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Vad kan vara mer lämpligt i jultider än Tomten
som lyssnar på alla barnen? Bilden är lånad från
ett julkort framställt av Louis Prang som brukar
kallas ”the father of American Christmas cards”.
Det är välkänt att Tomten varje år lyckas
leverera många miljoner julklappar över
hela världen på några få timmar. Så att,
som på denna bild, lyssna till 11 små barns
julklappsönskningar är en mycket ringa del
av hans verksamhet.
Viss förvåning uppstod hos redaktionen häromdagen. Vid promenad på Hamngatan i Stockholm uppdagades att NK, i ett av sina fönster
med den traditionella julskyltningen, visar ett
knappt dussin tomtar, varav en del rörliga,
försedda med sladdade telefoner och lurar av
olika slag. Där kan man t.ex. se den klassiska
hamburgertelefonen. Moderna tiders barn känner förvisso igen en hamburgare. Däremot är en
lur med sladd en alltmer obegriplig tingest.
Med dessa rader vill styrelsen och redaktionen
önska er alla en riktigt
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

Text/bild publicerad i Phonetiken får ej
användas utan tillstånd av respektive
författare. Smärre textutdrag får dock
göras om källan anges.
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Ordförande orerar
Vilket erbarmligt uselt höstväder vi haft i Sydsverige. Enligt
dags aktuella rapporter har antalet soltimmar i Stockholm gått
att räkna på ena handens fingrar. Men å andra sidan kan man
tillbringa tiden med jakt på reservdelar förutom apparater
förståss, eller att reparera och restaurera i hobbyrummet. Det
jag letat efter är tunt fanér att reparera väggapparater med.
Oftast behövs bara en bit på några kvadratcentimeter men
träslag med färg och ådring får ju inte sticka ut för mycket.
Flisor från skrotade apparater har jag lite grand av, men helst
vill jag ha europeisk valnöt och jag tror jag fått tag på det
mesta utom just den. Just nu är körsbär närmast i utseende
men den har en avvikande rödlätt ton.

Det är inte många företag som säljer direkt till konsument. För några år sedan fanns
Fanérkompaniet som sålde till privatpersoner men efter en uppköpning togs den möjligheten
bort. Butiken Material (http://materialbutiken.se/) på söder i Stockholm har billiga bitar i
rätt storlek. Likaså Pondus snickeri (http://www.pondussnickeri.se/) på Kungsholmen (ingen
inernetbeställning). Men inte har de europeisk valnöt. Tips om var jag kan hitta det är väldigt
önskvärt.
Jag vill rikta ett tack till Anders J i Finland som satt mig på spåret för den lite udda apparat som
jag beskrev och hade bilder på i förra numret. Det som Anders pekar på är en sekreterar - chef
telefon med tio linjer in, Ericsson i England (Ericsson Telephones Ltd) hade sådana på
programmet och några varianter finns dokumenterade i Ericsson Review nr 3 1933 sidan
170-171. Min är snarlik och man kan misstänka den är tillverkad i Stockholm. Designen skiljer
lite likväl att de engelska har en hörtelefon medan min har en hel lur. Jag är även lite fundersam
om den stora ”högtalarens” funktion, den har ju inte membranet fastsatt i ramen och har inte
heller en spole placerad i en fast magnet.

Det verkar inte vara någon som känner till Rehnströms Elektromekaniska Verkstad, Stockholm.
Luren jag fyndat med den märkningen fortsätter att vara ett intrikat mysterium. Att det fanns
en fabrik med det namnet har Henrik L luskat ut, men det vore kul att veta mer om Rehnströms
produktion. Tittar men på lurens design från sidan påminner den mycket om den väldigt simpla
lur som troligtvis inte tillverkats av LME, i alla fall saknar den patentinformation och tillverkare
om ursprung. De lurarna finns till t.ex. BC 3000 (katalog Edition 7 Section A-D, H, 1929).
Och så en till öppen fråga: Är det fler än jag som upplever att responsen på tidningens Finnes
och Önskas är låg. Eller rent av obefintlig. Jag har hjälpt till med några saknade delar vid ett
par tillfällen men det verkar som personligt kontaktnät är mycket mer givande. Alltså behöver vi
träffas och prata mer, nästa stora möjlighet blir i rumpmasarnas rike (inget ont om dem) i
maj månad

Tommy Sundgren
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Kassörens koll
När jag skriver detta i början av december har föreningens medlemsantal ökat till 169, inberäknat sedvanliga
tre vänföreningar och två museer. Beklagligtvis avled
en av våra medlemmar i september månad. Två tidigare
medlemmar, Mikael Tilly i Strängnäs och Mikael
Tegnér i Alingsås, har återkommit till föreningen. Nya
medlemmar är också Christer Karlsson i Huddinge och
Carl-Olof Carlsson i Linköping. Ni skall samtliga känna
er varmt välkomna i föreningen.

Som STSFs inofficielle arkivarbetare vill jag nämna det
senaste om föreningens bibliotek/arkiv. Som skrevs i
förra Phonetiken är framtiden osäker. TeliaSoneras
planer att flytta till Solna under 2016 är oförändrade.
Henrik Lundin och undertecknad har haft inledande diskussioner med företrädare för företagets ledning. Vi har lämnat en uppskattning om vilken lokalyta som skulle krävas för en
framtida förvaring av de prioriterade delarna av biblioteks samlingen. Vi återkommer i
Phonetiken så snart vi har ny information att ge om bibliotekets framtid och lokalisering.
Fakturan på STSFs årsavgift finner du tillsammans med denna årets sista Phonetiken och är
en lika självskriven tradition som sillen och julskinkan. Betala gärna snarast. Tänk på att
vid den ålder, som de flesta av oss uppnått, är minnet en färskvara.

Rustan Gandvik
__________________________________________

Phonetikens utgivningsplan 2015
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

Manusstopp 22 februari
Manusstopp 17 maj
Manusstopp 23 augusti
Manusstopp 22 november

Utgivningsdag 16 mars
Utgivningsdag 10 juni
Utgivningsdag 14 september
Utgivningsdag 14 december

Redaktionen
__________________________________________

Hittat i pressen
Som vi tidigare meddelat via E-post så hade tidningen Nostalgia ett reportage med bilder
från Ove Svenssons samling. Det var i nr 11 år 2014.
Nr 7 år 2014 av tidningen Teknikhistoria har en 8 sidor lång artikel om L.M. Ericsson.

Redaktionen
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Telefonvideo i repris
Bilagd till detta nummer av Phonetiken finner du en platt jubileumsgåva med anledning av att
STSF fyller 20 år. Som synes är det en återutgivning på DVD av VHS-videofilmen från 1999
med telefonapparater tillverkade av L.M. Ericsson från 1878 fram till 1920-talet.
Upprinnelsen till 1999 års utgivning var en önskan från vår medlem Kjell Arvidsson i Australien att även de, som inte enkelt kunde besöka Telemuseum, skulle ges en chans att via film
bese delar av museets samlingar. Henrik Lundin startade då med sedvanlig och stor entusiasm
ett filmprojekt som engagerade många eldsjälar under främst 1998. Telemuseum ställde sig
positivt och den 14-15 maj 1998 genomfördes större delen av filmningen i ateljén i museets
källare. Medverkande var Lars Eriksson (videofilmare och producent på Tapir-TV), Ole
Jakobsen, Henrik Lundin, Björn Tång och Denny Wahlström från STSF samt Anders
Lindeberg-Lindvet och Olle Pettersson från museet. Kompletterande filmning av telefoner
som inte var tillgängliga på Telemuseum gjordes den 13 september i Vänersborg hos Bosse
Munkhammar med assistans av Denny Wahlström, Christer Lanhage och Ove Svensson.
Filmdagarna föregicks av åtskilliga timmars förarbeten med urval, sortering, turordningslistor
etc där de flesta ovan nämnda var engagerade liksom Thomas Floreteng.

Efter filmningarna vidtog den stressiga höst 1998 då Henrik i samarbete med främst Denny,
Ove och Ole författade manus med hjälp av deras samlade fackkunskap och en hel del kompletterande källforskning samt gjorde underlag för klippningen. Översättning av manus till
engelska gjordes av Kjell Arvidsson och Linley Wilson (AHTS). Lars Eriksson redigerade
och klippte ner råfilmen från ursprungliga nästan 3½ timme till 29 minuter. Filmen kopierades
till VHS-kassetter i videoformat PAL med svensk speaker samt PAL och NTSC med engelsk
speaker. Lars Eriksson svarade för båda speakerrösterna. Ca 200 exemplar av filmen såldes
1999-2001. Priset var 225 kronor och STSF gjorde en vinst i projektet på mellan 5 och 10 tkr.

Under våren 2014 fick jag, tack vare Henriks förmedling, kontakt med producenten Lars
Falkenström (tidigare Eriksson) och fick genom dennes vänliga bemötande ta över originalen
till såväl den utgivna filmen som råfilmerna inklusive utgivningsrättigheterna. Materialet har
sedan använts för att producera den DVD du har i handen. DVD-formatet kan numera tyckas
ålderdomligt men min bedömning är att det är ett pålitligt format som gör att de flesta av er
skall kunna köra filmen på DVD-spelare och TV eller på dator med DVD-läsare. Planer finns
även på versioner i avi och/eller mp4 för nedladdning till dator. Filmningen gjordes med den
tidens teknik d.v.s. 720x576 pixlar så det är tyvärr inte HD-kvalitet vad gäller upplösningen.
På skivan finner du både den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen av filmen.
Det är värt att påpeka att av 135 inspelade sekvenser är endast 77 utgivna på denna skiva.
Förhoppningsvis återkommer vi framöver till det ännu oredigerade och outgivna filmmaterialet som visar apparater av Bell, Brunius, Öller, Monofon, Telegrafverket, Siemens etc.

Rustan Gandvik
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Vilka hade telefon 1883 i Stockholms Allmänna Telefon AB
Har gått igenom den tillfälliga förteckning nr 2 från 30 nov. 1883. Telefonnummer som delades med
flera räknas som ett, t.ex. nr 5097 med adressen Norra Blasieholmshamnen 17, idag är det
Nybrokajen, delades av fyra olika handlare. Jag fick fram av dessa siffror att 615 abonnenter var
klara och 344 var under arbete. Tillsammans blir det 959 abonnenter. Endast linjerna som var klara
har fått ett telefonnummer.
Över Södertäljes växel finns det 23 abonnenter samt Rotebros växel 6 st. Jag har räknat med samtliga
959 abonnenter. Handlare och handel är den största gruppen, 375 st. vilket är 39 %.
En telefonuppsättare¹ finns med i förteckningen. Ni kan försöka gissa under vilket namn telefonnummer 3040 med adressen Tjärhovsgatan 24 har. Även en hvitvaruhandlare² finns med. Jag blev
lite förvånad men på den tiden betydde det något helt annat.
Hjalmar Branting med titel amanuens finns med även i den första förteckningen från 12 nov 1883.
Adressen är Norrtullsgatan 1 b, linjen är ej klar. Första gången Hjalmar har ett telefonnummer 5549 är
i förteckningen från 1 april 1884. Adressen är Johannis Östra Kyrkogatan 22, titel litteratör. Idag heter
gatan Johannesgatan.
Tabellen visar 88 av 176 poster.
Titel Yrke m.m

Antal

Titel Yrke m.m

Antal

Titel Yrke m.m

Antal

Titel Yrke m.m

Antal

Grosshandlare

103

Bokhandlare

10

Café

5

Professor

Specerihandlare

73

Bryggare

10

Guldsmed

5

Skomakare

3
3

Aktiebolag

34

Hotel

10

Tidning

5

Tegelhandlare

3

Privatperson ej titel

29

Juvelerare

10

Trävaruhandlare

5

Tele. allmänheten

3

Agent

26

Källare /värdshus

10

Cigarraffär

4

Vatten/gasledning

3

Vinhandel

25

Magasin

10

Destillator

4

Vedhandel

3

Fabrik

23

Firma

9

Fläskhandlare

4

Amanuens

2

Fabrikör

23

Bank

8

Instrumentmakare

4

Auktion

2

Handlare

23

Boktryckare

8

Klädeshandlare

4

Disponent

2

Åkare

20

Fågelhandlare

8

Källaremästare

4

Fanerhandlare

2

Bagare

19

Militär

8

Lantegendom

4

Fröhandel

2

Byggmästare

19

Snickare

8

Parfymhandlare

4

Glashandlare

2

Viktualiehandel

19

Lärftskramhandlare

7

Sadelmakare

4

Gummivaror

2

Garnhandel

15

Teater

7

Telefonbolagets

4

Hovslagare

2

Bolag

14

Apotek

6

Annonsbyrå

3

Hotellvärd

2

Järnhandlare

13

Bokbindare

6

Apotekare

3

Hushållsskolan

2

Plåtslagare

13

Doktor

6

Arkitekt

3

Husägare

2

Ingenjör

12

Konditor

6

Frukt blomsterhan

3

Häradshövning

2

Skräddare

12

Smed

6

Likkistfabrikör

3

Kaffehandel

2

Tapetserare

12

Urmakare/handel

6

Läderhandlare

3

Kapphandlare

2

Hyrkusk / kusk

11

Advokat

5

Manufakturhand.

3

Kryddhandlare

2

Målare

11

Bokförläggare

5

Matthandel

3

Kötthandlare

2

1 Bröderna Haglind.
2 Handlar med bättre tyger.

Utförligare lista finns för den intresserade på vår hemsida. Red.
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Jari Ruotsalainen 2014 Nov.

Den motvillige utställaren – Graham Bell och världsutställningen 1876
Det finns anledning att berätta om den gigantiska utställning ”Centennial Exhibition” med
drygt 30 000 utställare som anordnades 1876 i Philadelphia för att manifestera att Amerikas
Förenta Stater hade existerat i 100 år. Utställningen pågick 10 maj-10 november och, som
bekant för alla telefonvänner, var det just där och då som Alexander Graham Bell första
gången i offentligheten visade sin nya uppfinning.
Phonetiken 2004-3 återger delar av ”Ett kapitel i Sveriges Telefonväsendes utvecklingshistoria” där den initierade författaren Klas Sondén om världsutställningen skriver att
uppfinnaren Graham Bell ”icke varit särdeles angelägen om, att hans apparater då uppmärksammades, hvarigenom fara för hans patenter kunde uppstå”. Enligt vissa källor var
det Bells fästmö som i hemlighet ordnade fästmannens resa till Philadelphia och mer eller
mindre tvingade honom till utställningen.

Vyn ovan är hämtad från omslaget till Scientific American den 30 september och visar en del
av utställningens huvudbyggnad. Vi tar en titt i utställningskatalogen ”International Exhibition, 1876. Official Catalogue”. I den första versionen av denna katalog syns ej minsta spår
av Bell och hans telefon. Men senare trycktes en ”revised version” på närmare 1300 sidor.
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I den del av katalogen som avhandlar huvudbyggnadens utställare bläddrar man fram till
department III ”Education and science” och dess sektion för United States samt utställningsklasserna 320-327 (av 734 klasser). Där finner man på sidan 332 följande intressanta rader.
Herrar Gray och Bell har alltså fått trängas
in i katalogen med sina sent inkomna
apparaturer som kategoriserades som
”Electro-harmonic telegraph”. Siffrorna
326 står för ”Telegraphic instruments and
methods”. Gray höll till någonstans utefter
huvudbyggnadens stora mittgång (the
Nave) och Bell ställde ut på koordinat N64.
Kanske de slapp att ses och råka i gräl
eftersom utställningslokalen var enorm och
täckte en yta på drygt 80 000 kvm.
Grays och Bells apparaturer hade egenskapen att de överförde ”ljud” från den ena till den
andra änden av en ledningstråd med hjälp av växelström som genomflöt ledningen. Genom att
alstra och sända växelströmmar med olika diskreta frekvenser och detektera dessa individuellt
med kretsar avstämda för varje frekvens kunde man överföra flera toner (telegrafikanaler)
samtidigt på samma ledning. Härav uppstod begreppen ”electro-harmonic telegraph” eller
”multiple telegraph”. Även begreppet ”electro-phonetic telegraphy” förekom och därifrån
uppstod termen ”telephony” vilken hade varit i bruk en tid.

Men Bell visade på utställningen dessutom den apparatur som utökade funktionen i den
elektroharmoniska telegrafen genom att kunna överföra ljud i form av mänskligt tal med
förvånansvärd god uppfattbarhet. Klassisk är berättelsen om hur Brasiliens kejsare Pedro II
besökte Bells utställningsmonter, fick en demonstration och utropade ”Gode Gud! Den talar”.
En viktigare person vid denna förevisning var professor William Thomson från Glasgow, som
i sin egenskap av medlem av juryn för grupp nr XXV skulle fördela utmärkelser i den grupp
som telegrafutrustning och mycket annat sorterade under. Förevisningen ägde rum den 25 juni
vilket var ungefär en vecka efter att jurygrupperna hade etablerat sig och börjat bedöma
utställda objekt efter originalitet, uppfinningshöjd, användbarhet, kvalitet osv. Bells förevisning lär vara omnämnd i kejsarens dagbok, dock inte som någon mer påtaglig succé.
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Professor Thomson, som redan 1876 var en högt respekterad vetenskapsman och 20 år senare
skulle bli än mer legendarisk under namnet lord Kelvin, blev uppenbart entusiastisk och när
han den 6 till 13 september i Glasgow var ordförande i den årliga konferensen med ”British
Association for the Advancement of
Science” lämnade han i ett inledningsanförande en livfull beskrivning av sitt
möte med Bells telefon på utställningen i
Philadelphia och hur han i Bells receiver
hörde sin kollega i domarkollegiet,
professor Watson, i andra änden av ledningen läsa tidningsnotiser. Thomsons
anförande på konferensen i Glasgow
hamnade redan den 15 september i tidskriften ”Engineering”. Den sannolikt
första svenska tidningsartikeln om
telefonen ("En telegraf som talar”,
publicerad i Dagens Nyheter den
30 september) är också baserad på
Thompsons anförande.

Den 22 december 1876 hade ”Engineering” en längre artikel om ”Bell´s articulating telephone”. De bilder på Bells uppfinning som där publicerades och som här återges, kan
vara bland de första som visades för en större allmänhet. Transmittern ser något
annorlunda ut än i andra tidiga avbildningar.

Men åter till Philadelphia. Den officiella listan över utmärkelser meddelades den 27 september
och upptog mer än fyra tätskrivna sidor i New York Times. Nedanstående är hämtat ur ett
särtryck över amerikanska pristagare som gavs ut i oktober.

Den kompletta listan över alla utmärkelser i grupp XXV kom ut i tryck först 1878. Jag
avslutar denna korta artikel med de lovord som jurygruppen, genom professor Thomson,
öste över Graham Bells telefon:
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Några källor till denna artikel:
[1] Klas Sondén, ”Ett kapitel i Sveriges Telefonväsendes utvecklingshistoria”, Nordisk Tidskrift för
vetenskap, konst och industri, 1892
[2] International Exhibition 1876, Official Catalogue, Complete in one volume, Philadelphia, 1876
[3] Engineering, Sept 15 sid 241-242 och Dec 22 sid 518-519. London 1876
[4] Report of the Forty-sixth meeting of British Association for the advancement of science held at
Glasgow in September 1876. London 1877
[5] List of awards made by the United States Centennial Commission to the American Exhibitors,
International Exhibition 1876 at Philadelphia, 1876
[6] United States Centennial Commission, International Exhibition 1876, Reports and awards,
Group XXV, 1878
[7] Scientific American. Åtskilliga nummer från 1876.

Rustan Gandvik



Anbudsförsäljning 2015
Senast STSF genomförde en anbudsförsäljning av föremål med anknytning till tele var i april
2012. På försäljningslistan fanns då 100 objekt. Totala försäljningsvärdet blev ca 18 tkr.
Styrelsen har nu beslutat att försöka genomföra en försäljning även under våren 2015. Du som
har objekt till försäljning inbjuds att för varje objekt skicka in en kortfattad beskrivning, gärna
en konditionsgradering (1-5), ett minimipris och bild.
Under förutsättning att det blir tillräckligt många objekt till salu går vi vidare och skickar ut
objektförteckning, anbudsformulär och regelverk bilagda till Phonetiken i medio mars 2015.
Bilder kommer att läggas upp på STSF-webben. Resultatet publiceras för deltagarna tämligen
omgående efter försäljningen i april och för övriga i Phonetiken i juni. Du som har objekt till
salu, hör av dig per e-post till rustan.gandvik@telia.com eller på annat sätt senast 2015-01-15.

Rustan Gandvik – försäljningskommissarie
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Det var då det … anno 1964
Till redaktionen kom det en kopia på ett 50 år gammalt brev daterat i maj 1964. Det var
Telestyrelsen som skrev Till K o n u n g e n angående lön enligt viss löneklass för en
befattningshavare vid Televerket. De två fullskrivna sidorna plus försättsblad inleddes
med följande rader:
Citat:
Såsom Telestyrelsen vid skilda tillfällen framhållit, föreligga stora svårigheter för Televerket
att rekrytera och i verkets tjänst bibehålla kvalificerad personal. Dessa svårigheter, vilka i
första hand beröra tillgodoseendet av verkets behov av kvalificerade tekniker, ha från år till år
vuxit sig allt större. Slut citat.
De fullskrivna sidorna behandlade arbetsområdet för befattningshavaren som hade en nyckelposition inom området och erbjudits anställning med högre lön i ett privat företag. Televerket
ville bibehålla befattningshavaren men resultatet kunde inte uppnås på annat sätt än genom att
vederbörande medgives åtnjuta lön enligt högre löneklass än enligt normalreglerna.
Brevet avslutas med en hemställan om att Kungl. Majt. måtte medgiva….. o.s.v. och
undertecknades enligt nedan av:
Underdånigst
Håkan Sterky (Generaldirektör för Televerket, red anm.)
Nils Roos (Personaldirektör för Televerket, red anm.)
Svaret kom snabbt. Redan den 4 juni 1964 skrevs svaret som anlände till K. Telestyrelsen den
15 juni 1964.
Med bifall till en av Telestyrelsen i skrivelse den 15 maj 1964 gjord … o.s.v.
Detta får jag, på nådig befallning, härigenom meddela. Stockholm den 4 juni 1964.
Sigurd Lindholm (Civilminister, red anm.)
En fantastisk byråkratisk tid! Skrivelse till Konungen från Televerkets generaldirektör för en
löneförhöjning utanför normala ramar för 50 år sedan. Det handlade om c:a 200 kr. Visserligen
i 1964 års penningvärde. Vokabulären med befattningshavare, bibehålla, åtnjuta, löneklass,
underdånigst, på nådig befallning, är väl ord som dagens ungdom aldrig sett eller hört. Som
sagt, det var andra tider då.

Henrik Lundin
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Fjärrtelefonins historia, del 1 – De första långa ledningarna
Vägen från de första trevande försöken med att knyta ihop lokala telenät fram till att världsomspännande fjärrtelefoni blev möjlig har både varit mödosam och långsam. Inget annat område
inom teletekniken har nämligen krävt så mycket tankemöda och nya tekniska innovationer som
fjärrtelefonin. Dessutom har lovande teknik i många fall visat sig leda in i återvändsgränder,
medan i andra fall tidigare oanvändbara lösningar har kunnat implementeras med framgång tack
vare nya uppfinningar. Undertecknad har för avsikt att i ett antal artiklar försöka belysa denna
spännande del av telefonins historia. Detta avsnitt handlar om fjärrtelefonins första tid då långa
förbindelser upprättades utan andra hjälpmedel än ledningarna (och telefonerna) själva.
I likhet med annan teleteknik var USA i princip pionjär även inom fjärrtelefonin. I övriga
världen var det egentligen bara ett handfull europeiska länder, däribland Sverige, som kunde
mäta sig med amerikanarna. Författaren har därför valt att stanna vid händelseförloppen i USA
och Europa. Liksom mycket annat inom teleteknikens historia är även fjärrtelefonin illa dokumenterad, varför undertecknad måste reservera sig mot att artiklarna kan sakna viktiga milstolpar i utvecklingskedjan. Dessutom har utforskandet av förhållandena i Europa försvårats av att
andrahandsuppgifter i stor utsträckning har måst användas av språkskäl. Dessa uppgifter är i
många fall ofullständiga och i vissa fall även uppenbart felaktiga.
Från första början var telefonins pionjärer intresserade av den nya uppfinningens räckvidd. Vid
den här tidpunkten saknades det dock tillräckliga kunskaper om både talströmmarnas natur
och deras fortplantning längs långa ledningar, varför frågan inte kunde behandlas teoretiskt.
Lyckligtvis hade man dock tillgång till telegrafledningar, som kunde användas för experiment.
Därigenom upptäcktes det tidigt att den gängse järntråden hade ganska hög dämpning, vilket i
klartext betyder att ljudstyrkan hos det återgivna talet försvagades tämligen snabbt med tilltagande ledningslängd. Än värre visade sig kablar vara – de var i princip oanvändbara för telefoni.
Redan långt före telefonens tillblivelse var det känt att koppar har långt bättre ledningsförmåga
än järn. Koppar är dock normalt alltför mjukt för att kunna användas till luftledningar. År 1877
utvecklade man en metod i USA genom vilken det blev möjligt att tillverka s.k. hårddragen
koppartråd. De första ledningarna av koppar sattes upp året efter i ett lokalt telefonnät i Bridgeport (Connecticut). Hårddragen koppartråd har i princip samma hållfasthet som järntråd, men
ungefär sex gånger bättre ledningsförmåga. Den sistnämnda faktorn är av avgörande betydelse
då man därigenom i ett enda slag kunde mångdubbla maximala samtalsdistansen. Som parentes
kan nämnas att den nya koppartråden kom till stor nytta även inom eltekniken.
En alternativ metod att höja dragstyrkan hos koppar är att densamma legeras med andra ämnen.
Två dylika legeringar, som användes flitigt i Europa under 1880- och 1890-talen, är fosfor- och
kiselbrons. Nackdelen med bronstråd är att ledningsförmågan inte är fullt så god som hos ren
koppar. Densamma kan dock ökas på bekostnad av hållfastheten och det är möjligt att tillverka
användbar tråd som har upp till ca 80 % ledningsförmåga relativt ren koppar. Denna skillnad
kan dock kompenseras med att tråddiametern ökas en aning, varför bronstråden vid behov
kunde göras likvärdig med koppartråd ur talöverföringssynpunkt.
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Hög draghållfasthet kan även uppnås genom att ståltråd kläs med ett kopparhölje. Första
försöket att tillverka bimetalltråd, som denna trådtyp kallas, gjordes redan 1860 i USA
genom att kopparband lindades och löddes kring en ståltråd. Metoden gav dock ett vanskligt resultat då det var praktiskt taget omöjligt att få lödfogen att bli helt tät, vilket är
nödvändigt för att rostangrepp på ståltråden inte ska uppkomma. Senare provades
elektroplätering för att åstadkomma kopparhöljet, men även denna metod misslyckades.
Först en bit in på 1900-talet lyckades man genom speciella metallurgiska metoder få
kopparn och stålet att binda till varandra och därmed bilda en helt fuktsäker fog.
Även de första telefonerna begränsade samtalsdistansen starkt. Magnettelefonerna hade nämligen en akilleshäl – de byggde på magnetisk induktion, vilket innebär att talströmmarna alstrades
enbart med ljudvågornas hjälp. Lösningen på problemet var att telefonerna försågs med en
mikrofon, hos vilken energin till talströmmarna levererades från ett batteri istället. Flera förslag
till mikrofonkonstruktioner utarbetades eller patenterades under åren 1877-78 av Berliner,
Blake, Edison, Hughes och Hunnings. Faktum är att Hunnings fick brittiskt patent på kolkornsmikrofonen redan 1878, men någon praktiskt användbar konstruktion tycks inte ha framkommit
förrän under 1880-talet.
Edisons mikrofon resulterade i de första kommersiellt tillverkade telefonerna av ”modern” typ
år 1878. Detta stora steg framåt togs inte av Bell Telephone Company (företaget genomgick
flera ombildningar inom loppet av några få år, men för tydlighetens skull används detta namn
även längre fram i texten), utan av uppstickaren Western Union Telegraph Company och dess
dotterbolag American Speaking Telephone Company. Bolagen agerade dock i strid mot Bells
patent och tvingades tämligen snart avträda sina intressen inom telefonbranschen.
De förbättrade telefonerna öppnade vägen för byggandet av de första långa telefonledningarna
och det intressanta är att flera dylika anlades redan 1878 i Kalifornien. Anledningen till deras
tillkomst var guldutvinning. Redan år 1848 upptäcktes guld i floderna, som avvattnar Sierra
Nevada, vilket året efter resulterade i den första av de amerikanska guldrusherna. Tämligen
snart vaskade guldgrävarna fram allt ytligt guld, varför man nödsakades att börja gräva ut
flodbäddarna för att komma åt den åtråvärda metallen.
Med tiden antog verksamheten alltmer industriella former och guldgrävarna ersattes av gruvföretag. Metoden som tillämpades vid den industriella utvinningen var att guldet spolades fram
ur sand- och grusavlagringarna med hjälp av vatten under högt tryck. Några pumpar användes
inte utan nödvändigt tryck åstadkoms genom att vattnet leddes genom långa rörledningar från
högt belägna vattenmagasin i Sierra Nevadas bergsmassiv. Rörledningarna hade längder i intervallet 15-80 km, varför det var mycket besvärligt att upprätta kommunikationer mellan vattenmagasinen och utvinningsplatserna.
Lösningen på problemet uppenbarade sig när de första ”moderna” telefonerna, som tillät samtal
över långa ledningar, kom ut på marknaden. De två största anläggningarna, som byggdes i
Kaliforniens gulddistrikt under 1878, omfattade närmare 100 km respektive 300 km ledning,
varav den sistnämnda i själva verket bestod av ett flertal grenledningar. Av allt att döma förekom
det inga telefonväxlar, utan telefonerna var direkt anslutna till ledningarna. Denna metod innebar
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mycket stora besparningar vid gles telefontrafik över stora avstånd, varför densamma senare
blev en populär lösning inom järnvägsdriften världen över. Tilläggas kan att allmänheten mot
avgift kunde telefonera via de flesta ”guldledningarna”.
Startpunkten för byggandet av publika telefonnät i USA kan dateras till 28/1 1878 när en telefonväxel i New Haven (Connecticut) invigdes officiellt. Densamma anses förövrigt vara
världens första växel för allmänt bruk. Därefter växte lokalnäten upp som svampar ur jorden i
alla hörn av landet. Till en början förefaller intresset för att förbinda näten med varandra ha varit
tämligen svalt. Men åtminstone i Kalifornien använde man dock befintliga telegrafledningar för
att skapa kontakt mellan telefonväxlarna i San Francisco, Oakland, San Jose och Sacramento.
1880 släppte förlamningen och förbindelseledningar började byggas i större skala och enbart
Bell Telephone Co. hade vid årets slut i grova tal omkring 1600 km mellanortsledningar.
Vid den här tidpunkten hade Bell Telephone Co. vässat klorna ordentligt och övertagit ledningen
inom teknikutvecklingen, vilken den skulle behålla framöver. Faktiskt till den milda grad att
man 1880 vågade ta det djärva beslutet att en telefonlinje mellan Boston och New York skulle
byggas. Men av försiktighetsskäl stannade man vid en betydligt kortare linje mellan Boston och
Providence, som ”bara” var drygt 70 km lång, och vilken togs i bruk året efter.
Försiktigheten visade sig verkligen vara befogad. Linjen byggdes nämligen i enkeltrådigt
utförande precis som andra dittills anlagda ledningar. Skillnaden var dock att fyra ledningar
samsades om samma stolpar över hela distansen och en obehaglig överraskning uppenbarade
sig när linjen var färdigbyggd – besvärande överhörning. Det var dock sedan tidigare känt att
telegrafledningar orsakade störningar i telefonledningar som sattes upp i samma stolplinje.
Inom telegrafin hade man redan tidigare gjort den upptäckten att induktionsstörningarna i samband med jordmagnetiska stormar i stort sett kunde undvikas om man hade tillgång till en andra
ledning, vilken kunde överta jordens roll som returledning. Inom telefonin provades denna
lösning i större skala i samband med att linjen mellan Boston och Providence öppnades för
kommersiell trafik i början av 1881. Försöken visade att man kunde reducera överhörningen och
störljuden om ledningarna gjordes dubbeltrådiga.
Parledningens fördelar tycks vid den här tidpunkten också ha varit kända i England då man
därstädes samma år uppfann en metod för att koppla ihop enkel- och dubbeltrådsledningar
medels transformatorer. Nästa år installerades dylika transformatorer på ledningar utgående
från Glasgow till Greenock, Paisley, Hamilton, Coatbridge och Edinburgh. Samma år provade
Televerket liknande transformatorer av egen konstruktion vid parledningsexperiment mellan
Stockholm och Åkersberga.
Det kom dock att dröja flera år innan användningen av parledningar blev allmän. Anledningen
till detta var att ledningarna blev dyrare att anlägga då det krävdes dubbla trådar. Dessutom
medförde de i sammanhanget nödvändiga transformatorerna, som var tämligen primitiva vid
den här tidpunkten, betydande energiförluster. Något behov av dubbelledningar fanns inte heller
så länge det räckte med en enda förbindelse i samma linje och densamma inte var utsatt för induktionsstörningar från telegraf- och elledningar. Faktum är att enkeltrådiga ledningar användes
långt in i 1900-talet i ödemarker där dessa förhållanden fortfarande var för handen.
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Även koppartrådens verkliga genombrott lät vänta på sig. Även här spelade ekonomin in då
koppar är väsentligt dyrare än järn. Dessutom hade utvecklingen av telefonapparaterna löst
dämpningsproblematiken hos järntrådsledningarna över de distanser som dittills hade överbryggats. Först år 1884 fick kopparn sitt slutgiltiga genombrott när den sedan tidigare planerade
linjen på distansen Boston–New York öppnades för allmän trafik och därmed visade kopparledningens potential att överbrygga stora avstånd. Linjen, som var försedd med en enda dubbeltrådig ledning, var den dittills längsta med sina ca 400 km. Tråddiametern uppgick förövrigt till
2,79 mm (det är brukligt att översätta utländska trådmått med två decimalers noggrannhet i
teleteknisk litteratur).
Nästa steg inom fjärrtelefonin togs när man vågade sig på vågstycket att bygga den första långa
omfångsrika linjen. Även detta skedde i USA, närmare bestämt under åren 1885-86 mellan New
York och Philadelphia. Linjen försågs med hela 12 parledningar av koppartråd. Projektet var
så krävande att Bell Telephone Co. måste grunda ett eget bolag för driften av fjärrledningarna,
vilket utmynnade i att American Telephone and Telegraph Company (AT & T) såg dagens ljus
1885. Bolaget blev sedermera hörnpelaren i koncernjätten som kallades för Bell System.
När linjen var färdig visade det sig att överhörningen var besvärande trots att ledningarna var
dubbeltrådiga. Efter flera månaders experimenterande lyckas man lösa överhörningsproblemet
genom att ledningarna transponerades, vilket innebär att trådarna inom ledningsparen byter plats
med varandra på bestämda avstånd. Metoden fick patentskydd i USA 1888.
Det intressanta i sammanhanget är att de kvarvarande överhörningsproblemen hos parledningar
redan var kända i Europa vid den här tidpunkten. Dessutom hade motmedel också redan utprovats. Faktum är att skruvning började tillämpas mycket tidigt i England och åtminstone en linje
i skruvat utförande, närmare bestämt mellan Liverpool och Manchester, fanns till redan 1882
(källan anger inte tidpunkten för dess tillblivelse). Televerket transponerade två parledningar
mellan Malmö och Lund år 1884, vilka hade anlagts året innan och som inte var helt tillfredställande ur överhörningssynpunkt. Men redan kring 1882 hade Rysselberghe, som utvecklade
ett tidigt system för samtidig telegrafering och telefonering, föreslagit både transponering och
induktionsfri tråduppläggning som ett medel mot överhörning hos dubbelledningar. Den sistnämnda metoden, som enbart kan tillämpas i begränsad skala, innebär att överhörningen
upphävs
genom att trådarna placeras på ett speciellt sätt i förhållande till varandra.
.
Det skulle dock dröja ytterligare flera år innan överhörningsfrågan kunde lösas slutgiltigt. T.ex.
kan nämnas att Televerket löste kvarvarande överhörningsproblem hos skruvade ledningar först
1897 och att transponeringstekniken behövde finputsas även efter sekelskiftet. Utvecklingen
inom detta område är egentligen värd en egen artikel. Författaren har dock i tidigare artiklar
beskrivit tekniken kring transponering, Televerkets äldre skruvningssätt och dess efterföljare
samt utförandet hos induktionsfria ledningar. Intresserade läsare hänvisas därför till nr. 1/2010,
2/2010 respektive 2/2011 av Phonetiken där dessa artiklar är publicerade.
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Trots de tidiga insatserna inom linjebyggnadstekniken i Europa tycks dock fjärrledningarnas
längder på denna kontinent varit tämligen blygsamma ända in i senare delen av 1880-talet. Som
exempel kan nämnas en dubbeltrådig ledning mellan Bryssel och Paris som togs i drift år 1886.
Längden uppgick till ”bara” 314 km och var vid den aktuella tidpunkten den längsta ledningen i
Europa för reguljär telefontrafik. Ledarmaterialet var förövrigt fosfor- och kiselbrons i Belgien
respektive Frankrike. Ett annat exempel är att så sent som 1888 en ca 360 km lång parledning
av 3 mm bronstråd driftsattes mellan Berlin och Breslau, vilken då var den dittills längsta i
Tyskland. Orsaken bör sökas i att de statliga telegrafförvaltningarna i många länder till en början
hämmade fjärrtelefonins utveckling, vilket som bekant inträffade i Sverige.
Fram till 1887 hade det i södra halvan av Sverige byggts ett tämligen stort antal förbindelseledningar, som i många fall bildade sammanhängande nätverk, av i huvudsak privata intressen och i
mindre omfattning av Televerket. Men ledningarna var dock av tämligen blygsam längd. T.ex.
hade Televerkets längsta ledning, som var entrådig, en längd på 127 km och utgick från Stockholm till Eskilstuna via Strängnäs. De första egentliga fjärrledningarna, som bekant kallades för
riksledningar, byggdes av Televerket mellan Stockholm och Göteborg under åren 1888-89.
Ledningarna var två till antalet och var byggda i parutförande av 2,5 mm respektive 3 mm
koppartråd. Ledningen med de klenare trådarna var avsedd för trafik till mellanliggande städer.
Trådarna lades upp i form av en fyrskruv, vilka var de första skruvade ledningarna i Sverige.
Efter att Göteborgslinjen var avklarad började Televerket anlägga ett sammanhängande
riksledningsnät. Den första längre linjen i detta omfattade två ledningar mellan Stockholm
och Malmö. De ca 600 km långa ledningarna öppnades för trafik i slutet av år 1890. Även här
använde man sig av 2,5 mm och 3 mm koppartråd, varav den förstnämnda sorten användes för
förbindelser till mellanliggande orter. Genom en ledning som byggdes från Örebro till norska
gränsen via Karlstad och Charlottenberg erhölls kontakt med norska telenätet 1893. Denna
ledning var Sveriges första internationella telefonförbindelse. År 1898 hade utbyggnaden
kommit så långt att riksnätet hade utsträckts till Luleå, varifrån förbindelse med Haparanda
kunde upprättas via en sedan tidigare existerande ledning. Ledningarna efter Norrlandskusten
tillät dock ännu inte samtal längre söderut än till Sundsvall.
Stärkta av goda erfarenheter under 1880-talets anläggande av allt längre fjärrledningar vågade
man sig mot decenniets slut utvidga samtalsdistanserna ytterligare genom att öka tråddiametern. Européerna återtog nu förlorad mark och tog initiativet till detta steg genom att en
ledning av 4,5 mm kiselbrons togs i bruk 1888 på sträckan Paris–Marseille med Lyon som
mellanstation. Distansen uppgick till ungefär 900 km och var vid öppnandet Europas längsta
telefonledning. USA förefaller först ha passerat 1000 km-gränsen och detta med råge dessutom.
År 1889 påbörjades byggandet av en ledning mellan New York och Chicago, vilken öppnades
för trafik år 1892. Ledningens längd var grovt räknat 1500 km (källmaterialet anger längden till
ca 900-950 mile) och hade ledare av 4,19 mm koppartråd. 1897 passerade amerikanarna även
2000 km-gränsen när de tog i bruk en ledning mellan New York och Omaha. Även på denna
sträcka var trådarna av 4,19 mm koppar.
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I Sverige kompletterades riksledningsnätet med 4,5 mm kopparledningar kring sekelskiftet för
att möjliggöra telefontrafik med övre Norrland samt kontinenten. De första grovtrådiga ledningarna fullbordades 1898 på sträckorna Stockholm–Göteborg samt Svinesund–Göteborg.
Den sistnämnda ledningen sammanknöts med en norsk dito till Oslo, som byggdes två år
tidigare. 1900 uppsattes 4,5 mm kopparledningar mellan Stockholm och Malmö samt mellan
Göteborg och Malmö. Utbyggnaden fullbordades 1902 när ledningar av 4,5 mm koppartråd
togs i bruk på distanserna Stockholm–Ånge–Luleå, som var 1242 km lång, samt Stockholm–
Sundsvall–Östersund–Storlien. Vid Storlien erhölls kontakt med norska telenätet via en ledning
till Trondheim. Nu var det i princip möjligt att ringa till alla delar av landet som hade telefonnät. Det bör dock ha varit si och så med hörbarheten vid de tillfällen då uppkopplingarna även
innefattade långa anslutande ledningar, som i många fall var av järntråd.
Före sekelskiftet kände man inte till någon praktisk användbar metod för att i nämnvärd grad
sänka den höga dämpning som kablar var behäftade med. Därför undvek man kabelsträckor i
fjärrledningarna så långt som möjligt. I de fall något längre kablar anlades var det uteslutande
fråga om sjökablar. T.ex. kan nämnas den 38 km långa sjökabeln över Engelska kanalen, som
utlades år 1889. Över denna öppnades en förbindelse mellan London och Paris påföljande år.
Senare tillkom en andra förbindelse mellan dessa städer via samma kabel. Totala ledningslängden mellan London och Paris uppgick till ”endast” 506 km, men trots detta uppgick tråddiametern till ca 4 mm på engelsk mark och hela 5 mm på franskt territorium. Anledningen till
detta slöseri med dyrbar koppar var av allt att döma påkallad av den relativt långa kabelsträckan.
Tilläggas kan att en telefonförbindelse upprättades mellan Sverige och Danmark 1893 genom att
två reservledare i en befintlig telegrafkabel över Öresund användes som dubbeltrådig telefonledning.
De långa fjärrledningarna av koppartråd blev mycket kostsamma att bygga. T.ex. hade anläggandet av 4,5 mm kopparledningen mellan Stockholm och Luleå kostat drygt en halv miljon kronor
i dåtida penningvärde. Ledningarna måste därför utnyttjas så effektivt som möjligt. Lösningen
på detta problem, som tillämpades världen över, var att en abonnent som önskade ringa ett
fjärrsamtal måste beställa detta i förväg och därefter vänta tills en ledning till destinationsorten
blev ledig. Ytterligare effektivitet uppnåddes genom att speciella växelbord för enbart fjärrsamtal utvecklades och att dessa betjänades av telefonister med särskild utbildning. Åtminstone i
Sverige använde man telegraf för att förmedla samtalsbeställningarna mellan telestationerna så
att förbindelserna kunde uppkopplas snabbare.
Mot slutet av 1890-talet hade utvecklingen på ledningsområdet kommit till vägs ände. Anledningen var att om man försöker minska ledningsdämpningen ytterligare genom att använda
grövre tråd än ca 5 mm börjar den s.k. strömförträngningen, även kallat skinneffekt, göra sig
starkt påmind. Fenomenet innebär att talströmmarna tenderar att följa ledarens yta, vilket
medför att ledningsmotståndet (för talfrekvens) inte minskar i samma proportion som trådens
genomskärningsarea ökar. Vinsterna i ökad samtalsdistans sker därför till priset av orimliga
utgifter för koppartråden. Som parentes kan nämnas att i England har det trots allt förekommit
kopparledningar med upptill 5,68 mm grova ledare.
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Fotot på vidstående sida visar en blanktrådslinje nära Sodankylä i Norra Finland, som är
fotograferad så sent som åren efter millennieskiftet. Observera transponeringsdonen med
vars hjälp de två översta parens branscher byter plats med varandra. Denna teknik att
komma till rätta med överhörningen användes i Finland och i många andra länder i stället
för skruvning. Bilden knyter an till denna artikel om fjärrtelefonins första år då långa
förbindelser enbart kunde åstadkommas med hjälp av blankledningar i koppar.
Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har följande litteratur kommit till
användning vid artikelns författande:
A History of Engineering and Science in the Bell System, The Early Years 1875-1925 (Bell
Telephone Laboratories 1975)
Bell Monograph 2520 (Crosstalk on Open-Wire Lines)
Bell Telephone Quarterly/Magazine, årgång 1925, 31, 32, 34 och 49-50 (vol. 28)
Electrical Communication, årgång 1948
Elektriciteten nyaste framsteg (G. R. Dahlander, 1888)
Elektriciteten och dess förnämsta tekniska tillämpningar... (G. R. Dahlander, 1882)
Svenska telegrafverket, historisk framställning, del I (Hans Heimbürger)
Telefoni, del I (E. Ekeberg)
Telegrafen-telefonen ur uppfinningarnas bok (Tekniska museet/Telemuseum, 1975)
Telephony – The Journal of the Telephone Industry, no. 15-18, vol. 129 (1945)
Teknisk bilaga till Kungliga Telegrafstyrelsens månadscirkulär, årgång 1895, 97 och 98 samt
1909 och 11
Tekniske meddelelser (norska televerket), årgång 1955
The Bell System Technical Journal, årgång 1936 och 58
Öfveringeniörens till Kongl. Telegrafstyrelsen afgifven berättelse... år 1883, 87, 88 och 90
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Ericsson mikrotelefon till Taxen (med tangent) samt hängande mikrotelefon typ RE 350 eller
RE 3000 eller liknande.
Henrik Lundin Tfn: 08 – 754 33 47 eller E-post: Henrik.R.Lundin@gmail.com
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Foto: Carl-Fredrik Enell

Två efterlysningar
Efterlysning 1: Vill minnas att jag i slutet av 1960-talet läste i en av Televerkets personaltidningar (kan ha varit Verket och Vi) att L.M. Ericsson protesterade mot namnet Cobra på
deras populära telefon Ericofon. Någon som kan ge tips om denna artikel?
Efterlysning 2: I föreningens bibliotek finns ett antal böcker som ingått i ett så kallat
”Resebibliotek”. Någon som vet hur detta användes inom Kungliga Telegrafverket?

Har du svar på någon av efterlysningarna så kontakta Redaktionen.

Henrik Lundin
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Bilden här nedan visar 2014 års version av NKs i Stockholm
traditionella julskyltning. Det är alltså inte STSFs styrelse i
möte med telefonkonferens.

Nr 1 av Phonetiken har manusstopp 22/2 och utgivningsdag 16/3 / Redaktionen

