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Början av 1900-talet

Vi tar tacksamt emot kompletterande uppgifter om denna bild. information@dalarohembygd.se  
Detta dokument har sammanställts 2020.

Redan 1893 var telegrafstationen på Dalarö uppförd på Postvägen 3.

Dalarö med sin lots- och tullverksamhet behövde goda kommunikationer. Den optiska 
telegrafen, startad 1836, hade redan 1858 ersatts av den elektriska. Telefon, telegraf och post 
samlades i detta hus. Från telefonväxeln drogs blanka järntrådar till abonnenterna. 

Postvägen fortsatte i början av
1900-talet ända fram till Wallinvägen. 

Mer om telegrafen på Dalarö finns att 
läsa om på följande sidor.



OBS den blanktrådsmast som är monterad på husets tak.
Ledningarna drogs från telefonväxeln på Postvägen till telefonabonnenten som blanka ledningar, det 
vill säga luftledningar av järntråd upphängda på stolpar.

Övervåningen var bostadsutrymme och i nedervåningen fanns post- och telegraf. 
Här fanns telegrafstationen kvar tills Dalarö telefonområde automatiserades 15/10 1952.



Emblem på väggen finns fortfarande kvar på 
byggnadens vägg år 2020.

Telegrafstationen fanns i utrymmen till höger 
innanför entrén och postverksamheten till 
vänster. Som verksamhet var de helt avskilda.

Telegrafstationens utrymmen och 
inredning på Postvägen 3.
Ritning från Telemuséet, Stockholm.

Postens 
lokaler

Expedition

KökFörstuga

Veranda Entré1 = Trappa
2 = Tambur
3 = Teknikrum
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Telegrafstationen bemannades på 1950-talet normalt av 10 telefonister men på 
sommaren var 13 telefonister verksamma. 
På natten betjänades växeln bara av en telefonist.

På natten blev det tid för lite tjuvlyssning, inte bara av nyfikenhet utan för att kunna hålla sig vaken. 

Alla telefonister var kvinnor. 

Telegrambuden var stationerade hemma och kallades in för att
cykla ut med telegram. Telegrambuden var såväl kvinnor
som män.  

Det fanns även en telefonstation vid Almedal för boende på Smådalarö, vilken sköttes av 
fru Andersson på Almedalsvarvet.
Det förekom även att hemmafruar satt hemma och skötte uppkopplingar av telefonsamtal 
med hjälp av en liten växel, så var det på Ornö.


