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Omslagets bild
Omslagets bild visar en väggprydnad som har
försvunnit ur stadsbilden. Läs Jan Wirströms
artikel om brandtelegrafen!

Att Phonetikens omslag kan väcka upp-
märksamhet har vi sett bevis på. Januari-
numret av ATCA (Australasian Telephone
Collectors´ Society) Newsletter avbildar och
omtalar, under rubriken ”Phone Box in the
north of Sweden”, Phonetikens julomslag med
Ulf Åströms snötyngda pagodkiosk inkl tomte.

 Till denna tidning är bilagd den version av
reviderade stadgar som godkändes vid extra
årsmötet 2015-10-24. Dessa kommer att tas
upp för slutligt beslut på årsmötet 2016-04-23.

     Ove Svenssons julkryss sysselsätter fort-
farande läsekretsen så vi väntar något med att
publicera lösningen.
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Ordföranden orerar
av Tommy Sundgren

Minns ni min text och undran i Phonetiken nr
3-2014, om den tiolinjers LM Ericssonapparat
jag behövde hjälp att identifiera till funktion.
Jag fick några förslag med textreferenser till
bland annat Ericsson Review, att det kunde
vara frågan om en chef-sekreterartelefon, ut-
vecklad av Ericsson i England. Den här pro-
dukttypen finns beskriven i Ericsson Review nr
3 1933, sidan 170.

För några dagar sedan bläddrade jag igenom
Ericsson MediaLabs historiska bildarkiv. Det
består av några tusen foton från historiska
telefonhändelser i Ericsson, persongallerier och
inte minst telefonapparater och telefonstationer.
Ett foto från en teleutställning i Barcelona 1929
fångade mitt intresse. Där finns min apparat
med, vilken lycka. Dessutom har montern en
spansk text som delvis är utanför bild. Med en
tafflig översättning med Google translate kan
man få ”Material para ….nales de incendio” till
”…tionella material för brand”. Det tycker jag
stämmer bra med tanke på den högtalarlika
signalanordningen och den lilla röda lampa som
finns bakom det främre gallret. Någon som är
bra på spanska får gärna hjälpa till att gissa.
Fotot från utställningen tillsammans med ett
foto på min apparat finns på sista sidan.

Ericsson medialab är tillgängligt för använd-
ning av STSF, givet vi publicerar en byline som
anger källan; Ericssons arkiv/Centrum för När-
ingslivshistoria, då vi har foto med i Phonetik-
en. Dessvärre måste man vara Ericssonanställd
för att accessa hela MediaLab, men jag har
egna kopior på det mesta av historiska
teknikbilder.

Någon förändring för Telemuseum i Virse-
rum kan fortfarande inte skönjas. Museet ligger
i träda och kommunen får inga intäkter alls.
Status quo alltså.

Nordens största antikmässa tilldrog sig i
mitten av februari på Stockholmsmässan. Det
är sällan man hittar något i telefonväg där även
om jag gjort något enstaka fynd de senaste
åren. Det jag noterade är att röda kobror som
för bara fem år sedan kostande runt tusen
kronor, nu erbjöds för bara 300. Retro styling
verkar vara på väg ner i källaren. Femtio- och
sextiotalsmöbler var även de dåligt represent-
erade, men det kan ju bero på att mässan de
senaste åren tenderar bli mer ”fina gatan” med
mer konst för varje år.

Istället köpte jag ett par slaglåspistoler som
med lite fantasi kan sägas vara kommunikativa.
De hörs ju i alla fall på långt håll när de fyras
av.

Några av er har ju kontakt med bra snickare
som hjälper till med vissa trärenoveringar. Jag
har en till som jag kan rekommendera: vår egen
medlem Stig Arne ”Loffe” Lofthagen. Han har
gjort en väldigt bra kopia av toppdelen för
klockan till en pyramidväxel med proppar åt
mig. Nu har föreningen lagt en beställning för
några detaljer till två apparater som vi förvaltar,
en kista och en väggväxel, som båda har väntat
på de svarvade knopparna.
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Kassörens koll
av Rustan Gandvik

Sedan räkningen i förra Phonetiken har med-
lemsantalet stigit till 170. De nya medlemmar
som vi hälsar välkomna är Marian Wisnie-
wolski i Sulejowek i Polen, Mikael Kontin i
Stockholm, Rickard Rosvall i Stockholm, Leif
Almqvist i Vendelsö samt Teleseum (Sveriges
Försvarstelemuseum)  i Enköping.

     På sidan 7 finner du årsbokslutet för 2015
dvs den del av bokföringen som utgörs av
resultat- och balansrapport som visas upp på
årsmötet. Övriga dokument som rör årsmötet
hittar du spridda i tidningen.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2016-2017
Ordförande Tommy Sundgren väljs för 1 år
Ledamot i styrelsen Lars Lindström väljs för 1 år
Ledamot i styrelsen Rustan Gandvik väljs för 2 år
Ledamot i styrelsen Roger Karlsson väljs för 2 år
Suppleant i styrelsen Richard Noréll väljs för 2 år
Revisorssuppleant Bengt Svensson väljs för 2 år

Revisor Magnus Thörnberg kvarstår 1 år enligt tidigare val

Jan Wirström Ove Svensson
sammankallande ledamot

Anm 1: Richard Noréll, som 2015 valdes till ledamot av valberedningen, har avgått och ersatts
av valberedningens suppleant Ove Svensson.

Anm 2: Detta namnförslag förutsätter att årsmötet godkänner de nya stadgarna (med reducerad
styrelse) vilket är planerat att ske i inledande fas av årsmötesförhandlingarna.
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Kallelse till STSFs årsmöte 2016-04-23

Plats: Datamuseet IT-ceum i Östergötlands museum, Linköping www.datamuseet.se
Entré: Gråbrödragatan nära korsningen mot Vasavägen (vid Raoul Wallenbergs plats).

Tid: Lördagen den 23 april 2016, kl 12.00-17.00

Agenda:
12.00 - 13.00 Måltid på Hagdahls kök, Vasavägen 16 (runt hörnet intill museientrén)

Vi blir serverade ”matig macka” eller lunch beroende på antalet deltagare.
13.00 - 14.30 Visning av museet
14.30 - 16.00 Årsmötesförhandlingar inkl. kaffe med dopp
16.00 - 17.00 Bakluckeloppis

Föranmälan till Tommy Sundgren på ordforande@stsf.org eller 08-732 37 66 senast den 9 april

Kartstöd: Koordinater  5824’51” N    1536’59” E

Styrelsen

Meddelande från redaktionen:
Till denna tidning är bilagd den version av reviderade
stadgar som godkändes vid det extra årsmötet 2015-10-24.
Stadgarna kommer att tas upp för slutligt beslut under
årsmötesförhandlingarna 2016-04-23.
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Verksamhetsberättelse för 2015

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Tommy Sundgren
Vice ordförande: Ulf Elfving
Kassör: Rustan Gandvik
Sekreterare: Lars Lindström
Vice sekreterare: Bert Rockenstedt
Suppleant: Hans Ekerås

Patrik Nilsson

Styrelsen har haft elva protokollförda möten. Två medlemsmöten har hållits.

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 23:e maj 2015 i Kloster där 22 röstberättigade medlemmar deltog.
Innan årsmötet besökte föreningen Säters Film & Biografmuseum i Hedemora. Stämman godkände
styrelsens förslag till oförändrade årsavgifter, 150 kr medlem, familjemedlemskap 200 kr samt 30 Euro
bosatta utanför Sverige. Efter årsmötet samlades medlemmarna kring försäljningen av föreningens material
som tidigare varit utställda i Virserums telemuseum. (Protokoll och referat från årsmötet i Phonetiken
 2/2015)

Höstmötet genomfördes den 24:e oktober på Centrum för Näringslivshistoria (CfN) i Bromma, Stockholm.
Mötet inleddes med en gemensam lunch. Därefter följde en guidad tur på CfN, varefter ett extra årsmöte
genomfördes. Mötet hade en punkt att behandla, styrelsens förslag till reviderade stadgar vilka godkändes
med de under mötet givna korrigeringarna och förtydligandena. Protokoll och stadgar skickades till alla
mötesdeltagare direkt efter mötet. Efter mötet vidtog den traditionella bakluckeloppisen. 24
röstberättigade medlemmar deltog under höstmötet. (Referat från höstmötet i Phonetiken 4/2015)

Medlemstidningen Phonetiken har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret.

För verksamhetsåret 2015 har föreningen ett underskott vilket förklaras av postens höjda porto, porto för
extra utskick av stadgeförslag, tryck av visitkort samt matrikeltryck två gånger mot normalt en. På
intäktssidan har vi sålt mindre än en del tidigare år.

Antalet medlemmar har minskat med två från föregående år och var vid årsskiftet 167 inklusive föreningar.

Hässelby 2015-02-27

Lars Lindström sekr. Tommy Sundgren, ordf.
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Årsbokslut 2015
av Rustan Gandvik

BALANSRAPPORT   2015

Tillgångar Ingående saldo Förändring Utgående saldo

Varulager 1 300 0 1 300
Kontanter 0 0 0
Plusgiro 21 169 -3 752 17 417
Kapitalkonto 42 054 8 42 062
Summa 64 523 -3 744 60 779

Skulder & eget kapital
Eget kapital 45 996 5 943 51 939
Årets resultat 5 943 -8 356 -2 413
Förbetalda avgifter 12 584 -1 331 11 253
Summa 64 523 -3 744 60 779

RESULTATRAPPORT   2015

Intäkter
Medlemsavgifter 27 014
Försäljning telemateriel 3 685

Summa intäkter 30 699

Kostnader
Inköp material och varor 1 956
Tryck av Phonetiken 15 415
Kostnader års- och höstmöten 6 690
Datakommunikation 394
Porto 8 185
Plusgiro- och bankgiroavgifter 480

Summa kostnader 33 120

Rörelseresultat -2 421

Ränteintäkter 8
Skatt 0

Årets resultat -2 413
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Fruktansvärda pip av Fröken Ur 1968
av Jari Ruotsalainen

 Del av  Fröken Ur 1968

Nora den 25/3 1968

Generaldirektören Bertil Bjurel.
Stockholm.

Några synpunkter i samband med ny röst och nya pip i radions tidgivning.
Pipen är ett tortyrredskap vars idé förmodligen runnit upp i en överambitiös persons
hjärna. Det kanske är den enda idé han fått. Före den genialiska idéns praktiska igång-
sättning var frid och harmoni. De nya pipen har blivit ännu mera genomträngande och
gälla, liksom den nya rösten ej är så behaglig som den förra.

Allra mest synd är det om alla sjuka i Sveriges land.  De som orkar, tar radioluren och
får eventuellt en gnäll signal. Tar fantasin till hjälp och ställ vid varje sjuksäng en
person, som med jämna mellanrum ger en kraftig vissling rakt in i örat på den sjuke.
Är det snällt och vänligt ja, barmhjärtligt gjort? Inte alls! Nej! Så behandlar Ni alla sjuka
i vårt land och oss alla.

Ett utslag av perfektionism som sätter det tekniska först. Mänskliga hänsyn är inte mer
värda än ett hångrin. Det är framtidens dröm om lycka som förverkligas mer och mer,
då vår tid tycks lida brist på kloka människor som kan stoppa en olycklig utveckling och
vrida klockan rätt.

Intelligensfriheten = Dumheten sitter på höga hästar och galopperar in i framtiden.
De senare utstötande gälla pip.
                                                                                              Högaktningsfullt

Lisa Z  /   fru
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Den ”nya” Fröken Ur togs i drift 20 mars 1968.
Den ”ej så behagliga rösten” tillhörde Ebba
Beckman. Pipet har en frekvens av 1 kHz och
är 0,1 sekunder långt och anger den exakta
tiden var 10:e sekund. Pipet var inte inspelat
utan genererades internt i Fröken Ur. Det
dröjde inte många dagar innan en missnöjd
radiolyssnare skrev brevet på föregående sida
till Televerket och klagade på den nya rösten
och nya pipet. Brevet har valsat runt på
Televerket och har säkert muntrat upp många.

Brevet hittades i ett låst skåp med arkivet efter
Fröken UR. Lokalen skulle tömmas på all tekn-
isk utrustning m.m. Det blev mer än en flytt-
låda med diverse papper. Jag scannade in en del
papper i september 2012. Vi kontaktade tekn-
iska museet men de var inte intresserade. Lådan
med arkivet flyttades 100 m till en annan lokal
och där var den ca 3 år. Var den finns idag, vet
jag inte men har mina misstankar.

Det fanns även de som gillade Fröken Ur
1968.  Jag tar med det också för att få med båda
sidorna.

”Hej Fröken Ur.

Jag heter Nicklas 5 år och min lilla syster Fia 18 mån. Brukar ringa till dej flera gånger
om dagen. Lillsyrran tycker det är jätteroligt. Jag också. Tack för att du finns.”

Den 8 mars 2000 flyttades Fröken Ur till Borås
från Telias (fd. Televerkets) lokaler i Stock-
holm och ersattes av en datorbaserad Fröken
Ur. Pipet på 1 kHz finns kvar än idag. Man har
dock bytt ut den ”ej så behagliga rösten”.
Dagens röst tillhör Johanna Hermann Lund-
berg, som hette Johanna Östlund när hon lånade
sin röst till Fröken Ur.

     Fröken Ur 1968 bodde på Jakobsbergsgatan
24 B 3 tr. Stockholm. Hon blev nästan 32 år
gammal. Man räknade med att hon skulle bli 20
år. Idag är hon nedmonterad och sover sin
törnrosasömn i något lager. Hur välbyggd var
då denna gamla dam? Tekniken som tog över
efter gamla damen fasades ut i januari 2009 och
ett nytt Fröken Ur-system sattes in. Endast 9 år
var den nya i drift.

Den gamla damen hade säkert lätt klarat av 9 år
till om hon hade fått bo kvar i sitt lilla rum. På
sin första dag på jobbet fick hon ett telegram
från Köpenhamn där en syster snart skulle
sättas i drift, hon hade redan två systrar i Eng-
land.

My dear young lady – may you live
long and prosper - may your “pip”s
forever coincide with ours

Godfather G.H.

Den gamla damens pip har tystnat men kommer
att väckas till liv igen då det finns tillräckligt
med kloka människor. De fruktansvärda pipen
lever vidare i en ny skepnad och galopperar in i
framtiden.

Kommentar från redaktionen. Den stackars fru
Lisa Z (79) avled ett knappt år efter att hon
skrev brevet till Televerket. Om hon dog av
elakhet, upprördhet eller i sviterna av Tele-
verkets pip är okänt för redaktionen.

Fröken Ur har behandlats i flera tidigare
artiklar i Phonetiken men det finns säkert an-
ledning att i kommande nummer berätta mer
om Fröken Ur, såväl modell 1968 som 2000.
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Brandtelegrafen i Stockholm
av Jan Wirström

Fram till 1876 hade Stockholm tornvakter i
många kyrktorn. Varje hel timme skulle de slå
på en bräda eller klocka om det inte syntes
någon eld i staden. Om de uppmärksammade en
eldsvåda skulle de ringa i kyrkklockan ett visst
bestämt antal slag eller hänga ut flaggor i olika
färger som indikerade var i staden en eldsvåda
hade utbrutit. Som medborgare i Stockholm var
man skyldig att känna till innebörden av signal-
erna. Vissa yrkesgrupper som timmermän och
åkare hade skyldighet att bistå vid brand.

Brandkåren insåg i slutet av 1800-talet att
man kunde ta tekniken till hjälp istället. Från
Tyskland, fabriken Siemens & Halske, köptes
den första brandtelegrafen in. Den bestod av 56
brandskåp och en centralapparat placerad på
Johannes brandstation.

Man utnyttjade telegrafins möjlighet genom
att brandskåpen sände iväg en morsesignal (en
sifferkombination), som var unik för varje
brandskåp. Signalen genererades av en tryck-
knapp (senare ett draghandtag) som snurrade en
hackförsedd skiva. I centralapparaten skrevs
motsvarande morsetecken ut på en pappers-
remsa. En annan variant var en visare som
stegade fram till en viss position som man
sedan kunde översätta till en adress.

I Stockholm användes en modifierad morse-
kod som bara delvis liknar den som numera är
världsstandard. Den använda koden var en
modifierad kod från Morses första kodalfabet
från 1840. Eftersom bara siffror användes
kunde man förenkla koden avsevärt.

Kommunikationen mellan brandstationerna
och Johannes skedde till en början enbart via
telegrafi. Man får anta att Morses omodifierade
kodalfabet användes för bokstäverna. På varje
station fanns därför en anställd som behärskade
telegrafi. Vid utryckningen följde även en tele-
grafist med. Vid brandplatsen sökte han då upp
närmaste brandskåp och via dess telegrafnyckel

kunde han direktrapportera till sin brandstation
om det aktuella läget.

Senare ingick i systemet även en telefon-
möjlighet via egen slinga, vilket förenklade
kommunikationerna mellan stadens brand-
stationer.

1909 ersattes det gamla systemet med ett
modernare från LM Ericsson. 1915 hade staden
118 offentliga brandskåp. Dessutom fanns
brandskåp vid sjukhus och industrier. Redan
1939 uppgick antalet offentliga brandskåp till
468 stycken. 1955 hade de ökat till 664.
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De nya brandskåpen, sk polisbrandskåp, för-
sågs nu med en telefonlur så att också allmän-
heten kunde sätta sig i förbindelse med polisens
signalcentral på Kungsholmen. Placerad på
väggen ovanför brandskåpen fanns en röd glob-
lampa som från signalcentralen kunde fås att
blinka. Närmaste patrullerande polis skulle då
sätta sig i förbindelse med signalcentralen.
Avstånden mellan brandskåpen var omkring
200 meter. Brandskåpen var uppdelade i olika
sektioner som tillhörde respektive brandstation
i staden. Brandskåpslarmen gick direkt till
närmaste brandstation samtidigt som även
Johannes huvudbrandstation fick en indikation.

Brandskåpen var inkopplade i en tvåtråds-
slinga och med en jordanslutning. Eftersom
jorden användes som återledning fungerade det
även vid entrådsavbrott i slingan.  Brandskåpen
matades med likspänning från centralapparaten.
Överlagrat låg också en växelspänning som
möjliggjorde att telefoni och signalering till den
röda globlampan kunde ske samtidigt. Till de
nyare brandskåpens röda globlampa drogs där-
för nätspänning fram, 110 V (senare 220 V).

Centralapparaten bestod av flera slingor upp-
delade på marmortavlor. Där mättes också vilo-
strömmen genom slingan (mA) och jordfel
kunde också enkelt indikeras med hjälp av
fallande eller slutande reläer. Utmed slingan
fanns flera mätpunkter som kontinuerligt manu-
ellt kontrollerades av brandkårens tekniska
personal.

Brandkåren hade byggt upp ett helt eget
ledningsnät i staden. Det krävdes stora resurser
med stor personalstyrka för att bygga och
underhålla nätet. De flesta linjerna bestod av
blanktråd som gick över hustaken, mer än 600
km i luften och drygt 300 km via jordkabel. De
enda kvarvarande isolatorerna jag har hittat
finns på Östgötagatan 33 (tegelfasad, därför ej
nedmonterade?).

Däremot finns det gott om kopplingsskåp för
jordkablarna kvar. Många har jag funnit runt
Katarina brandstation, Östgötagatan, Katarina
Västra Kyrkogårdsgata, Katarina Bangata, Göt-
gatan med flera platser på Södermalm men
även vid Kungsholmens brandstation i hörnan
Polhemsgatan. Kopplingsskåpen är försedda
med en sliten skylt ”BRANDKÅREN”. Det
finns säkert fler kopplingsskåp att upptäcka.

Utlarmning till brandstationerna skedde fram
till 1955 via ringklockor och telefon. Men
1956, när den nybyggda Farstastationen invig-
des, infördes högtalarlarm med olika toner, och
kort därefter även vid Johannes.
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Men ännu fanns en telegraftjänst på varje
station som ropade ut larmadressen.

Mellan 1964 och 1978 moderniserades ut-
larmningen med ett nytt elektroniskt och mer
driftsäkert system. Man övergav också sitt
gamla ledningsnät och övergick helt till
Televerket. 1986 var allt överfört till Telelarms
Multicomnät. Numera sköts all utlarmning
från Johannes brandstation tillsammans med
SOSAB som är placerade i samma lokaler i en
kärnvapensäker underjordsanläggning i Stock-
holms city.

Morsesystemtekniken med skrivarna levde
kvar så länge brandskåpen med draghandtag
var i bruk. Ett delikat problem på sluttampen
(1970-talet) var att det var svårt att få tag i
pappersremsor och bläck!

 På grund av missbruk av de offentliga
brandskåpen beslöts 1969 att kraftigt minska
antalet. Falsklarmen via brandskåp uppgick
1969 till över 1100 st!

Idag finns inga offentliga brandskåp och
(nästan) inga telefonautomater kvar. Men alla
har ju numera sin egen telefon i fickan.

Källor:
- Brandkåren i Stockholm under 133 år
- Röde Hanen Stockholm: Stockholms brandför-

svars historia
- Stockholm Stads Brandväsen 1915
- Handbok om Brandtelegrafer 1908
- Brand- och polislarmanläggningen i Stockholm

1949
- Wikipedia: Morse
- Egna studier

För textgranskning tackas Christer Lundell,
intendent vid Brandkårsmuseet, Katarina
Brandstation, Röde Hanen och tidigare
brandmästare vid Östermalms brandstation.
Tack också till Per-Åke Gavhed, brand-
mästare  vid  Katarina Brandstation.
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Fjärrtelefonins historia, del 5 – bärfrekvenssystem
av Raimo Kultala

I föregående del nämndes att radioröret möjlig-
gjorde fjärrsamtal tvärs över hela kontinenter
och storskalig kablifiering av fjärrlednings-
nätet, men också att de längsta förbindelserna
fortfarande måste byggas som blankledningar
av dyrbar koppar. Radioröret möjliggjorde
emellertid dessutom att de dyra kopparledning-
arna kunde utnyttjas för flera samtidiga samtal
så att samtalskostnaderna kunde hållas nere,
men också att kablarna så småningom kunde
överspänna även de allra längsta distanserna.

Den fortsatta utvecklingen inom fjärrtele-
fonin uppnåddes med hjälp av s.k. bärfrekv-
enssystem (förkortningen BF- används i fort-
sättningen). Dessa skulle med tiden i själva
verket åstadkomma en fullständig revolution
inom fjärrtelefonin. Ett BF-system bygger i
princip på samma tekniska lösningar som
används vid radioutsändning av tal och musik. I
båda fallen använder man sig av högfrekvent
elektrisk ström, s.k. bärfrekvens eller bärvåg
(den förstnämnda benämningen används van-
ligen inom telefonin, medan den sistnämnda
inom radiotekniken), som bärare av lågfrekv-
enta hörbara svängningar. Enda principiella
skillnaden är att högfrekvensströmmen matas ut
på en telefonledning respektive en antenn.

     Författaren har försökt undvika djupgående
tekniska resonemang i denna artikelserie, men
denna gång måste dock ett undantag göras. BF-
transmission var nämligen den mest komplic-
erade teknik som förekom inom telefonin inn-
an digitaliseringen (författaren reserverar sig
dock mot att delar av automatväxeltekniken
möjligen hade jämförbar komplexitet). Av
denna anledning måste BF-teknikens utveck-
ling behandlas i två delar. Denna del går
igenom BF-tekniken rent allmänt och utveck-
lingshistoriken hos BF-system för blankled-
ningar. Nästa del behandlar motsvarande
system för kabel samt i korthet BF-system som

användes utanför fjärrtelefonins domäner.

     Vid BF-överföring (och radioutsändning)
påförs bärfrekvensen de talfrekventa sväng-
ningarna genom s.k. modulering. Det finns två
grundvarianter av modulering, nämligen ampl-
itud- (AM) och frekvensmodulering (FM). Vid
AM påverkas bärfrekvensens styrka, medan vid
FM dess frekvens enl. fig. 1. Av dessa har
enbart den förstnämnda moduleringsprincipen
kommit till användning inom fjärrtelefonin.
FM-tekniken har dock fått viss användning för
BF-system avsedda för kortare distanser, där-
ibland abonnentledningar.

Fig. 1

Vid en hastig anblick kan man missledas att tro
att frekvensen inte påverkas vid AM. I själva
verket har man kunnat visa både teoretiskt och
experimentellt att den lågfrekventa inform-
ationen bildar ett s.k. undre och övre sidband på
var sin sida om bärfrekvensen i enlighet med
fig. 2. Som det också framgår av fig. 2 är
sidbanden spegelvända kopior av varandra,
varför man kan avlägsna det ena och därigenom
inbespara frekvensutrymme. Även själva bär-
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       Fig. 2

frekvensen kan borttas, vilket begränsar frek-
vensbandet ytterligare en smula. Bärfrekvensen
måste dock tillsättas i efterhand för att det ur-
sprungliga lågfrekventa innehållet skall återfås.
Det är denna avancerade och frekvenssnåla var-
iant av AM, som inom radiotekniken kallas för
SSB (single side band), som nästan uteslutande
har utnyttjats inom fjärrtelefonin.

     Moduleringen sker i en s.k. modulator och
flera varianter av dylika har utvecklats genom
åren. Fig. 3 visar en s.k. ringmodulator som var
den förhärskande modulatortypen hos BF-
system. Ringmodulatorns arbetssätt är i princip
enkel då de bryggkopplade dioderna (koppl-
ingen får ej förväxlas med en likriktarbrygga)

leder parvis i takt med bärfrekvensens period-
växlingar och fungerar därmed som omkoppl-
lare som omväxlande kastar om polariteten hos
talströmmarna. Den skarpögde ser genast att
modulationens utseende avviker från klassisk
AM. Orsaken är att ringmodulatorn automatiskt
undertrycker bärfrekvensen, vilket är just det
man önskar uppnå vid SSB. Ringmodulatorn
har även fördelen att den också kan demodul-
era, d.v.s. återbilda de ursprungliga talfrekventa
strömmarna.

Slutprodukten vid SSB, det ena sidbandet,
sållas ut medels ett elektriskt filter av s.k. band-
passtyp (BP) som endast släpper igenom ett av-
gränsat frekvensområde. Genom att talet från

       Fig. 3
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skilda telefonförbindelser får modulera bär-
frekvenser av olika periodtal är det möjligt att
separera dem från varandra i ledningens andra
ända. Även för denna uppgift krävs det BP-
filter. Andra typer av filter som behövs i BF-
system är s.k. lågpassfilter (LP) som släpper
igenom frekvenser nedanför den s.k. brytfrekv-
ensen samt högpassfilter (HP) som har motsatt
funktion. Elektriska filter kan vara konstruerade
på olika sätt. I BF-teknikens barndom användes
emellertid endast filter som bestod av hop-

Fig. 4

kopplade spolar och kondensatorer i olika
kombinationer. Fig. 4 ger exempel på ett dylikt
i BP-utförande. Vanligen ställdes det mycket
tuffa krav på filtrens förmåga att dämpa
oönskade frekvenser, vilket exemplifieras av
dämpningskurvan för filtret som visas i fig. 4.
Filtren blev därigenom både komplicerade att
designa och att tillverka. I synnerhet i BF-
teknikens barndom var filtren en fördyrande
faktor som hämmade BF-systemens fram-
marsch.

Fig. 5 visar starkt förenklat hur ett BF-
system arbetar i ena samtalsriktningen (från
vänster till höger). Talströmmarna från de
vänstra telefonerna tillförs en varsin modulator,
utom från den översta som är direkt ansluten till
ledningen. Moduleringen sker med bärfrekv-
enserna 4, 8 och 12 kHz, som alstras
elektroniskt med hjälp av s.k. oscillatorer. Från
varje modulator avtappas det övre sidbandet,
4-8, 8-12 och 12-16 kHz, med hjälp av BP-
filter (visas ej i fig. 5) och förs ut vidare på
ledningen. Varje förbindelse disponerar ett
avgränsat frekvensområde i ledningen, en s.k.
kanal, som uppgår till 4 kHz. I praktiken kan
inte hela kanalbredden utnyttjas, utan det
överförda talfrekvensbandet är avgränsat till
300-3400 Hz.

I ledningens motsatta ända
separeras kanalerna från var-
andra medels BP-filter och
tillförs demodulatorerna. Den
översta telefonen, som nyttjar
talfrekvent transmission, är
dock direktkopplad till filtret.
Demoduleringen sker med
samma bärfrekvenser som
moduleringen, d.v.s. 4, 8 re-
spektive 12 kHz. Från de-
modulatorerna förs de åter-
bildade talströmmarna till de
högra telefonerna.

Fig. 5
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I verkligheten krävs en betydligt mer kom-
plicerad uppbyggnad hos ett BF-system. En
faktor som verkar i den riktningen är att det
krävs förstärkare som kompenserar för led-
ningsdämpningen. Detta medför att samma
rundgångsproblematik uppkommer som hos
överdrag, varför de båda talriktningarna måste
hållas separerade från varandra. Hur detta
åstadkoms hos BF-system för blankledningar
framgår av fig. 6 som visar ett förenklat block-
schema för ena ändterminalen hos ett 3-kanals-
system. Från vänster till höger förekommer
följande enheter: Gaffeltransformatorer med
tillhörande balanser för separation av talrikt-
ningarna hos varje individuell telefonför-
bindelse. Efter dessa följer en uppsättning
modulatorer och demodulatorer med tillhörande
oscillatorer och BP-filter för varje kanal.
Därefter kommer förstärkare för både in- och
utgående riktning. Sedan följer det s.k.
riktfiltret, vilket är sammansatt av ett LP- och
HP-filter, som sammanför de båda trans-
missionsriktningarna. Slutligen följer det s.k.
ledningsfiltret, som har likartad uppbyggnad
som riktfiltret, vilken skiljer åt talfrekvens- och
BF-förbindelserna från varandra.

Fig. 6

Då ledningsdämpningen tilltar med ökad frekv-
ens kan nivåskillnaden vid ändterminalerna
anta betydande värden i in- och utgående rikt-
ning, vilket leder till mycket svårbemästrade
överhörningsproblem. I praktiken kan dessa
enbart lösas genom att transmissionen i båda
riktningarna sker via skilda ledningspar som
hålls avskärmade från varandra. Denna metod
låter sig dock inte tillämpas på blankledningar.
I stället måste man använda en dubbel upp-
sättning kanaler och hålla isär transmissions-
riktningarna medels redan beskrivet riktfilter.
Genom att gruppera kanalerna i två separata
frekvensband för vardera överföringsriktningen
enligt fig. 7 underlättas konstruktionen av rikt-
filtret. Även med tvåbandstransmission är det
besvärligt att uppnå tillräckligt låg över-
hörning hos blankledningar. Överhörnings-
kraven kan dock mildras om BF-systemen på
intilliggande grannpar arbetar med förskjutna
eller omkastade frekvensband, vilket också
visas i fig. 7. Knepet minskar inte över-
hörningen i sig, utan verkar genom att det
överhörda talet blir obegripligt och därigenom
kan tillåtas ha en högre nivå.

Ytterligare en komplicerande faktor som
främst drabbar BF-drift på blankledningar, är
att ledningsdämpningen vid högre frekvenser är
kraftigt väderberoende. Faktum är att rimfrost-,
snö- och isbeläggningar på trådarna kan mång-
dubbla dämpningen. Därför är det en absolut
nödvändighet att innivån vid ändterminalerna
regleras. Då väderleken kan skifta snabbt är det
dessutom nödvändigt att nivåregleringen sker
automatiskt. Automatisk nivåreglering kan
åstadkommas genom att s.k. pilotfrekvenser
(pilarna i fig. 7) utsänds på ledningen som styr
reglerorgan i ändterminalernas ingångsförstärk-
are. Då det överförda frekvensområdet är be-
gränsat till enbart talbandet vid BF-trans-
mission uppstår det komplikationer även vid
signalering. Problemet har lösts genom att olika
typer av s.k. tonsignaleringssystem utveck-
lades. Den slutgiltiga lösningen uppnåddes så
småningom med s.k. utombandssignalering
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 Fig. 7

som medgav överföring av signaler även under
pågående samtal.

Vid fjärrtelefoni var det vanligen nödvändigt
med mellanliggande förstärkare efter ledning-
arna. Dessa kallas i litteraturen vanligen för
mellanförstärkare istället för överdrag. I fig. 8
visas ett förenklat blockschema för en mellan-
förstärkare för blankledning. Separationen av
överföringsriktningarna skedde således med
riktfilter även i mellanförstärkarna. I de fall
talfrekvensförbindelsen även krävde förstärk-
ning var det också nödvändigt med lednings-
filter för att denna skulle kunna ledas genom ett

överdrag. Avståndet mellan mellanförstärkarna
kunde variera högst påtagligt beroende på typ
av BF-system och väderförhållanden. Under
gynnsamma förhållanden kunde förstärkar-
avståndet tillåtas uppgå till hela 500 km hos
1-kanalssystem, medan i tufft vinterklimat
detta måste begränsas till endast 30 km hos
12-kanalssystem.

Tankarna på att använda samma ledning för
flera samtidiga telefonsamtal uppkom redan i
telefonins barndom och så tidigt som under
1880-talet utfärdades de första patenten på s.k.
multipeltelefoneringssystem.

Fig. 8
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Dessa var baserade på samma principer som
redan tillämpades inom telegrafin, men som
dessvärre visade vara oanvändbara i praktiken.
De första idéskisserna på multipeltelefonering
med hjälp av BF-teknik tycks ha uppkommit i
början av 1890-talet. Men liksom vid utveck-
landet av överdrag förhindrades utvecklingen
av att flera problem måste lösas samtidigt. Men
som det redan har framgått med önskvärd tyd-
lighet krävdes i själva verket en betydligt större
kraftansträngning innan det första praktiskt
användbara BF-systemet kunde se dagens ljus.

Först vid övergången mellan 1900- och
1910-talet hade man kommit så långt att man
kunde demonstrera principen bakom BF-
transmission, vilket skedde på ömse sidor om
Atlanten. Vid försöken alstrades bärfrekvensen
med hjälp av en ljusbåge (som under vissa
betingelser kan fås att självsvänga) eller en
roterande generator. Moduleringen skedde
medels en kolkornsmikrofon och demodul-
eringen med hjälp av en kristalldetektor av
samma typ som användes i enkla radio-
mottagare. Som filter nyttjades s.k. resonans-
kretsar. En resonanskrets har en enkel upp-
byggnad och består av enbart en spole och
en kondensator i parallellkoppling. Försöken
kunde visa att BF-överföring är möjlig, men
tiden var emellertid ännu inte mogen för BF-
teknikens praktiska utnyttjande.

Först när radiorören äntrade scenen blev det
riktig fart på utvecklingen. Kring år 1914 på-
börjades ett systematiskt utvecklingsarbete in-
om AT & T för att konstruera ett BF-system.
Redan 1914 hade man lyckats få fram en enkel
fungerande laboratorieprototyp av ett radiorörs-
baserat BF-system. Det oumbärliga elektriska
filtret saknades ännu, men även den pusselbiten
föll på plats när George Campbell, som
arbetade inom AT & T, uppfann detta 1915
(patent beviljat 1917). Som vi har sett i del tre
av denna artikelserie var Campbell en hårsmån
från att få äran av att ha uppfunnit pupinspolen.
Hans arbeten med pupinspolen blev dock inte
bortkastade då det elektriska filtret i mångt och

mycket bygger på samma teoretiska resone-
mang. Tilläggas kan att även K Wagner i
Tyskland år 1915 lär ha utvecklat ett elektriskt
filter oberoende av Campbell.

Arbetet inom AT & T fortsatte med oför-
minskad styrka och ett fältförsök med ett kom-
plett BF-system kunde på börjas 1917 på en
blankledning mellan Maumee nära Toledo och
South Bend (i Indiana). Anläggningens båda
ändterminaler var emellertid installerade i
Maumee. Förbindelsen ”loopades” nämligen
tillbaka från South Bend efter att ha passerat en
mellanförstärkare därstädes. Fältförsöket blev
en succé och redan året efter vågade man sig på
att installera ett BF-system med fyra kanaler i
det allmänna telenätet mellan Baltimore och
Pittsburgh. Ledningslängden uppgick till ca
550 km. BF-systemet arbetade med SSB-teknik
inom området 5-20 kHz. Anläggningen anses
förövrigt vara världens första kommersiella BF-
system. BF-systemet använde sig emellertid av
samma bärfrekvenser i båda samtalsriktning-
arna, varför det inte gick att installera flera
system i samma linje. Därför infördes ett nytt
BF-system redan 1920 som nyttjade tvåbands-
principen. Nu använde man sig emellertid av
bärfrekvenser som gick ut på ledningen. Or-
saken var att man ännu inte kunde konstruera
frekvensstabila oscillatorer, som är en absolut
nödvändighet vid SSB. I det första BF-systemet
hade detta problem lösts genom att en styr-
frekvens för synkronisering av oscillatorerna
sändes ut på ledningen i ena riktningen.

Även tyskarna arbetade med att göra BF-
tekniken praktiskt användbar under första
världskriget. Den första apparatur som före-
faller ha framkommit vid dessa ansträngningar
var en fälttelefon med inbyggd BF-utrustning.
Fyra olika apparatvarianter fanns som arbetade
med bärfrekvenserna 150, 176, 214 och 273
kHz. P.g.a. av de höga frekvenserna var
räckvidden begränsad till endast drygt 50 km
på dubbeltrådig blankledning i koppar. På
järntrådsledning samt fältkabel var telefon-
eringsdistansen ännu kortare och uppgick till
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enbart ca 10 km. År 1918 togs ett ordinärt BF-
system i provdrift på en blankledning mellan
Berlin och Potsdam, varvid tre telefonför-
bindelser erhölls över samma ledning.

Det första svenska BF-systemet utvecklades
av SRA, men detta exporterades till Finland
och driftsattes 1922. Detta var förövrigt den
första BF-anläggningen som togs i bruk i
Norden. Televerket driftsatte sitt första BF-
system 1923, men installationsarbetet påbörj-
ades emellertid redan 1921. BF-systemet hade
två kanaler och var tillverkat av AEG. Det-
samma arbetade över en blankledning med
612 km längd på distansen Stockholm–Malmö.
BF-systemet togs tillfälligt ur drift 1925 när
rikskabeln mellan Stockholm och Norrköping
blev klar. Ändterminalen i Stockholm flyttades
därefter till Norrköping och driften återupptogs
året efter. Men redan 1930 avvecklades an-
läggningen slutgiltigt. Anledningen var att
transmissionsegenskaperna var bristfälliga.

1924 installerades ett nyutvecklat 3-kanals-
system, det s.k. C-systemet, på en blankledning
mellan Pittsburgh och St. Louis, som skulle bli
stilbildande för alla efterföljande BF-system för
blankledning inom fjärrtelefonin. Detta var
nämligen det första BF-systemet som var bas-
erat på tvåbandstransmission och renodlad
SSB-teknik. Vidare användes konceptet med
förskjutna och omkastade frekvensband för
första gången. Det nya BF-systemet använde
frekvensområdet 5-30 kHz. Samtidigt infördes
det pilotfrekvensbaserade nivåregleringssyst-
emet. Detta var emellertid manuellt, men ändå
ett framsteg då man därigenom kunde göra
nivåregleringen under pågående samtal. Auto-
matisk nivåreglering började inte användas
förrän en bit in i 1930-talet.

Det amerikanska C-systemet innebar BF-
teknikens slutgiltiga genombrott, men bara över
längre distanser. Med dåtida teknik blev utrust-
ningen nämligen mycket dyrbar, vilket med-
förde att BF-transmission inte var ekonomiskt
lönande förrän ledningslängden översteg ca
240 km. Det var framförallt filtren som drev

upp tillverkningskostnaderna. Flerkanaliga BF-
system ställer nämligen mycket höga krav på
filtrens förmåga att dämpa oönskade frekvens-
band för att överhörning inte ska uppkomma
mellan kanalerna. Men om ett BF-system bara
har en enda kanal kan filtren förenklas högsta
betydligt då det inte finns några grannkanaler
som kan bli störda. Ett dylikt system utveck-
lades följaktligen också. USA förefaller ha varit
först ut på plan med sitt s.k. D-system och de
första installationerna skedde år 1928. 1-kanals-
system har även fördel av att överföringsbandet
sträcker sig bara upp till ca 10 kHz. Tack vare
det kunde även äldre ledningar i många fall
användas för BF-drift utan ombyggnad.

D-systemet skulle också leta sig över till
Atlantens andra sida genom att Standard Tele-
phones & Cables (STC) i England började till-
verka dylika för Europamarknaden. D-systemet
kom att se till att BF-tekniken fick sitt slut-
giltiga genombrott i Sverige. Fram till 1929
hade Televerket installerat endast två BF-
system utöver AEG-anläggningen mellan
Stockholm och Malmö. Även dessa arbetade
över långa distanser, nämligen på sträckorna
Örebro–Sundsvall, 550 km, samt Stockholm–
Umeå, 850 km. Dessa båda anläggningar hade
förövrigt levererats av SRA. Men 1929 skedde
genombrottet och Televerket installerade hela
åtta D-system. Två av dessa arbetade över ett
blankledningsstråk mellan Göteborg och Halm-
stad som uppgick till knappt 150 km. Tele-
verket räknade emellertid med att den nya
systemtypen skulle vara lönsam ända ned till
50-60 km ledningslängd under gynnsamma för-
hållanden. 1930 fanns ca 25 BF-system i drift
och ytterligare lika många var planerade att
installeras nästa år. Nu hade även SRA börjat
leverera 1-kanalssystem som kunde mäta sig
med D-systemet.

Till en början kunde BF-systemen bara för-
ses med ett fåtal kanaler p.g.a. att dåtidens för-
stärkare inte hade tillräckligt låg distorsion. Vid
BF-transmission orsakar distorsionen nämligen
inte bara en förvrängning av talet, utan också
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att det uppkommer störljud i grannkanalerna.
Störningarna förvärras dessutom med ökat
antal kanaler. Hos de första flerkanaliga BF-
systemen tacklade man problemet genom att
överdimensionera förstärkarna, vilket ur eko-
nomisk synpunkt var en dålig lösning. 1927
upptäcktes i USA en ”enkel” lösning på distors-
ionsproblematiken. Man fann att om man in-
förde s.k. motkoppling kunde distorsionen
sänkas till mycket låga värden. Motkoppling
innebär att en del av de utgående strömmarna
från en förstärkares utgång matas tillbaka till
dess ingång med omvänd polaritet, vilket mot-
verkar distorsionen. En grundligare beskrivning
av motkopplingens verkningssätt måste dock
förbigås här p.g.a. utrymmesbrist.

Det skulle emellertid dröja till nästa dec-
ennium innan de nya rönen inom förstärkar-
tekniken resulterade i att utvecklingsprojekt
igångsattes med syfte att öka kanalantalet hos
BF-systemen. Motkopplade förstärkare blev
också ett viktigt verktyg som möjliggjorde BF-
teknikens storskaliga utnyttjade även i fjärr-
kabelnäten (mer om detta i nästa del). Vid
1930-talets mitt påbörjades utvecklandet av ett
12-kanalssystem för blankledningsbruk i USA
som kallades för J-systemet. Detta nyttjade
frekvensbandet 36-140 kHz, vilket valdes med
tanke på att J-systemet skulle kunna dela led-
ning med ett C-system. Därigenom blev det
möjligt att åstadkomma 16 st. samtalsförbind-
elser över samma ledning. De första kom-
mersiella J-systemen, som var tre till antalet,
installerades år 1938 i Texas på varsitt blank-
ledningsstråk som utgick från Dallas till
Houston, Longview och San Antonio. Redan
året efter gjordes fältförsök med ett uppgraderat
J-system som hade fyra varianter av frekvens-
band inom området 36-143 kHz och dubbla
pilotfrekvenser per överföringsriktning för
nivåregleringen. Nu hade man fått fram ett
koncept som skulle bli normgivande för
kommande 12-kanalssystem avsedda för blank-
ledningsbruk.

Hos de  tidigare BF-systemen var kanal-

bredden inte normerad och var skräddarsydd
för varje system. När amerikanarna utvecklade
den nya generationen av BF-system, både för
kabel och blankledning, använde man kon-
sekvent en kanalbredd på 4 kHz. Även detta
skulle gå i arv till alla kommande BF-system
för fjärrtelefoni med några få avsteg. År 1938
antogs 4 kHz kanalbredd som internationell
standard samtidigt som överfört talfrekvens-
band fastställdes till 300-3400 Hz. Den sist-
nämnda standarden kom förövrigt att bibehållas
när telefonin tog klivet in i digitalåldern.

I Europa kom emellertid utvecklingen att till
en början gå i en något divergerande riktning.
Tyskarna hade nämligen redan hunnit satsa på
3 kHz kanalbredd. För blankledningsdrift fram-
tog Siemens ett 15-kanalssystem, som benämn-
des MG 15, med denna kanalbredd och som
arbetade inom frekvensområdet 48-156 kHz.
MG 15-systemet exporterades bl.a. till Portu-
gal. Senare beställde Portugal ytterligare BF-
system för blankledningsdrift från LM
Ericsson. Av överhörningsskäl var det nöd-
vändigt att konstruera ett BF-system som var
baserat på MG 15-systemets kanalbredd och
frekvensband. LM Ericsson lyckades dock
klämma in ytterligare en kanal och fick fram ett
16-kanalssystem som fick beteckningen ZAH
12. Mot slutet av 1940-talet fick LM Ericsson
ytterligare order på blankledningssystem från
Portugal. Beställaren önskade dock att de nya
BF-systemen skulle vara utförda enligt inter-
nationell standard. LM Ericsson utvecklade nu
ett 12-kanalssystem med 4 kHz kanalbredd,
men av överhörningsskäl var det fortfarande
nödvändigt att hålla sig inom MG 15-systemets
transmissionsband. Det nya systemet kallades
för ZAH 11. Av allt att döma kom ZAH 11-
systemet vid sidan av det amerikanska J-syst-
emet att senare tjäna som förebild i det
internationella standardiseringsarbetet då både
frekvensbanden 36-143 kHz och 48-156 kHz
antogs som standard för blankledningsbaserade
12-kanalssystem. Det kan tilläggas att LM
Ericsson även utvecklade ett 12-kanaligt blank-
ledningssystem för 36-143 kHz-bandet, som
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hade beteckningen ZAA 12, och som option
kunde förses med 16 kanaler som hade 3 kHz
kanalbredd.

Hos oss kom det emellertid att dröja enda
till 1953 innan det första 12-kanalssystemet för
blankledning installerades. Televerket kom av
någon anledning att envist använda sig av
enbart 1-kanalssystem fram till dess. Över-
huvudtaget var Televerkets användning av BF-
system i blankledningsnätet blygsamt. Möjligen
kan det faktum ha spelat in att Televerket av
allt att döma missbedömde blankledningarnas
avvecklingstakt. Författaren har sedan tidigare
skrivit två artiklar om Televerkets blankled-
ningsnät i Phonetiken, till vilka intresserade
läsare hänvisas. I nr. 4/2008 beskrivs blankled-
ningsnätets allmänna utveckling och i nr.
2/2009 behandlas BF-driftens omfattning.

BF-tekniken innebar en dramatisk ökning av
blankledningarnas överföringskapacitet. Detta
illustreras i fig. 9 som visar antalet samtalsför-
bindelser som olika typer av amerikanska
blanktrådslinjer kunde framföra. Innan BF-

systemen äntrade scenen var det bara möjligt
att förmedla 1½ samtal per ledningspar med
hjälp av fantomteknik i enlighet med den
vänstra skissen. Standardbyggda ledningar
kunde dock inte användas fullt ut för BF-drift
p.g.a. överhörningsproblem. Därför utvecklade
man i USA, kring övergången mellan 1920-
och 30-talet, en ny linjetyp vars stolprofil visas
i mitten. Kännetecknande för denna var de
hopdragna ledningsbranscherna samt att fant-
omledningarna var slopade, utom hos de
mittersta paren. Med den nya linjetypen kom
man upp i fyra samtal per par med undantag för
mittparen. När J-systemet utvecklades behöv-
des ännu en ny linjetyp, vars stolpprofil fram-
går till höger. Nu var det till och med nöd-
vändigt att öka regelavståndet för att klara
överhörningskraven samtidigt som de mittersta
paren slopades. Med denna linjetyp kunde man
överföra 16 förbindelser per par. Författaren
planerar att återkomma till detta intressanta
segment inom linjebyggnadstekniken i fram-
tiden.

                                   Fig. 9

Maximalt 16 par kunde uppsättas i samma linje,
vilket innebar hela 256 samtidiga telefonsamtal.
Detta tal skulle sedan stå sig ända fram mot
slutet av 1950-talet. Under 1950-talet gjordes
emellertid en innovation som kunde pressa
förbindelsekapaciteten ytterligare en smula.
Uppfinningen i fråga var det s.k. kompander-
systemet med vars  hjälp man kunde sänka

nivån hos brus, störningar och överhörning. En
närmare beskrivning av funktionssättet måste
dock förbigås av utrymmesskäl. Kompander-
systemet möjliggjorde att befintliga ledningar
kunde utnyttjas bättre för BF-drift då högre
överhörning kunde tillåtas. Kompandersyst-
emet möjliggjorde också att ett nytt 12-kanals-
system kunde utvecklas, vars  transmissions-
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band kunde placeras så högt som 162-300 kHz.
Tack vare detta kunde man installera ett 3-
kanals- samt två 12-kanalssystem på samma
ledning, vilket resulterade i totalt 28 förbind-
elser. Linjer som sedan tidigare var byggda för
drift av 12-kanalssystem var nu i stånd att
framföra upp till ca 400 samtal. Siffran
varierade emellertid kraftigt beroende på led-
ningarnas kvalitet. Den utökade kapaciteten var
dock förbehållen länder där vinterväder var ett
okänt begrepp.

Nu hade dock kapacitetsutvecklingen
kommit till vägs ände. Det blev nämligen bill-
igare att gå över till kabel (eller radiolänk
senare) redan vid lägre förbindelsebehov.
Intresset för blankledningar som transmissions-
medium för fjärrtelefoni skulle dock hålla i sig
under bra många år framåt i glest befolkade
länder där man klarade sig med ett relativt litet
antal förbindelser. BF-systemen för blankled-
ningar genomgick även fortsatt utveckling, men
då handlade det mest om miniatyrisering som
gjordes möjlig genom införandet av nya kom-
ponenter, däribland transistorn.

Förutom artikelförfattarens kunskaper i äldre
teleteknik har nedan- och vidstående litteratur
kommit till användning vid artikelns för-
fattande. Dessutom är figurmaterialet hämtat ur
dessa skrifter. Hos fig. 9 har en felaktighet
rättats till av författaren.

A History of Engineering and Science in the Bell
System, The Early Years 1875-1925 (Bell Tele-
phone Laboratories 1975)

A History of Engineering and Science in the Bell
System, Transmission Technology 1925-1975
(AT&T Bell Laboratories 1985)
Allmän transmissionsteknik, del 2 (Vilhelm Peter-
son, 1962)
Bell Laboratories Record, årgång 1937/38 och
1939/40
Bell Telephone Quarterly/Magazine, årgång 1938
och 1952/53
Communication and Electronics, årgång 1955/56
Ericsson Review, årgång 1948
LM Ericsson 100 år, del III (Christian Jacobæus)
Lærebok i langlinjetransmisjon, annen del
(S. Rynning-Tønnesen, Oslo 1941)
Lärobok i elektroteknik för statens järnvägars
personal, del IIB (O Helmer & A Petersén)
Open-Wire Carrier Telephone Transmission
(C F Boyce, 1962)
Poimintoja puhelin- ja lennätintoiminnan
historiasta, jatko-osa 1989 (PTL-Tele, 1989)
Svenska telegrafverket, historisk framställning,
del V (Hans Heimbürger)
Sveriges officiella statistik (Televerket)
Tekniska meddelanden, årgång 1929 och 1930
Teknisk bilaga till Kungliga Telegrafstyrelsens
månadscirkulär, årgång 1911 och 1919
Tekniske meddelelser (Norska televerket), årgång
1955
Telefoni, del I (E. Ekeberg)
Telekommunikation, del 1 – Fyrpoler och filter
(Kåre Mossberg, 1977)
Telephony – The Journal of the Telephone
Industry, no. 26, vol. 157 (1959)
The Bell System Technical Journal, årgång 1928,
1936, 1939 och 1958
Transmissionsteknik – Kompendium för grundkurs
(Televerket 1961)

Finnes
38 slipsar med teleanknytning! Ge ett bud.
Henrik Lundin 070-289 15 43 eller
Henrik.R.Lundin@gmail.com
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Protokoll från STSF:s extra årsmöte 2015
Plats: Centrum för Näringslivshistoria (CfN), Grindstuvägen 48-50, Bromma
Tid: Lördagen den 24 oktober 2015 med start kl. 15.15

Mötets syfte var att diskutera styrelsens förslag till reviderade föreningsstadgar. Styrelsens
önskemål var att diskussionerna skulle leda fram till en version som kunde godkännas av detta
extra årsmöte och därefter kunna framläggas för slutligt beslut vid nästa års reguljära årsmöte.

1. Mötet öppnades av förenings ordförande Tommy Sundgren som hälsade alla välkomna och
redogjorde för mötets syfte.

2. Till ordförande för mötet valdes Tommy Sundgren.
3. Till sekreterare för mötet valdes Rustan Gandvik.
4. Till justeringsmän (och vid behov rösträknare) valdes Anders Järvenpää och Per Wirback.
5. Förteckning över de närvarande upprättades. Dessa var:

Ulf Collovin &Victoria Mattisson, Ulf Elfving, Terje Eriksson, Rustan Gandvik, Nils-
Erik Gustafsson, Bert Hellsberg, Håkan Hådeby, Anders Järvenpää, Roger Karlsson,
Richard Noréll, Raimo Kultala, Hans Kårholm, Lars Lindström, Stig Arne Lofthagen,
Henrik Lundin, Pelle Medin*, Jan Ohlin, Johann Schüssleder*, Michaël Stenberg,
Tommy Sundgren, Hans Thunholm, Magnus Thörnberg, Dag Unevik, Per Wirback,
Stefan Wärn och Olle Åberg. Totala antalet deltagare var alltså 27 varav två presumtiva
medlemmar (*).  Antal röstberättigade medlemmar var 24.

6. Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning. Kallelsen är införd i Phonetiken 2015-3 som
postades av redaktören den 11 september.

7. Dagordningen godkändes.
8. Följande två dokument utdelades:

- Stadgar för Sveriges Telehistoriska SamlarFörening STSF [version för höstmötet 2015].
- Medlemmarnas remissvar på styrelsens stadgeförslag inkl styrelsens beslut 2015-09-15.
Dessa båda dokument har även skickats med e-post den 18 oktober till dem som anmält
sitt deltagande till mötet. Deltagarna gavs tid att begrunda dokumentens innehåll.
Ordföranden och sekreteraren gav en kort redogörelse för bakgrunden till arbetet med att
förändra stadgarna.
Efter livliga diskussioner med åtskilliga förslag till smärre textändringar beslöt mötet att
godkänna förslaget till stadgar med de ändringar som upplästes av sekreteraren. Förslaget
märkt beslutade vid extra årsmöte 2015-10-24 är bifogat till detta protokoll.

9.   Mötet avslutades och ordföranden tackade deltagarna.

Rustan Gandvik, mötessekreterare Tommy Sundgren, mötesordförande

Anders Järvenpää,  justeringsman Per Wirback,  justeringsman
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Framtidens nät
av Stefan Andersson

Fixed Voice & Datacom, TeliaSonera Sweden

Till stora delar har vi dag kvar det nät som vi
byggde för 30-40 år sedan och när det gäller
lokalnäten så kan de vara ännu äldre.

Vårt transitnät är helt IP-fierat sedan några år
och det som tidigare bestod av 32 förmedl-
ingsnoder av AXE-typ (FX) fördelade över hela
Sverige, med 2 per FO samt några extra i
Stockholm och Göteborg, är idag ersatt av 4 st
transitservrar (TS), 2 i Stockholm och 2 i Göte-
borg, som kör TSS 4.0 från Ericsson. All trafik
mellan dessa noder sker idag över IP. Trafiken
till och från detta lager går både via IP och
TDM men trenden är tydlig att mer och mer
flyttas till IP. Det gäller vår egen trafik från
IMS, företagsväxlar, våra mobilsystem, olika
tjänsteplattformar samt från andra operatörer,
både fasta och mobila.

Vårt ”lokalnät”, där vi har alla våra kunder
anslutna, ser däremot till stor del fortfarande ut
som det gjorde när det byggdes och består av
133 AXE-noder (LX och IX) samt ca 6000
mindre noder (KC, RSM etc.). På lokalnivån
har vi idag även 6 st LS (lokalservrar) av
samma typ som på transitnivån dvs. TSS 4.0
och hit flyttar kunder och tjänster från de noder
av AXE-typ som vi stänger ner. 2015 stängde
vi 7 LX:ar och målet för 2016 är att stänga ca
10-15 LX:ar. Med dessa 6 LS:ar och kanske en
eller två ytterligare så kan vi stänga ca 50
LX:ar de kommande åren och då handlar det
primärt om storstadsområden.

Förutom att stänga hela LX:ar så pågår ett
kontinuerligt arbete med att optimera, packa
och stänga ner abonnentsteg, koncentratorer
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och multiplexorer i takt med att beläggningen
sjunker. På så sätt stänger vi hundratals abonn-
entsteg, koncentratorer och multiplexorer varje
år. Längre ut i nätet har vi stora utmaningar i
form av antalet EMG samt antalet riktnummer-
områden som kan hanteras av varje LS. Idag
klarar vi 256 EMG på varje LS men genom att
köpa en marknadskorrektion från Ericsson så
kan vi få upp till 512 EMG per LS och då
klarar vi av att hantera fler LX:ar per LS.

När det gäller riktnummerområden kan vi
idag hantera 10+1 på en LX. På en LS är mot-
svarande siffra 22+1 men här finns inga möjlig-
heter till utökning. På Norra FO:t har vi idag
flest antal riktnummerområden, hela 44 st. För
att migrerar detta område så skulle vi behöva
sätta upp två LS:ar bara för att klara dess
behov. Att migrera alla våra återstående 133
LX/IX till LS ser därför inte ut att vara möjligt
rent tekniskt utan att behöva investera i ett stort
antal LS:ar, samtidigt som våra kunder förmod-
ligen har lämnat den fasta telefonin innan vi
hunnit genomföra migrationen.

Trafiken på lokalnätsnivå är till största delen
TDM (SDH och PDH) och här finns också en
ambition att stänga denna typ av förbindelser
och migrera till andra mer framtidssäkra kom-
munikationslösningar men då förutsätter det att
migreringen av våra telefonikunder fortlöper.
Våra LS:ar kommunicerar mot TS:arna via IP
medan man ”neråt” fortfarande hanterar TDM.

Då antalet kunder i den fasta telefonin sakta
men säkert minskar så handlar det om att upp-
rätthålla denna service på bästa sätt så länge det
är ekonomiskt försvarbart och sedan erbjuda

ersättningsprodukter till kunderna innan man
stänger ner den gamla tekniken. För privat-
kunderna är tappet ganska konstant men för
företagskunderna går det betydligt saktare och
där är det såklart än viktigare att ha lockande
ersättningsprodukter klara innan man börjar
prata om migrering till annan teknik.

Vi har också en utmaning i form av kom-
petens inom området då det börjar bli tunt i
leden med personal som kan vårt nuvarande nät
både hos oss själva men även hos leverantörer
och entreprenörer. Vi måste se till att säkra och
underhålla den kompetensen så att den inte
försvinner i förtid genom att hålla takten i
arbetet med att migrera och förändra vårt gamla
nät till nya framtidssäkra lösningar.

Se bild även på nästa sida!
Förkortningslista tillagd av redaktionen
IP på Internet Protocol baserad teknik för paket-

orienterad informationsöverföring. IP i tele-
fonnätet har inget samband med det publika
Internet.

EMG extension module group
FO förmedlingsområde (geografiskt nätomr)
FX förmedlingsnod av AXE-typ
IMS  IP Multimedia System
KC koncentrator
LX lokalnod av AXE-typ IX  dito för ISDN
RSM  multiplexor
TDM tidsdelningsmultiplex dvs kretskopplad SDH

el PDH (synkron el plesiokron digital hierarki)
TSS 4.0 Ericsson Telephony Softswitch Solution
TS och LS transitserver resp lokalserver i TSS 4.0

TeliaSonera blir Telia Company
 Enligt ett pressmeddelande daterat 2016-03-07
kommer det på årsstämman den 12 april
beslutas om TeliaSonera ska byta namn och bli
Telia Company. Bakgrunden till förslaget är att
det nya namnet ska ”uttrycka och visualisera
företagets nya strategi och resan mot att bli ett

nya generationens telekomföretag”. I september
2015 gick TeliaSonera ut med den nya stra-
tegiska inriktningen att minska närvaron i
Eurasia och fokusera på marknaderna i Norden
och Baltikum. Nyligen tog verksamheterna i
Estland och Norge namnet Telia och därmed
bär fyra av sju marknader varumärket Telia.
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Overview Legacy Network

Bytes
Komplett Kgl.Telegrafverket väggtelefon AC
140 med visst färgbortfall som är lätt att åt-
gärda (se bild, väggkabel saknas dock). Bytes
mot komplett bordstelefon LME AC 400 eller
övriga bytesförslag pga. platsbrist på väggar.
Färgbortfall eller lite fix på bytestelefonen är
inga problem.
Tony Thille 076-928 10 87 eller
tony.thille@outlook.com
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Om bibliotekets avveckling
av Henrik Lundin och Rustan Gandvik

Länge var Telegrafverkets / Televerkets bok-
samlingar placerade på de olika byråerna och
avdelningarna. Kring 1940 hade Driftsbyrån
drygt 3000 volymer och Tekniska byråns prov-
ningsanstalt ca 2000 volymer. Även på
stationsavdelningen, hos patentingenjörerna, på
ritkontoren, i generaldirektörens väntrum och i
Telegrafstyrelsens sessionsrum fanns boksam-
lingar uppställda. Gissningsvis var det på 1950-
talet som Centralbiblioteket skapades.

1980 förfogade Centralbiblioteket över ca
60 000 volymer. Årliga nyförvärv var 4000
volymer och balanserades av gallring. Åtskilligt
av nyförvärven placerades på avdelningarna.
Man prenumererade på 730 löpande tidskrifter.
Bibliotekets bestånd uppgavs kring år 1990
vara ungefär 750 hyllmeter böcker och 1700
hyllmeter tidskrifter. I Farstaanläggningen var
biblioteket först lokaliserat till M-huset men
senare till F-huset och sist till K-huset.

När TeliaSonera (TSS) insåg att informa-
tionssökning genom biblioteksbesök hade blivit
omodernt avvecklades Centralbiblioteket och
personalen friställdes. De återstående samling-
arna placerades i ”malpåse” i två källarlokaler
(ca 120 kvm) för böcker till stor del i kompakt-
hyllsystem och två källarlokaler (ca 100 kvm)
för tidskrifter.

2005 överlät TSS hela samlingen (inkl.
hyllor och möbler) till STSF för ett billigt pris
(1 kr) inkl fri lokalhyra tills vidare. STSF
förband sig att hålla bibliotekssamlingen intakt
och tillgänglig för TSSs personal för forskning.
STSFs första åliggande var att flytta från
tidskriftslokalerna vilket blev möjligt tack vare
flera starka medlemsarmar och omfattande
komprimering och ommöblering i de 120 kvm
som vi alltsedan dess har förfogat över. Utöver
dessa 120 kvm har vi en lokal om 15 kvm för
STSFs egna samlingar.

Omgående insåg vi att biblioteket innehåller
åtskilligt som är överflödigt ur STSFs per-
spektiv vilket är ett bibliotek som speglar tele-
kommunikationens utveckling. Där finns stora
samlingar om t.ex. företagsledning, databe-
handling (inkl programmering och språk),
statistik, matematik, ekonomi och hundratals
serier av vetenskapliga tidskrifter inom alla
möjliga områden. Enligt avtalet har vi, trots
vårt ointresse, varit skyldiga att hålla allt intakt.

I maj 2014, när det stod fullt klart att TSS
skall flytta från Farstaanläggningen, började vi
agera för att få ett besked om framtiden. Ansåg
TSS att biblioteket skulle bevaras? Skulle vi få
en ersättningslokal? Skulle vi frigöras från den
orimliga skyldigheten att hålla samlingen
intakt? I de skrivelser vi skickat och vid de
möten vi lyckats få med TSS har vi framhållit
att STSF är en förening med ett fåtal  ideellt
arbetande medlemmar och därför behöver lång
framförhållning för att hinna avveckla inne-
hållet på 120 kvm och 700 hyllmeter. Ännu
efter 20 månader, i januari 2016, hade vi, trots
alla kontakter, inte sett minsta skymt av ett
besked från TSS om framtiden.

Den 26 januari fick vi så äntligen ett
besked, formulerat av Jannike Grüner (Head of
HR), att TSS beslutat att i arkivet hos CfN
(Centrum för Näringslivshistoria) i Bromma
samla det av bibliotekets material som anses
historiskt värdefullt. CfN har fått uppdraget att
tillsammans med oss identifiera vad som skall
bevaras. I skrivande stund (13 mars) är detta
arbete knappt påbörjat. Tidsramen är okänd
men vi är uppsagda från lokalen per 1 maj. Vår
önskade framförhållning om 1½ år har krympt
till 1 ½ månad.

       Helt säkert återkommer vi i kommande
nummer av Phonetiken med reportage om hur
biblioteksavvecklingen fortskrider.



Önskas
En st kordongmutter till L.M. Ericssons vägg-
telefon modell 1882. Även metallplåten som
sitter vid veven på samma apparat är av
intresse.
Hans Kårholm 070-603 34 78  eller
hans.karholm@gmail.com

Klyka till Telegrafverkets väggapparat
AC 150.
Henrik Lundin 070-289 15 43  eller
Henrik.R.Lundin@gmail.com

Tommy Sundgrens
kuriösa tiolinjers
Ericssonapparat
- i nutid samt åter-
funnen på ett foto
från en utställning
i Barcelona 1929.

Läs mer i artikeln på
sidan 3!

bildkälla; Ericssons
arkiv / Centrum för
Näringslivshistoria

 Nr 2 av Phonetiken 2016 har manusstopp 15 maj och utgivningsdag 13 juni / Red


