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Här är några bilder från 
källaren till Kommu-
nikationsmuseet i Haag, 
som inte är öppen för all-
mänheten. men som nog 
går att besöka, om man 
förvarnar i tid.  
Museet är öppet för besök 
: 
Se 
 

http://www.denhaag.nl/en/
residents/to/Museum-for-
Communication.htm. 
 

för mer information 
 
Bengt Svensson 

Bilden visar en telefonstolpe några mil norr 
om Uleåborg med s.k. transponerade 
(korskopplade) ledningar, som jag 
fotograferade under en resa till Finland år 
1983. Lägg märke till de stora avstånden 
mellan de tre översta reglarna. De uppbär 
sex ledningspar för bärfrekvensdrift, som 
kan användas för 3- och 12-kanalssystem. 
Tillsammans med fysikaliska förbindelser 
kan upptill 96 telefonförbindelser överföras 
via dessa. Reglarna är förövrigt tillverkade 
av trä, vilka i Finland dominerade totalt 
över dito av järn. Tyvärr är den avbildade 
linjen inte bevarad åt eftervärlden. Fotot 
knyter an till min artikel om transponerade 
ledningar som finns att läsa i detta nummer. 
 
Raimo Kultala 

Fotograf: 
Andreas Hillergren 
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Välkomna till ett nytt nummer av 
Phonetiken. 

Thomas Söderblom har skrivit ytterligare en del i den 
uppskattade serien om telefonens historia i Sverige. 
Här finns alltså möjlighet att på ett trevligt sätt täppa 
till ytterligare några kunskapsluckor. 

Omslaget visar denna gång en s.k. kista av mellansta-
tionsmodell. Läs Thomas artikel så får du veta varför 
denna modell har kvalificerat sig för omslaget på 
Phonetiken. 

Även på sidan 12 är en illustration 
till artikeln, en pulpetapparat 
med induktor av 1882 års modell. 
Apparaterna på bilderna tillhör 
Thomas samling.

Ove 



Ordförande orerar

Inledningsvis vill jag tacka alla för förtroendet 
att verka som ordförande för styrelsen och att 
återigen få möjligheten att knyta nya kontakter 
och att få arbeta med frågor som ligger oss 
samlare nära hjärtat. Jag kunde dessvärre inte 
delta i årsmötet i Enköping eftersom jag 
tillbringade veckan i Skotska Highlands med 
en tur till några av mina favoritdestillerier: 
Oban, Talisker och Macallan. Men jag hade 
gärna deltagit i mötet och visningen av militär 
sambandsutrustning eftersom jag precis som 
vår nye kassör Nils-Erik har fått en gedigen 
militär sambandsutbildning på 1970-talet.

Jag är sedan 37 år anställd på Ericsson AB och har under åren avverkat systemen AKE, AXE 
och AXE-N men är nu verksam med CPP som är plattformen för Ericssons 3G (bl.a. RBS och 
RNC) och 4G (LTE) system. Mitt samlande började så sent som för 15 år sedan med en enkel 
apparat, en DE110, och var egentligen ett sidospår i mitt intresse för social- och kulturhistoria. 
Men irrvägar har ju inträffat fler än en gång, i alla fall för mig. Så nu har jag två rum med 
telefonapparater och växlar.

Irrvägar ja, de brukar man råka ut för på internet. Visste ni att majoriteten av LM Ericssons 
produktkataloger finns tillgängliga på http://www.ericssonhistory.com. Klicka på sources och 
sedan Product Catalogues. Nästa irrväg var ett telefonsamtal från en tidningsredaktör som 
undrade hur de kunde få utnyttja några av de telehistoriska fotona på www.flickr.com. 
Nu äger inte vår förening de rättigheterna utan jag hänvisade till Tekniska Museet som laddat 
upp ca 1000 telehistoriska foton. 

Knappa in http://www.flickr.com/photos/tekniskamuseet-telehistoriska/, välj collections och njut. 
Nu lyfter jag luren på min Ecophone (serienummer 102) och hoppas därmed ett tag framöver 
vara en av de nya krafterna som Henrik efterlyste i förra numret.

Tommy   
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Ny kassör i STSF.

Jag, som fått förtroendet att ta över styrelseposten som 
kassör efter Fredrik Roos, heter Nils-Erik Gustafsson och 
har arbetat med användbarhetsfrågor 
(“hur man åstadkommer produkter och system som är 
lätta och effektiva att använda”) på bl.a. ELLEMTEL och 
Ericsson efter att ha pluggat datateknik i Linköping. 
Efter åtta år som konsult ansvarar jag sedan i januari för 
Skatteverkets interna webb.

Jag har hela tiden föreläst och undervisat parallellt med 
mitt vanliga jobb, bl.a. på Designhögskolan i Umeå, 
där jag varit gästlärare sedan 1996. Mitt telefonsamlande har nog att göra med mitt intresse 
för användbarhet och design -- jag tycker det är spännande att det finns så många olika sätt att 
realisera en (mer eller mindre användbar) telefon, även om avståndet mellan användarens mun 
och öra förblir konstant. Att jag efter värnplikt och kadettskola varit sambandsadjutant på ett 
antal repövningar har nog också haft sin inverkan. Jag har ett antal fälttelefoner i samlingen 
förutom mer eller mindre ovanliga bordsapparater (och någon enstaka väggapparat). 
Favoriter är nog en lite udda “tax” som verkar vara tillverkad i USA (av Ericsson) och en bety-
dligt modernare tysk ArtLine Stratos (från 1992).

Nils-Erik

Hej.
Jag heter Hans Ekerås snart 55+ och vald som ersättare. Jag har varit medlem sedan 1995 med 
medlemsnummer nr 67, så man har ju varit med ett tag.
Telefoner har alltid sedan jag var liten knatte varit 
intressant. Telefonsamlingen är inte så stor men intresset 
desto större.
Bostadsorten är Landvetter, men inte vid flygplatsen som 
egentligen ligger i Härryda! Till vardags arbetar jag hos 
“Saab Technologies Electronic Defence System” med 
kommunikationssystem.
Min medverkan i styrelsen ser jag som viktigt för 
föreningen. Kan någon av oss medlemmar ta på oss ett 
uppdrag någon gång under medlemstiden så kan vi hålla 
liv i föreningen.

Hans Ekerås



5

Protokoll från STSF:s Årsmöte 2011
Plats: “TELESEUM”, nytt försvarshistoriskt telemuseum i Enköping
Tid:   Lördagen den 16:e april 2011

Årsmötesförhandlingarna föregicks av en presentation av dels det nya kommande Teleseum och 
dels den nya försvarsorganisationen med en svensk yrkesarmé som ersättare för tidigare värn-
pliktsarmé. Efter presentationen gjorde deltagarna en guidad tur på nuvarande telemuseum vars 
föremål skall ingå i Teleseum.

1. Årsmötesförhandlingarna öppnades av föreningens ordföranden Henrik Lundin.
2. Till mötesordförande valdes Henrik Lundin.
3. Till mötes-sekreterare valdes Leif Kindahl.
4. Till justeringsmän, vid behov fungerande som rösträknare, valdes Richard Noréll och  
 Ole Jacobsen.
5. Förteckning över de närvarande: Mats Andersson, Ulf Elfving, Hans Eriksson, 
 Terje Eriksson, Nils-Erik Gustafsson, Per Hedmark, Valdis Hofmark, Ole Jacobsen,   
 Allan Jakobsson, Leif Kindahl, Raimo Kultala, Lars Lindström, Henrik Lundin, 
 Gunnar Modig, Richard Noréll, Fredrik Roos, Ove Svensson, Magnus Thörnberg,   
 Tommy Widerlund, Jan Wirström.
6. Mötet ansåg stämman utlyst i enlighet med stadgarna (senast 3 veckor före mötet)
7. Dagordningen godkändes.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.
9. Revisorernas revisionsberättelse upplästes.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet beslutade om  
 ansvarsfrihet för styrelsens arbete.
11. Beslut om medlemsavgifter för föreningen för verksamhetsåret 2010. Styrelsen föreslog  
 oförändrad medlemsavgift (ordinarie årsavgift: 150 Kr, årsavgift för familjemedlemsskap:  
 170 Kr, årsavgift för bosatta utanför Sverige: 175 Kr, samt årsavgift för nyinträdande: 
 170 Kr). Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag
12. Val förrättades 
 a) Till ordförande för ett år valdes Tommy Sundgren.
 b) Till styrelseledamöter för två år valdes enligt valberedningens förslag: Nils-Erik 
 Gustafsson och Lars Lindström.
 c) Till styrelsesuppleanter för två år valdes enligt valberedningens förslag: Hans Ekerås  
 och  Kåre Wallman
 d) Till revisor för 2 år valdes enligt valberedningens förslag: Magnus Thörnberg
 e) Till revisorsuppleant för 1 år valdes enligt valberedningens förslag: Bengt Svensson
 f) Till ledamöter i valberedningen för ett år valdes Gunnar Modig och Richard Noréll och  
 till suppleant i valberedningen valdes Bert Rockenstedt.
13. Beslut om ersättning eller arvode till styrelseledamot eller föreningsmedlem. Styrelsens  
 förslag om 0 Kr. Mötet beslöt att bifalla styrelsens förslag.
14. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
 Inga ärenden.
15. Ärenden som enskild medlem inlämnat till styrelsen.
 Inga ärenden.
16. Övriga frågor.
 Frågades om föreningens monter vid Nostalgimuséet i Grängesberg. Frågan kunde 
 besvaras direkt, med att museet dels håller en låg profil för närvarande och dels att de  
 försäkringar som museet behöver ha för vår förenings apparater visat sig vara för mycket.  
 Därför ligger ärendet nere.
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 Frågades om Telemuseum i Stockholm. Frågan kunde besvaras direkt med att Telemuseum  
 är nerlagt och museets inventarier överförda till Tekniska museet i Stockholm. Ett rykte  
 har sagt att Ericssonrummet eventuellt skall monteras på annat håll. Vår förening är inte  
 berörd av detta.
17.   Ordförande förklarade årsmötet avslutat 
 Ett flertal tack till avgående styrelsemedlemmarna Henrik Lundin, Fredrik Roos och  
 Mats Andersson framfördes å föreningens, valberedningens och styrelsens vägnar för 
 deras engagemang i styrelsen, och överlämnades därvid diverse minnesgåvor.

 Efter årsmötesförhandlingarna serverades 
 uppskattad middag på regementets matsal.  
 Mötet avslutades med sedvanligt 
 bakluckeloppis.

 Leif Kindahl, mötessekr  
 Henrik Lundin, mötesordf
 Richard Noréll,  justeringsman 
 Ole Jacobsen,  justeringsman

Årsmötet i april 2011

En vacker dag i mitten av april avhölls årsmötet i Enköping. ”Sveriges närmaste stad” enligt stadens turist-
byrå. I varje fall en stad med otroligt många välskötta stadsträdgärdar. Kolla!    
I dag var vår värd Försvarsmaktens ”Ledningsregemente” beläget vid gamla Stockholmsvägen innan 
infarten till Enköping. Efter den traditionella macka + Kafe/öl/läsk från operakällarens catering så fick vi 
en bakgrund och  insikt i Ledningsregementets uppgift av Gert Granell och Roland Plan.  Därefter gav oss 
Jonas Eriksson en intressant beskrivning av hur det totalt nya intagningssystemet fungerar som gäller för 
det framtida yrkesvalet som militär. Ca. en månad tar inträdesproven och därefter vidtar tre månaders grun-
dutbildning som är lika för alla. Därpå börjar en sex månaders utbildning inom det fack som yrkessoldaten 
har valt. Därefter kan hon eller han välja fortsatt anställning, hela tiden med avtalsenlig lön som vilken som 
helst annan anställd. För oss som genomgått den obligatoriska värnpliktstiden  känns detta litet underligt. 
För undertecknad som förutom ett jättefint kamratskap + en utmärkt utbildning som fjärrskrivare också fick 
en god grundkondition undrar om inte många unga går miste om en erfarenhet? 
Nu var det dags för Anders Gustavsson att presentera det nya försvarshistoriska telemuseet ”Teleseum”. 
Besök måste förhandbokas eftersom det ligger inom regementets område. Och det är synd eftersom detta 
museum helt säkert skulle väcka intresse hos många (särskilt oss lite äldre). Museet är inte speciellt stort, 
men innehåller många olika utrustningar som många av oss som har  bakgrund från sin värnpliktstid vid 
signal-regementet känner igen, antingen när det låg i Uppsala eller i Solna. Och som många små museer ofta 
har, en entusiastisk liten skara av människor som med kunnighet och eget intresse visar alla detaljer. 
Nästa punkt var föreningens årsmötesförhandlingar. Protokollet framgår på annan plats i vår tidning. Allt 
förlöpte väl t.o.m. det fruktade nålsögat ”val av nya medlemmar” till styrelsen. De avgående styrelsemed-
lemmar Henrik, Fredrik och Mats avtackades trefaldigt med all rätt för sitt fina och engagerande arbete för 
föreningen under de senaste sex åren.
Nu var det dags för lördagsmiddagen som intogs tillsammans med de ”helg-jourhavande” militärerna på 
regementet. Efter avslutad måltid fick vi också bese regementets tjusiga festlokaler med gamla fanor, tavlor 
mm.
Dagens avslutning var som traditionen bjuder: Bakluckeloppisen på en grusplan allt enligt ett av styrelsen 
förutbeställt vackert och skönt väder, vilket vi alla härmed tackar för!

                                                                                                  Ole J
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Mot framtiden med induktion

Redan den amerikanske pionjären Thomas Watson insåg att man behövde ett bra sätt att påkalla 
uppmärksamheten när man via telefon ville komma i kontakt med sin motpart.

Så länge det bara rörde sig om magnettelefoner var problemet inte så stort. Det räckte med att 
ropa i luren, brutalt knacka med en penna mot membranet eller signalera med en därtill särskilt 
avsedd trumpet. Apparaterna var ju ändå ständigt uppkopplade mot varandra och någon ström-
källa behövdes inte

Men som vi har sett övertrumfades dessa metoder snabbt av en teknik lånad från traditionella 
ringledningar. Metoden att ringa på sitt tjänstefolk, eller att ringa på någons port, med hjälp av 
elektriska ringklockor hade tillämpats redan före telefonins tid. Klockorna gav en ljudlig signal 
som kunde höras även i ett större hus eller ett företags lokaler.

Fabriker världen över, och såväl LM Ericsson som Öller & Co, tillverkade sedan tidigare ring-
ledningsmaterial.

Problemet med en sådan anläggning var dock att den krävde ett batteri och dessa bestod vid 
denna tid av svårskötta öppna glaskärl fyllda med kemikalier.

Att kombinera de smidiga och självförsörjande magnettelefonerna med något som krävde klud-
diga batterier föreföll därför inte som ett framsteg.

En amerikansk idé
Watsons egen lösning blev att kopiera ett slags generator från en märklig apparat han hade till-
gång till. Det var “The improved patent magneto electric machine” avsedd för att bota nervösa 
sjukdomar medelst elektricitet.

Istället för att tillföra patienten påstått hälsosamma strömstötar kunde nu istället Watson få en 
ringklocka att signalera genom att veva på den därtill avsedda induktorn.

Genom att varje apparat nu fick två magnettelefoner för att tala i, respektive höra i, en ring-
klocka och en induktor kunde man alltså telefonera obegränsat utan att tillföra någon annan 
strömkälla.

Strax därpå uppfann amerikanen Roosevelt klykan, dvs. en krok vari man hängde stampen 
och som automatiskt bröt mellan ringläge och samtalsläge. Därmed kunde man även smidigt 
använda samma ledning för de båda funktionerna.

Likväl dök batteriproblemet upp igen när man strax därpå ville förbättra ljudkvalitén genom att 
ersätta den ena stampen med en Blake-mikrofon. Denna krävde oåterkalleligen en permanent 
strömförsörjning och glasbatteriet blev nu ett måste i alla fall.

De amerikanska telefontillverkarna med Charles Williams jr i spetsen valde dock att behålla 
induktorn eftersom den begränsade behovet av batterier till ett per apparat och att den visade sig 
fungera bra för sitt syfte även på långa avstånd.

Dessa uppfinningar och denna utveckling skedde redan under åren 1877-1878 och kom att sätta 
en standard i stora delar av världen.

Hemma i Sverige stod de lokala telefonföreningarna inför ett svårt val. I Stockholm hade redan 
det sk Bellbolaget segrat. De hade byggt ett nät som bevisligen fungerade bra och de kunde 
erbjuda just dessa amerikanska apparater av dokumenterat god kvalité.
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Samtidigt hade det utländska bolaget något av en monopolstämpel över sig redan från början. 
Bolagets priser upplevdes dessutom som höga och deras uppträdande som stöddigt. 

Något som säkert också var viktigt var att bolaget per definition inte var svenskt och vid denna 
tid var nationalismen utbredd. Det gällde att i första hand gynna inhemsk tillverkning i alla sammanhang.

Fabrikens vägval

Ericsson började som vi har sett med att tillverka magnettelefoner 
enligt kända tyska modeller. Han gjorde inga egentliga försök att 
skilja sig från dem vad gäller apparaternas utformning och vidgick 
även öppet att det rörde sig om rena kopior.

När det så blev dags för att grunda det första telefonnätet i Stockholm 
1880 hade Lars-Magnus verkstad ingenting att erbjuda. Man får dock 
utgå ifrån att han med tekniskt intresse iakttog de första kompletta 
apparaterna som kom till Stockholm från Amerika.

Rent tillverkningsmässigt kunde det inte vara så mycket svårare att 
kopiera den nya amerikanska utrustningen jämfört med de tyska 
magnettelefonerna. Vissa delar, t ex Blake-mikrofonen, fick dock snabbt patentskydd.

Problemet var nog snarare projektets omfattning. Ett komplett nät med apparater och utrustning 
för en centralstation krävde betydligt fler komponenter i serieproduktion och induktorn var i sig 
relativt komplex.

Varför Ericsson i detta läge valde bort induktorn har inte gått att fastställa. Förmodligen var det 
nog mest för att det var betydligt enklare i den situation han och hans företag befann sig i och 
att han till på köpet kunde göra sina apparater smäckrare. Jämfört med amerikanerna så var ju 
firman dessutom ute i grevens tid.

Frågan om han själv förstod att den linje han därmed valde bara skulle bli ett stickspår - som 
senare skulle kräva en kursändring - eller han själv inte trodde på induktorn vid denna tid har 
inte gått att fastställa.

I själva verket visar till ex de sakkunnigas bedömning i såväl Gävle som Örebro och hans galva-
niska apparaters strykande åtgång att det i så fall var många andra som heller inte begrep bättre.

Det kan också noteras att man i vissa andra länder, till ex Frankrike, kom att behålla galvani-
ska system i en betydligt större utsträckning än i Sverige så utvecklingen i sig var långt ifrån 
given vid denna tid.

Sanningens minut
På våren 1882 tycks emellertid sanningen ha börjat gå upp för Lars-Magnus själv. Bellbolagets  
tre-lådors-apparater hade vunnit kampen i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Göteborg, Malmö, 
Landskrona och Sundsvall medan hans egna galvaniska kommit att  etableras i några mindre  
städer. En viss export var även igång till Finland och motsvarande norska småstäder.

Söderberg var nu helt ute ur bild och deras yrkesrelation i praktiken kommen till ett slut förmod-
ligen till bådas lättnad. I turbulensen efter det misslyckade samarbetet grundade Carl till råga på 
allt Elektrisk Byrå i Kristiania.

Men den pulpetmodell som den norske kverulanten mer eller mindre tjatat fram var nu något 
av en succé. Den upplevdes som vackrare än kistorna och var snarare billigare än dyrare att 
tillverka.
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Även den stiliga lilla bordstelefonen som kommit till under hösten 1881 efter Paris utställningen 
var beundrad av dem som upplevde ett behov av den och Örebroarna valde att beställa av båda 
sorter. De tog hellre arbetet med att snickra egna batterilådor. Ändå var det kistan som alltjämt var 
firmans bas-modell.

Men det galvaniska systemet i sig upplevdes som alltmer osäkert på längre linjer. Särskilt där man 
hade behov av mellanstationsapparater. I vart fall tycks detta ha varit den officiella motiveringen 
till att Ericsson kom att överge den gamla utvecklingslinjen.

I Norrköping växte telefonföreningen oavbrutet och den 24 april 1882 levererade Ericsson 
ytterligare en växelapparat för 50 linjer. Det var för övrigt till Norrköping som den allra första 
skenväxeln hade levererats ett knappt år tidigare och man kallade dessa för Gilliandsbord efter 
den amerikanska firma som utvecklat dem. 

Men vid detta senare tillfälle kompletterades anläggningen för första gången med en lös induktor. 
Kanske för att vännen i Norrköping, ingenjören J H Lindén, skulle agera testpilot. Firman hade 
fått de första 25 apparatinduktorerna färdiga så sent som den 6 samma månad och det sägs ha 
varit Fredrik Brunskog som gjorde själva modellen.

Uppenbarligen utföll dessa experiment i så fall till belåtenhet för den första induktorn följdes strax 
av fler och fr o m den 3 juni 1882 började man även utleverera telefonapparater försedda med 
induktor eller som det också kom att kallas, magnetiskt ringverk.

Enklast var att montera induktorn på den övre batterihyllan i en vanlig skåpmodell och premiär-
apparaterna med induktor var mycket riktigt sådana för mellanstation. 

Jätten vaknar

Symtomatiskt nog beställdes de tre första apparaterna av Telegrafverket och de levererades just 
den 3 juni 1882 för att följas av flera samma månad. Verket hade först i slutet av april samma år 
gjort sina första inköp av telefoner från Ericsson då firman tilläts leverera sex vanliga kistor för 
mellanstation och det är möjligt att myndigheten nu agerade efter en förutbestämd, eller i vart fall 
följdriktig, strategi. 

Till en början hade även verkets ledning tillhört dem som inte förstått att framtiden låg i telefonins 
händer men redan på våren 1881 ropade styrelsen yrvaket på hjälp från sin ägare. 

Vis av vad som hade hänt i t ex Stockholm, Gävle och Norrköping förutsåg man nu att snart sagt 
alla städer skulle få sina egna telefonnät och att dessa skulle kopplas samman på ett för telegram-
trafiken förlustbringande sätt. Staten borde i tid ta hand om telefonnätens vidare utsträckning och 
samordna dem med telegrafnätet. Tillråga på allt så besannades de gjorda farhågorna snabbt i 
verkets bokföring på de orter där telefonnät etablerades.

Kungl. Maj:t gav nu myndigheten tillåtelse att även anlägga telefonlinjer och telefonnät för att, 
som det i början motiverades, gynna telegramtrafiken.

Svenska statens spirande ambition blev emellertid nu att i praktiken gradvis lägga under sig de 
privata telefonföreningarna och att successivt skapa det riksomfattande telenät som långt senare 
kom att kallas Rikstelefon. I vart fall var det dithän de mest makthungriga entusiasterna på Tele-
grafverket ville föra utvecklingen. 

Dessa tankar var emellertid politisk dynamit i den dåtida offentliga debatten där långt ifrån alla 
delade uppfattningen om telefonins framtid och behovet av statlig inblandning. Att bygga upp ett 
rikstelefonnät krävde givetvis enorma resurser av skattemedel och man kunde vid denna tid med 
visst fog betvivla att det skulle bli lönsamt.
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Monopoltanken skulle naturligtvis gynna en växande byråkrati på verket men inte lika säkert 
den skattetyngda allmänheten – särskilt inte de medborgare som aldrig känt något behov av 
nymodigheterna överhuvudtaget och idéerna väckte starkt motstånd hos politiker och opinions-
bildare.

För tankens förespråkare gällde det således att börja smygande i en relativt liten, men likväl 
växande, skala. På allvar skulle de först nå sina mål under generaldirektören Storkenfelts smått 
överenergiska ledning på 1890-talet men som vanligt har alla storstilade projekt varit barn i 
början.

Staten hade genom myndigheten hållit telegrafbyggmästare Öllers verkstad under armarna un-
der lång tid. Kanske var det för att många av verkets egna representanter råkade vara utbildade 
av pionjären själv. Men nu var i alla fall Henrik Öller till åren kommen, han hade inget komplett 
telefonsystem att erbjuda och det stundade nya tider.

Man behövde dessutom apparater som var lämpade för längre linjer och i tidens anda skulle 
tillverkningen naturligtvis vara svensk. 

Att rida på björnen

På våren 1882 var Telegrafverkets engagerade komna så långt att man började bygga de anslut-
ningslinjer till telegrafstationerna som man dessförinnan, och i enlighet med statens godkän-
nande annonserat om. Affärsidén var att rika företag, eller i något fall enskilda privatpersoner, 
skulle ges möjlighet att avsända och ta emot telegrammen telefonledes. Det gick också bra för 
flera abonnenter att dela på en sådan ledning och som en extra bonus kunde dessa i så fall även 
ringa till varandra inbördes.

Resultatet var numerärt något av en flop men allting har ju som sagt en början och det var 
apparaterna för denna satsning som man nu beställde från L.M. Ericsson.

Men tyvärr var det nog så att de vanliga standardapparater för mellanstation man först fick 
från Lars Magnus firma inte räckte till. I vart fall inte i jämförelse med de amerikanska induk-
tor-telefoner som verkets personal tidigare arbetat med.

Telegrafverket byggde ett eget litet nät mellan de statliga förvaltningarna i Stockholm. Både 
i det nätet och i t ex Malmö-nätet, som staten något senare övertog, arbetade man med Bell-
telefoner.

På myndigheten tjänstgjorde C. A. Nyström som vid denna tidpunkt var chef för styrelsens 
”Tekniska Byrå”. Precis som Ericsson var han upplärd av instrumentmakaren Henrik Öller och 
de båda synes även ha varit personliga vänner.  

I det kungliga verkets egna annaler hävdas att Nyströms avdelning utarbetade och gav Ericsson 
särskilda ledningscheman för de telefoner man vid denna tidpunkt beställde. Det sägs att det 
handlade om principen för mellanstation. 

Men eftersom firman redan sedan ett år tillbaka tillverkade sådana kan det i själva verket ha rört 
sig om, eller i vart fall inkluderat, principen för induktionsringning. Varför skulle kunden annars 
redan från början och med rekommendationer från sin egen ingenjörsavdelning få en ditintills 
helt okänd och oprövad apparat som sitt förstahandsalternativ? 
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Lars-Magnus Ericsson själv var i vart fall säkert djupt medveten om att det var just tack vare 
vännerna på Telegraf¬verket som hans föregångare, läromästare och tidigare chef kunnat klara 
sig ekonomiskt i konkurrensen med de utländska fabrikaten.

Om en sådan kund  - ”den stora björnen” - nu efterfrågade en apparat efter egna kopplingss-
cheman - med eller utan induktor - var beslutet givet för varje näringsidkare; att så långt det 
överhuvudtaget var möjligt uppfylla beställarens önskemål.

Samtidigt kunde andra gamla kunder som J H Lindén, C.E. Nilsson och Nordfors i Åbo 
förutsättningslöst prova på nyheten.

Den riktiga pulpeten

Principen med induktionsringning var alltså framtiden – inte minst eftersom linjerna tenderade 
att bli längre och längre - men den segern kunde kanske likväl inte vinnas i kombination med ett 
omodernt yttre. 

Firmans basmodell var fortfarande den kantiga kistan men ursprungstypens dagar var nu 
räknade. Förutom varianten för mellanstation kom bara ca 45 kistor totalt att levereras med 
original induktor. Och det skedde just under sommarmånaderna 1882.

Med erfarenhet av Söderbergs framtjatade galvaniska pulpet tycks nämligen Ericsson vid denna 
tid ha dragit ytterligare slutsatser.

Pulpeten var populär och, till skillnad från kistan, smäcker något som Ericsson mer eller mindre 
uttryckligen alltid eftersträvade. 

Precis som när liljan växte fram fanns nu ett antal komponenter som han var tvungen att sam-
manfoga på ett så ändamålsenligt och smakfullt sätt som möjligt för att driva utvecklingen 
framåt.

Problemet var i första hand batteriet som inte gick att undvika. Hela poängen med kistformen 
var ju att dessa skulle kunna integreras. Nu kunde han visserligen ersätta det ena batteriet med 
induktorn men det andra fanns likväl kvar.

Lösningen blev den pulpetmodell som vi alla känner till. Batteriet placerades längst ner men 
doldes bakom en förhållandevis smäcker plåtkåpa. Kåpan kunde sedan lackeras och dekoreras 
med dekalkomanier. Det var en ytbehandlingsmetod som redan hade fungerat bra för både liljan 
och Öllers symaskiner.

Induktorn kunde därefter placeras under pulpetlocket som på så sätt fyllde såväl sin egen funk-
tion som behovet att av dölja själva mekaniken. Ringklockor och mikrofon placerades därefter 
väl synliga ovanför i enlighet med skelettprincipen.

Det figursågade bakstycket utnyttjades maximalt även rent utrymmesmässigt med uttag för 
batteriet, ringklockans spolar, kopplingsanordningar mm. På ett helt annat sätt än tidigare blev 
telefonens yttre nu en kombination av ädelträ, polerad mässing, förnickling och stilfull dekal-
prydd lackering.

Produktionen organiseras
Redan i augusti 1882 sätts de båda snickerifirmorna Holmgren och Malm i arbete för att till-
verka trästommarna. Wahlström & Cederholm lackerar plåtkåporna och det vanliga stallet av 
hantverkare tillverkar spiralmikrofoner, hörtelefoner, klykor och läderklädslar.
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De första telefonerna av ”82:ans” modell levererades ut från fabriken den 24 augusti 1882 till 
linjebyggaren och stamkunden C.E. Nilsson. Därefter skulle det gå fort. Så tidigt som i oktober 
samma år var en majoritet av de utlevererade apparaterna av den nya modellen och kistornas 
dagar var nu definitivt räknade.

Den 3 februari 1883 heter det i ett brev att: ”Under en längre tid hafva våra nyaste telefon-
apparater med magnetiskt ringverk gifvits allmänt företräde framför de äldre med galvaniskt 
ringverk, och vi anse detta i sin ordning.”

Och bara tio dagar senare är formuleringen än skarpare: ”Det förvånar oss mycket att ni ännu 
har qvar af den äldre sortens telefonapparater och ännu mer, att ni tills nu tyckes varit obekant 
om att vi redan en längre tid tillverkat apparater med magnetiskt ringverk.”

Därefter skulle teknikskiftet till en annan kund förklaras sålunda att; 

”Här finnes visserligen Telefonapparater af äldre modell, i skåpform, med galvaniskt ringverk 
som vi sälja till 65 kr per stycket. Men redan ¼ mil är väl stort afstånd för att signalerna skola 
gå fram med säkerhet. Den större batterikostnad som alltid är oskiljaktlig de galv. apparaterna 
gör ock, att dessa, efter några år ställa sig lika dyra som våra nyaste telefonapparater med 
magnetiskt ringverk. De lämpa sig icke heller väl i förening med sistnämnda sorts apparater, 
hvarföre vi ej kunna tillråda att taga sådana. Talet hörs nog eljest lika väl som i de nyare.” 

I Ericssons korrespondens under de närmast följande åren 
framskymtar sedan alla de kunder som redan hade förköpt 
sig på de gamla apparaterna, deras förlägenhet och firmans 
smått självklara vägran att byta in gammalt mot nytt. Till 
nöds kunde man tillverka galvaniska kistor på beställning 
eller förmedla några begagnade telefoner för en stamkunds 
räkning men helst ville man bara leverera det nya och ansett 
bästa. Allt förlegat hörde oförblommerat skrotlådan till.

82:ans modell

Den traditionella Ericssonska pulpetapparaten, som nu 
hade sett dagens ljus, kan utseendemässigt definieras som 
ett slags blandning mellan en mindre stilmöbel och en 
modern skelettkonstruktion. En design som sammantaget, 
och vad gäller i vart fall just telefoner, då måste anses ha 
varit en nyhet och som därefter, med mindre variationer, 
skulle stå sig under näst intill 40 år.

Naturligtvis kan man inte frånta Lars Magnus Ericsson 
den personliga äran av att ha skapat den så betydelsefulla 
telefonmodellen men likväl var den en produkt av 
amerikanska uppfinningar, Söderbergs idéer, nya kunders krav, anställdas prestationer, tidsandan 
och samtliga de erfarenheter som den unga firman ditintills hade gjort på sin marknad. 

I stort sett helt utan egna uppfinningar hade alltså Ericsson, precis som de flesta andra duktiga 
entreprenörer, en förmåga att lyssna på viktiga kunders förslag och att oblygt göra såväl deras 
som konkurrenternas idéer till sina egna. 
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Samtidigt förmådde han att redan från början spänna såväl anställdas som underleverantörernas 
flitiga hästar framför vagnen och att därur utkristallisera ett praktiskt och affärsmässigt gångbart 
resultat.

Produkterna skulle med smäcker elegans fylla en funktion, utgöra en lösning på kundens behov, 
industriellt gå att tillverka men framför allt gå att sälja.

Även i vår tid förfasar vi oss över produkters korta livslängd och tillverkares ständiga önskan att 
förföra oss med det mest moderna, det bästa och helst det dyraste samtidigt som det vi på samma 
sätt pådyvlades igår förkastas.

Lars Magnus Ericsson var framförallt, och till skillnad från Öller, en förslagen företagsledare, 
affärsman och industrialist. Vare sig han eller Bell uppfann telefonen men vad spelar det för roll 
när de förverkligade och sålde den?

Teknikskiftet ur ett samlarperspektiv

För oss som samlare kan man förstås dra en del slutsatser av den ovanstående skildringen. 
Tidigare har det rått en osäkerhet om när och hur principen om induktionsringning kom att 
användas i LME:s produktion.

Vi vet nu att det inte kan existera någon apparat med original induktor äldre än juni 1882.

Med andra ord är till ex de s.k. Gävleapparater som har induktor och som har betraktats som ett 
slags urtelefoner i själva verket ombyggda senare. Det var en process som jag förhoppningsvis 
skall kunna återkomma till och då närmare beskriva.

Apparatnumreringen som började i maj 1882 med nr 2000 kan i detta fall utgöra ett slags 
skiljelinje. Det finns med andra ord inga ”original” onumrerade induktionsapparater, vare sig 
som kistor eller 82:or och den senare modellen utlevererades först fr o m augusti samma år.

Ett intressant förhållande är att det däremot finns kistor med en numrering så sen som 1885 trots 
att produktionen i praktiken, och till största delen, upphörde vid årsskiftet 1882-1883. 

Detta beror dock på ett undantag. Ericsson lyckades inte få fram en tillfredställande mellansta-
tionsapparat enligt 82:ans koncept förrän på sommaren 1885 även om dito försök tycks ha 
förekommit 1883. Som vi alla känner till innehåller ju dessa en relativt utrymmeskrävande och 
komplex extra mekanism och man får anta att det krävdes mycket huvudbry för att få plats med 
den också i det redan perforerade och hårt utnyttjade bakstycket.

Hur som helst så hänvisades mellanstationskunder under perioden 1882-1885 till den gamla 
mellanstationsmodellen i skåpform fast med original induktor. Apparaterna var med andra ord 
moderna rent tekniskt fast producerades under tre år med en omodern design. Det kan också 
förklara varför relativt många av dessa finns bevarade idag.

82:an kom som vi vet senare att genomgå smärre förändringar i form av t ex mikrofonbyte för 
att slutligen ersättas av den s.k. 88:an och jag hoppas att i kommande artiklar kunna redogöra 
närmare för och datera även dessa teknik- och designskiften.

Lika roligt för oss nördar som ointressant för snart sagt alla andra.

Tomas Söderblom 
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Nyheter från TT
Tidningarnas Telegrambyrå bildades 1921 och började sända nyheter i radio 1925. TT låg då vid 
Klara västra Kyrkogata nära Tegelbacken i Stockholm. När Hötorgscity började färdig-ställas 
flyttade verksamheten 1959 till höghuset närmast Konserthuset där man disponerade de översta 
våningarna. Högst upp fanns radioredaktionen med en strålande utsikt över norra delen av 
staden. Chef var den legendariske Uno Stenholm, en av landets mest kända röster.  
Samma år inrättades en ny telefontjänst som fick namnet TT-nytt och som kunde nås på ett eget 
riktnummer 0710. Anledningen var att nyhetssändningarna var få vid den här tiden, och att man 
ville ge allmänheten möjlighet att få färska nyheter dygnet runt. Dessutom ville man få igång 
tjänsten i god tid innan olympiaden i Rom 1960 som förväntades väcka alla sport-intresserades 
intresse.
Det fanns ett ekonomiskt intresse i tjänsten eftersom riktnumret 0710 gav möjlighet till uppre-
pad räkning i likhet med vad som tillämpades på alla riktnummer vid den här tiden. Taxeinkom-
sterna delades mellan Televerket och TT, veterligen första gången ett sådant system tillämpats.
Det gick dessvärre endast att nå nyhetstjänsten från stockholmsområdet, d v s 07-och 08-områ-
det på grund av trafiktekniska begränsningar, senare sattes anläggningar i Göteborg och Malmö 
i drift som sköttes av respektive lokalredaktion.
Den första utrustningen bestod av två talmaskiner som växelvis sände nyheterna på ledning från 
radioredaktionen till Landsstationen på Jakobsbergsgatan 22 i kvarteret Jericho, ett stenkast 
bort där reläutrustning sedan distribuerade ljudet till påringande. Som mest kunde 150 kunder 
betjänas samtidigt.
Talmaskinerna var av fabrikat Assman, ett namn som inom parentes inte var så gångbart i 
engelsktalande länder! De såg ut som en grammofon för LP-skivor, skivan hade en diameter 
på 30 cm och ett cirkulärt spår utifrån och in på båda sidorna och spelades av med en picku-
parm. Skivspåret var belagt med ett magnetiskt skikt och pickupnålen var ersatt av ett litet platt 
tonhuvud, speltiden uppgick till 7,5 minut per sida. Det hela var alltså en sorts bandspelare 
korsad med skivspelare. När ett nyhetsmeddelande var slut fördes pickuparmen tillbaka till 
utgångsläget och meddelandet startade på nytt. Då en ny inspelning skulle göras fick man först 
radera den gamla på manuell väg genom att en magnetstav fördes radiellt över skivan, detta till 
skillnad från en vanlig bandspelare som ju har ett radérhuvud före in-/avspelningshuvudet.
Skivan utsattes för slitage och fick bytas ut efter viss tid liksom även tonhuvudet. Det senare satt 
fast i tonarmen med en enkel skruv och kunde lätt lossas utan verktyg. Tyvärr krånglade maski-
nerna rätt ofta och personal från företaget som levererat dessa kunde inte alltid rycka ut med 
kort varsel vilket medförde en hel del driftstopp. Någon gång hände det också att städpersonalen 
lånade maskinernas vägguttag till dammsugare utan att veta vad de ställde till med. Radioreda-
ktionens personal var inte så kunniga på det tekniska området så de upptäckte inte vad som var 
fel utan larmade Televerket. I sådana fall tog promenaden till TT längre tid än felavhjälpningen!

Trafiken till 0710 mättes kontinuerligt, inte bara för inkomstfördelningens skull, utan även för 
att personalen på redaktionen skulle kunna se trafikintensiteten och därmed kunna få en up-
pfattning om hur ofta man skulle spela in nya meddelanden. Detta senare presenterades på en 
skrivare placerad på redaktionen. Mycket trafik betydde kortare meddelande och högre trafikav-
verkning. När 0710 blivit allmänt känt kunde man på skrivaren tydligt se hur större händelser 
påverkade trafiken. Tyvärr påverkade dessa trafiktoppar övrig trafik till 07-området i hög grad så 
att det stundtals blev mer eller mindre omöjligt att ringa till Stockholms krans-kommuner. 
Några extrema trafiktoppar från början av 60-talet kan nämnas: Juri Gagarins rymdfärd 12 april 
1961, Dag Hammarskölds död i flygolycka 17 september 1961, Cubakrisen hösten 1962 samt 
mordet på John Kennedy 22 november 1963.
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Efter några år blev det aktuellt att ersätta Assman-maskinerna, dels på grund av en ökande fel-
frekvens och dels en önskan att kunna göra längre inspelningar än 7,5 minuter vid exempelvis 
lågtrafik. Den nya utrustningen konstruerades av Håkan Lundgren på Televerkets Centralför-
valtning och placerades på den tidigare nämnda Landsstationen vid Jakobsbergs-gatan 22. På 
radioredaktionen fick man en fjärrkontrollåda med mikrofon och högtalare inne i radiostudion. 
En fördel med detta arrangemang var anläggningen blev oberoende av ström-avbrott efter-
som både nät- och stationsspänning var avbrottsfri i kvarteret Jericho. Den nya utrustningen 
sattes i drift 1962 ungefär samtidigt som Kaj Karlholm började på radioredak-tionen. Han kom 
tämligen direkt från piratradiostationen Radio Nord som hade tvingats lägga ned verksamheten 
sista juni. Kaj blev liksom Stenholm en av Sveriges mest kända röster, han använde till och med 
rösten som legitimation.
För ljudet svarade nu fyra små bandspelare som parvis spelade upp nyhetsmeddelandena: då den 
ena spelat klart kopplades den andra in och den första spolade tillbaka bandet för att därefter stå 
redo för nästa uppspelning. Vid ny inspelning kördes de båda andra bandspelarna parallellt och 
växlades sedan över i driftläge vid första paus i utgående meddelande.
Tyvärr blev den nya utrustningen inte så lyckad, främst beroende på bandspelarna. De var 
tillverkade av LM Ericsson och användes vanligen för utbildningsändamål och var inte alls 
avsedda för kontinuerlig drift. De hade endast en motor, i likhet med nästan alla bandspelare 
för amatörbruk,  vilket innebar att mekaniken blev rätt komplicerad och känslig för slitage. Det 
gamla talesättet att snålheten bedrar visheten besannades verkligen.

 Kaj Karlholm funderar över texten till nästa 
 nyhetssändning. Foto DU 1963. 

TT-stativen på Landsstationen, vänstra 
själva ljudutrustningen och till höger del 
av distributionsreläramarna. Överst syns 
QUAD-förstärkarna sedan en av manöver-
reläsatserna, vidare en telefonsvarare för 
felmeddelande med en skrivare bredvid som 
registrerar anropsfrekvensen. Under ytterlig-
are en manöverreläsats och därunder de tre 
bandspelarna. Foto DU 1964. 
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Det blev nödvändigt att leta efter en bättre maskin och valet kom att falla på danska Movic som 
tillverkade bandspelare för studiobruk och liknande. Tre inköptes, två för driften och en som 
reserv. En nackdel med bara en apparat i drift åt gången blev att en tyst paus uppstod under 
tillbakaspolningstiden. Reläsatserna för styrning av bandspelarna byggas om eftersom bara en 
maskin var i drift istället för som tidigare två.

Movic-spelarna hade tremotordrift, en som drev bandet direkt och två för fram- och backspol-
ning samt bandspänning. De hade separata huvuden för in- och avspelning och radering, samt 
optisk avkänning av bandets början och slut. Detta senare utnyttjades till att styra början på en 
inspelning genom att magnetskiktet på bandet tvättades bort på en sträcka om 30-40 cm i 
början, och på slutet för att hindra bandet från att lindas av vid en för lång inspelning. 
Maximal inspelningstid begränsades till cirka 20 minuter för att inte återspolningspausen skulle 
bli störande lång. Bandhastigheten var 9,5 cm per sekund. Maskinerna var rörbestyckade, halv-
ledare förkom bara sparsamt vid den här tiden. Elektron-rören var av s k Long Life typ och höll 
förvånansvärt länge, flera år trots kontinuerlig drift.
Ljudet från anläggningen passerade en effektförstärkare på väg till reläsatserna och de pårin-
gande. Detta för att eliminera risken för s k överhörning mellan de olika inkommande linjerna. 
Förstärkaren var av fabrikat QUAD, ett märke som fortfarande kan få det att vattnas i munnen 
på HiFi- entusiasterna.

Bandspelarna krävde en del underhåll i form av rengöring, smörjning, nya reservdelar och, inte 
minst, byte av tonband. Man provade med tiden olika fabrikat på band och kom så smånin-
gom fram till att det amerikanska märket Scotch hade en livslängd som vida översteg de andra 
testades, BASF och AGFA. Detta band hade en inbyggd silikonsmörjning som bidrog till att de 
kunde användas i uppåt ett år i kontinuerlig drift. Här finns en intressant jämförelse med 1968 
års maskin för Fröken Ur som också hade silikonsmörjning av magnetmediet. Den gick dygnet 
runt i 32 år!
Utrustningen var i drift fram till februari 1991, då den ersattes av en digital maskin placerad 
på Kungsholmens telestation. Samtidigt bytte man nummer från 0710 till 0712-83000 vilket 
medförde en avsevärt högre kostnad för den påringande. Ungefär samtidigt började många före-
tagsväxlar spärra trafik till just 0712-nummer, föranlett av de många sextjänster som dök upp på 
detta riktnummer den här tiden.  
Fram till den här tiden hade man hunnit flytta utrustningen inom kvarteret Jericho två gånger på 
grund av lokalomdisposioner och TT hade flyttat till de gamla bryggerilokalerna vid Kungshol-
mstorg, 1984.
I dag har man nog svårt att föreställa sig hur få nyhetssändningar det var när TT-nytt startade, 
morgon, middag och kväll och just inte mer. Nyheterna på telefon blev mycket populärt efter-
som man kunde lyssna när som helst på dygnet och uppdateringarna gjordes ofta när så 
behövdes. Numera matas vi ju med nyheter så ofta, både i radio, TV och på webben, att man 
kan känna en viss övermättnad. Förr kunde det vara lite högtidligt att lyssna på nyheterna up-
plästa av en allvarstyngd farbror (oftast).
Dag Unevik maj 2011
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FINNES

Jag säljer pga. sjukdom min telefonsamling som består av ca 100 apparater och mycket 
annat med anknytning till telefoner. Mitt mål är att sälja hela samlingen samtidigt! 
Jag kommer att behålla några få apparater som påminnelse om tiden det begav sig. Dessa får 
så småningom bli arvegods. Det rör sig grovt räknat om runt 200 000 SEK för apparaterna. 
Reservdelar bortåt 50 000 SEK.  
Böcker och filmer ca 20 000 SEK.
Intresseanmälan till e-postadress: christer.lanhage@telia.com. 
Ha tålamod om du väntar på svar från mig. Allt går mycket långsammare och kräver 
koncentration på ett helt annat sätt än tidigare. Jag tar kontakt med intresserade undan för 
undan och skickar bilder till var och en enligt önskemål.   Christer L.

AB 5000 Väggtelefonapparat med särskilda skyddsanordningar mot högspänning. Sällsynt! 
Visst renoveringsbehov kvarstår.
Linjeväljare 50 nr,  CJ 752.
Koordinatväljare 10 bryggors. Gammal från 1930-talet.
Koordinatväljare 5 bryggors. Från 1950-talet.
L.M. Ericsson rullbandspelare. Från 1955.
Kort för sändande av taxepulser
AXE väljarkort
Samtalsmätare, grå plåt med röd & vit knapp.
Plexiglasställ till små väggapparater.
Televerkets historia del 5, 1 och 2.
Televerkets historia del 6.
Mätinstrument Siemens - Schuckert Isolation/spänning.
Mätinstrument Panohm, Ohm/uF i läderfodral.
Boken 140 år i ledningen av K.V. Tahvanainen
Telegrafboken av K.V. Tahvanainen
Boken Stockholm 33 00 00 av K.V. Tahvanainen
Likriktare LR 5510 Tudor. Henrik.R.Lundin@gmail.com eller 08-754 33 47.

Pärm F:10 komplett, diverse instruktions- och reklamvideo från TELE-TV. Låda med 
apparatsnören i plast. floreteng@hotmail.com eller 070 666 51 45.

TEFAB Reläabonnentväxel A319-2, fyra linjer, nio anknytningar. Finns i Flemigsberg, 
Huddinge.
Jonas Anderrson  epost: jonas.andersson@wwf.se  tel: 070 689 69 07.

TAX samt en genomsynlig Dialog. Richard Noréll tel: 070 518 51 81.
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Skillnaden mellan ”Triangelmärkt” propp och Televerkets gamla för 
modularanslutna telefoner.
Den 6-poliga modularkontakten RJ11 infördes som standardanslutning för apparatsnören på 
Televerkets telefoner i mitten på 1980-talet då DiavoxII lanserades. Fördelen med de platta 
lättböjda och snabbt utbytbara snörena med modularkontakt var att inga verktyg behövdes för 
att byta dem. Kunden kunde själv reparera sin telefon när snörena började bli slitna. 
Det fanns argument för att 
Televerket skulle följa den 
amerikanska standarden för 
pinkonfiguration, men på 
grund av problem med 
överhörning i de platta 
kablarna var man tvungen 
att ansluta trådarna på ett sätt 
som gjorde överhörningen så 
liten som möjligt. 
Överhörning i apparat-snörena 
brukade vara problem i 
telefoner som inte hade 
elektronik, exempelvis Dialog. 
De platta kablarna kunde av tillverkningsskäl inte skruvas för att dämpa överhörningen. 
(Senare dök det upp modularkablar med rund, tvinnad kabel.Men det är en annan historia). 
Den maximala längden på apparatsnören blev bestämd till max 1,8 meter vid typgodkännandet 
av telefoner. Under 1986 började emellertid Televerket att sälja 6 meter långa apparatsnören 
som tillbehör. Snörena behövde inget typgodkännande/T-märkning eftersom de klassades som 
passiv utrustning. Därmed föll argumentet om överhörning. Dessutom var nästan alla nya 
telefoner som såldes försedda med elektronik, och inte särskilt känsliga för överhörning. Man 
började då fundera på om det var bättre att övergå till den amerikanska pin-anslutningen. Alla 
snören som såldes i resten av världen var anslutna enligt den amerikanska standarden. Enda 
problemet var att den amerikanska standarden var 2-polig och telefonerna parallellkopplades. 
Svenska telefoner var kaskadkopplade och krävde 4-polig anslutning. Som tur var hade ameri-
kanarna standardiserat hur två par skulle anslutas i en RJ11-kontakt. Därför införde Televerket 
i början av 1990-talet en ny variant för anslutning av apparatsnören med modularkontakt. Eft-
ersom de nya kablarna inte kunde användas i äldre telefoner och vice versa märktes de nya med 
en varningstriangel, både på proppen och vid anslutningen på telefonapparaten. Nu fick tele-
butikerna problem med kunder som inte visste vilken typ av telefon de hade, men de som fick 
mest problem var telemontörerna som alltid behövde ha dubbla snören med sig. Och en lista på 
vilken telefon som skulle ha de speciella triangelmärkta snörena. Efterhand som telemonopolet 
slopades och abonnenterna/kunderna själva fick ansvar för allt som är anslutet efter 1:a jack, 
har även vikten av kaskadkoppling försvunnit. Nu är nästan all utrustning som säljs 2-poligt 
ansluten, och inkommande och utgående par är parallellkopplade i telefonproppen. I moderna 
installationer används inte heller den gamla telefonproppen. Den har ersatts av modularkon-
takter för data, 8-poliga RJ45. I den typen av installationer blir alla teleuttag parallellkopplade 
redan i ”kopplingsplinten”.
                                                          Thomas Floreteng
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Induktionsfria ledningar

Hos skruvade eller transponerade (korskopplade) blanka telefonledningar angreps över-
hörningsproblemet indirekt genom att uppkomna induktionsströmmar i ett visst linjeavsnitt 
utsläcktes med strömmar med motsatt riktning i ett annat avsnitt. Det var även i viss mån 
möjligt att angripa problemet direkt genom att se till att induktionsströmmarna överhuvud-
taget inte uppstod. Här bör påpekas att i strikt mening induktion är ett magnetiskt fenomen. 
I teletekniska sammanhang brukar man dock vanligen innefatta även det elektriska fältets 
verkningar under begreppet induktion, vilket också sker i denna artikel.

De elektriska och magnetiska fälten kring en ledare som för växelström ger upphov till en s.k. 
induktionsström i en närliggande ledare, vilken växlar riktning i takt med den ursprungliga 
strömmen. Hos telefonledningar i parutförande för de båda branscherna talströmmar med mot-
satt riktning. Därigenom tenderar talströmmarnas induktionsverkan i en närliggande ledare att 
motverka varandra. Om branschernas avstånd till ledaren är exakt lika stora tar induktionsström-
marna ut varandra fullständigt och den resulterande strömmen blir noll. Samma princip gäller 
även vid induktion mellan två dubbelledningar, men förhållandena är något mer komplicerade.

Man har således möjlighet att neutralisera överhörningen 
mellan två ledningar genom att de placeras på lämpligt 
sätt i förhållande till varandra. Fig. 1 visar två parledningar, 
1 och 2 (betecknade med stora siffror), som löper parallellt. 
Ledning 2 kan placeras i en godtyckligt vald position 
(här avses ledningens centrum) i förhållande till ledning 1 
under förutsättning att de båda ledningarnas plan ges en 
lämplig vinkel (ϕ) i förhållande till varandra.

Det är även möjligt att upphäva induktionen om ledningarna har parallella plan, men place-
ringen kan inte längre väljas valfritt. I fig. 2 visas hur två ledningar, med branscherna 
1och 2 respektive 3 och 4, kan läggas intill varandra. De båda kurvorna i figuren anger möjliga 
placeringar av centrumpunkten (B) hos ledning 3/4. 
I figuren är två möjliga positioner markerade, 
varav hos den ena de båda ledningarna ligger i samma plan. 
Således kan man placera ledningarna i varandra utan att 
överhörning uppkommer. 
Påpekas bör att trådavståndet måste vara tämligen exakt 
för att överhörningen ska utbalanseras, varför denna 
placering är mindre lämplig.
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 Ovanstående arrangemang, med ledningarna i parallella men skilda plan, har tillämpats i Tysk-
land, vilket visas i fig. 3. Observera att ledningarna i själva verket har parallella plan trots att de 
är snedställda. Fotot vid fig. 3 visar hur 
ledningsuppläggningen åstadkoms i 
praktiken medels specialkrokar, som 
fästes på stolpregelns undersida.

Om de båda ledningarna, 1/2 och 3/4, orienteras i vinkelräta plan kan de placeras intill varan-
dra enligt fig. 4. Möjliga placeringar för ledning 3/4 är längs linjerna x och y, vilka går genom 
centrum hos ledning 1/2, varav tre är markerade i figuren. Även denna metod har förekommit i 
Tyskland. Skissen intill fig. 4 visar hur den praktiska lösningen såg ut. Observera att även i detta 
fall ledningsplanen är snedställda, men att dessa är vinkelräta i förhållande till varandra.

Men varför tillämpades inte 
induktionsfria linjebyggnads-
metoder istället för de gängse 
förekommande? Svaret är att 
tekniken inte helt enkelt 
medgav byggandet av 
omfångsrika linjer. 
Skälet till detta är att varje 
enskild ledning måste uppfylla
ovanstående villkor gentemot
alla andra ledningar, vilket 
starkt begränsar möjlig-
heterna att placera flera 
ledningar intill varandra.

Av fig. 4 framgår att ledningarna 1/2 och 3/4 kan placeras i varandra så att en kvadratisk 
konfiguration bildas. Denna ledningsplacering är identisk med den som förekom hos skruvade 
ledningar. Faktum är att induktionsfria ledningsuppläggningar vanligen användes som komple-
ment till skruvning eller transponering. Detta var även fallet med den tyska trådföringen enl. fig. 
3, som användes i kombination med transponering.

Förutom undertecknads kunskaper i äldre teleteknik har följande källmaterial använts vid 
artikelns författande:
Eisenbahn Kurier, nr. 7/2006.
Ericsson Technics, årgång 1936 
(Methods for Increasing Cross-Talk Attenuation between Overhead Circuits).
Telefoni, del I (E. Ekeberg).        
                                  Raimo Kultula


