
Om telegrafonen 
Den Poulsenska telegrafonen har under årens lopp utförts på ett flertal olika sätt, och vi vilja här i korthet endast beskrifva 

de allra senaste utföringsformerna och den praktiska användning, dessa apparater nu fått. Hvad vi här anföra är hämtadt ur en 
uppsats af Ingenieur E Hytten, Köpenhamn, i Elektrotechn. Zeitschr. 1907. 

Den telegrafonapparat, som för närvarande har den största betydelsen, är den s. k. spolapparaten. Vid denna utföringsform 
af apparaten upptages talet af en tunn ståltråd, under det att denna löper från en spole till en annan, d. v. s. tråden upplindas på 
en spole och aflindas från en annan och passerar härvid tätt förbi de små utstryknings- (demagnetiserings-) och 
skrifelektromagneterna. Förut voro dessa spolapparater så inrättade, att man med tillhjälp af en omkastare kunde inställa dem, 
antingen så att de kunde begagnas i förbindelse med en vanlig telefonapparat, eller så att de kunde användas såsom 
dikteringsmaskiner. I förra fallet användes apparaten såväl för att mottaga ett telefonbesked som för att uppteckna ett 
telefonsamtal, i senare fallet för att först mottaga ett diktat och sedan återgifva detsamma för utskrift (på maskin). Dessa 
apparater lämpade sig särdeles väl för demonstrationsändamål, men däremot ej för praktiskt bruk. De nu använda apparaterna 
äro inrättade antingen för det ena eller för det andra ändamålet och blifva därigenom både enklare till konstruktion och mera 
praktiska att handhafva. I allmänhet utföras båda slagen apparater så, att de spolar, på hvilka ståltråden lindas upp, kunna 
tagas ut ur apparaten och bytas ut mot nya, men äfven apparater med fastsittande rullar tillverkas, i hvilket fall rullarnas 
kapacitet är större. Vi skola likväl här inskränka oss till en beskrifning af de utföringsformer, vid hvilka spolarna äro 
utbytbara. 

En telegrafon, afsedd att inkopplas till en telefonapparat, visas i fig. 5. Spolarne, på hvilka träden lindas, sättas här i rotation 
genom en elektromotor, som är monterad i apparatens inre. Då det för apparatens säkra funktionerande är af största vikt, att 
ståltråden, som är endast 0,25 mm. tjock, hålles spänd, under det att den löper från den ena rullen till den andra, så är 
apparaten så anordnad, att motorn, vare sig tråden löper i den ena eller andra riktningen, alltid verkar på den rulle, på hvilken 
tråden lindas upp, under det att den andra rullen, från hvilken tråden aflindas, drifves af tråden själf. Apparaten stannas genom 
att motorströmmen afbrytes. Detta åstadkommer icke endast att motorn stannar, utan äfven att en bromsklots tryckes mot den 
rulle, som aflindas, d. v. s. mot den som ståltråden själf drifver. Bromsklotsen dirigeras af en elektromagnet, som är inkopplad 
i matarströmkretsen till motorn. När matarströmmen slutes lyfter elektromagneten bort bromsklotsen, under det att vid 
matarströmmens brytande bromsklotsen åter faller ned mot rullen. Apparatens gång, d. v. s. dess igångsättande framåt eller 
tillbaka och dess stannande, bestämmes af ett relä, som sluter och öppnar de olika starkströmskontakterna. Reläet i sin tur 
dirigeras af batteriström, hvilken slutes eller öpp-
nas genom manipulering af tryckknappar, mon-
terade i en särskild mindre plint (synlig till höger i 
fig. 5.). Den på apparatens framsida befintliga 
telefonen (se fig.) hänger i en klyka, hvilken äfven 
sluter och öppnar strömmen. Likaså verkar den på 
själfva apparaten monterade tryckknappen på 
strömkretsarne. När apparaten skall begagnas, 
sättes på den högra patronen en tom spole och på 
den vänstra en med ståltråd pålindad spole. Den 
fria trådändan inlägges i den upptill visade 
magnetanordningen och fästes därpå vid den högra 
rullen genom att införas under en där befintlig 
fjäder, varefter apparaten är klar att använda. Nyss-
nämnda magnetanordning upptill på apparaten 
består förutom en styranordning för tråden utaf 
fyra små elektromagneter. Järnkärnorna i dessa 
elektromagneter äro förskjutbara inuti sina 
respektive rullar, så att de hvar och en kunna hållas med sin ena ända tryckta mot den förbilöpande tråden af fjädrar, som 
verka på deras andra ända. Af elektromagneterna äro de båda första utstrykningselektromagneter, som så att säga genom 
demagnitisering rena tråden från eventuellt kvarvarande skrift, och de båda senare skrifelektromagneter, som tjäna dels för 
talets magnetiska nedskrifvande på tråden dels för att sedan återgifva talet. Telegrafonen inkopplas till en vanlig 
telefonapparat genom att två trådar dragas direkt från hvarsin branch på telefonledningen till de två på apparatens ena sida 
anbragta klämskrufvarna. När apparaten skall användas till att automatiskt mottaga telefonbesked, så ställes den på apparaten 
monterade omkastaren i sitt öfre läge, och upphänges telefonen i klykan på apparaten. Kommer nu signal från telefon-
ledningen sättes apparaten i gång, i det att en klaff på apparatens framsida faller, och samtidigt en kontakt slutes, så att 
starkströmreläet påverkas. Först sändes nu ett surrande ljud utåt telefonledningen, hvilket skall göra klart för den påringande 
abonnenten, att telegrafonen tager emot besked. När det surrande ljudet upphör, är apparaten klar att mottaga meddelandet 
under den nu följande minuten. Apparaten löper nämligen en minut, hvarefter den stannar. Strax innan den stannar, sändes 
åter ut åt telefonledningen det surrande ljudet för att tillkännagifva, att apparaten nu stannar. 

Dessa olika funktioner framkallas af en magnetisk kopplingsanordning, som följer med i apparatens rörelse och i tur och 
ordning verkar på olika kontakter. Om telefonapparaten ringes upp ännu en gång, utlöses telegrafonen på nytt och verkar på 
samma sätt som nyss beskrifvits. - Ståltråden i telegrafonen behöfver c:a 10 minuter för att lindas öfver från den ena rullen till 



den andra, hvarför densamma, då hvarje besked tager en minut i anspråk, kan mottaga tio meddelanden på en och samma 
rulle. Om man vill höra efter, hvilka besked apparaten mottagit, så låter man tråden först löpa tillbaka på den rulle, som den 
från början var upplindad på, hvarefter den sättes i gång framåt, under det man lyssnar i de båda till apparaten hörande tele-
fonerna. Apparaten dirigeras härvid genom manipulerande af de i den särskilda plinten monterade omkastarne. 

Önskar man, att telegrafonen skall upptaga ett telefonsamtal, som på vanligt sätt föres i den tillhörande telefonapparaten, 
behöfver man endast sätta telegrafonen i gång genom att trycka på den därför afsedda omkastaren och se till, att telegrafonens 
hörtelefoner hänga på sina resp. platser på apparaten. Vill man spara på ett af telegrafonen upptaget besked eller samtal, låter 
man endast tråden, på hvilket detta upptagits löpa, så att den helt aflindas från den venstra spolen. När tråden helt aflindats, 
glider dess innerända af sig själf ur fastspänningsfjädern på rullen, och i det ögonblick tråden försvinner ur magnetanord-
ningen, stannas apparaten automatiskt, i det att en kontakt, som genom den spända tråden hölls i afbrottsläge, nu slutes och 
påverkar starkströmreläet.  

På det att tråden ej skall komma i oordning, när trådändan blir fri, finnes en 
metallarm, som trycker mot den på spolen upplindade tråden och fasthåller 
densamma. När en ny rulle skall insättas, måste man föra tillbaka denna arm, 
innan spolen kan tagas bort. Den till telegrafonerna använda ståltråden kan na-
turligtvis användas hur många gånger som hälst, då densamma ju endast tages i 
anspråk i magnetiskt hänseende. 

En fullständig uppsättning för dikteringsändamål består af en telefonapparat, i 
hvilken dikteras, och från hvilken den telegrafon, som skall upptaga diktatet, 
dirigeras, samt en andra telegrafon, afsedd att återgifva diktatet för den 
utskrifvande. Denna anordning möjliggör, att dikteringen och utskriften kunna 
ske fullkomligt oberoende af hvarandra. I den mån diktering sker i den 
förstnämnda telegrafonen insättas nämligen där nya rullar, och skickas sedan 
dessa rullar undan för undan till den andra telegrafonen för utskrift. När en rulle 
på dikteringstelegrafonen är full, måste tråden på densamma lindas om på en 
annan rulle, för att tråden skall komma i rätt riktning genom 
utskriftstelegrafonen. För detta ändamål användes en särskild, mycket enkel 
spolningsmaskin, som lindar öfver tråden på en tom rulle, så att man för detta ej 
behöfver taga någon af telegrafonerna i anspråk. 

Fig. 6 och 7 visa det yttre utseendet af resp. dikteringstelefon och 
dikteringstelegrafon. Endast telefonen uppsättes i det rum, där den dikterande 
befinner sig, under det att telegrafonen uppsättes i ett annat rum, så att den kan betjänas af den där befintliga personalen. 

Den i fig. 6 afbildade telefonapparaten består af en mikrotelefon med kontaktfjäder, som är så anordnad, att intryckandet af 
kontaktfjädern sluter icke endast mikrofonströmmen, utan äfven en strömkrets, i hvilken de små 
utstrykningselektromagneterna äro inkopplade. Den på telefonapparaten anbragta visaranordningen drifves på elektrisk väg af 
telegrafonen, hvarvid visaren angifver, till hvilket ställe på träden man hunnit under dikteringen. Visaren vrider sig härvid ett 
helt hvarf, under det att hela tråden lindas öfver från den ena rullen till den andra. När visaren kommit tillbaka till noll, ringer 
en klocka i visarverket för att göra den dikterande uppmärksam på, att en ny trådrulle måste insättas i telegrafonen. På 

apparatens öfversida är anbragt en tryckknapp, medelst hvilken den 
dikterande kan gifva ringningssignaler till den personal, som skall sköta 
dikteringstelegrafonen. När denna tryckknapp nedtryckes, ringer 
nämligen en klocka, som är anbragt i denna telegrafon. A andra sidan 
kan ifrågavarande personal gifva svarssignaler från telegrafonen till den 
till visarverket hörande signalklockan.  

På dikteringstelefonens framsida (se fig. 6) äro de tre omkastare 
synliga, medelst hvilka telegrafonen sättes i gång framåt eller bakåt 
eller stannas. I apparatens undre del äro de erforderliga elementen 
äfvensom mikrofonens induktionsrulle monterade. Dikteringstelegrafo-
nen (fig. 7) är i princip anordnad på alldeles samma sätt som den för 
telefonbesked förut beskrifna telegrafonen (fig. 5). Den framför 
apparaten (fig. 7) liggande hörtelefonen är afsedd att användas, i den 
händelse den dikterande vill gifva några särskilda order rörande 
diktaten. 

Apparaten användes på följande sätt: Sedan man tryckt på omkastaren 
»framåt», dikteras in i mikrotelefonen, under det att man samtidigt 
häller den på mikrotelefonhandtaget befintliga kontaktfjädern intryckt. 
Önskar man tänka efter något eller se efter något, trycker man på 
omkastaren »S», för att stanna telegrafonen, och därigenom spara tråd, 
d. v. s. för att såvidt möjligt fylla tråden med diktat. Önskar man höra 



det dikterade eller eventuellt beriktiga detsamma, släppes kontaktfjädern på mikrotelefonen, och låter man telegrafomen löpa 
tillbaka ett motsvarande stycke, i det att den härför afsedda omkastaren nedtryckes. När apparaten därefter sättes i gång 
framåt, höres i mikrotelefonens hörtelefon, hvad som dikterats. Önskar man ändra det dikterade, behöfver man endast trycka 
på mikrotelefonfjädern och diktera till nyes, då apparaten löper framåt. När hela tråden löpt öfver från den ena rullen till den 
andra, ringer klockan på visarverket, hvarvid den dikterande stannar apparaten och signalerar personalen vid telegrafonen. 
Sedan en ny rulle insatts i apparaten signaleras tillbaks till den dikterande, att apparaten är klar att fortsätta dikteringen.  

Fig. 10 visar 
utskrifningstelegrafonen 
med tillhörande 
skrifmaskin. Denna 
telegrafon är ungefär 
densamma som de ofvan 
beskrifna, dock skiljer 
den sig från dessa däruti, 
att kontakten för 
apparatens stannande 
åstadkommer, att ap-
paraten går tillbaka ett 
litet stycke, innan den 
stannar. Ändamålet med 
denna anordning skall 
nedan förklaras. 
Kontakterna för 
apparatens igångsättande 
framåt och för dess 
stannande äro förlagda 
till två pedaler, under det 
att kontakten för 
tillbakagången utgöres af 
en tryckknapp på bordets 
öfversida. 

På bordet befinner sig 
utom telegrafon och 
skrifmaskin en visar-
anordning, motsvarande 
den på dikterings-
telefonen anbragta, för att 
telegrafonens gång skall 
kunna öfvervakas. Bordet är så konstrueradt, att den öfre bordskifvan kan vridas rundt, så att den vid skrifmaskinen sittande 
kan, utan att stiga upp, äfven sköta telegrafonen. De omlindade diktatspolarna insättas i telegrafonen och medelst en hufvud-
telefon uppfattas diktatet. Utskrifvandet af diktatet tillgår sålunda. Man trycker på pedalkontakten »framåt» hör ett stycke af 
diktatet och börjar omedelbart utskrifvandet. Så snart man blir efter eller förlorar sammanhanget i diktatet e. d., trycker man 
på den andra pedalen för att stanna apparaten. Härvid går apparaten, såsom ofvan påpekats, ett stycke tillbaka och stannar. 
Under tiden skrifver man vidare, tills de sist uppfattade orden utskrifvits, hvarefter man åter trycker på pedalen »framåt», då 
de sist uppfattade orden återgifvas af apparaten, tack vare dess tillbakagång vid stannandet. Efter en relativt kort tid får man 
sådan vana att använda pedalerna, att man kan skrifva utan afbrott. Klart är äfven, att en dylik anordning tillåter, att man talar 
mycket fort vid dikteringen. I den händelse den utskrifvande vill höra en mening ännu en gång, kan apparaten fås att löpa 
tillbaka genom att den härför afsedda tryckknappen nedtryckes. Med tillhjälp af den nu beskrifna anordningen kan 
utskrifningen ske mycket snabbt, då arbetet ju är särdeles väl fördeladt: händer och ögon tagas i anspråk för skrifmaskinen, 
med fötterna dirigeras telegrafonera och med öronen uppfattas i diktatet. Har en spole löpt slut, vrides bordet rundt och 
insättes en ny trådrulle i telegrafonen hvarefter bordet vrides tillbaka och utskrifningen fortsättes. 

De stora telegrafonerna med fasta spolar hafva en kapacitet motsvarande c:a 25 minuter och äro i hufvudsak anordnade på 
samma sätt som de ofvan beskrifna apparaterna. 

Ståltrådsapparaterna återgifva det upptagna talet mycket klart och tydligt. De börja numera få användning på många 
områden i det praktiska lifvet. Bland annat må nämnas, att uppfinnaren V. Poulsen med framgång använder telegrafonen för 
upptagande af telegram vid telegraferingen utan tråd. 
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