappen hos en blivande rikskabel till Malmö.
1926 förlängdes fjärrkabeln mellan New
York och Chicago till St. Louis, varvid kabellängden kom upp i hela 2150 km. 1933 nåddes
Dallas, men nu hade man kommit till vägs ände
med att utsträcka kabelnätet. Pupinisering har
nämligen som nackdel att talströmmarnas fortplantningshastighet uppbromsas rejält. Hos
blankledning av koppar uppgår denna till nära
nog ljushastigheten, d.v.s. strax under 300 000
km/s, men endast grovt räknat till 16 000 km/s
hos pupiniserad kabel av normal typ. Den låga
fortplantingshastigheten medför en fördröjning
av talet som börjar försvåra samtalandet när
kabellängden överstiger ca 1500 km. Hos fyrtrådiga ledningar är det emellertid möjligt att
minska spolinduktansen och kompensera den
ökade dämpningen med ökad förstärkning hos
överdragen. Man kan därigenom fördubbla fortplantningshastigheten och därmed maximala
samtalsdistansen till kring 3000 km. Att slopa
pupiniseringen helt, som man gjorde hos blankledningarna, lät sig inte göras av ekonomiska
skäl. För att man skulle komma ur detta
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dilemma som kabeltekniken hade hamnat i
krävdes det helt nya tekniska lösningar, som
kommer att avhandlas i nästa del av denna
artikelserie.
Men innan fjärrkabelnäten hade utsträckts
till yttersta gränsen gjorde ekoproblematiken
sig hörd ytterligare en gång. Ekot blir nämligen
alltmer besvärande ju mer det blir fördröjt. Det
blev därför nödvändigt att vidta åtgärder mot
ekot även hos långa fyrtrådsledningar. Lösningen blev en elektronisk omkopplare, en s.k.
ekospärr, som blockerar motgående talriktning i
takt med replikväxlingarna i samtalet så att
återvändande talströmmar inte kan nå fram till
ledningens andra ända. Ekospärren utvecklades
i USA början av 1920-talet och den första
större installationen av dylika skedde i Harrisburg 1924.
Liksom all annan elektronikutrustning
genomgick överdragen en påtaglig miniatyrisering genom åren. I början ockuperade ett
enda överdrag med kringutrustning i princip ett
helt stativ. Vid 1960-talets inledning kunde
hela 60 st. överdrag inrymmas i ett stativ (L M
Ericsson). Till denna utveckling bidrog i första
hand transistorn, som började göra sitt intåg
inom teletekniken mera allmänt i slutet av
1950-talet och början av 1960-talet. Funktionsprincipen hos överdraget förblev dock densamma fram till 1948 då de första s.k.
negistorerna installerades i USA. Negistorns
arbetssätt är emellertid så säreget att dess
konstruktion här måste förbigås helt. Negistorn
undanträngde dock inte överdrag av traditionell
typ och här hos oss kom Televerket att befatta
sig med denna nymodighet i enbart begränsad
omfattning.
Förverkligandet av överdragsdrömmen innebar att fjärrsamtal tvärs över hela kontinenter
blev möjliga. Denna möjlighet var emellertid
endast förbehållen välbeställda människor. De
transkontinentala ledningarna måste nämligen
fortfarande byggas som blankledningar av
koppar och blev därigenom mycket dyra att

bygga. T.ex. kan nämnas att ett samtal över de
första transkontinentala förbindelserna i USA
under invigningsåret kostade närmare 21 dollar
per treminutersperiod i dåtida penningvärde.
För att samtalskostnaderna över de längsta
distanserna skulle bli rimliga för gemene man
krävdes det tekniska lösningar som tillät
betydligt bättre utnyttjade av ledningarna än
vad som var fallet med fantomisering. Nästa
avsnitt i denna artikelserie kommer att avhandla
detta viktiga framsteg inom fjärrtelefonin.
Förutom undertecknads kunskaper i äldre
teleteknik har nedanstående litteratur kommit
till användning vid artikelns författande. Dessutom är figurmaterialet hämtat ur dessa skrifter.
Vissa av figurerna är retuscherade för att öka
tydligheten.
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 1932, 1935, 1938
och 1940
Bilder ur svensk telehistoria (Einar Malmgren)
Electrical Communication, årgång 1922/23 (vol. 1)
Ericsson Review, årgång 1963
Handbok om Telegrafverket (Göteborg 1933)
Lærebok i langlinjetransmisjon, annen del (S.
Rynning-Tønnesen, Oslo 1941)
Svenska telegrafverket, historisk framställning,
del IV och V (Hans Heimbürger)
Sveriges officiella statistik (Televerket)
Teknisk bilaga till Kungliga Telegrafstyrelsens
månadscirkulär, årgång 1910 och 1914
Tekniska meddelanden, årgång 1919, 1920 och
1923
TELE, årgång 1955, 1957 och 1962
Telefoni, del I (E. Ekeberg)
The Bell System Technical Journal, årgång 1924,
1925, 1930, 1936, 1944 och 1951
Uppfinningarnas historia (Reader’s Digest AB,
Stockholm 1985)
Öfveringeniörens till Kongl. Telegrafstyrelsen
afgifven berättelse ... år 1882
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Kiosken i Tällberg
foto Anita Jacobsen

Telefonkiosker med telefoner blir alltmer sällsynta. Här är en av de få som kommer att överleva.
Den står vid majstångsplatsen i Tällberg och dekorerades vackert anno 1988 med dalmålningar av
Lasse Lindkvist. Kiosken hade farit illa av väder och vind men är nyligen fint renoverad.
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Finnes
ERICSSON REVIEW kom ut med
fyra nr per år och innehöll mestadels
nyheter om den tekniska utvecklingen samt nya och gamla produkter
inom LME. En guldgruva för den
seriöse samlaren! Jag har fullständiga årgångar från 1931 t.o.m. 1979
(utom fem nr som fattas). Ge mig ett
bud på 1931 t.o.m. 1973 = tot. 185
nummer = 1½ vinkartong. Kom ihåg
att kunskap är aldrig för tungt att
bära! Från 1974 fram till 1984 fattas
något flera ex. För 1985 till 1993 är
det tyvärr ännu flera hål men ca 5 kr
/st är dom väl värda. Maila dina
behov!
Ole Jacobsen
E-post: ole.jacobsen@telia.com

Önskas
Ringklocka den “vanliga LME”
på träbotten med texten:
“Aktiebolaget L.M. Ericsson o
Co”. Köp eller byte av likvärdig
med annan text.
Ole Jacobsen
E-post: ole.jacobsen@telia.com
Programmeringstelefon till
TELLUS 15
Stefan Wärn Tfn: 070-581 16 90
e-post: swif@home.se
Jag söker blänkare med mässingsstolpar samt lock för linjeskruvar för modellen CK550.
Juha Angervo
Tfn: +358 22 335 335
e-post: juha.angervo@elisanet.fi
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Kommunikationsobjekt räddat …
av Ole Jacobsen

År 1994 hände två viktiga saker:
- En optisk station i fullskala byggdes och ställdes upp på Gärdet i Stockholm utanför dåvarande
Telemuseum.
- Vår förening STSF grundades i nämnda museum.
I ett antal år har telefientliga krafter velat riva ner den Optiska stationen och nu är den borta. Men
den har räddats till en plats där den kanske bättre hör hemma. Alltså, åk till Grisslehamn i norra
Roslagen vid kusten. På ungefär den plats där den ursprungliga stationen en gång i tiden stod finns
den nu att bese på vägen/stigen ut till Albert Engströms berömda skrivarstuga. En liten bit därifrån
finns också ett utmärkt lunch- och kaffeställe att vila ut på.

foto: Jan Ragnemark, Grisslehamn
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Övergången till framtidens nät
av Henrik Lundin

”Övergången till framtidens nät fortsätter” lyder rubriken på en artikel på Telias webbsidor publicerad 2015-10-13. Du hittar den på
http://www.telia.se/privat/aktuellt/2015/Oktober/overgangen-till-framtidens-nat-fortsatter.
Har saxat några rader ur artikeln:
* Utbyggnaden av framtidens nät innebär samtidigt att användningen av den tidigare generationens kopparnät minskar i snabb takt. Fiber och mobilt möter kundernas krav på att kunna
använda allt mer data och har redan blivit de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling.
* TeliaSonera kommer under 2016 påbörja en ny fas avseende övergången från kopparbaserade
tjänster till tjänster baserade på framtidens nät.
Man anar att raseringen av kopparnätet kommer att gå fortare framöver. Till artikeln finns även en
lista med de områden som avvecklas under 2016. Läs artikeln och håll dig informerad. Ljudet av
en fingerskivas impulsering kommer snart att förpassas till samlingen av utdöda ljud.

Telefondirektörens julafton

Automatiseringen är nog utmärkt bra. Strejker slipper man. Men katten
vet om det inte var vackrare och gladare på julaftnarna förr i tiden.
(Redaktionen har bearbetad en teckning i Söndags-Nisse 1898-06-19)
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STSFs höstmöte 2015
av Roger Karlsson
Höstmötet började med lunch på SALK-hallen
följt av omlokalisering till Centrum för Näringslivshistoria (CfN) i Bromma. Det är andra
gången som STSF besöker CfN, första gången
var 1999. Vid CfN mötte vår värd för besöket,
Krister Hillerud, som hade vänligheten att
ställa upp för oss på en lördag. Efter att ha
samlat ihop oss alla och lotsat oss ned för en
smal spiraltrappa in i ett rum med 40-50 hyllmeter böcker om företagshistoria, kunde Krister
börja berätta om CfN:s bakgrund och uppdrag.
Centrum för Näringslivshistoria bildades
1974 under namnet Stockholms företagsminnen
men sedan dess har man vidgat sitt arbetsområde till hela landet och 2006 bytte man till
det nuvarande namnet. CfN tar hand om och
ordnar arkivmaterial som företag har deponerat
hos dem. Dessutom presenterar man näringslivets historia i samarbete eller på uppdrag av
företagen och hjälper dem t ex att ge ut jubileumsskrifter. Materialet som förvaltas är inte
offentligt utan tillhör företagen som deponerat
det hos CfN. Organisationen ger ut tidskriften
Företagshistoria med fyra nummer per år och
har webbplatsen www.naringslivshistora.se/,
men det förvaltade arkivmaterial är inte tillgängligt på webben.
I arkivet finns 1612 hyllmeter Ericssonmaterial. Krister visade en lång lista på
Ericssonföretag och några exempel som
nämndes var AB Telefonfabriken, AB Tioörestelefon och Svenska Reläfabriken. Här
fastnade vi ett bra tag med frågor och diskussioner. Även material från TeliaSonera finns
från 1992 till ca 2007. Vi tittade närmare på
några intressanta länkar:
ericssonhistory.com/sources/LME-Review/
med LME Review 1924-2003 och ericssonhist
ory.com/sources/Productcatalogues/
med
produktkataloger 1886-1976. Under adressen
teliasonerahistory.com finns TeliaSoneras

historia. CfN driver såväl Ericssons som TeliaSoneras historiska webbplatser. Forskare och
även privatpersoner kan få tillgång till arkivmaterialet. Företaget som äger materialet bestämmer om så ska ske. För företag som upphört bestämmer CfN själva om besökande får
tillgång till materialet eller ej. Vad gäller Ericsson är i stort sett allt tillgängligt för den som är
intresserad medan större restriktivitet gäller
TeliaSoneramaterialet. Krister uppmanade den
som är intresserad att ringa (08-634 99 14) och
boka tid. Öppettider är vardagar 9:00 - 16:00.
Mer information finns på CfN:s hemsida.
Vi fick även se det stora arkivet med
uppemot 70 000 hyllmeter material. Vår värd
Krister hade plockat fram några utvalda
dokument från Ericsson, bland annat Lars
Magnus första huvudbok från 1876 med bokföring, löneräkenskaper och skisser på scheman, men den fick vi besökare inte bläddra i
själva. I samband med detta berättade Krister,
tillsammans med ett flertal experter från STSF,
att Lars Magnus lånade 1000 kronor av fru
Maria Strömberg, mor till hans dåvarande
flickvän, för att starta bolaget. Trots detta gifte
han sig 1878 med en annan kvinna, Hilda
Simonsson. Vi fick också se ritningar från
Betulander, Kollbergs lista över telefonstationer 1902-1918, kontraböcker med utstämplingsnummer där telefonerna kan dateras på en
vecka när och mycket annat. Intressant var
också Lars Magnus originalbrev till styrelsen år
1900 där han begärde entledigande som VD.
Efter mer än en timma i arkivet fortsatte
höstmötet med fika och den administrativa
delen. Vi var lite försenade ut ur arkivet, men
förseningen hade ökat till en halvtimme innan
vi var klara och vår värd Krister kunde åka
hem. För vår del avslutades mötet med bakluckeloppis, men det blev ett lite snöpligt avslut
då endast en medlem hade objekt med sig.
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27 nuvarande och blivande medlemmar kom till årets höstmöte. Här är vi samlade i hörsalen
och lyssnar till Krister Hilleruds presentation. På bilden nedanför har vi förflyttat oss till ett
utställningsbord i den jättelika arkivsalen.
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Krister Hillerud hade lagt fram några
godbitar ur LM Ericssons arkiv. Till
vänster en sida med noteringar från
nov 1876 i firmans första huvudbok.
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