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skick. I original är denna Siemens W38 i svart
bakelit men dåvarande ägaren krävde att den
skulle målas röd. Efter ägarens död togs tele-
fonapparaten från hans sista boställe där den
säkerligen användes intensivt – in i det sista.

Telefonen såldes den 19 februari på en auktion
i Maryland, USA för $243 000 (dvs ca 2,2
miljoner kr). Ett högt pris som naturligtvis var
orsakat av objektets extrema proveniens. Vi är
ganska säkra på att den anonyme köparen inte
är medlem hos oss. Man hittar telefonen som
auktionspost 1040 i katalogen som finns här:
http://www.alexautographs.com/pdfs/Alexand
erHistoricalAuctions66.pdf
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Ordföranden orerar
Tommy Sundgren

Nu är snart min sexårsperiod till ända, igen. Det
har varit intressant, roligt och stimulerande att
”köra” rollen som ordförande, något som gett
mig så många fler kontakter och samlarobjekt.
Kontakter, eller nätverkande som det kallas
med ett modernt ord, har resulterat i så många
fler intressanta telefonapparater och annat
teknika som berikat mitt hus. Bara att berätta
för en handlare att jag sitter i STSF styrelse ger
ofta följdfrågor och en liten dialog om tele och
dess historia. Inte alltför sällan resulterar det i
kommentaren ”men du, jag känner en som har
en sån där apparat, jag kan ju ringa honom och
kolla?” Det var så jag fick tag på mitt renov-
eringsobjekt svängarmstaxen även om det var
några mellanhänder till innehavaren. Det kallar
jag lyckat resultat av en dialog.

Jag har nu gjort sex år som sekreterare, ett
år i valberedningen samt nu sex år som ord-
förande. Med en så lång påverkan är det dags
att någon annan tar över rodret och förhopp-
ningsvis ror lite snabbare och åt ett annorlunda
för mig o-tänkt håll. Det ska bli spännande att
se varåt det går.

Ett annat personligt nostalgiobjekt fick jag
tag på nyligen. Jag har ju som så många andra
ett militärt förflutet med tydliga inslag av sam-
bandsteknik. I mitt fall som sambandsadjutant i
en infanteribataljonsstab. Där hade vi bland
annan telefoniutrustning som 1000DL med mes
(oj, suck), en växel 10 DL. Visst var det trev-
liga minnen där man satt i växeltältet med en
sprakande brasa i kaminen, några frusna MC
ordonnanser, en pratsjuk bataljonspastor och en
kåsa med arméns pulverkaffe i handen. Och så
faller en klaff för linjen till 16:e skytte och
summern purrar en ur det sociala gemytet. Jag
har glömt vad de ville, men antagligen var det
nya ackar till Ra 145.

Och nu fanns den där, på Tradera. Växeln.
Få bjöd på den, kanske mest för att den enbart

var för avhämtning i Huddinge. 21 kilo blir ju
lite dyrt att frakta och alla kanske inte är lika
militärnostalgiska som jag, så den blev relativt
billig. Väl lyckligt hemkommen inhandlade jag
batterier av Clasisjön, tog ut expeditionsen-
heten och satte dit alla fyra. Allt såg bra ut och
testen mot en fältapa m/37 fungerade bra, för-
utom att summern i expeditionsenheten inte
fungerar. Så förhoppningsvis får jag tag på ett
schema och kan felsöka.

Årets första stora antikmässa har genom-
förts i Stockholmsmässan i Älvsjö. Precis som
senast var det mycket konst med tydligt inslag
av fotografiskt material. Och mycket bling.
Efter några timmars vandrande börjar alla spot-
lightsreflexer i glas, silver och andra blanka
metaller trötta ut mig. Inte underlättas vand-
ringen av den nästan totala avsaknaden av
teknika. Några få ointressanta telefoner och
några få vapen var i stort sett allt, men jag fick i
alla fall tag på ett par kultänger för olika
dimensioner rundkulor till mynningsladdare.
Jag hoppas och ser fram emot sommarens alla
drömmar om fynd i långa banor.

Väl mött på årsmötesförhandlingarna. Då
blir det Tuff-Tuff-gemyt i Gävle.



-  4 -

Kassörens koll
Rustan Gandvik

Årets första nummer av Phonetiken innehåller
diverse formella upplysningar av formell natur
inför det stundande årsmötet. Du finner detta
här nedan och på följande sidor.

Jag fortsätter att tjata om den fördel du har
av att till STSF meddela den e-postadress du
använder. Vi skickar ut alltmer aktuell inform-
ation via epost. Ser du inte till något sådant
minst någon gång per månad beror det sanno-
likt på att du inte har meddelat din adress.

Medlemsantalet fortsätter att stiga och vi är
nu 174. Senast inkomna, som hälsas varmt väl-
komna, är Kjell Björk i Älvsjö, Hans Larsson i
Stockholm, Björn Lindblom i Stockholm och
Åke Paulsson i Skara. Två av våra åldriga
medlemmar har beklagligtvis gått ur tiden och
en medlem har valt att begära utträde.

Valberedningens förslag till styrelse och revisorer för 2017-2018
Ordförande Ingen nominerad väljs för 1 år
Ledamot i styrelsen Ulf Collovin väljs för 2 år
Revisor Magnus Thörnberg väljs för 2 år

Jan Wirström Ove Svensson
sammankallande ledamot

Styrelsens förslag till årsmötet 2017

Styrelsen ämnar att för årsmötets godkännande
lägga fram två förslag vad gäller årsavgifter för
medlemmar med postadress utanför Sverige:

1) Årsavgiften sänks från nuvarande 30 €
till 22 € för att bättre motsvara den nuvarande

skillnaden mellan inrikes och utrikes porto.

2) En alternativ form av medlemskap med
Phonetiken levererad som datafil och utan post-
gången tryckt tidning införs med årsavgiften
16 €.
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Kallelse till STSF:s årsmöte 2017-05-27
Plats: Sveriges Järnvägsmuseum, Rälsgatan 1, Gävle  www.trafikverket.se/jarnvagsmuseum/

Tid: Lördagen 27 maj 2017, kl 11:00 ‒ 17:00

Agenda:
11:00 ‒ 11:30 Samling
11:30 ‒ 12:30 Lunch vid Järnvägsmuseet *
12:30 ‒ 13:30 Guidad visning av museet
13:45 ‒ 14:45 Besök i fordonsmagasinet i Nynäs norr om Gävle centrum. Transport dit sker

med våra egna bilar.
15:00 ‒ 16:00 Årsmötesförhandlingar med kaffe och bulle
16:00 ‒ 17:00 Bakluckeloppis

* Lunchen ordnas av en cateringfirma som vill att vi alla väljer samma rätt:
Marinerad kycklingfilé med ruccola/fetakräm samt rostad potatis. Vid anmälan,
ange om vegetariskt alternativ önskas eller om du har några matallergier.

Anmälan till Tommy Sundgren på ordforande@stsf.org eller 08-732 37 66 senast 13 maj

Vägbeskrivning:  Ta av från E4 vid trafikplats Gävle S och följ väg 76 (Sprängersleden)  mot
Östhammar. Rakt fram genom 2 eller 3 rondeller till rondell med röda plåtskulpturer. Följ där väg
76 mot Östhammar genom att ta till höger. Rakt fram (till Österbågen) i nästa rondell och passera
under järnvägen. Ta till vänster i nästa avtag till Växelgatan och ta Rälsgatan till museets
parkering. Kartan nedan visar sista sträckan. Koordinaterna är 6039’43” N och 1710’23” E

Välkommen !
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Verksamhetsberättelse för 2016

Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande: Tommy Sundgren
Kassör: Rustan Gandvik
Sekreterare: Lars Lindström
Ledamot: Ulf Elfving och Bert Rockenstedt (till 23/4), Roger Karlsson (från 23/4)
Suppleant: Hans Ekerås och Patrik Nilsson (till 23/4), Richard Noréll (från 23/4)

Tio protokollförda möten har hållits av Styrelsen. Två medlemsmöten har genomförts.

Föreningens årsmöte hölls lördagen den 23:e april 2016 i Datamuseet IT-ceum i Östergötlands museum
i Linköping där 31 medlemmar deltog. Mötet inleddes med en gemensam lunch vartefter museet visades
med guider. Under årsmötet informerades om den pågående flytten av STSFs bibliotek från Telias lokaler
i Farsta. Mötet godkände styrelsens förslag om nya stadgar samt oförändrade medlemsavgifter. Den nya
styrelsen valdes utifrån de antagna stadgarna. Efter årsmötet samlades medlemmarna till den sedvanliga
bakluckeloppisen. (Protokoll och referat från årsmötet i Phonetiken 2/2016).

Föreningens höstmöte genomfördes den 22:a oktober hos Folke Ackermans telefonkioskutställning och
verkstad A-Service trä och metall AB på Magasinvägen 1 i Spånga (Stockholm) där 28 medlemmar deltog.
Mötet inleddes med en gemensam lunch varefter visningen genomfördes. Efter mötet vidtog den tra-
ditionella bakluckeloppisen. (Referat från höstmötet i Phonetiken 4/2016).

Medlemstidningen Phonetiken har utkommit med fyra nummer under verksamhetsåret. Intresset
för föreningens Facebookgrupp har ökat och nyttjats alltmer för kommunikation inom föreningen.

Flyttningen av STSFs bibliotek från Telias lokaler i Farsta har genomförts under året. Stora delar av
föreningens förråd och bibliotek har flyttats till medlemmen Göran Hesselgrens lokaler i Tullinge.
Ytterligare material finns hos medlemmen Rustan Gandvik.

Under verksamhetsåret har föreningen haft ett mindre underskott, föreningens kassa har ökat med
motsvarande belopp.

Antalet medlemmar har ökat med 6 från föregående årsskifte och var vid årsskiftet 173 medlemmar.

Hässelby 2017-01-17

Lars Lindström sekr. Tommy Sundgren, ordf.
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Årsbokslut  2016
Rustan Gandvik

BALANSRAPPORT 2016

Tillgångar Ingående saldo Förändring Utgående saldo

Varulager 1 300 0 1 300
Kontanter 0 0 0
Plusgiro 17 417 42 457 59 874
Kapitalkonto 42 062 -42 062 0
Summa 60 779 395 61 174

Skulder & eget kapital
Eget kapital 51 939 -2 413 49 526
Årets resultat -2 413 794 -1 619
Förbetalda avgifter 11 253 2 014 13 267
Summa 60 779 395 61 174

RESULTATRAPPORT 2016

Intäkter
Medlemsavgifter 25 145
Försäljning telemateriel 18 486

Summa intäkter 43 631

Kostnader
Inköp material och varor 3 842
Tryck av Phonetiken 18 119
Kostnader års- och höstmöten 12 898
Datakommunikation 394
Porto 8 316
Plusgiro- och bankgiroavgifter 696
Övriga konstnader 985

Summa kostnader 45 250

Rörelseresultat -1 619

Ränteintäkter 0
Skatt 0

Årets resultat -1 619
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Avlyssnat
Dag Unevik

Telefonavlyssning i en eller annan form har
säkert förekommit ända sedan telefonen blev
allmänt spridd. Ofta av ren nyfikenhet men
också av mera allvarlig form, särskilt i krigs-
tider. Främsta syftet i det senare fallet har varit
att avslöja spionverksamhet och andra hot mot
rikets säkerhet.

Under 2:a världskriget hade Telegrafverket
särskilda avdelningar där speciellt utvalda tele-
fonister lyssnade och antecknade sådant som
verkade misstänkt. Det gällde både att vara
snabb i skrift och språkkunnig. Teknik för
inspelning förekom knappast. Det enda som
möjligen fanns att tillgå var diktafoner i form
av trådspelare. Denna var en amerikansk upp-
finning från 1930-talet och det är inte känt om
sådana fanns att tillgå hos oss vid den här tiden.

Postverket hade en liknande verksamhet,
den s.k. brevcensuren där bland annat Astrid
Lindgren var engagerad och som beskrivits i
boken om hennes krigsdagböcker som kom för
ett par år sedan.

Avlyssningsverksamheten fortsatte förmod-
ligen efter kriget i någon form. Hjälpmedel som
bandspelare kom till Sverige i slutet av 1950-
talet och inhemsk tillverkning kom också igång
av både trådspelare från Luxor och AGA och
bandspelare från Ericsson och Luxor. Vet dock
inte om någon av dessa kom till användning för
detta ändamål.

Jag kom i kontakt med verksamheten 1959
efter att ha börjat på den s k Provningsavdel-
ningen på Jakobsbergsgatan 22 i Stockholm.
Avlyssningsverksamheten bedrevs då under
takåsen på Regeringsgatan 54 och omgavs med
mycket hysch-hysch. T.ex. fanns på ytterdörren
en kontakt kopplad till en räknare för att kolla
antalet passager per dygn. I stora rummet fanns
ett 20-tal expeditionsplatser bemannade med
telefonister i skifttjänstgöring. Till sin hjälp

hade man en sorts inspelningsapparat som bäst
kan beskrivas som en korsning mellan en skiv-
spelare och en bandspelare. Inspelningsmediet
var en 30 cm stor magnetskiva med spår, inte
helt olik en 78-varvsskiva, "stenkaka". Mask-
inen hade en tonarm, men istället för nål fanns
ett smalt tonhuvud, som rörde sig radiellt över
skivan i nämnda spår. Speltiden var begränsad
till några minuter per sida så vid längre samtal
måste man antingen byta sida eller ha en mask-
in att växla över till. Maskinerna startades och
stoppades manuellt. Skivorna raderades efter
användning med hjälp av en permanentmagnet.

                        Assman-Dimafon
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Inspelningsapparaturen hade nog varit igång ett
antal år eftersom mitt arbete kom att handla om
att utföra underhåll i form av rör- och kondens-
atorbyten m.m. Maskinerna var tyska och av
märket Assman-Dimafon och väl egentligen
tänkta som diktafoner. Maskiner från samma
tillverkare kom sedan att användas både till
teletjänsten TT-nytt och som talmaskin på
AXE-stationerna. Om man provat några andra
inspelningsmaskiner tidigare vet jag inte. Allt
var ju mycket hemlighetsfullt.

I början på 1960-talet byttes Dimafon-mask-
inerna ut mot rullbandspelare av märket Tand-
berg (som nog många kommer ihåg från
skolan) och verksamheten kunde automatiseras.
Bandspelarna kunde fjärrstyras från särskilda
reläsatser på respektive telestation och det löp-
ande arbetet bestod sedan av bandbyte.

Tandberg modell 2

Jag utförde löpande underhåll även på band-
spelarna och satt då i ett litet rum åt gården där
även en utrustning fanns som kunde koppla in
avlyssning av telefonautomater runt om i stan.
Själv kunde jag vid den här tiden lyssna på
nystartade Radio Nord. Spionen Stig Wenner-
ström använde aldrig vanliga telefoner utan
gick ut till olika telefonkiosker för sina konfi-
dentiella samtal. Han anade väl inte att man
kunde fjärrstyra avlyssningen. Varje dag kom
ett par man från polishuset på Kungsholmen
och hämtade föregående dags skörd under ett
visst hemlighetsmakeri. Senare på 1960-talet

flyttade hela verksamheten till Kungsholmen.
Man bytte till nyare modell av Tandberg och
senare till kassettdäck av samma märke.

De reläsatser på stationerna som startade
bandspelarna visade sig så småningom ha vissa
svagheter. Det gick att lura dem att samtalet
avslutats så att bandspelaren stoppade. Det här
berodde på att reläsatserna bara avkände tal-
trådarna (a- och b-tråd). Om den uppringande
hos sig kopplade in kondensatorer i serie med
taltrådarna och använde sig av lokalbatteri-
matning så kunde man fortsätta samtala även
sedan bandspelaren stannats. Jag fick då idén
att använda den tredje s.k. c-tråden. Den tråden
stannar inom stationen men är spänningssatt så
länge kopplet står uppe. Det fungerade utmärkt
och resulterade i en helt ny elektronisk start-
utrustning några år in på 1970-talet.

När AXE började införas kom ju också helt
andra möjligheter till avlyssning, Ericsson fick
en hel del kritik för att man tidigt levererade
programvara för detta till olika diktaturländer
där den kunde användas för mer eller mindre
godtycklig kontroll av medborgarna.

För Sveriges del är avlyssning strikt regl-
erad i lagen och inkoppling gjordes manuellt i
korskopplingen. Hur det ser ut i dag vet jag
inte. Jag slutade 2004 och det kan vara annor-
lunda numera.

I främst amerikanska filmer förekom förr
ofta kommentaren vid telefonsamtal: nu
klickade det i luren, det är någon som lyssnar,
polisen kanske. Det här är en myt. All in-
koppling gjordes så att det var omöjligt att höra
detta. Endast vid omkoppling i KK uppstod ett
avbrott och då kontrollerade man givetvis först
att inget samtal fördes.

I dag är den här bilden helt förändrad i och
med mobiltelefonerna. När man började kunna
köpa kontantkort utan någon form av legitim-
ation - det bör väl ha varit i slutet 1990-talet -
kommenterade jag detta med att "det här är den
bästa presenten till alla kriminella". Det här
ställer ju till enorma problem för polisväsendet
och borde avskaffas med det snaraste.
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Frågor till Phonetikens kunniga läsekrets
Fråga 1
När började Telegrafverket att inomhus an-
vända tvåledare av PVC (som fästes med målad
telefonspik i mittskåran) i stället för blymantlad
kabel med ovanpå fastspikade hakar? Själv såg
jag för första gången PVC ca 1949, då en BCV
(vägg-CB) i en butik ersattes med en BC 300
(bords-CB) i butikens kontor och ledningen
behövde förlängas.

Fråga 2
Varför var Telegrafverkets PVC-ledning alltid
gulaktig i färgen medan motsvarigheten, ‘ring-
ledningstråd’,  som såldes i handeln, alltid var
kritvit?

Fråga 3a
När började Televerket i stället för nämnda två-
ledare använda rund ledning (vitt PVC-hölje)
med fyra tvinnade parter, detta t.o.m. vid
installation av ensamma huvudapparater?

Fråga 3b
Vad var orsaken till nyssnämnda förändring?

Fråga 4a
När övergick Tele[graf]verket från blanktråd på
porslinsisolatorer mellan exempelvis trästolpar
och villor till kraftig tvåledarkabel i grå plast –
med inlagd förstärkningstråd samt avlastnings-
anordningar i ändarna ?

Fråga 4b
Var det denna, eller en snarlik ledning som på
bakgårdar i städer kom att ersätta fasadernas
blymantlade kablar mellan fördelningsdosorna
för tio linjer och olika abonnenters fönster eller
liknande.

Detta undrar

Michaël Stenberg
som växte upp vid en bakgård med byggnader
uppförda 1890–1913

Överlåtes I
1) En LME-polväxlare av pendelmodell på
marmorplatta i träfodral överlåtes i första hand
för att ingå i en fungerande offentligt tillgänglig
demonstration av manuell historisk telefonstat-
ion som är anordnad av det allmänna. Appar-
atens proveniens skall omnämnas. Apparaten är
i gott skick men ej provkörd. Ett avstörnings-
filter har tillkommit för länge sedan (de fyra
stora spolarna som syns i bilden). Fodral-
nyckeln saknas. Reservankare medföljer. Mat-
ning med 8V likström enligt skyltning, ut-
spänning okänd. Kontaktuppgift på sid 11
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Telefoninstallation från 1880-talet?
Leif Kindahl

Jag var och hälsade på min svåger som köpt
hus i Västergötland i närheten av Töreboda.
Byggnaden är herrgårdsliknande och imponer-
ande. Jag blev visad runt, också på vinden, och
där .....

Ser det inte ut som en tidig telefoninstallation?
Enkeltrådig och därför i så fall från 1880-talet.
Sedan började ju installationerna bli dubbel-
trådiga. Vem kan tänkas ha installerat ledning-
arna månntro?

Jag har ägnat åtskilliga timmar på Kungliga
Bibliotekets dagstidningsarkiv för att söka
notiser om telefonföreningar på 1880-talet i
Västergötland i trakten av svågern. Skaraborgs

Läns Tidning och Mariestads Tidning är de
som verkar rimligast. De fanns under den
aktuella tiden. Men förgäves. Jag fann inga
notiser om anläggande av telefonnät kring
Töreboda-Moholm under 1880-talet.

Min tanke är att det
skulle kunna vara
Hakon Brunius.
Tord Jöran Hall-
berg anger i Tekn-
iska Museets Dae-
dalus för 1991 att
Brunius byggde
telefonnät  åtmin-
stone i Jönköping,
Borås och Lidköp-
ing. Men nätet i
Lidköping, byggt
1885, ligger sådär 50 km bort fågelvägen.
Kanske lite för långt vid den här tiden. Det
skulle vara rimligare med ett mera lokalt tele-
fonnät. Kanske Mariestad?

I varje fall hade Brunius redan 1880 sin
fabrik i trakterna, på Kyrkekvarn i Sandhems
socken, Västergötland. Han har således förut-
sättningar att vara kandidat till bygget.

Är det någon av läsarna som har ett tips?

Överlåtes II
2) Fungerande LB-proppväxel LME ABG 1520
för 20 linjer (ex. finska statsbanan) överlåtes till
någon som ger den ett nytt hem. Utvändigt är
växeln komplett och i hyfsat bra skick men
invändigt är enbart 10 linjer kopplade.
Apparaterna 1) och 2) finnes för avhämtning i
Åbo eller eventuellt annorstädes enligt överens-
kommelse. Anders Järvenpää anders@weppi
eller +35822357555
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Fjärrtelefonins historia, del 8 – Radiolänken
Raimo Kultala

Av föregående del i denna artikelserie framgick
att världshaven överbryggades med hjälp av
radiotelefonförbindelser innan transoceana tele-
fonkablar blev en verklighet. I denna avslut-
ande del kommer vi se att radiotelefonförbind-
elserna även kom att användas över kortare
distanser och hur teknikutvecklingen med tiden
kom att omforma dessa till det slagkraftiga
transmissionsmedium som går under benämn-
ingen radiolänk. Men som vi också kommer att
se tog denna metamorfos närmare tre årtionden
i anspråk.

Inledningsvis kan det vara på sin plats med
en kortare orientering i radiolänkteknik. Det
främsta kännetecknet hos en radiolänk är att
transmissionen sker med hjälp av mycket hög-
frekventa radiovågor som koncentreras till
smala knippen med hjälp av kraftfulla riktan-
tenner. Vanligen använder man sig av mikro-
vågor (mikrovågsområdet är diffust definierat,
men oftast menar man ca 1 GHz och uppåt)
som medger att enkla antennkonstruktioner,
t.ex. parabolantenner, kan användas. I mikro-
vågsområdet är det dessutom enklare att uppnå
stor bandbredd och därmed hög förbindelse-
kapacitet. Ytterligare en fördel med mikrovågor
är att det krävs praktiskt taget fri sikt mellan
länkstationerna. Tack vare detta och de riktade
vågknippena uppstår det inte överhörning
mellan närliggande (med relativa termer sett)
radiolänkar som arbetar på samma frekvens.

Fig. 1 visar förenklat hur en terminallänk-
station är uppbyggd (trianglarna som är om-
slutna av kvadrater är förstärkare). I princip är
radiolänkens radiodel konstruerad på samma
sätt oavsett vilken typ av signaler (inom
radiotekniken kallar man informationsbärande
elektriska svängningar för signal) den överför.
Under den analoga eran av telefonin utgjordes
insignalen till modulatorn av basbandet från en
BF-terminal). I själva verket nyttjade man ofta

BF-terminaler som ursprungligen var utveckl-
ade för trådbunden transmission. Av tekniska
skäl sker moduleringen vid en mellanfrekvens
(t.ex. 70 MHz), som efter förstärkning omvand-
las till radiofrekvens i en s.k. blandare. Därefter
sker förstärkning till önskad effektnivå i en
sändarförstärkare. Även mottagaren använder
sig av mellanfrekvens som ett mellanled i
signalbehandlingen. Hos radiolänkar som an-
vänder FM föregås demodulatorn av en s.k.
begränsare som undertrycker inkommande
störningar.

fig. 1

Hos analoga radiolänkar är det lämpligt att an-
vända FM. Det främsta skälet är att man inte
kan använda motkoppling för att minska
distorsionen hos förstärkare som arbetar vid
mycket höga frekvenser, i synnerhet mikro-
vågsfrekvenser. FM är som bekant tämligen
okänslig för störningar och denna egenskap
kommer väl till pass för att undertrycka de s.k.
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intermodulationsstörningarna som uppkommer
i distorderande förstärkare. Det räcker dock om
FM enbart används i sista moduleringssteget.
Föregående ”hopblandning” av telefonsamtalen
i BF-terminalerna kan med fördel ske med
hjälp av SSB-teknik.

Den begränsade räckvidden hos mikro-
vågorna medför att längre överföringssträckor
måste överspännas via flera länkstationer i
tandem. Mellanstationerna kallas ofta för relä-
stationer och delsträckorna mellan dem brukar
vanligen kallas för länkhopp. Länkhoppen är
normalt ca 50 km långa. En komplikation upp-
står vid relästationerna då minsta lilla över-
hörning mellan sändar- och mottagarantennerna
kan medföra rundgång. Detta har lösts genom
att de båda transmissionsriktningarnas frekv-
ensband byter plats med varandra i relästat-
ionerna. Därigenom slipper man att mottag-
ning och sändning sker i samma frekvensband.
Bandväxlingen medför emellertid att relästat-
ionens utrustning blir tämligen komplicerad
vilket framgår av fig. 2. I vissa fall, t.ex. hos
radiolänkar med avgreningar, kan det krävas
mer komplicerade bandväxlingar.

fig. 2

Radiotekniska begränsningar medför att
överfört frekvensband begränsas till en liten
bråkdel av bärvågsfrekvensen. Hos radiolänkar
har detta problem lösts genom att varje frekv-
ensband, som är tilldelade för radiolänköver-
föring, har uppdelats i flera delband, vilka
brukar kallas för radiokanaler. Fig. 3 visar
kanalindelningen hos ett av radiolänkbanden,
närmare bestämt 6 GHz-bandet.

fig. 3

Det undre bandet används för överföring i ena
riktningen medan det övre är avsett för
motgående riktning. Kanalbredden är 30 MHz,
vilken vid analog överföring tillåter 1800 tal-
kanaler. Alla radiokanaler kan dock inte an-
vändas då minst en kanal måste stå i standby
för att blixtsnabbt ta över en annan kanal om
mottagningsnivån underskrider ett kritiskt
värde. Det förekommer nämligen flervägsut-
bredning, och därmed fading, även i mikro-
vågsområdet under vissa meteorologiska för-
hållanden. Vid svåra fall av fading brukar man
komplettera reservkanalen med s.k. diversitets-
mottagning via flera antenner, vanligen två.

Som nämnt började utvecklingen med enkla
radiotelefonförbindelser. Då radioöverföring
inte kräver några större sändareffekter över
kortare sträckor kunde dessa överspännas
närmare ett årtionde tidigare än världshaven.
Världens första radiotelefonförbindelse i all-
männa telenätet förefaller ha öppnats 1920, och
gick mellan kaliforniska fastlandet och ön Cata-
lina. Men redan år 1923 ersattes densamma av
två entrådiga sjökablar. Anledningen var att
den enda förbindelse som radiosystemet kunde
förmedla inte räckte till samtidigt som trans-
missionen skedde inom den del av mellanvågs-
bandet som vid den här tidpunkten togs i an-
språk för rundradiosändningar.
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De kortväga radiotelefonförbindelserna kom
emellertid inte att anläggas i någon större om-
fattning då dessa inte kunde konkurrera med
trådbunden transmission annat än när ett fåtal
förbindelser krävdes till isolerade platser, t.ex.
avsides belägna öar. Dessutom kom det att
dröja en bit in i 1930-talet innan radioöver-
föring började användas mer allmänt ens för
detta speciella ändamål. Som exempel kan
nämnas att 1933 sammanbands öarna inom
Azorerna och Kap Verde-öarna medels radio-
telefonförbindelser. Ett annat exempel är Norge
där ungefär 60 st. radiotelefonförbindelser
öppnades under 1930-talet till isolerade ösam-
hällen längs kusten. Den första förbindelsen
kom emellertid till stånd redan 1929 efter inled-
ande försök som hade pågått sedan 1927.

Inte förrän när det första fullfjädrade radio-
länksystemet såg dagens ljus blev trådlös över-
föring ett verkligt slagkraftigt transmissions-
medium. Intressant nog utmejslades radiolänk-
konceptet som idéskiss redan under radions
barndomsår. Redan 1921 utfärdades ett patent i
USA på ett flerkanaligt radiotransmissions-
system som var tänkt att nyttja relästationer för
vidareförmedling av radiovågorna. Inte nog
med det, den skarpsynte uppfinnaren hade
insett att det krävdes frekvensväxling vid
relästationerna. Senare under 1920-talet insåg
amerikanarna också fördelarna med att använda
riktantenner.

Ingen av dessa idéer kunde dock omsättas
i praktik omedelbart. Den största stötestenen
var att dittills begagnade frekvensband för
radiokommunikation, som sträckte sig upp till
ca 30 MHz, är mikrovågornas rena motsats när
det gäller räckvidd och antennstorlek. Prob-
lematiken kan lindras om man går upp till
VHF-bandet (very high frequency), som täcker
området 30-300 MHz. Men inte förrän än under
1930-talet blev radiotekniken mogen för detta
steg. I USA utfördes de första fältförsöken
under 1930-talets början, vilket utmynnade i att
den första kommersiella VHF-radiotelefon-
förbindelsen installerades 1934 mellan Green

Harbor och Provincetown vid Cape Cod Bay
(Massachusetts). Transmissionen skedde med
63 MHz i ena riktningen och 65 MHz i den
andra. Tack vare detta kunde man använda
riktantenner som inte var större än att höga
trästolpar kunde tjänstgöra som master. Trots
riktantennerna krävdes det ändå en sändareffekt
på ca 15 W för att överbrygga det knappt 65 km
breda sundet. På brittiska öarna uppsattes en
experimentell VHF-radiotelefonförbindelse i
allmänna telenätet så pass tidigt som 1932. Den
överbryggade en distans av drygt 20 km i inre
delen av Bristol Channel.

Dittills hade radiotelefonförbindelserna varit
enkanaliga. Tack vare den större bandbredd
som VHF-bandet kunde erbjuda låg vägen nu
öppen för flerkanaliga anläggningar. Europa
tycks ha gått i bräschen och år 1934 lär experi-
ment med ett 9-kanaligt radiotelefonsystem ha
utförts över Engelska kanalen. Samma år upp-
sattes också en experimentell 6-kanalig anlägg-
ning vid Bristol Channel. Efter några månader
flyttades densamma till sundet (North Channel)
mellan Skottland och Nordirland för att börja
tjänstgöra i allmänna telenätet strax före ut-
gången av 1934. Sträckan som överspändes
uppgick till ca 58 km.

Till en början använde man separata bär-
vågor, och därmed sändare och mottagare, för
varje talkanal, vilket är synnerligen opraktiskt.
Genom gruppmoduleringsteknik är det dock
möjligt att använda samma bärvåg för flera
talkanaler. 1936 driftsattes ett dylikt 9-kanaligt
radiotelefonsystem mellan Skottland och Nord-
irland på samma distans som 6-kanalssystemet.
Officiell invigning av de nya telefonförbind-
elserna skedde inte förrän ett år senare.

Britterna utvecklade moduleringsutrustning
som var specialdesignad för detta ändamål.
Amerikanarna gick emellertid längre och an-
vände ett befintligt 12-kanalssystem för kabel,
det s.k. K-systemet, för gruppmoduleringen i
ett radiotelefonsystem som sattes upp över
Chesapeake Bay vid östkusten. Anläggningen
började dock inte tjänstgöra förrän år 1941.
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Men händelsen är ändå en viktig milstolpe i
utvecklingen då användandet av befintliga BF-
system sedermera blev en standardlösning vid
radiolänköverföring. Vid denna tidpunkt var
100 MHz-vallen sprängd hos kommersiella
radiotelefonsystem och t.ex. i Chesapeake Bay-
anläggningen användes bärvågsfrekvenserna
156 respektive 161 MHz.

Nu kan det första embryot till radiolänk
sägas vara färdigutvecklat. Men ett avgörande
steg återstod innan konkurrens med trådbaserad
transmission var möjlig – ytterligare ett band-
byte till mikrovågsområdet! Men att gå från
VHF till mikrovåg var lättare sagt en gjort. Det
svåraste hindret var att det vanliga radioröret
”bara” kan användas upp till något 100-tal
MHz. Anledningen är att elektronerna behöver
viss tid på sig att färdas mellan katod och anod.
När periodtiden hos insignalen börjar närma sig
denna s.k. löptid avtar rörets förstärkning
hastigt med tilltagande frekvens för att slutligen
bli mindre än ett, d.v.s. röret övergår till att
dämpa istället för att förstärka. För att komma
runt detta dilemma krävdes att man utvecklade
speciella mikrovågsrör.

Ett första steg i denna riktning togs redan
1919 när tyskarna Barkhausen och Kurz lyck-
ades konstruera en oscillator som arbetade
inom 300-600 MHz. Hemligheten bakom fram-
steget var att tyskarna hade kopplat ett vanligt
radiorör på ett avvikande sätt som drog nytta av
elektronernas löptid genom att dessa försattes i
svängning mellan elektroderna. Fransmännen
kom att intressera sig för denna koppling och
lyckades några år senare (troligen 1926) alstra
svängningar i mikrovågsområdet, närmare be-
stämt vid knappt 1,7 GHz.

Det franska engagemanget inom mikrovågs-
tekniken kom därefter att fortsätta under många
år och 1930 hade man utvecklat ett speciellt
radiorör som var optimerat för att arbeta i
Barkhausen-Kurzkoppling. I samarbete med
britterna utvecklade man en experimentell en-
kanalig mikrovågsradiolänk som var baserad på
detta rör och som sattes upp på distansen

Dover–Calais. Tack vare den höga arbets-
frekvensen (ca 1,67 GHz) kunde man koncentr-
era radiovågorna i smala knippen med hjälp av
parabolantenner så att det räckte med endast
0,5 W sändareffekt för att nå över Engelska
kanalen (40 km). Detta var stilbildande då para-
bolantennen skulle bli den förhärskande an-
tenntypen hos kommande mikrovågsradio-
länkar. I mars 1931 kunde man hålla en fram-
gångsrik demonstration av anläggningen som
visade att mikrovågstekniken var framtidens
melodi.

Den lyckade förevisningen ledde till att
brittiska luftfartsverket i samarbete med mot-
svarande fransk myndighet beställde en
enkanals mikrovågsradiolänk för kommunika-
tion mellan flygplatserna i Lympne och Saint
Inglevert, som ligger nära Dover respektive
Calais. 1933 skedde installationen och året efter
kunde radiolänken tas i drift för avsett ändamål.
Arbetsfrekvensen var något högre än hos ex-
perimentlänken och uppgick till ca 1,72 GHz.
En egenhet var att terminalutrustningen, åt-
minstone till en början, inte tillät samtidig två-
vägstransmission. Detta var dock av mindre
betydelse då den normala kommunikationen
mellan flygplatserna var simplex telegrafi
(fjärrskrift). Trots detta är anläggningen värd
ett omnämnande då denna anses vara världens
första kommersiella mikrovågsradiolänk.

Barkhausen-Kurzkopplingen handikappades
av att den i princip bara kunde användas som
oscillator. Visserligen kunde kopplingen modi-
fieras till att vara en primitiv förstärkare om
den dimensionerades så att svängningsalstr-
ingen nätt och jämt uteblev. Det behövdes
emellertid kraftfullare don och amerikanarna
kom att se till att det första riktiga förstärkar-
röret för mikrovåg kunde se dagens ljus. Kring
1935 uppfanns den s.k. klystronen på Stanford
University i USA som kunde kringgå löptids-
problemet hos det vanliga radioröret. Fig. 4
visar klystronens konstruktion.
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fig. 4

Klystronen innehåller två eller flera s.k. hål-
rumsresonatorer genom vilken en elektronstråle
passerar. Insignalen tillförs vänstra resonatorn
(via en kort trådslinga i detta fall) och åstad-
kommer där ett elektromagnetiskt fält som
byter riktning i takt med periodväxlingarna.
Elektronerna i strålen accelereras och bromsas
periodiskt av det växlande fältet. Därefter fort-
sätter elektronerna mot den högra resonatorn.
Under färden hinner de snabbare elektronerna i
fatt de långsammare vilket medför att elektr-
onerna bildar klungor. När elektronklungorna
når den högra resonatorn induceras ett elektro-
magnetiskt fält i denna som är betydligt kraft-
igare än i den vänstra. Utsignalen som tappas
av från resonatorn är därmed också starkare än
insignalen. Kollektorns uppgift är ta hand om
elektronerna när de har fullgjort sin uppgift.

Ett problem vid sidan av radiorörets be-
gränsning var att vanliga antennledningar har
hopplöst hög dämpning i mikrovågsområdet.
Vid den här tidpunkten krävde radioutrustning
ständig tillsyn, varför det i högsta grad var
önskvärt att densamma kunde inhysas i en lokal
på marknivå. Lösningen på dilemmat kom i
form av den s.k. vågledaren som utvecklades i
USA under åren kring 1930-talets mitt. Våg-
ledare hade visserligen studerats tidigare, men
det var inte förrän nu praktiskt användbara
resultat uppnåddes. En vågledare är helt enkelt
ett metallrör i vilken radiovågor kan fortplantas
med låg dämpning genom växelverkan med
strömmar som induceras i väggarna. Induk-
tionsströmmarna styr även radiovågorna, varför
dessa kan ta sig runt krökar hos vågledaren.
Vågledarens funktion förutsätter emellertid att
dess dimensioner är tillräckligt stora i för-

hållande till våglängden, varför användningen
är begränsad till enbart mikrovågor.

Ytterligare ett problem som konstruktörerna
hade att tampas med är att de vanliga elektron-
ikkomponenterna i många fall är oanvändbara i
mikrovågsområdet. Men som tur gav vågled-
aren möjlighet att skapa speciella mikrovågs-
komponenter, som t.ex. kunde ersätta spolar
och kondensatorer i filter. I början av 1940-talet
hade mikrovågstekniken kommit så långt att
konstruerande av ett komplett radiolänksystem
var möjligt. Hos AT & T planerade man att
driftsätta en experimentell mikrovågslänk till år
1942. I slutet av 1941 hade man kommit så
långt att större delen av utrustningen var
färdigtillverkad. Men experimentlänken kom
aldrig till stånd. I och med att USA drogs med i
andra världskriget avblåstes i stort sett alla
civila utvecklingsprojekt.

Under krigsåren fortsatte trots allt radio-
länkens utveckling och nu framkom de första
flerkanaliga mikrovågslänkarna. Drivkraften
var militärens behov av pålitliga kommunik-
ationer och i USA utvecklades olika versioner
av mobila radiolänkar. Gemensamt för dem var
att för dåtida förhållanden avancerad moduler-
ingsteknik, s.k. pulsmodulering (PM), användes
för att minska störkänsligheten. PM är emell-
ertid bandbreddskrävande och kapaciteten
stannade vid ”bara” 24 talkanaler hos den mest
påkostade radiolänken. Detta var dock tillräck-
ligt för dåtida militära behov. PM-tekniken
kom efter kriget att användas i viss omfattning
hos civila radiolänkar när förbindelsebehovet
var begränsat. Som sidospår kan nämnas att
under kriget gjordes även experiment med så
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pass avancerad PM-teknik som pulskodmodul-
ering (PCM), som sedermera kom till använd-
ning vid digital transmission.

I Tredje riket anlades ett radiolänknät för
tyska krigsmaktens flaggskepp, Luftwaffe. När
utbyggnaden påbörjades har författaren inte
kunnat fastställa. Klarlagt är dock att tyskarna
började utföra försök med radioöverföring vid
mycket korta våglängder år 1936. Bättre doku-
menterad är en radiolänk som tyskarna under
kriget anlade mellan Köningsberg (nuvarande
Kaliningrad) och Cherbourg i Frankrike. Trans-
missionssträckan uppgick till hela 1800 km,
vilken överbryggades med hjälp av 12 st.  relä-
stationer. Radiolänken arbetade på 400 MHz
och kunde överföra 8 st. talkanaler.

Det franska intresset för mikrovågstekniken
fortsatte även när nazisterna ockuperade landet.
Fransmännen lyckades dock fortsätta sitt forsk-
nings- och utvecklingsprogram trots tyskarnas
närvaro. Resultatet av arbetet blev en mikro-
vågslänk som blev klar 1942. Som sändarrör
användes en egenutvecklad klystron som kunde
leverera hela 30 W vid arbetsfrekvenserna 3000
och 3333 MHz. Tack vare den höga effekten
räckte det med tämligen små antenner av
horntyp. Radiolänken arbetade med FM, vilket
av allt att döma var världspremiär hos en
mikrovågslänk. Efter kriget installerades radio-
länken på den 24 km långa distansen Paris–
Montmorency och försågs med BF-terminaler
för 12 kanaler. Driftsättningen av anläggningen
skedde 1946.

Englands bidrag till radiolänktekniken under
andra världskriget var främst inom rörområdet.
Kring år 1940 vidareutvecklades magnetronen
som fick avgörande betydelse för radarns ut-
veckling under krigsåren. Rörtypen är dock en
ren oscillator, varför magnetronen bara har fått
begränsad användning inom radiolänktekniken.
Under krigsåren, närmare bestämt 1942-44, ut-
vecklades även ett annat mikrovågsrör som
kom att benämnas vandringsvågrör och som i
många avseenden är bättre än klystronen.
Vandringsvågrörets principiella uppbyggnad
framgår av fig. 5.

En nackdel hos klystronen är att resona-
torerna måste avstämmas till arbetsfrekvensen,
vilket medför att bandbredden blir tämligen
liten. Vandringsvågröret kringgår detta di-
lemma genom att resonatorerna är ersatta med
en trådspiral, en s.k. helix, genom vilken
elektronstrålen löper. Vandringsvågröret har
dock ett mer intrikat arbetssätt än klystronen.
Funktionen är ändå i grova drag lik klystronens
då det först bildas elektronklungor varefter
dessa inducerar en förstärkt signal i helixens
bortre del.

När kriget var över riktades blickarna åter-
igen mot civil tillämpning av radiolänktek-
niken. Nu hade emellertid intresset för radio-
länken verkligen vaknat. Företag inom radio-
branschen såg också dess användningspotential
och började exploatera radiolänktekniken för
egna syften. Dessa kom sedan att marknadsföra
radiolänkar även för telefoni. Den fortsatta ut-

fig. 5
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vecklingen låter sig därför inte utforskas i
detalj. Hur som helst så hade AT & T redan
under de sista krigsåren börjat skissa på en
radiolänk mellan New York och Boston.
Projektet kunde därför igångsättas redan 1945
och slutföras 1947. Den 354 km långa an-
läggningen var uppdelad på åtta länkhopp och
transmissionen skedde på ett frekvensband
kring 4 GHz. Moduleringen var FM och en
klystron stod för sändareffekten som uppgick
till ca 0,5 W. Då radiolänken var av fältprovs-
karaktär hade den endast två radiokanaler.
Densamma var i första hand avsedd för över-

föring av TV-bilder, varför bara ett enda 12-
kanalssystem av K-typ hade installerats för
telefoniöverföring vid driftsättningen. 1948
överfördes radiolänken för reguljärt bruk

Ett intressant drag hos New York–Boston-
länken och kommande radiolänkar för långa
distanser hos AT & T var att parabolantennen
ratades till förmån för en s.k. hornlinsantenn
enl. fig. 6. Orsaken till valet av en mer avan-
cerad och därmed dyrare antenntyp motiv-
erades med att hornlinsantennen har mindre
läckage i backriktningen än parabolantennen.

fig. 6

Hos en hornlinsantenn används en lins istället
för en parabolspegel för att koncentrera radio-
vågorna till ett smalt knippe. Linsen är upp-
byggd av ett stort antal formskurna metallplåtar
som är staplade i parallella rader framför horn-
öppningen. Linsens funktion bygger på en
växelverkan mellan radiovågorna och strömmar
som dessa inducerar i plåtpaketet. För att linsen
ska få en rimlig tjocklek på mitten är plåtarna
skurna så att utseendet påminner om en
fresnellins i en fyr, vilket framgår av fig. 7.

Radiolänken mellan New York och Boston
visade sig bli ett lyckat företag. Nu brast
fördämningen slutgiltigt och AT & T vågade
satsa på storskaliga radiolänkprojekt.

fig. 7
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Ett kommersiellt radiolänksystem för 4 GHz-
bandet framtogs som hade en kapacitet om 480
talkanaler per radiokanal. Totalt kunde 5 radio-
kanaler användas, varför maxkapaciteten upp-
gick till hela 2400 telefonförbindelser. En intr-
essant detalj är att det gamla hederliga triod-
röret gjorde comeback i det nya länksystemet.
Inom AT & T lyckades man nämligen ta fram
en mikrovågstriod hos vilken löptidsproblemet
kringgicks genom drastiskt krympta elektrod-
avstånd. 1950 driftsattes de första radiolänkarna
av den nya typen mellan New York och
Chicago samt Los Angeles och San Francisco.
Året efter kunde New York och San Fransisco
sammanknytas genom en radiolänkkedja. Även
nu användes radiolänkarna i huvudsak för TV-
ändamål, varför antalet telefonförbindelser
stannade vid bara 140-180 per länk.

I Europa vaknade också intresset för radio-
länkarna på allvar efter kriget, men utveck-
lingen är dessvärre ännu svårare att detalj-
studera än den amerikanska. Det förefaller som
tyskarna var först med att anlägga ett mer
sammanhängande radiolänknät. Noggrannare
datering är inte möjlig än att installations-
arbetena skedde någon gång mellan krigsslutet
och år 1952. I Frankrike driftsattes 1951 en
radiolänk mellan Paris och Lille som hade en
kapacitet på 720 telefonförbindelser. 1952 på-
gick arbeten med en radiolänk av samma typ
mellan Paris och Strasbourg (driftsättningsåret
framgår inte av källan). Trots britternas tidiga
intresse för radiotransmission i telenätet tillkom
inte den första radiolänken med lite större
kapacitet förrän kring mitten av 1950-talet. Den
hade en kapacitet om 240 st. talkanaler och
överspände en sträcka av ca 88 km över bukten
Moray Firth vid skotska kusten.

Även i Sverige var utvecklingen till en börj-
an aningen trevande inom radiolänkområdet.
Visserligen planerade Televerket redan tidigt
att upprätta en radiolänk på distansen Falun–
Mora–Östersund och inhämtade anbud för
anläggningen 1952. Då länken var tänkt som ett
provisorium i väntan på kablifiering avskräckte

kostnaderna planernas fullföljande. Första
svenska radiolänken kom till stånd istället 1955
mellan Ystad och Rönne på Bornholm.
Kapaciteten var blygsamma 24 talkanaler.
Samma år anordnades en radiolänk mellan
Västervik och Visby, som hade planerats att
överföra 48 st. telefonsamtal. Beroende på den
långa sträckan, 116 km, måste lägre frekvens
användas än planerat, varför fullt kanalantal
inte kunde uppnås. 1956 driftsattes en radiolänk
med 12 st. talkanaler mellan Göteborg och
Fredrikshamn på Danmark, vilken komplett-
erade en radiotelefonförbindelse som hade
funnits sedan 1946. Första svenska mikrovågs-
länken för telefoni togs i bruk först år 1959.
Den arbetade över sträckan Falun–Mora och
hade en kapacitet på 600 telefonförbindelser.

Efter radiolänkens slutgiltiga genombrott
skedde en gradvis utveckling mot högre för-
bindelsekapacitet och teknisk förfining. Ut-
rymmet tillåter emellertid endast en spar-
smakad följning av den fortsatta utvecklingen.
1953 uppgraderade AT & T sin 4 GHz-radio-
länk så att 600 talkanaler per radiokanal blev
möjligt. 1955 började AT & T utveckla en
radiolänk för 6 GHz-bandet som medgav 1860
talkanaler per radiokanal. Fältprov med detta
system påbörjades 1960 mellan Salt Lake City
och Denver. Den ökade radiokanalbredden hos
6 GHz-länken krävde att mikrovågstrioden
övergavs till förmån för vandringsvågröret.
Vandringsvågröret hade emellertid använts
sedan 1952 av STC i radiolänkar. Hornlins-
antennen ersattes med en s.k. hornreflektor-
antenn enl. fig. 8. Antennbytet föranleddes av
att det var önskvärt att det gamla och nya
radiolänksystemet kunde dela på samma
antenn, vilket inte den gamla antenntypens
bandbredd tillät.

Nästa i steg utvecklingen mot högre
förbindelsekapacitet förefaller har tagits på
europeisk mark i början av 1970-talet då en
radiolänk för 2700 talkanaler per radiokanal såg
dagens ljus. Detta rekord slogs dock rejält av
amerikanarna kring övergången till nästa
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fig. 8

decennium. En nackdel med dittills använd
modulationsteknik var att FM kräver 3-4 ggr.
större bandbredd än SSB, vilket ger motsvar-
ande minskning av förbindelsekapaciteten. Hos
AT & T lyckades man lösa problemet med
förstärkardistorsionen med hjälp ett nyutvecklat
vandringsvågrör som hade gynnsamma distors-
ionsegenskaper i kombination med s.k. pre-
distorsion av insignalen som släckte ut åter-
stående distorsion. Tack vare den nya för-
stärkaren kunde man använda SSB vid modul-
eringen och därigenom klämma in hela 6000
talkanaler per radiokanal. 1979-80 skedde
fältprov av en SSB-baserad radiolänk, varefter
anläggningen utvidgades och överfördes i
kommersiell drift under 1981.

Det var emellertid först under 1960-talet
som radiolänken verkligen började konkurrera
med trådbunden transmission. Ett illustrerande
exempel är den fortsatta utbyggnaden i Sverige.
Vid årsskiftet 1963/1964 framfördes drygt
64 000 km telefonförbindelser i rikslednings-
nätet via radiolänk. Bara ett år senare var denna
siffra uppe i hela dryga 1 000 000 km. Detta
skutt innebar att radiolänkförbindelsernas andel
i riksnätet ökade från drygt 1 % till drygt 15 %.
Sista statistikuppgift är från årsskiftet 1971/72
då det fanns drygt 3 400 000 km radiolänk-

baserade riksförbindelser, vilka utgjorde drygt
25 % av riksnätets totala längd. Fram till 1960-
talets slut installerade Televerket huvudsak-
ligen radiolänkutrustning som hade en kapacitet
på 960 talkanaler. Därefter skedde en övergång
till installation med länkar som tillät 1800 tele-
fonförbindelser per radiokanal. Sista steget togs
1973 då den första 2700-kanalsutrustningen
driftsattes mellan Jönköping och Gudhem.
Radiolänkarna var nu så fördelaktiga att Tele-
verket använde dylika istället för att slutföra
planerat installationsprogram av 10 800-kanals-
system i koaxialkabelnätet.

En speciell typ av radiolänk är den s.k.
scatter- eller spridningslänken som används för
transmission bortom horisonten. Den bygger på
det faktum att mikrovågor i viss mån sprids av
små ojämnheter i luftens täthet så att de når
bakom horisonten. Spridningseffekten är dock
så svag att det erfordras mycket hög sändar-
effekt (i radiolänksammanhang) och jättelika
antenner för att signalstyrkan i mottagaren ska
bli tillräcklig. Fig. 9 visar en parabolantenn
med 20 m diameter som användes i en scatter-
länk mellan Sardinien och Menorca.

fig. 9
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Länkhoppet uppgick till ca 380 km och sändar-
effekten var hela 500 W. Anläggningen sattes i
drift 1957 och påstås vara världens första kom-
mersiella radiolänk av denna typ. Scatter-
länkarna är dyra att anlägga och har därför
använts i begränsad omfattning. Sedermera togs
deras roll över av kommunikationssatelliterna.

Teknikutvecklingen medförde att radio-
länken så småningom blev en attraktiv lösning
även över korta distanser. Och detta dessutom
samtidigt när förbindelsebehovet var litet. Det
blev till och med ekonomiskt tilltalande att
ansluta avlägset belägna telefonabonnenter med
hjälp av radiolänkar. Detta segment av radio-
länktekniken ligger dock utanför artikelseriens
ramar. Nämnas kan dock att ett intressant drag
hos korthållslänkar är den stora spridningen i
arbetsfrekvens. Radiolänkar med en enda tal-
kanal förlades kring 150-170 MHz, medan
länkar med hög överföringskapacitet så högt
som ca 11-12 GHz. Hos digitala radiolänkar an-
vänder man emellertid ännu högre frekvenser.

Radiolänken kom att bli så slagkraftig att
den har överlevt till våra dagar, men dess plats
är numera nedpetad till de kortare distanserna i
telenäten. För den analoga erans övriga trans-
missionsmedier har det gått sämre. Blank-
ledningar kom överhuvudtaget aldrig att an-
vändas för digital transmission. Traditionella
kablar med metalliska ledare användes till en
början, men är nu praktiskt taget helt utkon-
kurrerade av optokabel i förbindelsenäten. En-
staka äldre anläggningar finns dock fortfarande
i bruk.

Förutom artikelförfattarens kunskaper i äldre
teleteknik har nedanstående litteratur kommit
till användning vid artikelns författande. Dess-
utom är figurmaterialet hämtat ur dessa skrifter.
I källmaterialet förekommer divergerande upp-
gifter i viss omfattning. I dylika fall har för-
fattaren gett företräde åt källor som förefaller
vara mest trovärdiga.

A History of Engineering and Science in the Bell
System, Transmission Technology 1925-1975
(AT&T Bell Laboratories 1985)
Bell Laboratories Record, årgång 1946
Bell Telephone Quarterly, årgång 1937
Electrical Communication, årgång 1931/32-
1937/38, 1944/45-1947, 1949, 1961/62 och 1965
Gotlands telekommunikationer 1810-1997
(Bertil Casserstedt, 1997)
Nationalencyklopedin
Svenska telegrafverket/Televerket del V, VI och
VII (Hans Heimbürger m.fl.)
Sveriges officiella statistik (Televerket)
Tekniska medelanden/TELE, årgång 1931, 1946-
1947, 1952, 1955, 1962, 1965 och 1977
Tekniske meddelelser/Telektronikk (norska tele-
verket), årgång 1942 och 1972
Telekommunikation, del 4 (Esselte Studium AB,
2:a upplagan, 4:e tryckningen)
The Bell System Technical Journal, årgång 1926
The Post Office Electrical Engineers’ Journal,
årgång 1931/32-1932/33, 1935/36, 1938/39,
1950/51 och 1956/57-57/58

Önskas
Ett väggfäste samt flätat apparat- och mikro-
fonsnöre till Telegrafverkets bordsapparat
AB112.

Henrik Lundin 070-289 15 43 eller
Henrik.R.Lundin@gmail.com

Efterlyses
Någon som kan lägga ut en gammal 20-pars
blykabel och löda in på plint för anslutning av
proppväxel till telenätet? Det gäller ett oavlönat
jobb på Skansen.
Kontakta Henrik Lundin på 070-289 15 43
eller Leif Kindahl på 070-522 84 93
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Världens största minne
Oliver Greis, Teleseum

Centrala Minnet (CM) i Flygvapnets strids-
ledningscentraler Lfc typ 1 var i drift i 30 år
mellan 1964 och 1994 och var troligen det
största digitala elektromekaniska minne som
någonsin byggts. Minnet bestod av 144 fördröj-
ningslinor. Därutöver fanns ytterligare 16 linor
för valbar presentation av flygplandata på
operatörernas tabellrör.

För inskrivning av minnesinformation kräv-
des ca 600 drivförstärkare och för utläsning och
distribution 1500 st. Allt detta inrymdes i ca 20
fullhöjdsstativ. CM var ett magnetostriktivt för-
dröjningsminne och fungerade i korthet enligt
bilden nedan och följande beskrivning.

Fördröjningslinan bestod av en 7 m lång
tråd som låg löst lindad i en spiral med en dia-
meter på 28 cm. I vardera änden var en nickel-
tråd fastsvetsad och förbunden med en magnet-

spole (transducer). När en strömpuls skickades
genom den sändande magnetspolen resulterade
det i en mekanisk expansion/ kompression av
nickeltrådens material (magnetostrictive) som
överfördes till fördröjningslinan i form av en
vridning (torsion). Denna mekaniska puls fort-
plantade sig genom tråden och överfördes till
nickeltråden i dess andra ände där den åter om-
vandlades till en elektrisk puls i magnetspolen.

Pulserna var 1 μs långa med ett lika långt
mellanrum (2 μs/databit). Fördröjningen genom
linan var 3 ms vilket gjorde att det rymdes 1500
cirkulerande databitar i vardera linan. Efter
utläsningen och en kort extern fördröjning på
18 μs måste databitarna, antingen oförändrade
eller korrigerade av yttre enheter, återskrivas in
i CM för att inte gå förlorade.
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Minnet var dubblerat i en A- och en B-sida.
Vardera sidan bestod av 72 fördröjningslinor
som var staplade parallellt på varandra och där
läsning/skrivning av minnesinformationen gjor-
des synkront i alla linor. Ordlängden blev på så
vis 72 bitar och vardera linan rymde 1500 bitar
vilket gör att den totala minneskapaciteten för
vardera minnessidan var 108 kbit.

Under de 30 år som minnet var i drift passerade
nästan 480 tusen miljarder pulser genom var-
dera linan. Minnet var konstruerat, tillverkat
och installerat av Marconi Company, England.

Titta gärna på filmen som finns på
FHT/Försvarets Historiska Telesamlingar,

www.fht.nu

Intresseförfrågan om vattendekaler
Tommy Sundgren

Vid ett tidigare tillfälle för många år sedan
ordnade den dåvarande styrelsen nytillverkade
vattendekaler till LME-apparater. Jag och flera
medlemmar köpte då och kanske har någon
kvar outnyttjade exemplar. Nu finns möjlig-
heten till nytt införskaffande från en person i
Peru som en medlem har nosat upp. Vissa
dekaler är relativt dyra men å andra sidan
komplicerade, som de till tropikapparaten. Min
tanke är att om vi är tillräckligt många
intresserade i föreningen kan vi förhandla om
priset.

Knappa in följande länk på din dator
http://www.nos-newoldstyle.com/telephones
och se vad du är intresserad av. Notera det
unika namnet för den/de apparater du är intress-

erad av, och antal kopior och skicka det i ett
mail till mig. T.ex. ”EARLY ERICSSON
SKELETON TELEPHONE. 2 kopior”

Genomförandet kan göras på flera sätt, men
säljaren behöver veta att just du som beställer
är medlem i föreningen och berättigad till det
förhandlade priset. Till exempel kan säljaren få
vår matrikel och själv kontrollera medlemskap,
eller kan en styrelsemedlem vidimera, eller kan
styrelsen lägga en gemensam beställning för
alla. Vi (styrelsen) har inte bestämt genom-
förandet så maila mig senast 1:a maj med ditt
behov.

Notera att servern eller förbindelsen till
sajten i Peru är smalbandig så det tar lite tid att
ladda informationen i din dator.



Svar på Henriks julgåta i nr 4 år 2016
Henrik Lundin

De rätta förslagen som inkom voro från följ-
ande medlemmar. Redovisas i turordning som
de inkom.

1. Fredrik Roos
2. Per Uno Nilsson
3. Stig Arne Lofthagen
4. Ingemar Jakobsson

Det snabbaste och utförligaste svaret inkom den
12 december kl. 18.34 från Fredrik Roos och
återges här intill. Per Uno kompletterade med
”Finns en annan variant som kallas Knopp
(liknar en sytrådsrulle) som spikades upp.”

Hej !

Bilden visar en knap. Sitter ofta på en knap-
regel eller direkt iskruvade i fasaden på telefon-
stationer av olika storlekar. De sitter i närheten
av genomföringsluckan och huvudsyftet med
det hela är att man ska kunna koppla ut militära
ledningar direkt från stationen. Man fäster van-
ligtvis den militära DL1000-tråden på knapen
och tattar iväg den till en radioterrängbil eller
en sambandsplats i närheten. På insidan under
genomföringsluckan satt/sitter normalt MX-
plinten.

Jag gjorde min värnplikt som sambandsgrupp-
chef och hade stationsbehörighet. Har kopplat
ut många ledningar från stationer i Söderman-
land. Det lustiga är att dessa knapar finns på allt
från minsta lilla glesbygdsstation i skogen till
stora telefonstationer mitt i centrala Stockholm.

Bifogar två bilder med exempel.

Knapar iskruvade i fasaden Knapar på knapregel

 Nr 2 av Phonetiken 2017 har manusstopp 14 maj och utgivningsdag 13 juni / Red
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