Telefonstation
Telegrafverket kom till 1853 och var ett statligt verk under Civildepartementet. Till en början
hade verket bara hand om telegrambefordran men när telefonen infördes i början på 1880-talet
utökades verkets arbetsområde avsevärt. Under 1890-talet köpte telegrafverket upp många av
de små enskilda telefonnät som fanns runt om i landet och anslöt dem till ett riksnät. Finnerödjas första telefonlinje såg dagens ljus 1890 och gick mellan Skagersholm och Järnvägsstationen. I början på 1900-talet fanns det 11 telefonabonnenter i Finnerödja och de flesta av
dem var handlare vilket framgår av nedanstående utdrag ur en lokal telefonkatalog. Finnerödja samtalsstation, som den kallades vid den här tiden, låg troligtvis i Skagersholm och var
kopplad till en stor telefonväxel i Örebro via Laxå. Telefonväxeln i Örebro startade 1903 men
det är ovisst om Finnerödja var med från starten.

Örebro centralväxelstation med underlydande växelstationer.

Åtskilliga telefonlinjer var knutna till centralväxeln i Örebro. Linje 22 gick till Finnerödja.
I publikationen Järnvägs-, post-, telegraf- och telefonunderrättelser från 1909 kan man läsa att
det fanns en telegraf i Finnerödja. Troligtvis användes den bara för telegrambefordran. I början på 1900-talet fanns det en del privata telefonledningar runt om i bygden. Den 10 maj 1911
köpte handlaren Teodor Malmberg i Rosendal en telefonledning som gick mellan Vallsjö och
Kavlebron och en ledning från Kavlebron till Finnerödja telefonstation för 150 kronor av C.A.
Pettersson och Ernst Pettersson. C.A. Pettersson var lantbrukare från Vallsjö. Finnerödja tele-

fonstation nämns flera gånger under de första åren på 1900-talet men det är ovisst var den låg.
Den första telefonstationen i Finnerödja samhälle som det finns belägg för kom till först 1931.

Köpekontraktet mellan Malmberg och herrarna Pettersson 1911.

Telefonräkning från 1912

I ett kommunalnämndsprotokoll från 1913 kan man läsa att ordförande Hammarberg ville ha
en telefonledning uppsatt mellan sin bostad i Gatan och telefonstationen i Finnerödja och att
kommunen skulle stå för kostnaden. Nämnden tillsatte en kommitté som hade till uppgift att
utreda frågan och komma med ett kostnadsförslag. Noterbart är att en av ledamöterna i kommittén var Hammarberg själv. Jag har inte hittat några uppgifter hur det gick till slut.

Rikstelefonkatalog från 1911 där Teodor Malmberg finns med

Välbekant skylt som satt utanför telefonstationerna.
1931 öppnades den första telefonstationen i Finnerödja samhälle. Den inrättades i ett av rummen hos mjölnare Larsson som bodde i Kvarngården, nuvarande Tallstigen 1, och det var
hans fru Ester som blev föreståndare för telefonväxeln. En av de telefonister som hjälpte Ester
Larsson de första åren var Hilma Johansson, gift med Sko-Åke Johansson. Ester Larsson avlönades av de 30 abonnenterna men det var inte alltid som de kom självmant och betalade utan
fru Larsson fick gå runt i stugorna och ha ”uppbörd”. Till en början var växeln öppen endast
under dagtid på vardagarna och viss tid sön- och helgdagar. När antalet abonnenter var uppe
i100 stycken 1944 började man ha öppet dygnet runt. Telefonisterna arbetade två och två under förmiddags- och eftermiddagsskiften. På natten fanns det bara en telefonist i tjänst och
hon hade tillgång till en säng intill växelbordet där hon kunde sova mellan påringningarna.
När mjölnare Larsson med familj flyttade till det nybyggda huset Skogsliden på Skagersholmsvägen 28 flyttade de med telefonväxeln dit. Året var 1935. Den inrymdes i rummet till
vänster på bottenvåningen. I dörren mellan rummet där växeln låg och tamburen fanns en liten
lucka genom vilken man kunde uträtta ärenden som att skicka eller hämta telegram. I samband med flytten tog televerket över den administrativa delen av telefonväxeln.

Huset vid Skagersholmsvägen där telefonstationen var inrymd 1935 – 1959.

Föreståndarinnan Ester Larsson.

Telefonist Margit Funke, född Larsson
(dotter till Ester).

I november 1945 hörde telegrafverket av sig till Finnerödja kommun för att höra om kommunen var intresserad av en direktlinje mellan Finnerödja – Däldenäs – Åtorp. Kommunen sa ja
eftersom socknarna hade mycket med varandra att göra inte minst när det gällde handeln med
jordgubbar. Det skulle visa sig bli betydligt värre att få till en direktlinje mellan Finnerödja
och Tived eftersom Tived var ansluten till växeln i Skövde. När innevånarna i de båda orterna
ville ringa till varandra måste samtalen kopplas över Skövde för att komma fram och det var
mer regel än undantag att väntetiden blev en halvtimme eller mer. I början på 1947 slöts ett
brandsläckningsavtal mellan Finnerödja och Tiveds kommuner vilket innebar att Finnerödja
brandkår hade släckningsansvar för en del av Tiveden. Nu blev det verkligen angeläget om en
snabb telefonförbindelse mellan de båda orterna och kommunalfullmäktige beslutade att ta
kontakt med telegrafverket om att få en direktlinje mellan Finnerödja och Tived. Det blev en
mycket långdragen historia. Begäran förnyades både 1950 och 1951 utan resultat. Inför kommunsammanslagningen 1952 besökte landshövdingen i Mariestad Tived och lovade då att telefonfrågan skulle ordnas med det snaraste men ingenting hände. Under hösten 1952 lämnade
kyrkoherde Häggstam in en skrivelse till fullmäktige där frågan om telefonförbindelsen mellan de båda orterna åter togs upp. På fullmäktigesammanträdet i oktober infann sig telegrafkommissarien från Skövde för att försöka förklara varför det inte hände något. Hans förklaring var att det handlade om pengar och att det skulle medföra stora kostnader att öppna en
direktlinje. Till saken hör att det redan fanns stolpar uppsatta på nästan hela sträckan. Problemen fortsatte och i slutet på 1954 sa telegrafkommissarien i Örebro att han var väl medveten
om problemet med de dåliga telefonförbindelserna men framhöll att ”det är vanligt att det blir
lite si och så med telefonservicen i gränsområden”. Kommissarien menade också att man redan innan kommunsammanslagningen borde ha tänkt på att Finnerödja och Tived hörde till
olika telefondistrikt.

Interiör från telefonväxeln 1955. Stående Ester Larsson. Till vänster sitter Barbro Andersson
och till höger Bibbi Johansson.

Det var inte bara mellan Finnerödja och Tived som det var problem med telefonförbindelserna
utan även mellan Finnerödja och Hova men här gällde det hörbarheten som tidvis var mycket
dålig. Ett annat klagomål var att det var rikssamtal till Hova vilket inte uppskattades eftersom
både sjukkasseexpeditionen och landsfiskalkontoret låg där. Kommunalnämnden fick 1957 i
uppdrag att uppvakta telestyrelsen i dessa båda frågor.
I maj 1958 kom kommunalnämnden med en rapport där det framgick att det inte skulle bli
några förbättringar vad gällde de olika telefonförbindelserna inom kommunen förrän helautomatiseringen blev genomförd vid årsskiftet 1959 – 1960. Det skulle med andra ord ta 13
år från det att man första gången begärde en direkt telefonförbindelse mellan Finnerödja och
Tived till att den verkligen skulle bli av. Här kan man verkligen tala om ett ärende som dragits
i långbänk. Ett år innan helautomatiseringen av telefonnätet skulle träda i kraft började televerket bygga en ny telestation i närheten av den gamla kvarn- och sågdammen. Hösten 1959
började man montera in de nya automatväxlarna. Finnerödja var sedan många år tillbaka indelat i olika teleområden. Det var Skagersholm, Tivägsboda (Backgården), Björkmarken och
Barrud. Innan automatiseringen fick man t.ex. begära Skagersholm och numret till den man
ville ringa.
Finnerödjas telefonstation lades ner natten mot den 26 november 1959. Strax före midnatt
hördes för sista gången en summerton, en liten lampa tändes och tjänstgörande telefonist svarade Finnerödja. Det sista samtalet kopplades fram och därefter stängdes växelbordet för alltid. Kl. 5 på morgonen torsdagen den 26 november kopplades den automatiska stationen in. I
stället för att komma till en telefonist fick man nu själv slå numret på den nya telefonen med
hjälp av en fingerskiva eller i vardagligt tal ”petmoj”. De 368 abonnenterna i Finnerödja fick
femsiffriga nummer som började på 20. Det var inte bara Finnerödja som blev automatiserat
den här natten utan även telefonstationerna i Laxå, Porla, Röfors, Björkmarken, Skagersholm
och Tivägsboda.

Den nya automatstationen togs
i bruk den 26 november 1959.

Ester Larsson håller ett vakande öga på sina telefonister Laila Palmberg, Bibbi Johansson och
Barbro Andersson 1959.

Bibbi Johansson, Laila Palmberg, Ester Larsson och Barbro Andersson på trappen utanför
telefonstationen.

Sista arbetsdagen blev föreståndaren Ester Larsson och hennes medhjälpare Marianne Gustavsson, Barbro Andersson, Laila Palmberg och Astrid Lindblad avtackade av kommunalfullmäktiges ordförande Ivan Karlsson och kommunalnämndens ordförande Gustaf Nilsson. Fru
Larsson som tjänstgjort i 28 år blev Finnerödjas både första och sista telefonstationsföreståndare. Dagen efter stängningen bjöds telefonisterna i Finnerödja och Laxå tillsammans med de
telegrafarbetare som arbetat med automatiseringen på samkväm i ESAB-restaurangen. Det var
televerket som stod för inbjudan. De två avgående telegrafföreståndarinnorna Ester Larsson,
Finnerödja och Elsa Ahnell, Laxå avtackades med varsin blombukett av distriktschef Gösta
Sjögren. Sjögren sa i sitt tal att nu kunde man själv koppla sitt samtal till ca 1,5 miljoner
abonnenter.
Allt var inte positivt med automatiseringen. Telegramservicen blev sämre för de som inte
hade telefon. Förut kom ett bud ut med telegrammen. Nu skickades telegrammen med post i
stället vilket gjorde att telegrammen kom fram en dag senare. De som hade telefon fick telegrammen upplästa för sig.

Kavlebrons telestation

I makarna Sahléns hus i Vallsjöbol installerades telefonväxeln 1943.

I början på 1940-talet ville folket runt Vallsjöbol ha en egen telefonväxel och televerket kontaktades. Televerket ställde sig positivt och den 1 april 1943 kunde det första samtalet kopplas
fram. Växeln installerades i makarna Allan och Ingrid Sahléns hus där de också drev sin lanthandel. Vid starten anslöts 16 abonnenter. Växeln var aldrig öppen för trafik dygnet runt utan
bara vissa tider. De sista åren hade växeln följande öppettider: vardagar 9 – 21 och söndagar 8
– 10, 13 – 16, 18 – 20. Noteras kan att växeln hölls stängd under gudstjänsttid på söndagar.

För paret Sahlén var service viktigt så om det ringde när växeln var stängd och någon av dem
befann sig i närheten kopplade man givetvis fram samtalet för det kunde ju gälla något brådskande. För framkopplade samtal utanför ordinarie tider fick man betala 1 krona extra per
samtal. I en tidningsartikel från 1963 berättade Ingrid Sahlén att det kunde vara ganska tyst på
dagarna men på kvällarna ringde folket i bygden desto flitigare. I tjällossningstider kom det
ofta samtal när växeln var stängd, inte minst nattetid, så under några veckor på våren såg man
till att ha passning av växeln även på nätterna. De som ringde var nästan alltid lastbils- och
långtradarchaufförer som fastnat på de dåliga vägarna förbi Kavlebron. De största lastbilarna
kom nämligen inte under den gamla järnvägsbron vid Kärr, på dåvarande rikssexan, utan fick
åka runt åt Kavlebron på små vägar som definitivt inte var lämpade för tung trafik.
Den lilla telestationen stängde i november 1964 när området automatiserades. Då fanns det 43
abonnenter anslutna. Anledningen till att växeln inte upphörde 1959 när övriga Finnerödja
automatiserades var att Kavlebron hörde till Töreboda och där infördes automatiseringen först
1964. Någon dag efter stängningen var samtliga telefonister från Törebodas telefonområde
bjudna på avskedsfest på köpingshotellet i Töreboda. Ingrid Sahlén avtackades med blommor.

Ingrid Sahlén sittande och Elvy Johansson gör sin sista dag vid växelbordet.

Telefonkiosk
Hösten 1955 tog fullmäktige upp frågan om att få en telefonkiosk till samhället. Det fanns visserligen en telefon i väntsalen vid stationen men det var inte alltid lätt att få tala ostört där eftersom det ofta fanns resande eller andra personer i lokalen. Fullmäktige beslöt att sända en
förfrågan till Telegrafverket men i vanlig ordning hände ingenting. Under våren 1958 tog fullmäktige åter igen upp frågan och kan man tänka sig, året därpå fick Finnerödja sin telefonkiosk. Den placerades utanför det stora röda SJ-huset i hörnet Stationsgatan – Skagersholmsvägen. Telefonkiosken togs bort 1997 i samband med bygget av bron över järnvägen.

Telefonkiosken till vänster. Förrådet vid stinsbostaden rivs.

Telefonkiosken syns till vänster. Bron över järnvägen började byggas 1997.

