
Det stora Telekriget i Stockholm
Att strid pä "liv och död" mellan teleoperatörer inte är nägon ny företeelse fick man veta
om man bevistade STSFs ärsmöte den 27 maj. Telemuseums l:e inlendenl Nils OJander
placerade oss pä bästa äskädarplats och berättade livfullt och engagerat om vad som till-
drog sig under den stora bataljen som pägick ca 1880-1920.

I begynnelsen utgjordes marknaden av smä lokala lelefonföreningar som ofta drevs i koo-
perativ anda och utan vinstintressen, Redan pä 1880-talet fanns dei 100-tals sädana. Atl
det fanns pengar i branschen insägs snart och dei internationella kapitalel i form av Stock-
holms Bell Telefonaktiebolag var pä pi als i huvudsladen frän 1880. För 160-240 krlch
kunde man da bli abonnent hos Bel!. Stockholms Allmänna Telefonaktiebolag starlades
1883 av H.T. Cedergren. Bell hade vid denna tid ca 1000 abonnenler och ansag au mark-
naden var mättad varför man var kalIsinnig till Allmännas lägre priser och bearbetning av
marknaden. Men aj vad Bell bedrog sig. Snart var kriget i full gang. Bell tvingades redu-
cera till samma prisnivä som Allmänna (125 kr/ar) och försökte fa tillständ samtrafik vil-
ket dock inle Allmänna önskade. 1885 var ställningen 2500 ab - 2500 ab. Bell växte ge-
nom nyeiableringar, Allmänna växte genom avlal med eller uppköp av telefonföreningar
kring huvudstaden. Stockholm var 1885 världens telefonrätaste stad säväl i relativa som
absoluta tal.

Var pä slagfältet höll Kong!. Telegrafverket till ? Inledningsvis var Verkels intresse
Ijumt. Man försökte fa tillständ lagstiftning som skulle begränsa telefonnäten och dess
pästädda störande inverkan pä telegrafnätet, Med stöd av riksdagsdiskussioner om byg-
gande av längdistansnät i statlig regi och bildande av ett kraftfullt post- och televerk gay
sig Telegrafverket in ikriget om stockholmskunderna. Efter alt Cedergrens Allmänna köpt
upp Bellbolagel var det mellan Riks och Allmänna som kriget fördes. Alla tänkbara knep
och motrnedel användes. Stockholms myndigheter försökte förhindra nergrävning av kab-
lar och tvinga operatörerna till sarntrafik vilken ocksä kom till ständ. Rikstelefon försökte
bevisa alt Allmännas ledningsdragning var olaglig. Rikstelefon gay alla läkare sänkl ärs-
avgift. Allmänna svarade med en generell avgiftssänkning, lokala erbjudanden, gratis-
abonnemang med vissa villkor, 100 fria samt al per kvartal osv. Cedergren startade AB 10-
örestelefon med erbjudande om fri installation och 10 öre/samtal som enda avgift.

Vid sekelskiftel hade Allmänna ca 35 tusen och Riks ca 12 tusen abonneruer. Allmänna
ombildades 1907 till Stockholmstelefon. Nya förslag om en geografisk uppdelning av
marknaden i Stockholm lad es fram men förkastades. Striderna pägick till 1918 da Rikste-
lefon köpte Stockholmstelefon för 50 milj. kr. En stor dei av beloppet användes för alt
täcka Stockholmstelefons förluster orsakade av investeringar i Ryssland.

Nu var det modema telesverige etablerat med Telegrafverkel som dominerande operatör
samt Ericsson och Telegrafverket som leverantör av utrustning. Under mänga är framöver
existerade fortfarande lokala lelefonföreningar och end ast ett par decennier efter alt den
sista enskilda föreningen köpts upp av Televerket, öppnades marknaden änyo för konkur-
rens genom statlig reglering och EU-direktiv. Men det är en hell annan historia.

Rustan
satt vid pennan och försökte all nedteckna Nils Olanders flödande beräuelse.
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