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Ordföranden orerar
av Tommy Sundgren
Återigen känner vi stor tacksamhet till medlemmar som verkligen slitit hårt under början
av sommaren. Rustan Gandvik och Henrik
Lundin har kämpat med flytten av det vi räddar
åt föreningen ur vårt Telia-bibliotek i Farsta.
Det blev många timmars arbete med sorteringar, packning och flytt. Ett stort tack från
STSF till er två slitvargar.
En annan glad nyhet är att Virserums
telemuseum är räddat. Den ideella föreningen
"Bolaget Hembygdsförening, Virserums kulturoch föreningscentrum" har övertagit hela
Dackestop i Virserum, inklusive Telemuseum.
Alla upparbetade skulder är avskrivna av både
kommunen och banken. Dessutom finns en garanti som ska klara initiala kostnader för bl.a.
eftersatt underhåll under likvidationstiden. En
ledamot i föreningens styrelse har hört av sig
till mig med förfrågan om samarbete, information om utställningen, vision om museets
framtida förändringar osv. Vi i styrelsen har
diskuterat detta och vi vill gärna hjälpa till,
delvis även med de kontakter vi har på Ericsson
och Tekniska museet.
Sommarens marknads- och mässresor har i
vanlig ordning resulterat i en hel del telefonhistoria. Och, naturligtvis, genererar de en hel
del arbete i verkstaden. I synnerhet den LME
HK 100 (bordtelefonapparat för hemliga självväljarsystemet för dubbellinjer) jag hittade i
Norge i maj. Basen med väljarvredet är ju i trä,
men det var ju inte kul att den var spräckt i fyra
delar, varav en spikats ihop med kamspik. Den
spiken har ju en sorts gänga i basen som gör att
den griper tag i träet och är snudd på omöjlig
att dra ut. Lacken var i lika uselt skick. Antagligen hade apparaten stått centralt vid någon
fest med Vinmonopolets starkare drycker, för
den svarta schellacken var punktvis borta,
ungefär som droppar frätt bort ytskiktet. Så det
blev att blanda till en ny sats shellack med till-

satsen av färgpigmentet Nigrosin. Jag hade en
annan övning med den blandningen när jag
lackade den förnicklade plåten på en Tunna.
Den gången krävdes närmare 50 lager innan
ytan var helt svart utan dragning åt blåviolett,
men för träet i HK 100 räckte det med 12 lager.
Antagligen hade jag en bättre, mer generös,
inblandning av pigment denna gång.
Ett annat ”fynd” hittade jag i Ransäter. En
vanlig LME väggapparat Nr 301 / AB 210 med
fast mikrofon och stamp till mycket överkomligt pris. Men dessvärre som så vanligt är, en
hemrenovering. Bakstycket har fått ny faner
som antagligen lagts på av en möbelsnickare
eftersom det var bra gjort. Mikrofonen däremot
har burklackats med någon metall/hammarlack
i kulören mässing med dragning åt guld. Inget i
den arsenal av lösningsmedel jag förfogar över
gav någon effekt så det blir till att slipa allt,
polera och förnickla tratten. Några sensommarmarknader återstår i skrivande stund så det
trevliga arbetet i verkstaden under höstens och
vinterns dåliga väderdagar blir räddat i år igen.
Och tur är väl det.
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Kassörens koll
av Rustan Gandvik

Kassören brukar vid denna tid på året drabbas
av ett stänk av vemod. Sommaren tog slut
alldeles för snabbt och så tvingas man dessutom att utesluta ett antal STSF-medlemmar
som inte vill vara med oss längre. Efter denna
reduktion är vi f.n. 168 telehistoriskt intresserade vänner. Du kan själv i den bilagda
medlemsförteckningen kontrollera om antalet
stämmer. Tack för alla rättelser som inflöt på
förfrågan. E-postlistan är nog korrekt eftersom
jag sällan får några returer på de meddelanden
som jag titt och tätt skickar ut med e-post. Om
du inte får sådana meddelanden så beror det
troligen på att du inte underrättat oss om någon
e-postadress.
I am happy to announce that we (partly
thanks to Facebook and PayPal) have obtained
two new Australian members. I wish John
Marshall of North Ipswich in Queensland and
Jack Ryan of Edwardstown in South Australia
very wellcome.

Pär Danielsson i Virserum, Hans-Erik Fröberg i
Nordingrå och Svante Hellman i Johanneshov
är också nya medlemmar och är likaledes välkomna i STSF.

Önskas

Finnes

Snören till BLÅ och GRÖN Kobra/Ericofon
Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se
Kartong till Ericofon (Kobran) utförande 1.
OBS den högre modellen.
Väggfäste till Taxtelefon.
Mikrotelefon (=lur) till Taxtelefon.
Henrik Lundin 08 - 754 33 47 eller
henrik.r.lundin@gmail.com
Vägghållare till väggtelefon Respons
Väggtelefon Diavox GRÖN eller bara luren
GRÖN
Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se

Nya gummiringar till Kobra/Ericofon
85:- + porto
Jan Wirström 070-715 67 05 eller
jan@wirstrom.se
Diverse olika fingerskivor.
TeliWood Vocowood = Vocotelefon i ädelträ
Rosewood.
TeleGuide-apparat.
Slipsar med teleanknytning.
Kyrktelefon med handtag från LME.
Flyglarmklocka tillverkad av LME. Vid flyglarm ringer klockan genom spänningshöjning
från elverket enligt Ericsson Televoltsystem.
Intresserade kan erhålla bilder på objekten.
Henrik Lundin 08 - 754 33 47 eller
henrik.r.lundin@gmail.com
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Inbjudan till STSFs höstmöte lördagen 2016-10-22
Plats

Folke Ackermans telefonkioskutställning och verkstad, Magasinsvägen 1, Spånga
Inledande lunch på restaurang Rainbow, Logvägen 36, Spånga

Tid

Lördagen den 22 oktober 2016, kl 12.00-16.30

Agenda
12.00 - 13.00 Lunch på restaurang Rainbow
13.00 - 14.30 Folke Ackermans telefonkioskutställning och verkstad (A-service trä & metall)
ref. Nostalgia nr.2016-6 s.48-51 och Phonetiken nr.2016-2 s.15
14.30 - 16.30 Auktion om intresse finns
16.30 Bakluckeloppis
Föranmälan för lunchen till Tommy Sundgren på ordforande@stsf.org eller 08-732 37 66
senast den 14 oktober
Vägbeskrivning Ulvsundavägen (väg 279), sedan Bromstensvägen ca 500 meter norr om
Solvalla. Både Logvägen och Magasinsvägen ansluter till Bromstensvägen.
Med SL

Pendeltåg från Sthlm C (mot Bålsta) kl. 11.28 till Spånga station och sedan buss 112
(mot Alvik) kl. 11.46 med avstigning vid Logvägen (hpl 2) för lunch. Avstår du från
lunchen kan du resa senare (tåg och buss går varje 30 min) med avstigning från buss
112 vid Gamla Bromstensvägen (hpl 4) + 500 m promenad till verkstad.

A = Restaurang Rainbow

B = Folke Ackermans verkstad

Styrelsen
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De första permanenta telefonlinjerna
av Jari Ruotsalainen

Vem som hade den första permanenta telefonlinjen i Sverige verkar vara lite osäkert. Kungliga Biblioteket har äldre tidningar som har
blivit digitaliserade. Har sökt efter notiser om
de kända tidiga telefonlinjerna m.m. I den här
datumordningen skriver tidningarna om de
tidiga permanenta telefonlinjerna. Det är nog
närmast sanningen man kan komma.

lång, mellan Jonsered och Södra Hamngatan 17
i Göteborg där Jonsereds Fabrikers AB och
Gibson & Söner hade sitt kontor. Även alldeles
ovana personer kunde samtala med varandra.
Man kände tydligt igen varandras röster. Telefonerna kostade 12 kr styck enligt tidningen
Kalmar 1877-12-19 och var tillverkade av
firman Heyerdahl & Co i Kristiania.

1877-12-15 DN & Aftonbladet: Telefonen har
nu kommit till praktisk användning i Stockholm. Mellan gasverket vid Klara sjö och den
stora gasklockan vid Norra bantorget drogs en
600 meter lång ledning. Firman Joseph Leja
levererade telefonerna. Man kunde klart och
tydligt höra varje ord som sades vid ledningens
ändpunkter och även skiftningar i rösten kunde
uppfattas. Man använde en befintlig ledning
avsedd för en elektrisk kontrollapparat, där man
nyligen även hade provat en ny uppfinning från
Wien med endast en ledningstråd. Platserna är
idag hörnan Olof Palmes gata / Vasagatan och
Klarabergsviadukten 72 samt ner mot Klara sjö.

Aftonbladet skriver även om ett ganska
lyckad experiment mellan Ystad och Svenstorp, med ett par telefoner som var inköpta av
telegrafkommissarie Bergman. Man använde
befintliga telegrafledningar mellan de två järnvägsstationerna. Avståndet var 1 mil. Ljudet
var stundtals ganska hörbart, så att frågor och
svar kunde tydligt uppfattas. Att ett och annat
ljud gick förlorat var helt naturligt.
1877-12-27 DN: Telefonledning är nu uppsatt
mellan hotell Göta källare och Haglunds hotell
i Göteborg. Gatorna heter, då som nu, Östra
Larmgatan 2 och Södra Hamngatan 57.

Göteborg 1872
1877-12-29 Tidningen Kalmar: På kungliga
slottet i Stockholm har det varit julklappsutdelning på julafton. En telefon märktes bland julklapparna och har förbindelse mellan matsalen i
den kungliga våningen till prinsessan Eugénies
våning på nedre botten.
Stockholm 1885
Man skrev även att det gjorts lyckade försök
med telefonen i Göteborg. Ett försök gjordes på
polistelegrafens ledningar med utmärkt resultat.
Ytterligare ett försök gjordes på firman Gibson
& Söners enskilda telegrafledning, nära två mil

1878-01-05 Jönköpings-Posten: Munksjö
pappersbruk i Jönköping har nu en telefonledning mellan sitt kontor och brukslokalerna.
Detta nya meddelandemedel är uppsatt av
ingenjör Hakon Brunius och verkar tillsammans med en ringapparat.
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1878-01-10 Aftonbladet: Telefonen börjar nu
få praktisk användning i Stockholm. Så är t.ex.
redan vattenledningsverket vid Skanstull (där
Eriksdalsbadet ligger numera) genom telefonledning förenats med ingenjör A.O. Alrutz´ bostad, mer troligt i Stockholms Vattenledningsverks kontor på Stora Nygatan 2. Avståndet är
2400 meter. Arbetet var påbörjat redan 187712-28 enligt DN.
Man kan även läsa om att sträckning av
telefontrådar pågår mellan Evangeliska Fosterlandsstiftelsens lokal på Mäster Samuelsgatan
32 och Normanska boktryckeriet i hörnet av
Karduansmakaregatan och Klara Västra Kyrkogata. Det är ungefär Tegelbacken 4 idag, intill
hotell Sheraton.
1878-01-11 DN: Ingenjör H.T. Cedergren har
låtit uppsätta en telefonledning mellan sin bostad på Drottninggatan 84 och juvelerarbutiken
på Drottninggatan 31. Ledningen är omkring
750 meter lång.
Den Evangeliska telefonledningen är fortfarande under uppsättning. Tyvärr hittar jag
inget om när den är klar.
Lill-Klas skrev i Stockholms-Tidningen den
6 april 1906 en artikel ”Vår första telefonledning”. Där berättar C.A. Rapp som satte upp
ledningen. Det var i januari 1877 (det är uppenbart att årtalet är fel) som Rapp, för Cedergrens
räkning, drog den första telefonledningen i
Stockholm. Senare spändes en ledning mellan
Evangeliska Fosterlandsstiftelsens och Normanska boktryckeriet. Denna ledning kom att
passera rakt över den av Rapp uppsatta ledningen. Men den var inte ordentligt fäst så en
vacker dag ramlade den ner och fick kontakt
med den andra. Med anledning av den kontakten hände en liten historia, minns herr Rapp.
En dag ringde herr Cedergren från bostaden ner
till butiken för att fråga efter några örhängen.

Och så rusade herr Cedergren ner till butiken
för att läxa upp sina biträden. Där hade man
inte hört av någon ringning. Sedan fick herr
Rapp i uppdrag att åter stiga upp på taken för
att reda ut historien. Den här historien trycktes
på den tiden i skämttidningarna, och man tyckte
den var mycket lustig.
Denna artikel kan vara källan till uppgiften
att Cedergren var först med telefonen. Cedergren var säkert den första som gjorde en felringning i Sverige, om nu historien stämmer.
Här är min helt ovetenskapliga lista. Jag
undantar försök på befintliga telegrafledningar
eller på långa avstånd. Om man använde
befintliga telegrafledningar, så fanns det säkert
flera telegrafledningar på samma linje som
störde telefonsamtalen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gasverket (Sthlm)
Hotell Göta Källare (Göteborg)
Kungliga slottet (Sthlm)
Munksjö pappersbruk (Jönköping)
Vattenledningsverket (Sthlm)
H.T. Cedergren (Sthlm)
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (Sthlm)

Mitt mål var att få ihop en tio-i-topp-lista men
det blev bara sju och det finns säkert fel i min
lista. Skicka in dina förslag till ändringar och
kompletteringar till Phonetikens redaktion så
kan listan uppgraderas !

- Här finns inga örhängen, svarades.
- Vad i herrans namn är det frågan om, vad
menar ni, frågade herr Cedergren.
- Vi menar vad vi säger, fick han till svar.

DN 1878-01-17
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Telefonkiosker och telefonautomater före Pagoden
av Rustan Gandvik

Pagoden i Kungsträdgården, som öppnades för
allmänhetens telefonerande den 4 april 1901,
brukar betraktas som den första telefonkiosken
i Stockholm. Som här skall visas, finns dock
skäl att ifrågasätta denna historieskrivning.

Telefonautomaten
med inkast för 5och 10-öresmynt,
som på våren 1901
kom till användning i Pagoden,
var alls ingen fullkomlig nyhet.
Apparaturen var
konstruerad av
Johan Avén som
var ingenjör vid
Telegrafverkets
verkstad. Han
hade beviljats
patent på vissa
delar av konstruktionen redan i
augusti 1896.

I april 1899 fick Telegrafstyrelsen tillstånd av
Järnvägsstyrelsen att sätta upp telefonautomater
i väntsalar till järnvägsstationer och i juni meddelade dagspressen vilka 35 stationer runt om i
landet som skulle få automater. ”Tekniska meddelanden” utgivna i oktober 1899 förtäljer att
(de av Avén konstruerade) telefonautomaterna
”blifvit i stort antal på lämpliga ställen uppsatta”.
I juni 1900 påtalade Telegrafstyrelsen, i en
ansökan till överståthållarämbetet i Stockholm,
olägenheten att användare av telefonautomater
inte hade något skydd mot dåligt väder och
”ogrannlaga personers närgångenhet”. Uppenbarligen hade Rikstelefon redan vid denna tidpunkt hunnit sätta upp automater på betydligt
fler och mer utsatta ställen än i väntsalar.
Telegrafstyrelsen ansökte nu om att (utan platshyra) få sätta upp telefonkiosker med telefonautomater på ca 25 preciserade platser i Stockholm. Efter att vederbörligt tillstånd utfärdats
var det så dags för Pagodens debut i april 1901.
Kungsträdgårdens nordöstra hörn blev den
första platsen men redan i slutet av augusti
fanns Pagoder på nio platser i staden och innan
årets slut var antalet uppe i 19.
Telefonkiosk, i betydelsen en mindre byggnad innehållande en för allmänheten upplåten
telefon, var dock ingalunda någon nyhet kring
1899-1901. Redan den 5 februari 1885 fanns
följande notis införd i Stockholmspressen.

”Båda telefonbolagen” innebar vid denna tid
Allmänna telefon och Belltelefon (inte Rikstelefon). Tidningsnotiser från 1880- och 1890-
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-talen nämner inrättandet av åtskilliga telefonkiosker i Stockholm. De fanns vid t.ex. Mälartorget, Kornhamnstorg, Liljeholmens station,
Myntgränd, Östermalmstorg, Södra Bantorget,
Räntmästaretrappan, Riddarholmskajen, Nybrohamnen, Humlegården, Adolf Fredriks torg,
Norra Bantorget, Stadsgårdshamnen och Norra
Blasieholmshamnen.
Här var det givetvis inte fråga om myntapparater utan betalningen gjordes på annat
sätt. Några av kioskerna var avsedda för droskbeställning via telefon och från sådan kiosk
telefonerade den reselystne måhända gratis.
Jag förmodar att dessa telefonkiosker hade
olika utformning och säkerligen inte var så
eleganta som 1901 års Pagod. Det bör vara
möjligt att få syn på dessa telefonkiosker på
stockholmsbilder från 1880- och 1890-talen.
Den (som jag tror) första kiosken syns på flera
gamla fotografier över Munkbron bl.a. i nedan
visade panorama från 1896-97. På detaljbilden
här till höger ser man att det tveklöst är fråga
om en telefonkiosk. Denna bild är dock från
efter 1905 eftersom spårvägens luftledningar är
synliga.

Min slutsats av denna lilla efterforskning är att
det förvisso fanns både telefonkiosker och telefonautomater uppsatta i Stockholm långt före
1901 men kombinationen kiosk och telefonautomat med myntbetalning fick sin premiär i
och med Pagoden våren 1901.
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Fjärrtelefonins historia, del 6

Kabelteknikens slutgiltiga genombrott
av Raimo Kultala

Av föregående del i denna artikelserie framgick
att det tack vare BF-tekniken blev möjligt att
framföra upp till ca 400 telefonsamtal via ett
blanktrådsstråk. Faktum är att denna siffra
ligger något över vad en pupiniserad fjärrkabel
av grövsta dimension kunde prestera. Men som
vi kommer att se i detta avsnitt skulle BFtekniken även se till att överföringsförmågan
hos kablarna också kunde höjas. Detta dessutom till siffror som låg hästlängder bortanför
vad blankledningarna tillät. Utöver detta kunde
problemet med den låga fortplantningshastigheten hos pupinkablarna kringgås, som hade
satt käppar i hjulen för kablifieringen av de
allra längsta distanserna i fjärrnäten.
Till en början var dock intresset tämligen
svalt för att använda kablar som överföringsmedium vid BF-transmission. Orsaken är lättförståelig då dämpningen hos (opupiniserad)
kabel är hög redan i talfrekvensområdet. Men
dämpningar av även astronomiska belopp kan
övervinnas om mellanförstärkarna installeras
med tillräckligt korta avstånd. Lösningen kan
förefalla enkel, men då distorsionen från förstärkarna adderas måste varje enskild förstärkare i en längre fjärrkabelanläggning hålla ultralåga distorsionsvärden. Detta dilemma kunde
inte lösas på ett ekonomiskt tilltalande sätt
förrän den motkopplade förstärkaren såg
dagens ljus år 1927.
Några enstaka installationer av BF-system
på kablar skedde dock även innan motkopplade
förstärkare fanns tillgängliga. Världens första
anläggning för BF-transmission över kabel
förefaller ha installerats 1926 mellan San Pedro
vid Kaliforniens kust och ön Catalina. Transmissionssträckan uppgick dock till ”bara”
48 km. En egenhet med denna anläggning var
att man använde sig av gaffeltransformatorer
för separationen av talriktningarna. Därigenom

kunde man åstadkomma sju telefonförbindelser
via en entrådig sjökabel med hjälp av
modifierade 3-kanalssystem för blankledning
av C-typ. Senare bestyckades en andra sjökabel
av samma typ med likadana BF-system och
antalet förbindelser ökade till 14.
De första BF-systemen för kabelbruk i
Europa installerades i slutet av 1920-talet
mellan Sverige och Tyskland samt mellan Storbritannien och kontinenten. Författaren har
emellertid inte lyckats fastställa vilken av dessa
anläggningar som kom till stånd först. Åtminstone de svensk-tyska BF-systemen, som till en
början var två till antalet, togs i drift under sensommaren år 1929. En egenhet för dessa var att
transmissionen skedde talfrekvent i ena riktningen och bärfrekvent i den andra. I det aktuella fallet användes frekvensbanden 300-2400
och 3100-5100 Hz, vilket ansågs räcka för fullgod taluppfattbarhet på den tiden. Kabelns
längd uppgick till hela 117 km, men då den var
pupiniserad krävdes det inga mellanförstärkare
(som vid aktuell tidpunkt inte fanns i undervattensutförande).
Landvinningarna inom förstärkartekniken
kunde dock inte utnyttjas omedelbart, utan det
dröjde en bit in i 1930-talet innan BF-tekniken
med framgång kunde implementeras för kabelbruk. Orsakerna till detta faktum är många. Ett
skäl är att den extremt höga dämpningen hos en
längre kabel medför att även till synes betydelselösa dämpningsvariationer per kilometer
räknat medför stora nivåavvikelser i kabelns
motsatta ända. Även om en kabel är skyddad
mot vädrets direkta påverkan kan man inte undgå att dämpningen i viss mån påverkas av omgivningstemperaturen, som måste kompenseras
med stor precision medels automatisk nivåreglering. Ett annat problem är överhörning. Trots
att trådarna hos en kabel tvinnas ihop till par
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eller fyrskruvar återstår det kapacitansskillnader mellan dessa som medför överhörning.
Redan vid talfrekvens är det nödvändigt att
kapacitansskillnaderna utjämnas genom s.k.
balansering vid skarvningen av kabeln. Förutom noggrannare balansering vid skarvningsarbetet måste även s.k. ändbalansering tillgripas
för att överhörningen ska bli tillräckligt låg vid
BF-drift.
I USA började man redan år 1927 studera
möjligheterna att använda pupiniserade kablar
för drift av 1- eller 2-kanals BF-system. Men
nästa år styrde man över studierna till att
omfatta BF-system med ett större antal kanaler
som nyttjar opupiniserade kablar som överföringsmedium. 1929 hade man kommit så långt
att man kunde staka ut ett komplett utvecklingsprogram för ett dylikt BF-system. Men
innan man vågade sig på att sjösätta detta ansåg
man att omfattande fältförsök med ett prototypsystem var nödvändigt. Försöken utfördes
kring Morristown i närheten av New York där
man hade lagt en specialtillverkad kabel i
slinga vars längd uppgick till 40 km. Kabeln
hade 68 par som var avskärmade från varandra
medels mellanliggande fyrskruvar. BF-systemet
var 9-kanaligt och arbetade inom området 4-40
kHz. Då samma frekvensband användes i båda
samtalsriktningarna krävdes det två ledningar
för transmissionen. Men försökskabelns par
räckte ändå till för att bilda en BF-anläggning
med hela 33 st. mellanförstärkare vilket motsvarade drygt 1350 km i längd.
Försöken i Morristown, som var klara 1933,
blev en succé och utvecklandet av ett kommersiellt BF-system för kabeldrift kunde ta vid.
Detta fick 12 st. kanaler med 4 kHz kanalbredd
inom frekvensbandet 12-60 kHz och benämndes för K-systemet. Under verkliga driftsförhållanden kan man inte lägga paren för de
skilda överföringsriktningarna inom samma
mantel hos kablar av normal konstruktion om
överhörningen ska hållas inom tillåtna gränser.
Därför använde man dubbla kablar, en för vardera samtalsriktningen, hos K-systemet.

1937 påbörjades provdrift av de första K-systemen i det allmänna telenätet mellan Toledo
och South Bend på en kabelsträcka av 240 km.
1938 togs de första kommersiella K-systemen i
drift mellan Detroit och South Bend. Distansen
uppgick till ca 340 km och antalet mellanförstärkare var 12. Medelavståndet mellan förstärkarna var ca 26 km.
Européerna satsade även på fåkanaliga BFsystem för pupiniserad kabel, som krävde
mindre utvecklingsresurser, och kom därigenom i gång med BF-drift över landförlagda
kablar några år före amerikanarna. Troligen var
tyskarna först ut på plan, men detta är inte helt
klarlagt (dateringarna varierar mellan 1932 och
1936 i källmaterialet). I vilket fall som helst så
pågick, under första halvan av 1930-talet, utvecklingsarbete av både 1- och 3-kanalssystem
som arbetade inom banden 3,3-5,7 respektive
4,3-14,7 kHz. Men åtminstone 3-kanalssystemet kunde inte ha använts före 1930-talets
mitt eftersom man först då anlade den första
kabeln med mycket lätt pupinisering (endast
3,2 mH per 1,7 km), vilken gick mellan Berlin
och Hannover. Även engelsmännen intresserade sig tidigt för BF-drift över pupinkabel,
vilket resulterade i att de första brittiska BFsystemen för allmänt bruk installerades 1935.
Den första kabeln på land i Sverige med BFsystem, vilka var 1-kanaliga, anlades 1938
mellan Stockholm och Norrtälje. Kabeln utgjorde landdelen av en ny kabelanläggning till
Finland via Åland. De nya Finlandsförbindelserna öppnades dock inte för allmänt bruk
förrän året efter.
Europa var i själva verket något före USA
också när det gäller drift av 12-kanalssystem
via opupiniserad kabel. Under åren 1935-36
anlade engelsmännen en kabelanläggning, som
var ca 200 km lång, mellan Bristol och
Plymouth vilken var avsedd för drift av 12kanalssystem. Då den ena leverantören av BFsystemen var STC, som ingick i ITTkoncernen, kan man förmoda att amerikanskt
know-how emellertid hade kommit till använd-
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ning vid konstruktionsarbetet. De engelska BFsystemen hade åtminstone samma kanalbredd
och frekvensband som det amerikanska Ksystemet. Kablarna, som även i den brittiska
anläggningen var dubbla, hade 19 par och
kunde därmed förses med lika många 12kanalssystem. Till en början installerades dock
bara sex system. De första 31 förbindelserna
via dessa togs i bruk så pass tidigt som strax
före slutet av 1936. I Tyskland konstruerades
också ett BF-system för opupiniserad kabel
som förefaller ha blivit färdigutvecklat 1938.
Det tyska systemet var 15-kanaligt och hade 3
kHz kanalbredd. En egenhet hos detta är att
kanalerna var placerade i två separata band
inom områdena 9-24 och 30-60 kHz. Samma år
levererade LM Ericsson sina första BF-system
för opupiniserad kabel, vilka installerades
mellan Åland och Åbo i tidigare nämnda kabelanläggning till Finland. Dessa hade 16 st.
kanaler med 3 kHz kanalbredd inom området
12-60 kHz. LM Ericsson tog fram även en 12kanalig version med 4 kHz kanalbredd som anpassning till den internationella standard som
hade antagits 1938. Detsamma förefaller tyskarna ha gjort före utgången av 1940.

dämpningen hos BF-kabeln kunde mellanförstärkarna placeras något glesare och hos t.ex.
kabelanläggningen mellan Bristol och Plymouth uppgick avståndet mellan förstärkarna
till ca 32 km i medeltal.
Man utvecklade även en speciell typ av BFkabel för sjöbruk som eliminerade behovet av
dubbla kablar. Detta kan åstadkommas genom
att paren för vardera transmissionsriktningen
åtskiljs med hjälp av en cylindrisk skärm enl.
fig. 2. För att överhörningen ska bli tillräckligt
låg krävs det emellertid dubbla lager av kopparband och ett mellanliggande skikt av stålband.
Denna typ av BF-kabel lär ha utlagts för första
gången 1939, vilket skedde mellan Storbritannien och Frankrike. Intressant nog valde
fransmännen att använda samma kabeltyp hos
en fortsättande kabelanläggning till Paris som
kom till under åren 1939-40. P.g.a. att tyskarna
ockuperade Frankrike under 2:a världskriget
kunde dessa kablar inte börja användas på
avsett sätt förrän efter kriget.

I USA använde man för K-systemet av allt
att döma endast kabel av standardtyp. I Europa
utvecklade man däremot, för motsvarande 12kanalssystem, en speciell BF-kabel som hade
lägre kapacitans och därmed lägre dämpning än
standardkabel. Den lägre kapacitansen åstadkoms genom att isolationen gjordes luftigare
genom att man antingen använde veckat papper
eller lindade en papperssträng runt ledarna
under ett lager slät papper enl. fig. 1. Denna

fig. 2
fig. 1
isoleringsteknik hade emellertid redan tidigare
använts vid tillverkningen av vanlig mellanortskabel i Storbritannien. Tack vare den lägre

Speciell sjökabel för BF-drift hade emellertid
börjat tillverkas redan tidigare. 1932 utlades
mellan Storbritannien och Belgien en sjökabel
som hade en skärm av metalliserat papper enl.
fig. 3. Denna lösning ger dock sämre skärm-
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verkan och kabeln kunde bara utrustas med 2kanalssystem. Tilläggas kan att kabeln var av
kraruptyp. En egenhet var dock att krarupomspinningen endast var utförd i sekvenser om
365 m som åtskildes av lika långa överhoppade
avsnitt. Även tidigare nämnd sjökabel till
Åland var försedd med en skärmvägg, men den
var utförd av ett blyband.

fig. 3
I Sverige installerades de första BF-kablarna
1939 på distansen Göteborg–Helsingborg–
Malmö och försågs med 12-kanalssystem. De
första av dessa var driftklara i slutet av 1940,
men reguljär telefontrafik påbörjades inte
förrän sent under våren året efter. Under åren
1957-58 skedde en övergång till 24- och 29kanalssystem för att täcka ett ökande förbindelsebehov. BF-kabel installerades även mellan
Sundsvall och Sprängsviken under slutet av
1940-talet samt mellan Norrtälje och Simpnäs
på Väddö i början av 1950-talet. Den sistnämnda utgjorde landdelen av en tredje sjökabel till Finland via Åland. I likhet med BFdrift över blankledning förefaller Televerket ha
visat ett svalt intresse för BF-kabeltekniken och
endast dessa tre BF-kabelanläggningar tycks ha
kommit till stånd i Sverige. Televerket satsade
istället nästan allt krut på koaxialkabel som
bärare av BF-förbindelser (mer om detta längre
fram).
Fortplantningshastigheten hos opupiniserad

kabel är mycket hög och uppgår, i det bärfrekventa området, till ca 200 000 km/s. Tack vare
landvinningarna inom BF-tekniken blev det
därigenom möjligt att använda kabel även över
de längsta distanserna där blankledningarna
dittills hade härskat ensamma på tronen.
Amerikanarna kom först till skott och sent
under hösten 1940 påbörjades ett byggprojekt
vars mål var att skapa ett transkontinentalt
kabelförband genom att sammanknyta kabelnäten i öst och väst. Arbetet omfattade bygget
av en kabelanläggning på närmare 2600 km
mellan Omaha och Sacramento. Det är antagligen onödigt att påpeka att projektet möjliggjordes tack vare K-systemet. I slutet av 1942
kunde denna kabelanläggning invigas officiellt.
Som det redan har framgått kunde 12kanalssystemets (och andra flerkanaliga kabelsystems) båda talriktningar normalt inte föras
genom samma kabel, vilket omöjliggjorde drift
via befintliga kablar, annat än genom att en ny
parallell kabel installerades. Denna lösning
hade förövrigt tillämpats i många fall i USA när
K-system installerades. En bättre lösning, som
eliminerar behovet av dubbla kablar, är att BFsystemen arbetar med dubbla transmissionsband i likhet med blankledningssystem. Ett
intressant faktum är att LM Ericsson tycks ha
gjort en pionjärinsats inom området genom att
utveckla ett dylikt BF-system för Televerkets
räkning under 1940-talets första hälft. Resultatet blev ett tvåbands 8-kanalssystem som
arbetade inom 8-64 kHz. En egenhet hos systemet var att två kanaler hade 4 kHz kanalbredd,
medan resten hade 3 kHz bredd. Därigenom
fick man plats med åtta kanaler istället för sex
inom tillgängligt frekvensområde samtidigt
som man hade tillgång till två högkvalitativa
förbindelser för internationellt bruk.
Det mest skriande behovet av nya förbindelser fanns på sträckan Stockholm–
Göteborg och redan under år 1941 började man
förbereda installationen av 8-kanalssystem
genom att avpupinisera samt ombalansera 10 st.
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fyrskruvar. Samtidigt uppförde man nya
förstärkarstationer mellan befintliga överdragsstationer. P.g.a. leveranssvårigheter kunde de
första BF-systemen inte driftsättas förrän 1943
på delsträckan Stockholm–Örebro och året efter
över hela distansen till Göteborg. Efterhand
utrustades de viktigaste rikskabelstråken med
8-kanalssystem. Under åren 1957-65 nåddes
kulmen med hela 172 system, vars samlade
kanalantal uppgick till 1376. Trots att systemet
nu kunde anses vara föråldrat p.g.a. de smalbandiga kanalerna gick avvecklingen sakta.
Först under 1975 gjordes en omfattande utskrotning och antalet system rasade från hela
120 till ynka tre. Det sista 8-kanalssystemet,
som arbetade mellan Fårhult på fastlandet och
Visby, togs ur drift så pass sent som 1977.
Med tiden förbättrades både kabeltillverknings- och balanseringstekniken, vilket medgav
utvecklandet av BF-system med allt fler kanaler. 2:a världskriget förlamade dock utvecklingen, varför de nya framstegen inte kunde
uppnås förrän under senare delen av 1940-talet.
I USA styrde man emellertid över till att enbart
konstruera nya BF-system för koaxialkabel
inom fjärrtelefonisegmentet, varför den fortsatta utvecklingen kom att ske på europeisk
mark. Utvecklingen under efterkrigsåren gick
med rasande fart och redan 1951 tog tyskarna i
bruk ett 60-kanalssystem på sträckan Frankfurt–Mannheim. Dittills hade man använt
pappersisolerad BF-kabel, men under det tidiga
1950-talet var tyskarna i färd med att övergå till
en kabeltyp som var isolerad med styroflex (en
typ av plast). Därigenom kunde man sänka
dämpningen vilket möjliggjorde en fördubbling
av kanalantalet.
Här avstannade dock utvecklingen inom
BF-kabelområdet. Man lyckades nämligen
aldrig behärska överhörningen om man försökte förse en BF-kabel med fler än 12 st.
fyrskruvar. Samtidigt begränsade överhörningen den högsta transmissionsfrekvensen till
ca 550 kHz. Detta medförde att högst 24 st.
120-kanalssystem kunde installeras på samma

kabelpar, vilket motsvarar 2880 telefonförbindelser. Siffran kan verka hög, men i många
fall krävdes det ännu högre förbindelsekapacitet. Lyckligtvis fanns det en annan kabeltyp att ta till som tillfredställde dessa behov,
nämligen koaxialkabeln. Ledningarna hos en
koaxialkabel, som kallas för tuber, har en
uppbyggnad som framgår av fig. 4.

fig. 4
Koaxialtuben består av en innerledare (a) som
är omgiven av en rörformig ytterledare (c). Hos
s.k. normalkoaxialkabel hålls innerledaren på
plats med hjälp av isolerande distansbrickor
(b). Genom koaxialtubens konstruktion innesluts de elektriska och magnetiska fälten innanför ytterledaren, vilket innebär att i princip
ingen överhörning kan uppkomma mellan intilliggande tuber. I praktiken uppkommer dock
ett yttre restfält, som måste avskärmas medels
stålband (d) runt ytterledaren. En egenhet hos
denna avskärmning är att den är effektiv först
ovanför ca 60 kHz, vilket medför att koaxialkabel inte kan användas nedanför denna frekvens. Men å andra sidan ligger övre gränsen vid
ca 60 MHz tack vare isolationen som i huvudsak utgörs av luft. Luftisolationen medför också
att fortplantningshastigheten är ännu högre än
hos parkabel och uppgår till hela 286 000 km/s,
vilket motsvarar ca 95 % av ljushastigheten.
Koaxialkabeln kan förefalla vara en tämligen modern kabeltyp, men faktum är att
koaxiallika sjökablar började användas tidigt.
T.ex. hade de i del 3 av denna artikelserie
nämnda krarupkablarna mellan Key West vid
amerikanska kusten och Havanna på Kuba, som
installerades 1921, guttaperkaisolerade ledare
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som var omlindade med kopparband som
tjänstgjorde som ytterledare. Den första installationen av ett BF-system på en koaxiallik kabel
skedde kring 1930 över samma distans. Denna
kabel saknade dock krarupomspinning. BFsystemet var ett 3-kanaligt blankledningssystem
av C-typ. Trots att kabellängden uppgick till
200 km kunde man klara sig utan mellanförstärkare.
Tack vare teoretiska studier kom insikten
om koaxialkabelns överlägsenhet som transmissionsmedium för mångkanaliga BF-system
att vakna tidigt. Pionjärarbetet även inom detta
område av BF-tekniken tycks ha skett i USA
och redan 1929 inlämnades därstädes den första
patentansökningen kring mångkanalig BFtransmission via koaxialkabel. Sent under
samma år påbörjades även praktiska försök
med att konstruera en lämplig typ av koaxialkabel för BF-transmission. Resultatet blev två
luftisolerade provkablar med ca 800 m längd
vardera som kom att utsättas för omfattande
mätstudier i en testanläggning i Phoenixville (i
Pennsylvania). Därefter inriktades arbetet på att
utveckla en praktisk användbar koaxialkabel
samt tillhörande transmissionsutrustning.
1933 hade man kommit så långt att siktet
kunde ställas in på att konstruera ett komplett
BF-system med 240 kanaler, vilket krävde ett
frekvensband som sträckte sig upp till ca
1 MHz. 1934 beslutades att fältförsök med
detta skulle utföras mellan New York och
Philadelphia. Under åren 1935-36 installerades
den lite drygt 150 km långa kabeln. Denna var
försedd med endast två tuber. 1937 påbörjades
fältförsöken med själva BF-systemet, men
dessa var begränsade till att omfatta enbart 36
st. kanaler och av dessa användes bara 27 st. för
att koppla upp telefonförbindelser på prov.
Koaxialkabel ansågs också som intressant för
överföring av TV-program och försök med
utrustning för detta ändamål igångsattes även
mellan New York och Philadelphia, vilket
också skedde under 1937. Därefter användes
anläggningen för att gradvis öka det överförda

frekvensområdet och 1938 installerades mellanförstärkare med 2 MHz bandbredd. Detta
krävde att det ursprungliga förstärkaravståndet
om 16 km halverades. 1939 skedde ytterligare
en uppgradering och nu var man uppe i 3 MHz
bandbredd.
Först nu var tiden mogen för koaxialkabelteknikens kommersialiserande och den
första dylika koaxialkabelanläggningen började
byggas mellan Stevens Point (i Wisconsin) och
Minneapolis 1939. Året efter var kabeln, som
hade fyra tuber och var 314 km lång, färdiginstallerad. 1941 kunde densamma överlåtas för
reguljär drift. En intressant detalj är att anläggningen var utförd som luftkabel närmast
Stevens Point. Tack vare den utökade bandbredden var det möjligt att förse den kommersiella versionen av BF-systemet, som benämndes
L1, med 480 st. kanaler.
Även inom koaxialkabeltekniken kunde
européerna komma snabbare från ax till limpa.
Under samma år som amerikanarna installerade
sin första koaxialkabel gjorde engelsmännen
detsamma mellan London och Birmingham.
Längden var dessutom längre och uppgick till
290 km. Även denna anläggning användes
inledningsvis för fältförsök. Men man kom
snabbare fram till den ståndpunkten att koaxialkabeltekniken lämpade sig för kommersiell
drift och de första 40 förbindelserna började
användas reguljärt under våren 1938. Redan
1936 lär en koaxialkabel tagits i drift i Tyskland på sträckan Berlin–Leipzig. Denna förefaller emellertid också ha varit en försöksanläggning till en början. Vem som var först
med kommersiell drift, engelsmännen eller
tyskarna, har författaren tyvärr inte kunnat
fastställa.
I likhet med BF-kabelsystemen gick utvecklingen av koaxialkabelsystemen snabbt
efter 2:a världskriget. Första steget i den fortsatta utvecklingen var 600 kanaler. I själva
verket kunde det amerikanska L1-systemets
bandbredd tillåta detta kanalantal, men först
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efter kriget medgav teknikutvecklingen uppgradering till 600 kanaler. Den utökade kapaciteten kunde dock endast användas över kortare
distanser p.g.a. hög brusnivå. I Storbritannien
arbetade man på ett 660-kanalssystem under
krigsåren, men de första anläggningarna som
medgav fullt kanalantal förefaller inte ha
kommit till stånd förrän efter krigsslutet. Dess-

utom tycks man ha stannat vid 600 kanalers
förbindelsekapacitet. Därefter rullade utvecklingen på i stadig takt. Detta illustreras i
nedanstående tabell, som visar hur kanalantal,
maximal överföringsfrekvens och förstärkaravstånd hos BF-system för normalkoaxialkabel
utvecklades genom åren (startpunkt för
kommersiell drift avses).

Utvecklingshistorik hos BF-system för normalkoaxialkabel
kanalantal högsta frekvens förstärkaravstånd
år
land
tillverkare
960
1951 Sverige LM Ericsson
4 MHz
 9,5 km
1860
1953 USA
Western Electric
8 MHz
 6,4 km
2700
1959* Sverige LM Ericsson och STC
12 MHz
 4,5 km
3600
1967 USA
Western Electric
18 MHz
 3,2 km
10 800
1972 Sverige LM Ericsson och Siemens
60 MHz
 1,6 km
13 200
?
USA
Western Electric
65 MHz
 1,6 km

*1962 driftsattes terminalutrusning som medgav fullt kanalantal.

Lägg märke till att det ökade kanalantalet krävde sin tribut i form av drastiskt minskat förstärkaravstånd. Notera också det anmärkningsvärda att ”lilla” Sverige tävlade med USA inom
koaxialkabelområdet. Den slutgiltiga segern
togs emellertid av amerikanarna genom att
10 800-kanalssystemet senare uppgraderas till
13 200 kanaler (tillgängligt källmaterial anger
inte årtalet). Vid den här tidpunkten förekom
koaxialkablar med hela 22 st. tuber i USA. Då
det åtgick två tuber för varje BF-system och två
tuber avsattes som reserv var det möjligt att
installera 10 st. 13 200-kanalssystem på samma
kabel, vilket motsvarar otroliga 132 000 samtidiga telefonsamtal. Nu hade man i princip
uttömt även koaxialkabelns utvecklingspotential. Med s.k. vågledare som transmissionsmedium hade man kunnat uppnå långt större
överföringskapacitet. Intresset för BF-tekniken
var emellertid på nedåtgående mot slutet av
1970-talet då digitaltekniken hade börjat visa
framfötterna till den milda grad att ett paradigmskifte var oundvikligt.
Trots att Sverige var ett verkligt föregångsland inom koaxialkabelområdet skulle det dröja
ända till 1947 innan den första koaxialkabeln
installerades, vilket skedde mellan Stockholm

och Norrköping. Kabeln hade förövrigt 4 st.
tuber. Den sena debuten berodde inte på ointresse hos Televerket, utan kan skyllas på 2:a
världskriget. Året efter utsträcktes kabeln till
Göteborg. På sträckan Stockholm–Norrköping
installerades ett 600-kanalssystem från STC,
som driftsattes 1949. Till en början användes
dock bara 180 st. kanaler. På den fortsättande
distansen till Göteborg installerades det första
svenska världsrekordsystemet från LM
Ericsson som hade 960-kanaler, vilket togs i
bruk 1951. Även på denna sträcka togs bara
180 st. kanaler i användning till en början, men
antalet ökades till det dubbla strax före årsslutet. En intressant detalj är att innan koaxialkabelsystemen installerades användes de båda
koaxialkabelsträckorna för drift av 8- och 12kanalssystem under en kort period.
Framöver kom praktiskt taget all utbyggnad
av mellanortsnätet, då BF-teknik anlitades, att
ske med hjälp av koaxialkablar. Anläggandet
av koaxialkablar fortsatte ända fram till omkring 1970-talets mitt. Men under 1960-talets
andra halva började konkurrens från radiolänksystem märkas av vilket nedsatte utbyggnadstempot (mer om detta i en kommande del i
denna artikelserie). 960-kanalssystem användes
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fram till 1959 då nästa svenska världsrekordsystem driftsattes på distansen Stockholm–
Västerås–Örebro. Detta var också konstruerat
av LM Ericsson och hade 2700 kanaler.
Mellanförstärkarna levererades dock av STC.
Det dröjde emellertid till 1962 innan all terminalutrustning kom på plats och fullt kanalantal
var potentiellt tillgänglig. Sista steget i världsrekordkampen var när ett 10 800-kanalssystem,
som även levererades av LM Ericsson, togs i
provdrift mellan Västerås och Örebro år 1972.
Även till denna anläggning anlitades en utländsk tillverkare för förstärkarutrustningen,
nämligen Siemens. Tanken var att huvudstråken i riksnätet i södra och mellersta Sverige
skulle förses med 10 800-kanalssystem. Av de
planerade anläggningarna slutfördes enbart
sträckan Stockholm–Göteborg, i vilken pionjäranläggningen ingick, och driftsattes 1977. Utbyggnaden av koaxialkabelnätet avstannade för
övrigt helt och hållet vid denna tidpunkt.
Normalkoaxialkabelns nackdel är att den är
oekonomisk vid mindre förbindelsebehov. För
dessa behov har en enklare kabeltyp med
mindre tubdiameter framtagits. Typen benämns
klenkoaxialkabel och dess konstruktion visas i
fig. 5. Hos klenkoaxialkabeln är isolerbrickorna
ersatta med en plastslang. Innerledaren hålls på
plats genom att slangen har hopsmälts med
regelbundna avstånd. Tack vare det lätta
utförandet kan klenkoaxialkabel med fördel
upphängas i stolpar. I synnerhet gäller detta
plastmantlad kabel med integrerad bärlina.

fig. 5
Den första anläggningen med klenkoaxialkabel
togs i bruk i Frankrike år 1952. BF-utrustningen, som ännu var rörbestyckad, kunde endast överföra 24 kanaler per tubpar. Klenkoaxialkabelns nackdel är att dämpningen är betyd-

ligt högre än hos normalkoaxialkabel, varför
förstärkaravståndet måste vara litet. Därför
kunde klenkoaxialkabelns potential inte utnyttjas fullt ut förrän transistorn gjorde sitt
intåg inom teletekniken kring decennieskiftet
1950/60. Utvecklingen gick därefter snabbt och
redan före 1960-talets mitt var man uppe i 900
kanaler. 1968 hade utvecklingen gått så långt
att CCITT kunde utfärda rekommendationer för
ett 2700-kanalssystem. När dylika kom ut på
marknaden blev klenkoaxialkabeln en allvarlig
konkurrent för dess grövre kusin. 120-kanalssystem med dubbla transmissionsband, som använde entubig klenkoaxialkabel, framtogs av
LM Ericsson och STC strax före övergången
till nästa årtionde. Detta BF-system kunde
knapra in på det område som fortfarande enbart
var förbehållet blankledningar i glesa utsträckta
telenät.
I Sverige började den första klenkoaxialkabeln att installeras 1962. Kabeln gick mellan
Skellefteå och Vilhelmina via Norsjö, Lycksele
samt Storuman. Från Norsjö anlades dessutom
en avgrening till Arvidsjaur. Anläggningen försågs med 300-kanalssystem från LM Ericsson
och invigdes 1966, men hade redan dessförinnan delvis tagits i drift. Klenkoaxialkabeln
(och radiolänkar) kom väl till pass när de sista
längre omfångsrika blankledningsstråken i
Sverige, närmare bestämt i Norrlands inland,
kablifierades under 1960-talet. Till en början
använde man 300-kanalssystem. Senare skedde
en övergång till 900-kanalssystem, som skulle
bli den förhärskande BF-systemtypen i klenkoaxialkabelnätet. Några enstaka anläggningar
med 2700- och 120-kanalssystem utfördes
också.
Hos mångkanaliga BF-system nyttjades en
speciell moduleringsteknik som kallas gruppmodulering. Och i synnerhet hos koaxialkabelsystemen drevs denna teknik till mycket hög
nivå. När man ökar överföringsfrekvensen
minskar den relativa kanalbredden. Detta medför att utfiltreringen av önskat sidband vid
moduleringen blir allt svårare ju högre bär-
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frekvensen är. Problemet kan kringgås om
moduleringen sker i flera steg. Vid de efterföljande moduleringsstegen är det emellertid
möjligt att modulera flera kanaler samtidigt
med samma bärvåg utan att överhörning uppkommer, vilket medför stora besparingar.
Gruppmoduleringsprocessen påbörjas genom

att man bildar en s.k. förgrupp med ett fåtal
kanaler genom normal moduleringsteknik, vilket illustreras i fig. 6. I exemplet skapas en förgrupp med tre kanaler i området 6-18 kHz genom modulering med bärfrekvenserna 10, 14
och 18 kHz samt efterföljande utfiltrering av
nedre sidbanden.

Nästa steg är att förgrupperna moduleras vidare
till en s.k. 12-grupp, även kallad primärgrupp,
som består av 12 kanaler. Fig. 7 visar hur detta
går till om förgrupperna har samma uppbyggnad som i fig. 6. Även vid gruppmoduleringen
uppkommer ett undre och ett övre sidband.
Dessa innehåller emellertid samtliga tre kanaler
som finns i förgruppen. Lägg märke till att det
är en lucka mellan bärfrekvensen och sidbanden, som i detta fall uppgår till 6 kHz på

ömse sidor om bärfrekvensen. Därigenom kan
man använda ett relativt enkelt filter för att
välja ut önskat sidband vid gruppmodulering.
12-gruppen hamnar i frekvensområdet 60-108
kHz, vilket har antagits som internationell
standard. 12-gruppen kan användas för att
skapa det slutgiltiga transmissionsbandet hos
12-kanalssystem genom ytterligare gruppmodulering i ett eller flera steg.
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12-gruppen används även för att skapa ännu
större s.k. basgrupper. Nästa steg i denna
process är 60-gruppen som ligger i området
312-552 kHz, vilken också är standardiserad.
Fig. 8 visar förenklat hur 60-gruppen skapas ur

5 st. 12-grupper. Observera att skissen inte
visar varje individuell kanal i 60-gruppen, utan
endast ingående 12-grupper. I skissen visas
även en s.k. gruppilot, med frekvensen 411,92
kHz, som används för nivåreglering.

fig. 8

Ur 60-gruppen kan ytterligare standardiserade
basgrupper bildas, vilka visas i fig. 9. Dessa
används sedan för att bilda de egentliga
transmissionsbanden, de s.k. ledningsgrupperna, vars frekvensområden hos de vanligaste
standardiserade koaxialkabelsystemen också
framgår av fig. 9. 900-gruppen är den största
standardiserade basgruppen, varför hela 12 st.
dylika krävs för att bilda ledningsgruppen hos
ett 10 800-kanalssystem (visas ej i fig. 9).

fig. 9

Tack vare de standardiserade bas- och ledningsgrupperna är det möjligt att koppla ihop flera
BF-system, som kan ha olika antal kanaler,
utan mellanliggande demodulering till talfrekvens. Därigenom kan man på ett smidigt
sätt tappa av BF-förbindelser på önskade
platser längs ett huvudstråk och föra vidare
dessa på mindre trafikintensiva sidostråk. Detta
förfarande gjorde det ekonomiskt fördelaktigt
att anlägga direkta förbindelser i fjärrnäten i
stor utsträckning. Telestationer som hade till
uppgift att förmedla samtal kunde därigenom
dimensioneras för lägre trafikmängder vilket
innebar besparingar. Standardiseringen gjorde
det också möjligt att koppla ihop BF-system av
olika fabrikat, vilket ökade flexibiliteten högst
betydligt när större nätverk av BF-förbindelser
anlades.
Utvecklingen inom BF-tekniken under
1900-talets andra hälft innebar i själva verket så
stora kostnadsbesparingar inom fjärrtelefonin
att man kan tala om en fullständig revolution.
T.ex. räknade man inom Televerket under
tidiga 1970-talet att för de allra längsta riks-
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förbindelsernas vidkommande kostnaden för en
BF-förbindelse uppgick till blott ungefär en
hundradel av kostnaden för en traditionell
pupiniserad fyrtrådsledning. Förutom drastiskt
sänkta fjärrtaxor, vilka tillät att även människor
med normala inkomster kunde börja ringa fjärrsamtal, medförde kostnadssänkningarna att
man kunde öka förbindelseantalet så pass
mycket att samtalen i princip kunde uppkopplas
omedelbart. Detta steg var av enorm betydelse
för den fortsatta utvecklingen av telefonin då
automatiseringen av fjärrtrafiken annars inte
hade kunnat genomföras.
Fram till andra världskriget var BF-tekniken i princip begränsad till enbart fjärrtelefonins domäner. Den snabba utvecklingen
inom elektroniken under efterkrigstiden medförde emellertid att BF-systemen gradvis blev
ekonomiska även över distanser som förekom
inom
nätgrupperna
(riktnummerområde).
Filtren utgjorde dock fortfarande en akilleshäl
som hämmade utvecklingen. Filtren kan dock
förenklas om kanalbredden ökas. Detta sker
dock till priset av att antalet kanaler måste
minskas. Ytterligare ekonomisering kan uppnås
genom att BF-systemen uppbyggs i form av
moduler så att kanalantalet kan anpassas efter
behov. En mängd andra anpassningar kan också
göras som förbilligar utrustningen. Då dessa
s.k. kort- och mellanhållssystem ligger utanför
ämnet för denna artikelserie måste all fördjupning i denna gren av BF-tekniken förbigås. Tillläggas kan dock att dessa typer av BF-system
användes endast sparsamt hos Televerket.
Till slut blev det även ekonomiskt att använda BF-system i lokalnäten under vissa förhållanden. Utvecklingen började i USA och
man började redan under krigsåren skissa på ett
BF-system som var avsett för att tillhandahålla
telefoni på landsbygden via kraftledningar. De
första kommersiella installationerna kom till
stånd 1947. Tiden var dock ännu inte mogen
för storskalig användning då utrustningskostnaden inte tillät detta. Detsamma var fallet när
ett transistoriserat BF-system för abonnentled-

ningar togs fram kring mitten av 1950-talet.
Först år 1975 introducerades ett på integrerade
kretsar baserat 1-kanalssystem som var billigt
nog för sitt ändamål. Här i Sverige började
Televerket använda motsvarande BF-system i
större skala 1980 efter en provperiod som hade
pågått sedan 1977.
BF-tekniken möjliggjorde även transocean
telefoni via sjökabel. Den långsamma processen bakom detta sista stora steg inom
fjärrtelefonins utveckling kommer att avhandlas
i nästa del i denna artikelserie.
Förutom artikelförfattarens kunskaper i äldre
teleteknik har nedanstående litteratur kommit
till användning vid artikelns författande. Dessutom är figurmaterialet hämtat ur dessa skrifter,
förutom fig. 5 som är fotograferad av artikelförfattaren.
Allmän transmissionsteknik, del 2 (Vilhelm Peterson, 1962)
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 Laboratories Record, årgång 1942/43 och 1947
Bell Telephone Quarterly, årgång 1938
CCITT-rekommendationer, år 1976 (Orange book),
vol. III-I
Electrical Communication, årgång 1933/341939/40, 1946-1949 och 1964-1969
Ericsson Review, årgång 1939-1941, 1945, 1952,
1961, 1965-1966, 1970-1972 och 1974
Ett halvsekel kabelindustri (Finska kabelfabriken
Aktiebolag, Helsingfors 1965)
Europäischer Fernsprechdienst, årgång 1932-1939
och 1943/44
Kantoaaltotekniikan peruspiirteitä (Posti- ja
lennätinhallitus, Helsinki 1956)
LM Ericsson 100 år, del III (Christian Jacobæus)
Lærebog i teleteknik, afsnit A (Generaldirektoratet
for Post- og telegrafvæsenet, 1955)
Suomalainen koaksiaalikaapeli (Posti- ja
lennätinhallitus, Tampere 1975)
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Svenska telegrafverket/Televerket del V, VI och
VII (Hans Heimbürger m.fl.)
Sveriges officiella statistik (Televerket)
Tekniska meddelanden/TELE, årgång 1929-1930,
1935, 1939, 1941, 1944, 1952, 1954, 1962, 1964,
1972-1973 och 1977
Tekniske meddelelser/Telektronikk, (norska
televerket), årgång 1934, 1955 och 1965
Telephony – The Journal of the Telephone
Industry, no. 5, vol. 132 (1947)

The Bell System Technical Journal, årgång 1926,
1930, 1933, 1936, 1938-1939, 1951-1952 och 1974
The Post Office Electrical Engineers’ Journal,
årgång 1928/29, 1934/35-1938/39, 1945/461949/50 och 1956/57
Transmission på ledningar (Wilfried Schütze, 1970)
Verdensomspennende telefonsamband (Worm
Hirsch, 1949)
140 år i ledningen – Televerket 1853-1993 (K V
Tahvanaien, 1992)

STSF-bibliotekets vidare öden
av Rustan Gandvik och Henrik Lundin

Som stått att läsa i tidigare nummer av Phonetiken beslöt dåvarande TeliaSonera (nu Telia
Company) för mer än två år sedan att lämna
Farsta. I början av juni flyttade merparten av
personalen i Farsta till de nya lokalerna som är
granne med köpcentrat ”Mall of Scandinavia” i
Solna. Avvecklingen av STSF:s bibliotek och
lager på 135 kvm i Farsta-anläggningen pågick
med hög intensitet under maj och juni och är nu
i praktiken avslutad.
Den beskrivning av händelser fram till 3 juni,
som vi gav i förra Phonetiken, kan nu kompletteras med följande: Under juni månad hade
vi tre flyttdagar med lastbilstransporter från
Farsta till den nya lagerlokalen i Tullinge. Vår

medlem Göran Hesselgren är numera vår hyresvärd i sin fastighet som tidigare var Flygvapnets Stridsledningsskola (STRILS). STSF:s
drygt 100 flyttlådor är uppställda på lastpallar
på en yta av drygt 20 kvm i en stor lagerhall.
Alla lådor är numrerade och katalogiserade så
det blir lätt att hitta det man söker.
I huset finns mycket annat intressant, främst
Biografen Sländan som är uppbyggd av Göran
och hans fru Ingegerd. Bion är utrustad med
digitalprojektorer för 2D och 3D och kan även
köra 16 och 35 mm film. Ljudanläggningen är
förstklassig. Intill biosalongen finns Görans
biograftekniska museum med många godbitar
inom bild, ljud och annat.
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Vi hoppas få arrangera ett medlemsmöte hos
Göran i framtiden.
I flera mindre transporter under maj och juni
flyttade vi många lådor dokumentation till ett
provisoriskt minibibliotek hos Rustan i Brandbergen i Haninge, 20 km söder om Stockholms
centrum. På ca 30 meter hyllor finns nu uppställt litteratur om svenskt, nordiskt och övrigt
televäsen, engelsk och tysk litteratur om äldre
telefonväxelteknik, en del företagshistorik (t.ex.
Ericsson, Telegrafverket, Bell), en stor samling
böcker om trådbunden och trådlös telegrafi,
litteratur om rundradio och television, äldre
läroböcker i teleteknik, tidskriften Tele, Tekniska meddelanden, Verket & Vi, många årgångar av Tvt:s och Ericssons tjänstetelefonkataloger, Tvt:s förteckningar över tjänstemän,
Ericssons produktkataloger, Jan Garnerts samling tidningsklipp om tidig telefoni i Sverige,
STSF:s föreningsarkiv med t.ex. protokoll, bokföring och Phonetikens tidskriftslager och så
naturligtvis en hel del telefondokumentation.
Hör av dig till Rustan om du vill komma på
besök för att studera!

ella Teleunionens publikationer från perioden
1900-1950 som vi skänkt till ITU:s arkiv &
bibliotek i Genève. Rustan förmodade att ett
intresse kunde finnas, tog kontakt med ITU och
samarbetade sedan intensivt med dess arkivchef
för att identifiera ITU:s önskemål bland våra
många hyllmeter av publikationer om telekomstandardisering. Resultatet blev 350 kg i 12
flyttlådor som Henrik här syns önska lycka till
på färden.

Den sista stora transporten avgick den 1 juli.
Det var en lastpall med i huvudsak Internation-

Lucköppning i Farsta

av Rustan Gandvik och Henrik Lundin
Den 16 januari 1963 nedlades en packe hand-

lingar rörande Televerket i ett kopparskrin som
omsorgsfullt löddes ihop och placerades inuti
ett rostfritt skrin som likaledes förseglades
minutiöst. Några dagar senare sattes dubbelskrinet i en urfasning i en kraftig betongvägg i
kulverten under ett av Televerkets 7-vånings
kontorshus i Farsta-anläggning som då var nyinflyttad. Utrymmet stängdes med en plåtskiva

över vilken monterades en platta gjuten i brons
med följande inskriptionen:
”Detta markområde i Farsta förvärvades av
Telestyrelsen från Stockholm Stad den 28 juli
1958. Byggnaderna började uppföras i april
1960. I januari 1963 placerades här innanför
handlingar om anläggningens tillkomst och
andra dokument rörande Televerkets verksamhet vid denna tid.”
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Håkan Sterky,
generaldirektör
för Televerket,
skruvar igen
luckan 1963.

Där stod skrinet med innehåll bombsäkert fram
till den 12 juni 2016 då förseglingen bröts och
skrinets innehåll kom i dagen för första gång på
mer än 50 år. Med anledning av denna telehistoriska händelse (som naturligtvis orsakades
av Telias flyttning från Farsta) har redaktionen

träffat Ove Alm, Strategy Advisor på Telia
Sverige och tidigare VD för Skanova. Som
ålderman i Telias ledning dirigerade han lucköppningen vid vilken Hélène Barnekow och
Roberta Alenius (VD resp. kommunikationschef för Telia Sverige) medverkade.
Hélène Barnekow,
VD för TeliaCompany Sverige,
skruvar upp
luckan 2016.
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Många telianer och besökande har
under decennier passerat minnesplattan
och spekulerat i vad som där döljer sig.
Nu kan det äntligen avslöjas:

Roberta Alenius, Ove Alm och Hélène Barnekow

”Verket och Vi” och TELE i några
nummer 1957-1962. ”Det hände” 1961.
Personalstaten 1962. Sveriges Officiella Statistik Tvt 1960/1961. Kungl.
Maj:ts instruktion för telestyrelsen.
Aktuella utgåvor av matrielkatalogen
och verktygskatalogen. Info om telefonapparaterna Ericofon och Dialog.
Generaldirektörens anförande inför
pressen då Ericofonen infördes 1959.
Förrådsbyråns prislista 1962. Ett album
med bilder som visar de fastigheter där
telestyrelsen varit inrymd 1853-1962.
Telestyrelsen skrivelser till Konungen
angående investeringsanslag etc. 19561960 för att bygga anläggningen i
Farsta. Beslut om stadsplan och tomtfrågor rörande Farsta-tomten. Häftet
”Vi bygger i Farsta”. Ovanpå det förslutna dubbelskrinet var placerade
hopvikta exemplar av Dagens Nyheter,
Svenska Dagbladet och StockholmsTidningen för 19 januari 1963.
Dubbelskrinet, som uppenbarligen
var tänkt att få uppleva den yttersta
dagen, var obrutet vid lucköppningen
men däremot visade det sig, till de
närvarandes förvåning, att bronsplattan
hade varit nedtagen och luckan öppnad
men återmonterad vilket meddelades i
text som i god ordning lagts in bakom
luckan. ”Ge fan i lådan” lyder luckmontörens uppmaning daterad 1993.
Planerna är att de skrinlagda handlingarna i framtiden skall ställas ut i
TeliaCompanys nuvarande lokaler i
Solna.

Ove Alm förevisar skrinets innehåll för redaktören

Nr 4 av Phonetiken 2016 har manusstopp 20 nov och utgivningsdag 12 dec / Red

