
Stockholms rikstelefonstation. 

Under telefoniens första skede, då anslutningen af abonnenter ännu var obetydlig, redde man sig med jemförelsevis enkla 
anordningar för expeditionen. Hvarje telefonist hade sitt eget vexelbord, upptagande 50 å 100 abonnenter, med 
förbindelseledningar borden emellan, för hvilka senares betjäning muntligen utvexlades erforderliga order. 

Allt efter som abonnenttalet steg, ökades med vexelborden äfven telefonisternas antal å stationen - men i samma män 
äfven expeditionssorlet. 

Svårigheten för en telefonist att, i och för ordergifvande, göra sig bemärkt af en annan, tilltog mer och mer; man tillgrep 
då, för att ernå uppmärksammande, först optisk och sedermera elektrisk signalering borden emellan. Visserligen inträdde 
härigenom någon förbättring i situationen, men själfva ordergifvandet drunknade ofta i det allmänna sorlet. Samtidigt utfördes 
förbindelse öfver annan station medels telefoniskt ordergifvande å förbindelseledning. 

Den slutledningen borde ju hafva legat nära till hands, att det telefoniska ordergifvandet, äfven inom samma station, vore 
just livad som fattades, men den gjordes icke, eller kanske rättare sagdt, hann ej att göras, ty just då framträdde det ur 
expeditionssynpunkt så öfverlägsna multipelsystemet. Någon kommunikation emellan telefonisterna å samma station var ej 
längre behöflig. 

Detta är nu snart 20 år sedan. Telefonen har sedan dess betydligt utvecklats och äfven flera nya stationssystem framträdt, 
dock utgör det ursprungliga multipelsystemet själfva kärnpunkten i de märkligare af dessa. 

Det var likväl, under flera år, tvänne med systemet förknippade faktorer, hvilka talade emot detsamma, nämligen den 
dryga anläggningskostnaden och den begränsade upptagningsförmågan af ledningar. Numera äro de ej af någon betydelse. 
Den amerikanska facklisten betalades i Sverige med 18 kronor; motsvarande, som nu användes vid Stockholms 
rikstelefonstation, kostar 5 kronor. De äldre multipelstationerna kunde blott upptaga 3,000 å 6,000 ledningar; Stockholms 
rikstelefonstations kan upptaga 30,000. 

Nämnde faktorer inverkade dock så, att förslag till en del stationssystem framkommo, grundade på ofvannämnda 
telefoniska ordergifvande. Dylika härledde sig från Siemens & Halske, Engelmann, Hess-Raverot-West och Sabin & 
Hampton. 

 



De sistnämndes förslag kom år 1893 till utförande i San Francisco under namn af »express-systemet». Detsamma erbjuder 
numera blott så tillvida intresse, som det, beträffande abonnenternas på- och afringningssignaler, utgör en föregångare till det 
nu så moderna centralbatteri-systemet. 

Amerikanaren G. Kellogg har sökt att, med bibehållande af multipelsystemet och dess fördelar, förminska dess ofvan 
angifna olägenheter. Han ernår detta genom att dela stationen i tvenne lika stora afdelningar, hvarderas multipel sålunda blott 
upptagande halfva antalet af abonnentledningarne. Påringningsklaffar och lokaljackar förefinnas däremot för hvarje ledning i 
båda afdelningarne. Genom att anordna abonnentens induktor för utsläppande af, efter önskan, antingen positiv eller negativ 
ström samt en motsvarande polarisering af de båda stationsklaffarne, d. v. s. så. att den ena blott tjenstgör för positiv och den 
andra blott för negativ ström, kan abonnenten direkt ringa upp den afdelning, inom hvars multipelfält det önskade numret 
förefinnes. 

Sålunda nedbringar Kellogg det erforderliga jacklistantalet till hälften och fördubblar samtidigt stationens 
upptagningsförmåga. 

Med ett annat amerikanskt system, »the divided board system», afsågs en ekonomisering genom reduktion af 
multipelbordens antal. Detsamma tillkom antagligen på grund af följande slutledning: vid större telefonnät med flera 
lokalstationer kommer en öfvervägande procent af samtalen att förmedlas öfver tvänne stationer och måste således 
underkastas den långsammare expedition, som alltid är förknippad med dylika öfvergångar; hvarför skall då den mindre 
samtalsprocenten, hvilken stannar inom samma station, hafva en bättre expedition? 

Ledningarne passera först ett å två multipelbord å stationen samt förgrena sig därifrån till småbord med 
påringningsklaffar och lokaljackar. Förbindelseledningar och talledningar (beställningsledningar) förefinnas vid dessa senare 
bord såväl till multipelborden å samma station som till motsvarande multipelbord å öfriga stationer. Expeditionen blir således 
vid detta system densamma, antingen den nu fullbordas inom samma station eller förmedlas öfver en annan. 

Ofvannämnda centralbatteri-system kännetecknas, såsom af namnet framgår, af alla de för telefoneringen erforderliga 
strömkällornas centralisering. Ur expeditionssynpunkt erbjuder detsamma, gent emot det vanliga multipelsystemet, fördelen 
af tillförlitligare afkopplingssignaler.  Vi se sålunda, hurusom expeditionen och ekonomien varit ledande synpunkter vid de 
olika stationssystemens tillkomst, antingen hvar och en för sig vid en del system eller båda tillsammans vid andra. 

 

 
 
 



Det ursprungliga multipelsystemet konstruerades med uteslutande hänsyn tagen till förbättring af expeditionen, hvilken 
förbättring, såsom bekant, ernåddes genom att göra stationens samtliga abonnentledningar så tillgängliga, att hvarje telefonist 
kunde omedelbart inkoppla till desamma. Sammankopplingen af abonnenterna utfördes medels parsnören, d. v. s. med samma 
expeditionsanordningar som å samtida vanliga vexelbord. 

Man trodde sig dock snart hafva kommit underfund med, att en ytterligare förbättring i expeditionen skulle åstadkommas 
genom att förse hvarje abonnentledning med ett eget expeditionssnöre och tillhörig expeditionsomkastare (ensnörsystemet). 
Härigenom reducerades de för en expedition erforderliga greppen med tvänne, och den möjligast korta expeditionstid kunde 
ernås. Den påringande abonnenten erhöll ofta hastigare svar från stationen än han själf hann fä telefonen till örat. 

Ensnörsystemet fick en hastig spridning åtminstone i Europa men har, i och för abonnentexpeditionen, å de flesta ställen 
åter ersatts af parsnörsystemet. Orsaken till denna återgång uppgifves från en del håll vara den, att ensnörsystemets 
expeditionsdelar funktionerade mindre tillfredsställande, emedan en tillräcklig hänsyn ej kunnat tagas till solidität och 
åtkomlighet vid den mångfald af delar, hvilka här måste koncentreras inom ett mycket begränsadt område. 

Visserligen lämnade utförandet åtskilligt öfrigt att önska, och mindre välbetänkta komplikationer hade företagits till 
ytterligare inskränkande af expeditionsarbetet, men häri låg dock ej den verkliga orsaken till återgången. Man hade, i ifvern 
att nedbringa det för en expedition erforderliga arbetet till det minsta möjliga, förbisett en långt viktigare fördel, som 
parsnörsystemet erbjuder, nämligen möjligheten till ett verkligt samarbete mellan granntelefonisterna, d. v. s. att telefonisten 
expedierar på samma sätt en påringande abonnent, antingen denne nu är hennes egen eller grannens. 

De vid ensnörsystemet befintliga s. k. hjälpsnörena kunna ej ersätta systemets brist i ofvannämnda afseende, ty dessa 
förutsätta en annan och mycket besvärligare expeditionsmetod än den vid egna abonnenters påringning. Enbart den 
omständigheten att expeditionsmetoden är en annan än den vanliga gör, att densamma ej gärna anlitas. Härtill kommer, att 
den påringande abonnentens jack alltid måste uppsökas i multipelfältet samt att hjälpsnörena fä en olämplig placering vid 
ensnörsystemets vidlyftiga expeditionsfält. 

Parsnörsystemet erbjuder således en viss arbetsfördelning tack vare granntelefonisternas samarbete. Detta oaktadt finner 
man, hurusom, till följd af påringningssignalernas nyckfullhet, vid hvarje tillfälle af större expedition en del af stationens 
telefonister äro öfverhopade med arbete, under det att andra äro lediga och ej kunna ingripa. 

Den omständigheten att arbetsfördelningen vid telefonexpeditionen är af vida större betydelse än den något längre eller 
kortare tid, som den enskilda expeditionen kräfver, har utgjort grundtanken i det vid Stockholms rikstelefonstation tillämpade 
fördelningssystemet, hvilket, med en obetydlig tillökning af expeditionsarbetet, erbjuder en ganska vidsträckt arbetsför-
delning. 

Denna har åstadkommits genom att dela parsnörsystemet i tvänne afdelningar, den ene upptagande abonnenternas 
påringningsklaffar, lokaljackar samt svarspropparna (fördelningsborden), den andra omfattande multipelfältet, 
förbindelsepropparne samt öfriga expeditionsdelar (expeditionsborden). 

Motsvarande proppar med tillhörande snören å de båda afdelningarne stå medels förbindelseledningar i kommunikation 
med hvarandra. 

Ett automatiskt signaleringssystem är anordnadt mellan de tvänne bordsgrupperna, hvilket medels signaler vid 
fördelningsborden anger tjänstgöring eller icke tjänstgöring vid expeditionsbord samt ledig eller upptagen expedi-
tionstelefonist. 

Fördelningsbordens proppar åverka signallampor i expeditionsborden, på sådant sätt att fördelningstelefonist, utan att sätta 
sig i samtalsförbindelse med påringande abonnent, transporterar dennes signal till expeditionsbord vid upplyftandet af den för 
svaret utvalde proppen. 

Abonnenternas afringning åverkar klaffar i expeditionsborden, hvilka klaffar äfven äro anordnade att transportera 
afringningssignalerna till fördelningsborden. 
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