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I
 en internationell jämförelse var tele
kommunikationerna i Sverige i början 
av 1920-talet väl utvecklade, men sett 

med dagens perspektiv var utbudet ganska 
magert. Det handlade egentligen endast om 
telegrafi och telefoni. Telegrafen hade med 
sin 70-åriga historia i Sverige fortfarande en 
stark ställning. Praktiskt taget vem som helst 
kunde nås med telegram, oavsett var adres
saten bodde, vare sig det var i storstad, gles
bygd eller i ett främmande land på en annan 
kontinent. Antalet inländska och utländska 
telegram var 1924 drygt 6,2 miljoner. Idag 
utväxlas endast ett litet fatal telegram.

På 1880-talet utvecklades telefonverk
samheten mycket snabbt i Sverige i kon
kurrens mellan det statliga Telegrafverket 
och privata telefonföreningar. Det brukar 
framhållas att Stockholm 1885 hade flest 
telefoner i världen, även i absoluta tal och i 
jämförelse med världsstäder som London, 
Paris, Berlin och New York. År 1924 var

dock antalet telefonabonnemang i riket 
inte större än drygt 320 000, att jämföra 
med 1997 års drygt 6 miljoner för fast te
lefoni och närmare 2 miljoner för mobil 
telefoni.

Det var först 1920 som Gotland fick 
telefonförbindelse med fastlandet och i 
början av 1920-talet kunde utlandssamtal 
utväxlas endast med Danmark, norra Fin
land (över Haparanda), Norge och Tysk
land. Alla telefonsamtal, både lokala och 
långväga, kopplades av telefonist. Den ut
veckling som då började skulle leda till att 
denna yrkeskår i stort sett försvann.

Radioverksamheten inskränkte sig till 
radiotelegraftrafik med fartyg och direkta 
radioförbindelser med Estland, Frankrike, 
Lettland och Polen. Rundradion låg i sin 
linda med försökssändningar som började 
1922.

Så gjordes under 1924 två betydelseful
la framsteg inom Sveriges telekommunika
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tioner - en radiostation för telegrafi med 
långvåg i Grimeton i Halland och den för
sta helautomatiska telefonstationen Norra 
Vasa i Stockholm.

Grimetons radiostation för telegrafi 
I januari 1920 begärde Sverige-Amerika- 
stiftelsen hos Telegrafstyrelsen att en direkt 
telegrafförbindelse skulle anordnas till 
Nordamerika. Stiftelsen hade bland annat 
till uppgift att verka för bättre förbindelser 
mellan Sverige och USA och ansåg att bris
ten på direkta transatlantiska förbindelser 
hade varit starkt kännbar under världskri
get. Även efter krigets slut hade förhållande
na varit mindre tillfredsställande eftersom 
de befintliga telegrafkablarna hade varit 
starkt överbelastade och i dåligt skick. Tele
grammen kunde bli försenade och förvans
kade. Bristerna innebar enligt stiftelsen all
varliga olägenheter för Sverige, både från 
politiska och kommersiella synpunkter.

Eftersom det knappast skulle vara ekono
miskt genomförbart att lägga ut direkta tele
grafkablar mellan Sverige och Nordamerika 
och då sådana skulle vara sårbara vid eventu
ellt krig föreslog stiftelsen att en direkt, tråd
lös förbindelse skulle anordnas. Stiftelsen 
begärde att Telegrafstyrelsen skulle utreda 
frågan om en radiostation som var tillräck
ligt stark för att under alla förhållanden ga
rantera säker förbindelse med Amerika.

Telegrafstyrelsen instämde helt med 
stiftelsens synpunkter och framhöll i en 
skrivelse till Kungl Maj:t att en direkt ra- 
diotelegrafförbindelse var ett vitalt riks
intresse. Radiotekniken hade gjort stora 
framsteg under kriget och en ny radiosta
tion på västkusten skulle kunna fylla kra

ven på praktiskt taget oavbruten förbindel
se. Regeringen ställde sig mycket välvillig 
till framställningen och anvisade 2 miljoner 
kronor för år 1921. Närmare planer och 
kostnadsförslag skulle underställas riksda
gen då ytterligare anslag behövdes.

Tekniken

På 1920-talet användes uteslutande lång
våg för radiotelegrafi. Den utrustning som 
skulle komma att tas i bruk i Grimeton var 
högfrekvensgeneratorer, som hade kon
struerats av den svenskfödde Ernst FW 
Alexanderson. År 1902 anställdes han vid 
General Electric. Två år senare fick han 
uppdraget att konstruera en växelströms- 
generator för 100 kHz och där effekten 
kunde räknas i kilowatt - tidigare kon-

Emst Fredrik Werner Alexanderson. Foto 1938, Tele
museum.
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struktioner hade haft mycket blygsam ef
fekt som kunde räknas i bråkdelar av watt. 
Den första generatorn konstruerade han 
1906 och systemet utvecklades under för
sta världskriget. Sommaren 1918 hade 
Alexanderson fullbordat konstruktionen 
av den 200 kW högfrekvensgenerator som 
kom att installeras i Grimeton.

Med Alexandersons högfrekvensgenera
tor som grundval för ett världsomfattande 
kommunikationssystem bildades 1919 ett 
helt nytt bolag, The Radio Corporation 
of America (RCA). Som chefsingenjör an
ställdes Ernst Alexanderson, som dock 
återgick till General Electric efter fyra år. 
Hans huvudsakliga uppgift inom RCA 
blev ansvaret för konstruktion och instal
lation av de högfrekvensgeneratorer som 
RCA sålde över hela världen.

Den multipelantenn som Alexanderson 
utvecklade fick ett totalt antennmotstånd på 
endast 0,5 ohm genom stora induktanser, 
anpassade till den aktuella frekvensen, som 
anslöts till jord i sex punkter med samma in
bördes avstånd efter antennens totala längd.

Avtal med RCA
Radio Corporation of America (RCA) 
ägde samtliga kommersiella radiostationer 
på den amerikanska ostkusten och Tele
grafstyrelsen inledde förhandlingar med 
företaget om ett trafikavtal. Det visade sig 
vara svårt att komma överens med RCA 
eftersom bolaget begärde en garanterad 
minimiinkomst av trafiken med belopp 
som Telegrafstyrelsen inte ansåg sig kunna 
acceptera. I slutet av 1921 meddelade dock 
RCA genom Ernst Alexanderson att man 
nu kunde släppa kravet på garanti och gå 
med på lika fördelning av radioavgifterna.

Det fanns nu inte längre något hinder för 
att genomföra planerna på den svenska 
storradiostationen. Anbud på radioutrust
ningen infordrades från RCA och tre euro
peiska företag. Det visade sig att RCAs 
anbud var det fördelaktigaste; det slutade 
på 432 500 dollar, motsvarande cirka 1,65 
miljoner kronor, varav endast en tredjedel 
behövde betalas då kontraktet skrevs un
der. Resten fick erläggas genom att en del 
av Telegrafverkets andel av radioavgifterna 
successivt levererades till RCA.

Sändarstation i Grimeton 

Den nya radiostationen borde från radio
synpunkt placeras på svenska västkusten 
vid den storcirkelbåge från New York som

Placeringen av sändarstationen i Grimeton och motta
garstationen vid Kungsbacka. Ur Tekniska Medde
landen från Kungl Telegrafstyrelsen 1922.
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gick över havet och inte berörde land. 
Man måste också ta hänsyn till tillgången 
på elektrisk kraft, markförhållanden och 
transportmöjligheter. Flera alternativ un
dersöktes, men slutligen beslöt man att för
lägga sändarstationen till Grimeton, cirka 
10 km öster om Varberg. Mottagarstatio
nen borde placeras på ett så stort avstånd 
från sändaren att störningar från denna 
kunde undvikas. Valet föll på Kungsbacka.

Sändarstationen skulle utrustas med två 
högfrekvensgeneratorer av Ernst Alexan
dersons konstruktion, varav den ena i re
serv. Sändaren skulle arbeta på långvåg 
18 000 meter (16,7 kHz) och få stations- 
signalen SAQ. Vardera generatorn skulle 
ge en effekt av 200 kW. De skulle kunna

köras parallellt och då ge effekten 400 kW. 
Antennen skulle ha en längd av 2,2 km 
och bäras upp av sex fristående stålmaster 
med en höjd av 125 meter. De hade kon
struerats av professor Henrik Kreiiger.

Mottagningsantennen vid Kungsbacka 
skulle vara cirka 13 km lång och läggas upp 
på 9 meters trästolpar från Kungsbacka 
åt sydost - i det närmaste parallellt med 
storcirkeln mellan Kungsbacka och New 
York. För telegramexpeditionen skulle en 
radiocentral på Göteborgs telegrafstation 
inrättas.

För stationen med dess antennanlägg
ning och jordnät i Grimeton behövdes ett 
markområde på 123 hektar. Arbetet med 
stationen påbörjades i november 1922 och
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ett år senare var allt klart utom de sex an
tennmasterna. En arbetskonflikt vid de 
svenska järnbruken försenade leveransen 
ett år så att trafiken över den nya stor
radiostationen kunde börja först den 1 de
cember 1924.

Högtidlig invigning 

Stationen invigdes officiellt av kung Gus
tav V den 2 juli 1925. Evenemanget filma
des alltifrån kungens ankomst med tåg till 
Varberg, det högtidliga mottagandet med 
honoratiores, biåsorkester och flaggviftan
de barn, till ankomsten till Grimeton och 
rundvandringen där. Till invigningen 
hade infunnit sig bland andra vice presi
denten i RCA David Sarnoff och Ernst

Grimeton. De sex 125 meter höga masterna för lång- 
vågsstationens 2,2 km långa antenn. 1920-talet.
Foto Telemuseum.

Alexanderson. Efter invigningen avsände 
kungen ett telegram till USA:s president 
Calvin Coolidge, i vilket han sade sig vara 
övertygad om att ”denna nya förbindelse

Mottagarstationen i Kungsbacka. 1920-talet. Foto Telemuseum.
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skall i hög grad stärka de kulturella och 
kommersiella relationer som så länge exis
terat mellan Sverige och Förenta Staterna 
under det demokratiska skydd under vil
ket miljoner svenskar har funnit nya hem”.

Kortare befordringstider

OCH LÄGRE AVGIFTER

Den direkta radioförbindelsen med USA 
blev redan från början en framgång. Den 
genomsnittliga befordringstiden från in
lämning av telegram i Sverige till mottag
ning i Amerika sänktes enligt statistiken till 
under 20 minuter, från att ofta ha varit den 
mångdubbla. Konkurrensen mellan radio- 
och kabelförbindelserna över Atlanten led
de också till lägre avgifter för allmänheten. 
På radioförbindelserna hade man redan 
från början gått in för att hålla lägre avgif
ter än på kabelförbindelserna. Kabelbola
gen måste svara med att sänka sina avgifter 
till samma belopp som utgick på radio
förbindelserna. Både i Sverige och USA 
bedrevs reklam för den direkta radioför
bindelsen genom annonsering och trycksa
ker. Telegrafstyrelsen beställde hos Svensk 
Filmindustri en kortfilm med titeln ”Som 
en blixt över Atlanten” som visades på 
svenska biografer under 1925. Telegrafsty
relsen gjorde också reklam för ”via Sverige- 
radio” genom personliga besök hos svenska 
firmor.

Kortvågen gör entré 

Ungefär samtidigt som långvågsstationen i 
Grimeton togs i bruk upptäcktes att kort
våg med fördel kunde användas för trafik 
på mycket långa avstånd. Kortvågssändar- 
na behövde mycket lägre effekt och räck
vidden var väl så god som långvågssändar-

nas. Telegrafverket tog 1925 kortvågen i 
bruk för förbindelse mellan Sverige och 
svenska fartyg, var de än befann sig på 
världshaven. Eftersom långvågsstationen i 
Grimeton hade visat sig vara mycket effek
tiv och trafiksäker behölls den, också med 
tanke på att kortvågsförbindelser under 
norrskensperioder kunde drabbas av stör
ningar (”fade out”) och vara omöjliga att 
upprätthålla. Eftersom flera länder mer 
och mer gick över till kortvåg anordnades 
1938 en ny mottagningsstation i Enkö
ping i stället för stationen i Kungsbacka. 
Samtidigt flyttades telegramexpeditionen 
från Göteborg till Stockholm. Året därpå 
installerades två kortvågssändare i Grime
ton med en effekt av 0,2 respektive 0,8 kW. 
Den senare visade sig ge så goda resultat 
vid sändningar till USA att långvågssända- 
ren under långa tider inte behövde använ
das. Minskningen av drifttiden blev så stor 
att elleverantören frågade om det möjligen 
hade blivit fel på radiostationens mätare.

Med kortvågens utbredning och senare 
tiders nya kommunikationsmedel via sa
tellit och optokablar minskade Grimeton- 
sändarens betydelse. Den ena högfrekvens- 
generatorn togs ur bruk 1960 och skrota
des. Den andra finns dock kvar i fullgott 
skick. Det är den enda bevarade i sitt slag i 
världen och den har genom åren provkörts 
med jämna mellanrum efter ett omfattan
de och komplicerat schema.

Byggnadsminne och industriminne 

Den 75-åriga radiostationen i Grimeton är 
Hallands mest kända landmärke. Det uni
ka är helheten med den fortfarande funge
rande sändaren, de sex masterna för multi
pelantennen, välbevarade byggnader och
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byn med personalbostäder. Hela anlägg
ningen förklarades i oktober 1996 för 
byggnadsminne enligt kulturminneslagen, 
vilket innebär att den skall bevaras för 
framtiden och skyddas mot förstörelse. 
Vid byggnadsminnesförklaringen startades 
den gamla sändaren på nytt och medde
landet om den nya upphöjelsen kvitterades 
av mottagare i såväl USA som flera länder i 
Europa. Telemuseum är representerat i en 
arbetsgrupp som skall se till att Grimeton 
utvecklas till ett levande kulturminne och 
kulturturistmål av såväl regional som na
tionell och internationell betydelse.

Svenska Industriminnesföreningen delar 
årligen ut sitt pris för berömvärda insatser 
då det gäller bevarandet av svenska industri

minnen. År 1997 utsågs Grimetons lång- 
vågsstation till årets industriminne. Givet
vis startades sändaren och lät sina radiovå
gor gå ut över världen vid prisutdelningen.

Norra Vasa — den första 
automattelefonstationen 
De första telefonstationerna var alla manu
ella, det vill säga att alla telefonsamtal kopp
lades av telefonister som skötte växelbord 
dit telefonledningarna var intagna. Sveriges 
första telefonstation anlades av Stockholm 
Bell Telefonaktiebolag 1880. Ett år senare 
öppnade Telegrafverket ett mindre telefon
nät i Stockholm, avsett för departementen 
och ämbetsverken. År 1883 bildades Stock-

Vasa telefonstation 1897. Foto Telemuseum.
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holms Allmänna Telefon AB, som redan ef
ter ett år hade 1 000 abonnenter. Konkur
rensen mellan de båda privata telefonbola
gen upphörde i praktiken 1887 då Allmän
na bolaget köpte aktiemajoriteten i Bellbo- 
laget. En ny situation uppstod dock snart då 
Telegrafverket öppnade en telefonstation, 
avsedd för allmänheten. Telegrafverkets nya 
Rikstelefonnät blev en allvarlig konkurrent 
till Allmänna bolaget. Telegrafverket hade 
satsat på mellanortsförbindelser som förena
de de lokala telefonnäten som låg som öar i 
Sverige och bolaget ville gärna låta sina 
abonnenter utnyttja verkets ledningar. Man 
kom också överens om samtrafik mellan nä
ten mot en viss avgift. Samtrafiken upphör
de dock 1903 eftersom det uppstod oenig
het om villkoren. En av de mest påtagliga 
följderna blev att många abonnenter i Stock
holm tvingades ha telefon i båda näten, 
”Riks” och ”Allmänna”.

Stockholms telefonanläggningar fresta
des under första världskriget till bristnings
gränsen. I avvaktan på automatisering hade 
Telegrafverket skjutit på modernisering 
och fick använda provisorier för att klara 
den stora abonnentökningen. Stockholms 
Allmänna Telefon AB hade 1908 slagits 
samman med Stockholms Bell Telefon AB 
under namnet Stockholmstelefon. Bolaget 
hade problem med materialbrist och hade 
svårt att hålla en tillfredsställande kvalitet 
på samtalsexpeditionen.

Det hade länge diskuterats om inte sta
ten skulle kunna köpa det enskilda nätet i 
Stockholm. Frågan avgjordes slutligen vid 
1918 års riksdag. Staten köpte Aktiebola
get Stockholmstelefons anläggningar för i 
runt tal 47 miljoner kronor. Det gick dock 
inte att omedelbart ordna samtrafik mellan

näten. Det krävdes omfattande stations- 
arbeten och lokalerna var hårt utnyttjade 
i innerstaden. Vid en del växelstationer 
kunde samtrafik öppnas redan 1918 men 
det skulle dröja till 1923 innan fullständig 
samtrafik i Stockholm var genomförd.

Automatisering av Stockholms

TELEFONNÄT
År 1910 kom frågan upp om automatise
ring av Telegrafverkets nät i Stockholm. 
Två experter fick Telegrafstyrelsens upp
drag att i USA undersöka de ekonomiska 
förutsättningarna för automatiska telefon
anläggningar och dessutom bedöma drift
säkerheten. Uppdraget gick till dåvarande 
telefondirektören Axel Hultman och linje
ingenjören Herman Olson. Studieresan 
gjordes under första halvåret 1910 och de 
båda utsända blev helt övertygade om de 
automatiska systemens överlägsenhet både 
i fråga om ekonomi och driftsäkerhet.

Det gällde nu att finna ett automatsystem 
som passade för Stockholms telefonnät. 
Dessutom borde det vara svenskt, enligt 
generaldirektören Herman Rydin. Hult
man och Olson började var för sig arbeta på 
att konstruera automatiska väljare med den 
amerikanska Strowgerväljaren som före
bild. Hultmans första konstruktion hade 
vissa likheter med Strowgerväljaren men 
skilde sig från den genom kontakternas 
utformning. Provexemplar tillverkades på 
Telegrafverkets verkstad. Olsons första kon
struktion byggde också på Strowgervälja- 
rens principer.

Prov i praktisk drift

Hultman övergav snart sina första försök
och började med konstruktion av en ma
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skindriven väljare med en utformning som 
skilde sig från varje annat system. Det var 
speciellt kontaktfältet som fick en originell 
utformning. Det var grundstommen i sys
temet och bestod av blanka, parallellt lö
pande fosforbronstrådar. De fästes i ramar 
av isolerande material och bildade ”mat
tor”, som fungerade som gemensamt kopp- 
lingsfält för ett stort antal väljare. Väljarnas 
kopplingsorgan bestod av en arm med tre 
kontaktfjädrar. Den väljare som Hultman 
först konstruerade var byggd för en multi
pelkapacitet av 10 000 abonnentledningar. 
På grund av sitt utseende fick den smek
namnet ”vävstolen”. Jämsides med Axel 
Hultman och Herman Olson arbetade 
även ingenjör G A Betulander med ett nytt 
automatsystem. Det var ett reläsystem som 
sedermera skulle få stor betydelse.

Det fanns nu tre olika svenska kon
struktioner av automatiska telefonsystem 
och 1915 ansåg Telegrafstyrelsen att tiden 
var mogen för jämförande prov i praktisk 
drift. Den första Hultman-stationen be
ställdes hos Aktiebolaget L M Ericsson & 
Co. Den skulle vara halvautomatisk, byg
gas för 1 000 abonnenter och sättas upp 
inom fastigheten Norrtullsgatan 47 i 
Stockholm. Ett par månader senare 1915 
beställdes hos Nya Aktiebolaget Autote- 
lefon Betulander en halvautomatisk tele
fonstation enligt Betulanders reläsystem, 
också den för 1 000 abonnenter. Senare 
samma år beställdes en Olson-station för 
200 nummer från Telegrafverkets verk
stad. De båda sistnämnda stationerna 
monterades inom fastigheten Jakobsbergs- 
gatan 24. Alla tre stationerna var i prov- 
drift till 1920 och fungerade i stort sett till
fredsställande.

Nytt automatiskt telefonsystem - 
500-väljaren

Axel Hultman hade i flera år samarbetat 
med Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
i fråga om det praktiska utförandet av 
sina konstruktioner. Den provstation som 
L M Ericsson levererade till Norra Vasa, 
Norrtullsgatan 47, byggde på Hultmans 
multipel för 10 000 nummer. Man fann 
att väljarna var allt för stora, varför Hult
man konstruerade en ledningsväljare för 
endast 2 000 ledningar och anropssökare 
och gruppväljare för 1 000 ledningar. Den 
kom dock aldrig i trafik av den anledning
en att Telefonaktiebolaget L M Ericsson 
presenterade en nyhet - 500-väljaren. Den 
hade utarbetats av L M Ericssons egna in-

Axel Hultman. Foto Telemuseum.
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genjörer men med utgångspunkt i Hult
mans blanktrådsmultipel.

Den nye chefen för L M Ericssons av
delning för automatstationer, civilingenjör 
Knut Kåell, försökte få fram ett konkur- 
rensdugligt system ur överingenjör Hult
mans idéer. Det stod klart att den blanka 
trådmultipeln var en utmärkt lösning men 
att den stora väljaren var ett missgrepp. 
Kåell gjorde matematiska beräkningar som 
visade att optimum för multipeln låg mel
lan 600 och 700 nummer. Han valde en 
väljare för 500 nummer eftersom en sådan 
kunde inordnas i ett dekadsystem. Ut
formningen av konstruktionen anförtrod
des åt ingenjör David Lienzén.

Automatiseringsplan 
för Stockholm

I och med att AB Stockholmstelefon in
köptes 1918 måste de båda telefonnäten i 
Stockholm förenas. I september 1919 fram
lade Telegrafstyrelsen till Kungl Maj:t för
slag till riktlinjer för en rationell moderni
sering av Stockholms telefonnät.

Styrelsen ansåg att den enda utväg som 
fanns var att förena de spridda stationernas 
abonnenter till ett enda systematiskt ord
nat, helt telefonnät. Ett sådant system kun
de med Stockholms abonnentantal inte 
utan ekonomiskt slöseri anordnas med ma
nuell expedition. Det måste byggas efter ett 
automatiskt system. Departementschefen, 
statsrådet C Fredrik Holmquist, förordade 
att telefonnätet i Stockholm skulle omläg
gas enligt Telegrafstyrelsens förslag och 
Statsutskottet hade inget att erinra.

I april 1921 beställde Telegrafstyrelsen 
hos Allmänna Telefonaktiebolaget L M 
Ericsson en helautomatisk telefonstation

för 5 000 abonnentledningar till stationen 
Norra Vasa. För stationen skulle styrelsen 
betala 740 000 kronor, för samtrafik med 
Stockholmstelefons abonnenter 56 000 
kronor och för kraftstationen 72 100 kro
nor.

Den nya stationen installeras 

Arbetet med att bygga Norra Vasa enligt 
500-väljarsystemet började 1921 och den 
2 augusti 1923 togs den i bruk för prov- 
drift.

Automatiseringen gällde först 5 000 
nummer i Vasastaden, sedan skulle ytterli
gare 5 000 komma till. De skulle få nya, 
sexsiffriga nummer. Vidare skulle deras te
lefonapparater bytas ut mot nya med fmg- 
erskiva och abonnenterna måste lära sig att 
skilja på olika tonsignaler som skulle höras 
i telefonen i stället för telefonistens röst. 
Tryckta anvisningar delades ut till dem. 
Abonnenterna vid Norra Vasa fick vidare 
en speciell utgåva av telefonkatalogen med 
enbart sexsiffriga nummer.

Ur teknisk synvinkel var Norra Vasa en 
fullt färdig automatisk telefonstation då 
den togs i allmän trafik 1924. Kapaciteten 
utvidgades dock i två etapper till 1928 då 
den omfattade 10 000 nummer. I huvud
sak var det också den ursprungliga statio
nen och dess utrustning som fungerade 
ända tills stationen lades ned 1985. Av oli
ka skäl måste man dock bygga om eller 
byta ut delar av utrustningen genom åren. 
Bland annat infördes sjusiffriga telefon
nummer i Stockholmsområdet på 1960- 
talet. På 1950-talet började man införa au
tomatisk mellanortstrafik, vilket medförde 
byte av register, multipelmattor och serie- 
omkastare.
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Fortsatt automatisering 
i Stockholm

Automatiseringen av telefonstationerna i 
Stockholms innerstad fortsatte med använd
ning av L M Ericssons 500-väljarsystem. 
Närmast efter Norra Vasa stod Kungshol
men i tur och dess automatstation öppnades 
i juni 1928 med 9400 abonnenter inkopp
lade. Slutetappen i innerstadens automatise
ring fullbordades i april 1938 då stationen 
Norr öppnades i en ny fastighet, Jakobs- 
bergsgatan 22, med 10 504 abonnenter. 
Samtidigt med automatiseringen i innersta
den infördes automatdrift även i förorterna.

Hur bra Norra Vasa 500-väljarstation än 
fungerade genom tiderna måste det finnas 
en gräns för hur länge ett automatsystem 
från 1920-talet kunde vara i drift. På 1970- 
talet påbörjade Televerket ett omfattande

LM Ericssons 500-väljare. 1920-talet. Foto Telemu
seum.

moderniseringsarbete av telefonnätet. Det 
system som skulle ersätta de elektromeka- 
niska stationerna var AXE-systemet med 
digitala programminnesstyrda stationer. 
För Norra Vasas del bestämdes att statio-

Stativrad med sökare och ledningsväljare 1924. Foto Telemuseum.
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Kabelintag till stationen och korskoppling för abon- 
nentlinjema 1985. Foto Telemuseum.

nen skulle upphöra att betjäna sina 10 000 
nummer i maj 1985 och att den skulle ingå 
i AXE-stationen Birka vid Vegagatan 10. 
Vid 23-tiden den 31 maj 1985 bröts abon
nenterna i nummerserien 33 00 00 bort 
och kopplades i stället in på den nya AXE- 
stationen. Abonnenterna märkte föränd
ringen på att de fick kopplingston omedel
bart och att väntan på rington var kortare. 
Dessutom fick de tillgång till flera tjänster, 
t ex minne och vidarekoppling.

500-VÄLJAREN - EN AV GRUNDPELARNA 
I TELEFONNÄTET

Det hör väl till undantagen att en kompli
cerad teknisk anläggning ännu efter mer

Telefonapparat i plåt, en av de typer som i början an
vändes vid Norra Vasa. Foto Telemuseum.

än 60 år är i ständig drift och fungerar 
oklanderligt. När Norra Vasa togs i drift 
1924 var den först i landet i sitt slag. Man 
spekulerade i att stationen skulle ha en 
livslängd på upp till 30 år. Efter dessa 30 år 
kunde man konstatera att utrustningen 
fortfarande fungerade utmärkt och räkna
de med ytterligare några tiotal års livs
längd. Att den sedan lades ned 1985 be
rodde på att teletekniken hade tagit nya 
former.

500-väljarsystemet blev efter introduk
tionen en viktig faktor i automatiseringen 
av telefonnätet och kom att användas i stor 
utsträckning på större orter. Det innebar 
dock inte att man avskrev varje tanke på
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andra system. Det reläsystem som hade 
utvecklats av Betulander och Palmgren 
ledde till koordinatväljaren som Telegraf
verket började tillverka i egen regi. Den 
uppmärksammades även utomlands och 
konstruktionen togs upp av flera tillverka
re i utlandet i olika varianter. Den första 
större telefonstationen enligt Telegrafver
kets koordinatväljarsystem öppnades 1926 
i Sundsvall för 3 500 nummer. Koordinat- 
väljarsystemet användes jämsides med 500- 
väljarsystemet vid automatiseringen av det 
svenska telefonnätet. År 1972 var den full
ständiga automatiseringen genomförd.

Hedersplats på Telemuseum 

Inför Norra Vasas nedläggning genomför
des en omfattande dokumentation av sta
tionen och dess historia. Det skedde genom 
insamling av fakta om stationens tillkomst 
och vidare historia, tekniska förändringar, 
felstatistik, personalförhållanden etc. Vi
dare utfördes fotografering, även i stereo, 
ljudupptagningar, filminspelning mm, och 
en skrift i serien Teleböckerna utgavs. De
lar av den ursprungliga stationen har åter- 
uppförts på Telemuseum, där även koordi- 
natväljarstationen i Sundsvall från 1926 
finns representerad.
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