
Stockholms första automatiska telefonstation, Norra Vasa. 
Av Överkontrollör M. Agrell. 

Under år 1923 kommer Stockholm att erhålla sin första helautomatiska telefonstation, Norra Vasa, förlagd till 
fastigheten Norrtullsgatan 47 och avsedd att i första utbyggandet inrymma 5000 abonnentledningar. Stationen 
bygges av Allmänna Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson enligt ett system, grundat på Överingeniör Hultmans 
uppfinning och patent. 

Detta system skiljer sig från alla andra automatiska telefonsystem i en väsentlig detalj, nämligen i fråga om 
kopplingsfältets konstruktion. Denna olikhet kan kort uttryckas så, att kopplingsfältet enligt Överingeniör 
Hultmans patent har utsträckning i tre dimensioner mot endast två i andra system. Med ett kopplingsfält i tre 
dimensioner följer bland annat fördelen, att väljarnas kapacitet kan ökas, utan att väljarnas storlek därför behöver 
bliva besvärande eller särskilda åtgärder vidtagas för begränsning av kopplingstidens längd. 

På Norra Vasa komma väljarna därför att innehålla 20 x 25 
= 500 ledningar mot i Strowgers system endast 10 x 10 = 100 
och i Western Electrics, sådant det kommit till utförande t. ex. 
i Landskrona, 10 x 20 = 200 ledningar. I sitt senaste system 
har Western Electric visserligen även byggt väljare för 500 
ledningar, men taga dessa väljare på grund av fältkontakternas 
placering ett förhållandevis stort utrymme, och har man för att 
förminska den totala kopplingstiden måst giva det rörliga 
kopplingsorganet tvenne olika förflyttningshastigheter, en 
större vid uppökandet av ledningsgruppen och därefter en 
mindre vid uppsökandet av den enskilda ledningen. 

Det Hultman-Ericssonska systemet företer i övrigt vissa 
likheter med Western Electrics system och är liksom detta 
maskindrivet samt arbetar med register, vilket betingas icke 
endast därav att systemet är maskindrivet, utan även av att 
väljarfälten icke såsom i Strowgersystemet äro 
decimalindelade. Registerna upptaga således först impulserna 
från abonnentapparatens fingerskiva, varefter de för växlingen 
behövliga väljarna inställas under kontroll av registerna. 

 
Beskrivning över kopplingsapparaterna. 
Väljarna. 

 
De för växlingen mellan tvenne abonnenter behövliga 

väljarna, nämligen anropssökaren, gruppväljarna och 
ledningsväljaren, äro alla av en och samma konstruktion och 
skilja sig från varandra endast genom olika kontaktanord-
ningar. 

Fig. 1 visar ett enstaka väljarstativ med en inkopplad 
väljare, fig. 2 en anropssökare och fig. 3 en ledningsväljare 
med detaljbeteckningar, avsedd för koppling till abonnent med 
flera ledningar. Denna ledningsväljare är försedd med alla de 
olika kontaktanordningar, som kunna förekomma på de övriga 
väljarna. Genom att borttaga en eller flera av dessa 
kontaktanordningar, förvandlas denna väljare således till en 
vanlig ledningsväljare, en anropssökare eller en gruppväljare. 

I väljarstativet fig. 1 visas en inmonterad kopplingsmatta, 
bestående av blanka trådar av manganbrons, indragna i 
isolerande lister, fästade i den ram, som utgör mattans stomme. 
Trådarna äro lagda i tvenne med varandra parallella plan, det 
ena med 40 och det andra med 20 trådar. De förra utgöra a- 
och b-branscherna för 20 st. ledningar och de senare 
motsvarande ledningars c-trådar. De till en och samma ledning 
hörande a-, b- och c-trådarna äro inbördes placerade så, att då 
kopplingsarmen, som i systemet är försedd med trenne 



släpfjädrar, två på den ena och en på den andra sidan (se fig. 3, a, b och c), skjuter in mellan de bägge trådplanen, 
göra släpfjädrarna samtidigt kontakt med var sin av ledningens a-, b- och c-trådar. 

Ett fullt monterat kopplingsfält består av 25 st. radiellt ordnade trådmattor, vilkas längd dock kan vara olika, 
beroende dels på det tillgängliga utrymmet mellan golv och tak, dels på samtalsfrekvensen, som bestämmer antalet 
väljare för varje fält. Fig. 1 visar ett stativ för 40 st. väljare, men byggas även stativ för större antal t. ex. 60 å 70 
st. 

Till höger på stativet är monterad en vertikal, ständigt gående axel, försedd med ett antal kronhjul, i vilka de 
olika väljarnas kugghjul bringas att ingripa i det ögonblick, väljarnas kopplingsarm skall sättas i rörelse. 

 

 
 
Den i fig. 2 visade väljaren är, såsom synes, monterad å en plåt, i bakkanten försedd med tvenne fjädrar, som 

uppbära var sin spärrhake (jämför fig. 3). Vid väljarens inkoppling i väljarstativet inskjutes plåten i spår uti 
stativet, varvid spärrhakarna gripa omkring var sitt spärr på stativet och fasthålles väljaren på så sätt i rätt läge i 
förhållande till kopplingsfältet. Den elektriska förbindelsen till väljarens elektromagneter, kontaktanordningar och 
kopplingsarmens släpfjädrar erhålles därefter genom att skjuta in den med väljaren förbundna kontaktproppen uti 
den på stativet monterade kontaktjacken. En sådan jack, på baksidan försedd med lödstift, visas avmonterad i 
figuren. 

Väljarens olika detaljer framgå tydligare av fig. 3. Mitt på bottenplattan BP är anbragt en kuggring KR, vridbar 
kring sitt centrum under inverkan av det på axeln M fästade kugghjulet FRI. Denna axel är i sin andra ände 
försedd med ännu ett kugghjul FR, som kan bringas att gripa in i kuggarna, på den ständigt gående axelledningens 
kronhjul (se fig. 1). Axeln NI står nämligen under inverkan av ankarna på kopplingselektromagneterna MH och 
MV på så sätt, att då den ena av dessa elektromagneter påverkas, föres kugghjulet t. ex. ned mot underliggande 
kronhjul och, då den andra påverkas, upp mot det ovanför kugghjulet befintliga kronhjulet. På detta sätt kan axeln 
PI och därmed kuggringen KR bringas att rotera åt höger eller vänster. 

Inuti ringen synes skivan TS, som uppbär kopplingsarmen m. m. och som är försedd med uppressad kant, vilken 
täcker kuggringens innerkant. På denna skiva äro fästade tvenne med varandra fast förbundna kugghjul, av vilka 
det övre ZR griper in i en kuggstång på kopplingsarmen och det undre i kuggar på kuggringens innerkant, för 
vilket ändamål en urtagning är gjord i skivan TS (jämför fig. 2). 

Kopplingsarmen, som är radiellt förskjutbar i förhållande till skivan TS, är normalt fastlåst vid skivan med. 
hjälp av en på elektromagnetens CR ankare fästad spärrhake, som griper in i en spärrstång på kopplingsarmen. På 
samma sätt är skivan normalt fastlåst genom den på elektromagneten CV fästade spärrhaken, som griper in i en 



med spärrar försedd båge, fästad på skivan. 
Då kopplingsarmen vid växling först skall vridas, så att armens spets kommer mitt för den matta, i vilken den 

avsedda ledningen befinner sig, måste således i första hand skivans spärr lösgöras genom att elektromagneten CV 
påverkas. Genom en kontaktanordning på CV erhålles därefter strömslutning till kopplingselektromagneten MH, 
som, då den påverkas, åstadkommer, att kuggringen och därmed kopplingsarmen vrides åt höger. Omedelbart 
innan rörelsen skall avbrytas, upphör strömmen genom CV, varför spärren faller ned i en urtagning på spärrbågen 
i samma ögonblick, som kopplingsarmens spets befinner sig mitt för en kopplingsmatta. I detta ögonblick brytes 
strömmen för kopplingselektromagneten, varför kugghjulet FR frigöres från ingrepp i kronhjulet på den ständigt 
gående axeln och rörelsen avstannar. 

 

 
 
Då kopplingsarmen härefter skall skjutas in i kopplingsmattan, frigöres först spärren på centreringselektro-

magneten CR, genom att CR påverkas, varefter kopplingselektromagneten MH ånyo erhåller ström genom 
kontaktslutning på CR. Då kugghjulet FR härigenom pressas mot kronhjulet, bringas axeln M och därmed kugg-
ringen KR att rotera. Då skivan TS emellertid är fastlåst genom spärren på centreringselektromagneten CV, följer 
TS icke med i rotationen, varemot kugghjulet ZR bringas att rotera och påverka kopplingsarmen, som således 
skjutes in i kopplingsmattan. När rörelsen skall upphöra, brytes först strömmen genom CR och därefter, sedan 
centrering och fastlåsning av kopplingsarmen blivit verkställd, även genom MH. 

Vid återställning av väljaren skall kopplingsarmen först förflyttas ut ur mattan, varvid elektromagneterna CR 



och MV påverkas, och därefter vridas åt vänster, varvid CV och MV påverkas. 
För begränsning av kopplingsarmens vridning såväl åt höger som åt vänster finnes tvenne fjäderknippen 

betecknade OV S, av vilka det ena genom en kuts på skivan TS påverkas i det vänstra ytterläget och det andra 
genom en annan kuts på skivan i högra ytterläget. Huru rörelsen med hjälp av dessa fjäderknippen och kutsar kan 
begränsas, framgår av ledningschemat. 

På samma sätt begränsas kopplingsarmens radiella rörelse med hjälp av fjäderknippena ORS och tvenne kutsar, 
fästade på kugghjulet ZR. 

Utom förut, nämnda släpfjädrar a, b och c på kopplingsarmen finnes på sökaren och på vissa ledningsväljare en 
släpfjäder d, fästad å skivan TS och i figuren synlig nära proppspetsen. Denna släpfjäder gör kontakt med en 
framför varje matta befintlig skena under kopplingsarmens vridningsrörelse. 

Under gruppväljarens vridningsrörelse skola utsändas impulser för verkan på registren. För detta ändamål är 
skivan TS försedd med en rad kutsar q, vilka under vridningen verka på en med rulle försedd fjäder F, som därvid 
gör kontakt med en annan fjäder och sålunda utsänder de önskade impulserna. 

Samma anordning förefinnes på ledningsväljarna, men därjämte för impulsutsändning även under radialrörelsen 
ett fjäderpar F1, som påverkas av kutsar på kugghjulet ZR. 

 
Serieomkastaren. 

 

 
 
De för väljarnas inställning m. m. behövliga kontaktkombinationerna utföras här liksom i Western Electrics 

system med hjälp av maskindrivna serieomkastare. En sådan omkastare visas i fig. 4. 
Serieomkastaren består av en vridbar axel, försedd med ett antal släpfjädrar, som under axelns kringvridning 

åstadkomma de olika kontaktkombinationerna uti det bågformigt böjda kontaktfältet. Serieomkastaren kan 
inställas i 12 olika lägen och således åstadkomma 12 olika kontaktkombinationer. Dessa bildas under axelns 
kringvridning ett tredjedels varv. Kontaktfältet upptager nämligen endast en tredjedel av en cylinderyta, under det 
att släpkontakterna äro trearmade med 120 graders vinkel mellan armarna. 

Förflyttningen från läge till läge sker med hjälp av maskinkraften på samma sätt som i väljarna. Då här 
emellertid endast förekommer rörelse i en led, användes endast en kopplingselektromagnet. För centrering av 
serieomkastaren finnes på axeln fästat ett stjärnhjul, försett med 36 tänder. Då axeln sättes i rörelse, slutes en 
kontakt på grund av påverkan från någon av dessa tänder och hålles på så sätt strömmen genom elektromagneten 
sluten, tills serieomkastaren blivit centrerad i det nya läget. I vissa fall äro två eller flera tänder sammanslagna till 
en kam, varigenom serieomkastaren kan fås att passera ett eller flera lägen utan att stanna där. 

 
Registret. 

 
Registren, som skola mottaga impulser antingen från abonnentens fingerskiva eller från de olika väljarna, hava 

anordnats för förflyttning genom steg-för-stegrörelse, och förete därför vissa likheter med en förväljare i 
Strowgersystemet. Ett register visas i fig. 5. Kontaktarmarnas förflyttning sker dock här icke direkt genom 
påverkan av en på elektromagnetens ankare fästad hake på ett tandhjul, utan utgöres drivkraften av en spiralfjäder, 
och har elektromagneten endast till uppgift att steg för steg utlösa rörelsen. För detta ändamål verkar elek-
tromagnetens ankare på en dubbel spärrhake, vars ena spärr i viloläget är inskjuten framför en tand i det med 
sneda tänder försedda tandhjulet och således hindrar detta och därmed kontaktarmarna att förflytta sig. Då elek-



tromagnetens ankare attraheras, frigöres nyss nämnda 
tand, under det den andra spärren skjutes in och sålunda 
begränsar tandhjulets och kontakt, armarnas förflyttning 
under inverkan av spiralfjädern till ett steg. Då ankaret 
slår ifrån, kommer den första spärren åter i funktion och 
kontaktarmarna framflyttas ännu ett steg. För varje hel 
rörelse av ankaret flyttas kontaktarmarna således två steg. 

 
För återställning av registren till utgångsläget äro dessa 

försedda med återställningsarmar, fästade på samma axel 
som släpfjädrarna. Till varje för växling av ett samtal 
behövlig sats av register (10 st.) hör en på vanligt sätt 
maskindriven serieomkastare. Då denna efter slutad 
växling återföres till utgångsläget, kommer en till 
omkastaren kopplad, med pinnar försedd bom att föra 
undan samtliga registers återställningsarmar och 
registrens släpfjädrar på grund härav att återställas till 
utgångsläget. Under återställningen, som sker med en 
rörelseriktning, motsatt den vid registrens inställning, 
glida spärrhakens spärrar över ryggsidan på spärrhjulets 
tänder och spännes ånyo den som drivkraft vid registrens 
inställning verkande spiralfjädern. 

 
 
 
 
 
Källa: Tekniska Meddelanden från Kungliga Telegrafstyrelsen 1922 

 


