
Denna typ av telefonkiosk kallas "Pagod" på grund 
av sin utformning.
Den har renoverats av Dalarö Hembygdsförening 
2015-2016.

Pagoden flyttas från 

Hotellbryggan till Dalarö torg.

Det var komplicerat att ringa förr:

Från 1901 till 1910 fanns en myntversion 
AC 150  (Telegrafverkets väggmodell) i 
pagoden, den finns nu på Tekniska Museet. 

Antalet mynt som lades i kontrollerades 
av telefonist genom att räkna de knäppar 
mynten gav upphov till i myntrännan.



Telegrafstation på Dalarö 1905.
Postvägen 3.

Några årtal i telehistorien och Dalarö.

1792 Fransmannen Claude Chappe lanserar den optiska telegrafen.
1836 Stockholms skärgårds 10 optiska telegrafer uppsatta och bemannade, så att

korrespondens kunde äga rum mellan Stockholm och Dalarö.
1850 De optiska telegraferna börjar allmänt ersättas av den elektriska telegrafen.
1853 Kongl. Elektriska Telegraf-Werket var en svensk statlig myndighet som kom

till detta år och namnändrades till Kongl. Telegrafverket 1871 och sedan till
Televerket 1953.

1858 Den elektriska telegrafen ersätter den optiska telegrafförbindelsen till Dalarö.
1865 En telegrafstation fanns på Dalarö, enl. Sveriges officiella statistik.
1871 Dalarö har genom elektrisk telegraf förbindelse med hufvudstaden.
1877 Första telefonförbindelsen uppkopplas i Stockholm från Grand Hotell i

Stockholm till telegrafstationen i Gamla Stan.
1881 Optiska telegraflinjerna läggs ned. Den sista stationen fanns på Vinga.
1885 5 000 telefoner finns i Stockholm (världens telefontätaste stad).
1886 -1890 På ett flertal större platser, såsom Dalarö finns anordnat

samtalsstationer, från hvilka allmänheten att mot särskild
samtalsavgift, som utgör 15 öre för 5 minuters samtal,
telefonera inom nätet, enl. Sveriges officiella statistik.

1890 Telegrafverket försöker få kontroll över alla telefonnät i landet för att
standardisera tekniken och minska administrativa kostnader.

1890 Dalaröbranden: Via telefon och telegraf meddelar man Stockholm om
branden. Något senare bryts ledningsförbindelsen i den hårda stormen.

1890 Matilda, Ulrika, Charlotta, Selldén, född 1846, på Dalarö arbetade som
”Telefonföreståndare” enl. Sveriges befolkning 1890.

1900 Telegrafverket börjar att köpa upp de privata telefonbolagen och genom
förvärv av Stockholms Allmänna Telefon AB och år 1918 var praktiskt
taget hela telefonrörelsen i Sverige samlad hos Telegrafverket som fick
monopol på sin verksamhet.

1900 Elektriska telegrafen börjar ersättas av telefonlinjer i början av 1900-talet.
1902 Antalet telefoner anslutna till Telegrafverkets nät ökar från 20 procent år

1889 till 65 procent år 1902.
1906 På Dalarö fanns, post-, telegraf- och telefonstation, enl. Nordisk

Familjebok Riksarkivet.
1918 Telegrafverket hade nu total kontroll över Sveriges telefonnät.
1933 Telefonkabeln till Jutholmen anlades 1933 och gick upp till familjen Hagbergs.
1950 Man har manuella växlar i Stockholms skärgård långt in på 50-talet.
1952 Dalarö telefonområde automatiseras den 15 oktober 1952.
1952 Tore Hagbergs Tryckeri AB flyttar in i fastigheten på Postvägen 3 då

Telegrafen blev automatiserad.
1980 Telias monopolställningen börjar upplösas.
2016 Den renoverade pagoden flyttas till Dalarö torg.



År 1889 hade Stockholms 
telefonkatalog (som då hette 
"Telefonförbindelser i Stockholm och å 

andra därmed förbundne orter") 
32 sidor varav 188 var 
stockholmsnummer.

År 1887 invigdes den nya telefonstationen vid 
Malmskillnadsgatan i Stockholm, på taket försedd med ett 
jättestort torn i järn för de 4 000 telefontrådarna som över 
hustaken gick ut därifrån. Stationen var världens största i sitt 
slag. Telefontornet stod kvar till 1953 då det måste rivas 
efter en eldsvåda.

Endast ett fåtal renoverade 
Pagoder finns i kvar i 
Storstockholm.


