
Nygammal telegraf i Stockholms
skärgård

För sjöfarande i Stockholms skärgård liksom i skärgårdarna invid 
Karlskrona och Göteborg, måste de optiska telegraferna med sina 
master och signalluckor ha utgjort ett spektakulärt inslag under 1800- 
talet. Uppbyggnaden av dessa telegraflinjer hade påbörjats 1794 - 
ungefär samtidigt med Chappes optiska telegraf i Frankrike - med ett 
system som konstruerats av A N Edelcrantz. Linjerna från Stockholm 
skulle komma att få en utbredning upp till Gävle i norr och till 
Landsort i söder. En optisk telegraflinje sträckte sig via Grisslehamn 
och Signildsskär till Eckerö på Åland. Den optiska telegrafen använ
des i ett tidigt skede företrädesvis för militära ändamål och kom att 
spela en viktig roll under finska kriget 1808-09. Efter denna tid fick 
den optiska telegrafen förfalla för att återuppbyggas med början 1836 
med vissa förändringar i linjernas sträckning. Bl a förlädes en station 
till Furusund, som efter restaurering ännu kan beskådas. En viktig 
omständighet med de återuppbyggda linjerna var att den optiska 
telegrafen nu också var öppen för allmän trafik, t ex sjöfartsunderrät- 
telser, och att den en tid efter 1853 kom att användas i samverkan med 
den då införda elektriska telegrafen.

Den optiska telegrafens signalluckor hade sifferbetydelse. Varje 
signal gav en treställig sifferkombination som hämtades ur eller avläs
tes med hjälp av en kodbok.

Idén att sätta upp ett antal repliker av optiska telegrafer med 
autentisk placering i Stockholms skärgård väcktes för något år sedan i 
Mästerlotsen Edward Sjöbloms Kulturstiftelse Skärgårdsfonden 
(ESS) - en ideell organisation som gjort stora insatser för att bevara 
miljö och kultur i skärgården. Man vände sig till Televerket, Telemu
seum och Stockholms kustförsvar för att få till stånd finansiering och 
kunskapsunderlag för projektet. Reaktionen var genast positiv, något 
som också kännetecknade responsen från Vaxholms Fästnings 
Museum och Värmdö kommun. Ett entusiastiskt samarbete resulte
rade i att två platser, Fredriksborg (med placering högst upp på det 
gamla fästningstornet) och Dalarö Skans, i slutet av maj 1989 fick 
”nygamla” optiska telegrafer uppsatta. De hade tillverkats genom 
Televerkets försorg och satts på plats av personal från Televerket och 
Försvaret. Väderskyddade informationsskärmar som tagits fram på 
Telemuseum finns uppsatta på båda platserna för att ge besökare 
möjlighet att få kunskap om den optiska telegrafens historia. En 
invigningsceremoni med ett stort antal inbjudna gäster ägde rum på 
Fredriksborg den 9 juni 1989.
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1. Telegrafattrappen sätts på plats på Fredriksborgs fästningstorn. Foto 
Björn Tång, Televerket.

Syftet med de uppsatta telegrafreplikerna är dels att bevara ett 
kulturellt inslag i skärgården, som under nästan ett sekel varit av stor 
betydelse, och dels att sprida kunskap om den optiska telegrafen. 
Mycket få människor har i dag vetskap om att den funnits och än 
mindre om hur den fungerat. Det är en förhoppning att de nu upp
satta telegraferna skall väcka nyfikenhet bland människor som rör sig 
i skärgården. Fredriksborg har ett mycket strategiskt läge intill 
Oxdjupet där de stora finlandsfärjorna passerar och avsikten är att



2. Mästerlotsen Edward 
Sjöblom talar vid invignings
ceremonin vid Fredriksborgs 
fästningstorn med den optiska 
telegrafen i bakgrunden. På 
bilden ser man också en av de 
tre skärmarna med informa
tion om den optiska telegra
fen. Foto Björn Tång, Tele
verket.

någon form av information om den optiska telegrafen skall kunna 
spridas också bland passagerarna.

Tidigare har den optiska telegrafens historia i Sverige belysts i en 
artikel i Daedalus 1964: Einar Malmgren, Den optiska telegrafen i 
Furusund.

Lennart Steen
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