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FÖRORD

Järiivä^i;>^(^lriften fordrar yoda telefonförl)indt*l.ser icd<e blott för tåj^dirigering,
vagnfilrdelning och liknande med trafiken direkt samhörande ändamfd, utan

också f()r de kontakter mellan olika tjänsteställen och med allmänheten, utan vilka

driften skulle fiirlora den smidighet och snabbhet, som hiir vår tid till.

Järnvägstelefonien är i mångt och mycket egenartad men hygger likväl på rön
av allmän giltighet. .Statens järnvägar ha därfiir icke lövat, då det gällt att till-

godogilra sig de miijligheter. som ö])pnats genom forskningen inom kahel-, fiir-

stärknings- och automattekniken, bärvågstelefonien etc.

De första stegen ])å denna väg voro trevande och försiktiga, men frammarschen
hlev senare desto snal)bare. .Stadigt växande hehov av nya telefonfilrbindekser och
tillkomsten av förstatligade hanors nät verkade till sist pådrivande i deii grad. att
anläggningarnas tillväxt l)lev svår att hålla under kontroll.

[ detta läge upptog järnvägsstyreksen för några år sedan ett intimt samarbete
med telegrafstyrelsen och den inom Sverige ledande teletekniska industrien. En
kommitté. 1940 års telefonkommitté, tillsattes med u]4)gift att .studera järnvägs-
telefoniens prohlem och att utstaka riktlinjer för en målmedveten, .systematisk och
efter behovet av])as.sad utbyggnad av .SJ telefonanläggningar. Ett av de mera
])åtagliga resultaten härav är den nya telefonväxel i Stockholm, vars första ut-
hyggnad nu nått sin fullbordan.

1 den följande fram.ställningen. .som ])å järnvägs.styrelsens u])pdrag utarbetats
av byråingenjören i\l. Linderoth och telegrafingenjören K. Lf)ggert. lämnas mot
bakgrunden av de teletekniska anordningarnas utveckling inom .Sf. närma.st i
.Stockbolm. en redogörelse för den nya växelns tillkomst och uppbyggnad. Fram
.ställningen torde .sålunda kunna betraktas dels som några blad ur den svenska
järnvägstelefoniens historia, dels som en orientering för dem. som till följd av
sin tjänst eller av annan anledning ha intresse av att skaffa sig inblick i de i växeln
ingående tekniska anordningarna och deras funktion.

Stockholm i mars 1946.
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