Telehistorisk vandring i Stockholm
Årets so li ga 17 maj var inte bara Norges dag utan även en högtidsdag för oss
som fick de n stora glädjen aU, med KV Tahvanainen som ciceron, se några av
huvud- stad ens tel ehi stori ska minnes märken .KV var för tillnUlet något
begränsad av ett elakt operationssår, men trot s detta jagade vi snart i fu ll
entusiasm genom gränd-erna aUtmedan KV s outsinliga kunnande flödade över
oss lyckliga medvandrare. Vi följd e den av KV utstakade geografiskt lämpliga
routen men i mitt referat har jag försökt ordna platserna i hi storiskt kronologi sk
ordning.Håll till godo oc h i er!
Från Storkyrkobrinken pekade KV upp mot Kungliga Slouets tak, där år 1794
sattes upp e n optisk telegraf av semafortyp (med rörliga armar), konstruerad av
kanslirådet EdeJcrantz. Telegraflinjens andra ändpunkt fanns i Göti ska tornet
vid Drottningholms slott och e n mellanstation fanns vid nuvarande
Äppelviken. Efter några tester sändes, i västlig riktning, den I november 1794
det första svenska telegram vars innehåll finns be varat för e ftervärlden . Det var
en hyl lning till Gustav IV Ado lf på hans 16-årsdag. KV reci terade den
pompösa poesin ur sitt goda minne.
Nästa optiska tel egrafinrättnin g inom Stockholm stad var placerad på
Södermalm , i Katari na kyrkas torn, och utgjorde ändstation för en Linje från
Vaxholm . Denna telegraf. som var av den svenska eller Edelcrantzska modellen
med lO lu ckor, var i drift från 1795 till 1808.
På Mosebac ke, int e långt från Katarina kyrka, fann s redan från 1808 en optisk
telegraf. 1838 donerade fabrikören
Gustaf Bång sin nybyggda fastighet på
Fiskar-gatan att användas som
telegrafinrättning. Donatorn basade·
den nöd vändiga verksamhet i staden
som gav ho nom öknamnet Skit-Bång.
På byggnadens tak uppsattes två
ställ ningar riktade mot Älta resp.
Kumme lnäs. Efter alt den optiska
telegrafen a vsomnat 1866 användes
fastigheten av Tel egrafverkets
utbildningsanstalt och fr ån 1891 för
verkstadsrärelsen. Den sto ra tillbyggnaden mot Svartensgatan uppfördes 1901
efter ritningar av Isak Gustaf Clason.

Fon s.
närhet på R iddar~ h o lm en och i Gamla Staden, tjänades mycken tid vid
telegramleveranser. Bångska huset låg högt, men tyvärr li te avlägset
Telegrambuden kunde givetv is inte Ul~n yttj a Katari nahi sse n då denna till kom
först 1888. Vi kunde dock nyttja hi ssen men lyckades fastn a och blev sittande i
öv re läget utan aU dörren kunde öppnas. Medan hiss föraren fö rsö kte lösgöra oss
diskuterades vi lket som sku ll e vara lin d~ ri gas t för ST SF; om li norna gick av eller
om hisskorgens bouen gick ur. När vi lyck ligen var fri a berättade KV för oss om
bröderna Malmstens svi nd lande cykelupp visning på hissen år 19 12 och
underhöll oss dessuto m med en skröna o m en arbetare som stö rtade ne r vid
hissbyggcL
I 1600-talshuset med den skö na senrenässa nsfasaden vid Slorkyrkobri nken 2
(Oxenstiem ska palatset ritat av Jean de la Vallee) hade styrelsen för Kong!.
Elcctri ska Te l egra f~ Werket sitt för sta sätc från 1853. Här fa nns också den fö rsta
teJegrafstationen för allmänhcten. Däreft er, mc llan 1858 och 1871 , hu scrade
Telegrafslyreise n och ~sta ti o n e n i Ryningska palatset på Stora Nygatan 2.
187 1 nytt ade Telegrafstyrelscn till Skeppsbro n 2 (Ri ddersto lpska huset). Visserligen bytte styrelsen adress redan 1908
men telegraf- och an nan televerksamhet
fan ns kvar i huset ända till 1993. Den
klass iska adressen Skeppsbron 2 är känd
för all a stock hol mare som "Telegrafen".
Här har mången inl ett sin televerksbana,
så även KV so m start ade med aU kli stra
telegra m-remso r i början på 40-taleL
Över gran n~husel, Slo ttsbacken 8
(Flem ings ka pa latset) vajar fortfarande
Telianaggan. Redan 1889 flyttade det
expa nderande Telegrafverket in i detta
1600-talshu s so m vid 1950- tale ts o mbyggnad återfick e n de l av sina
gustav ianska praktrum .
Mell an 1908 och J 924 hade Telegrafstyre isen sitt säte i Rik sbank shuset vid
Järntorget (Nya Bankohuset. u ppfört 1680 eft er ritnin gar av Tessin d.ä.). 1924
nytt ade man så till Brunkebergstorg men då är vi uto m ramarna för de nna
vandri ng. Åter till 1800-talet !
Vid Storkyrkobri nkens hörna med Västerl ånggatan. i det lejongu la hu set där
apoteket Korpen nu huserar. ö ppnade S tockho lms Bell Telefonak tiebolag den I
september 1880 Sveriges förs ta telefonstation. Drygt 100 abonnenter va r
anslu tn a trots att ett abonnemang årligen kostade 160 kr vilk et motsvarar ca
7000 kr i dagens mynt. Me n sta rtavgift oc h minutkostnad var O kr.

Eli stenkast från Stortorget. på Svartmannagatan 6. hade Stockholm s Allmänna
Telefonak tiebolag en understation 1 883 ~ 87. På taket fa nns ett 18m högt
telefontom varifrån trådar spreds ut över Ga ml a Sta n. Statione n var de n första i
Sverige med LMEs mult ipelbord. De n so m änn u inte har kastat Dagens Nyheter
från 1993 kan titta i På Stan-bil agan fö r veckan 28/5-3/6 där KV har skri vit en
artikel om denna byggnad.
Forts.

10 )===============================~

