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Mo Telegrafstasjon 
– min første arbeidsplass

AV TOVE LIAN
I høst, nærmere bestemt 1. november 
2014, er det 60 år siden hadde jeg min 
første vakt på Mo Telegrafstasjon. 

Jeg var beordret til å tjenestegjøre på Mo    
etter en kort periode i Glomfjord og på Ørnes.
Som nyutdannet i Telegrafverket hadde vi et-
ter endt 5 måneders kurs i Oslo hvor vi fikk 
lønn under utdanning som det het, og den var 
til å leve av – kr 493,- pr måned - mot å ha 3 
års beordringstid og tjenestetid. Sluttet man 
tidligere enn 3 år, skulle mottatt lønn tilbake-
betales.

Da jeg ble beordret til Mo, sa distriktssjefen 
som hadde tilhold i Bodø, at jeg var heldig. 
Mo var ett sted under oppbygging og ut-
vikling, og det ville helt sikkert være behov for
meg videre; spesielt hvis det skulle ansettes 
noen flere, da med tittel telegrafassistent, 
mot tidligere telegrafreserve. Ansettelse gikk 
etter ansiennitet, og den datoen fikk man 
fastlagt etter avgangseksamen våren 1954 

hvor det var uteksaminert 90 elever fordelt 
på 3 klasser.

Jeg var så heldig å få hybel før jeg kom til Mo. 
En søster av hybelvertinna mi på Ørnes bodde 
på Sagbakken, og de kunne leie ut et rom. Så 

Tove Lian. Foto privat
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den første tiden bodde jeg hos familien Hildur 
og Per Brennesvik, for litt senere å flytte inn 
på kvisten hos Emilie og Bjarne Josefsen.
Denne familien ble våre venner, og deres barn 
har jeg fortsatt som gode venner. 

Beliggenheten.
Telegrafstasjonen lå i Fridtjof Nansens gate, 
som da gikk helt ned til «Gammeltorget», der 
hvor rundkjøringen i nederste ende av L. Mey-
ersgate ligger nå. For de som husker det, lå 
det 2 staselige, 2 etasjers kvitmalte trebygn-
inger på høyre side av gata. Den bygningen 
som lå nærmeste Meyergården, huset både 
Rana Kreditbank, forløper til nåværende Den 
norske bank, og i 2. etasje telegrafekspedis-
jonen, rikstelefon- og lokal-telefon, telegraf-
bestyrerens kontor, venterom for publikum, 
spiserom hvor det også var en kontorplass og 
et bittelite tekjøkken med kokeplate for kaf-
fekoking.

Det er helt utrolig hvor innholdsrikt huset 
var. På kvisten bodde en av vaktsjefene på 
telefonen, frøken Paulsen, og i enden mot 
Meyergården var det en liten leilighet hvor 
banksjef Johannessen bodde med sin familie, 
tilsammen 5 mennesker. Ikke nok med det, i 
kjelleren var det 2 butikker; Ragnhild Jansen 
hadde ennå sin blomsterforretningen der, 
og midt i bygningen en kjellertrapp ned til en 
frukt- og grønnsaksbutikk. På motsatt side lå 
Arnljot Trønsdals kiosk og Jægers sportsfor-
retning. Gjett hvilke av disse som var mest 
besøkt av oss personale i 2 etasje?

Selv om dette er bare 60 år tilbake i tiden, 
tror jeg svært få husker tilbake til denne 
«oldtiden» når det gjelder telekommunikas-
jon. Husk, dette var før vi fikk automatisert 
telefontjenesten, før telex og ikke minst, før 
telefaks.

Arbeidet. «Telegraf»
På «telegraf» mottok vi telegrammer og riks-
telefonbestillinger i skranken gjennom en 
luke hvor kundene ringte på, og vi nærmest 

stakk hodet ut for å snakke med kundene. 
Noen ganger var det omvendt, det virket 
som om kunden prøvde å komme inn gjen-
nom luka. Rikstelefonbestillingen ble ringt 
inn på «riksen» hvor den ble notert på en 
bestillingsseddel med dato og klokkeslett og 
signatur til den som tok mot bestillingen. Eller 
vi gikk inn på «riksen» med bestillingen hvis 
bestillingslinjen var lenge opptatt.
Signaturene var veldig viktig. Alle som ble 
uteksaminert på kursene i Telegrafverket fikk 
sin signatur, på «telegraf» med 2 eller 3 bok-
staver, på «riksen» 4 bokstaver. Ingen i landet 
skulle ha samme signatur. Signaturene ble for 
det meste også brukt mellom oss, ja, ennå 
skjer det at jeg møter tidligere kollegaer som 
sier: Hei Ova, hvordan har du det? Takk, bare 
bra, Risa, eller Rnt, Vibe, Ener, Solv, Sten eller 
hva de nå hadde til signatur – alle jeg ennå 
møter.

Å, det var mange morsomme episoder. Når vi 
tok mot et håndskrevet telegram i skranken, 
måtte vi lese det, være sikker på at vi forsto 
hva som var skrevet – ikke like lett bestandig.
Kan dere tenke dere hvor de «små grå» måtte 
arbeide da jeg tok imot et telegram adressert 
til Åndalsnes med følgende tekst: «Kåmer me 
tåke». Jeg husket da vel ikke at det gikk en to-
glinje ned til Åndalsnes, hadde jo bare reist 2 
ganger med tog Trondheim- Oslo og tilbake. 
Eller da en trønder hadde bestilt en samtale 
til Rygg i Trøndelag, og telefonekspeditøren 
ropte opp over høytaleren: Rygg i boks 2, 
Rygg i boks 2, hvorpå mannen snudde seg og 
gikk baklengs inn i boksen, til stor moro for de 
andre som ventet på sine samtaler.

Skranketrafikken var stor, det var svært få 
som hadde fått telefoner hjemme, og i til-
legg var det stor trafikk av mindre lastebåter, 
gjerne tilhørende på Vestlandet. Manns-
kapene kom jo i flokk og følge for å ringe hjem 
når de losset ved Jernverkskaia. Vinteren 
54/55 var det fortsatt bare lossing, driften på 
Norsk Jernverk hadde ennå ikke starta. En 
periode kom ikke båtene inn, det var «Ran-is». 

Denne vinteren var svært kald, og innerste 
delen av Ranfjorden frøs til is. En av de an-
satte, Lux, som bodde på Båsmoen, sparket 
over isen til Toraneset for å komme fortere på 
jobb. Husk, dette var før den riktig store skip-
strafikken satte inn for godt, og før boblean-
legget som skulle hindre ising kom i drift.

Vi formidlet også meldinger fra målestas-
joner til meteorologiske institutt i Tromsø, 
«morgen-meten» gikk pr telefon, men om da-
gen ble de sendt som telegram. Det var 2 stas-
joner i Rana, så vidt jeg kan huske, en i Dalselv 
og en på Selfors, samt «met» fra en av stasjo-
nene på Saltfjellet. «Meten» var i tallkode.

Lokaltelefonen og «riksen».
De fleste arbeidsplassene var her. Etter en ut-
videlse av antall ekspedisjonsplasser noen år 
senere, var det 12 – 14 «telefondamer» på vakt 
hver formiddag. De satt nesten skulder ved 
skulder og ekspederte lokalsamtaler for ca 

1000 lokalabonnenter. På noen linjer var det 
to abonnenter, a og b, og rikstelefonsamtaler 
til det ganske land, samt utenlands samtaler.

Det er merkelig med denne hukommelsen, jeg 
kan ennå huske en del telefonnummer. 235 for 
drosjesentralen, 177 jernbanestasjonen, 250 – 
259 og 750 – 759 Jernverket, samt en del pri-
vate.

På riksen ekspederte de på direktelinjer til 
Oslo og Trondheim, Bodø, Mosjøen, Tonnes 
m.m. 
I tillegg hadde vi vi linjer til Korgen, Storfors-
hei og sikkert noen flere «småstasjoner». Via 
disse småstasjonene ringte vi til andre stas-
joner på disse linjene ved hjelp av signaler.

Ofte var ventetiden lang, spesielt på Oslo-
linjene. Dette var i tiden da Jernverket startet 
opp produksjonen, og bruken av telefon økte. 
Da kunne ventetiden på IL-samtaler til dobbelt 

Mo Telegrafstasjon og Rana Kredittbank tidlig på 1950-tallet. I kjelleren mot Fridtjof Nansens gate 
var det grønnsakforretning. I kjelleren til venstre  -  mot apoteket  -  hadde Ragnhild Jansen 

blomsterforretning til hun flyttet til Nytorget ca. 1955
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takst fort komme opp i 5 – 6 timer. Og alle an-
dre måtte bare pent vente på tur. Rekkefølgen 
på ekspedering var bestillingsklokkeslettet 
som ble notert sammen med nummer som 
bestilte samtalen, og til hvilket nummer. På 
alle bestillinger måtte det noteres signatur, 
både på den som tok mot, og den som satte 
opp samtalen når turen kom.

I vinterfiskesesongen ute ved Træna ble også 
ventetiden lang på samtaler til Trøndelag og 
sørover Vestlandskysten, da var det mange 
fiskere som skulle ringe hjem. På 50-tallet var 
det godt torskefiske ute på kysten, og det gikk 
faste meldinger til Fiskeridirektoratet i Ber-
gen om fangststørrelser, hva slags fisk osv. 
og hvordan, for eks. 5 tonn skrei på nattstått 
bruk. 

Arbeidstiden
Det var en blanding av skiftgang og faste for-
middagsvakter. Kl. 08.00 til 14.30, og kl. 14.30 
til 21.00 var de faste tidene. Som kom det for-
sterkningsvakter om formiddagen da trafik-
ken var størst, kl. 09.00 – 15.30, samt avløs-
ningsvakter, såkalt «småvakt» eller delt vakt, 
fra kl. 09.30 – 13.30 og kl. 16.30 til 19.30. Nat-
tevakten kom på kl. 21.00 og den varte til kl. 
08.00. En nattevakt ble «betalt» med en fridag 
og x antall kroner, en for hver alarm - oppring-
ing mellom kl. 22.00 og kl. 07.00. Dette var sov-
ende nattevakt, det vil si vi hadde en divan på 
hjul som vi dro bort til ekspedisjonsplassen 
når trafikken begynte å stilne. Der sov vi. På 
en av mine nattevakter den første vinteren 
som jo var en «snøvinter», merket jeg at en 
liten mus sprang over dyna mi. Heldigvis for 
abonnentene var jeg ikke redd mus, oppvokst 
på gård som jeg var, og jeg sov godt resten 
av natta.
En fast arbeidsoppgave på nattevakta var 
å stoppe NRK’s sending når værvarslet for 
Nord-Norge gikk ut fra Tromsø radio, slik at 
sendingene fra Tromsø ikke kom ut samtidig 
med værvarsling for Sør-Norge. Og – vi måtte 
snu tilbake, ellers var forbindelsen nordover 
brutt for resten av radioprogrammet.  

Denne linjeforbindelsen for radio var inne på 
«teknikersalen» bak telefonekspedisjonslo-
kalet. Både på formiddags og ettermiddags-
vaktene var det tekniker på vakt. Det var ofte 
linjefeil, og det var deres jobb å passe og ev. 
reparere feil. 

Telegrafbudene
Det var tre telegrafbud, ett regningsbud og 
1 på hver vakt. Telegram og budsendinger – 
melding til private som ikke hadde telefon om 
å komme i skranken på bestemt klokkeslett 
–ble brakt ut, om sommeren på sykkel, og på 
spark om vinteren. Alternativet var til fots.
Ombæringskretsen var Langneset – Rev-
elen – Tverrånes – Vika, ett stort område. 
Derfor måtte rutene legges opp på forhånd i 
henhold til hva som skulle ut, og vi hadde et 
stort bykart på veggen slik at ruter kunne dis-
kuteres og planlegges best mulig. Regnings-
budet krevde inn telefonregningen; det var 
ingen innkreving via post den gangen. 

Montørene
Telegrafmontørene, de som la linjene, re-
parerte linjer, la inn telefon til de som var så 
heldig at de «rykket frem i køen», hadde eget 
verksted og spiserom i tilbygg på baksiden av 
huset. I tillegg hadde de ei brakke der hvor det 
nå bygges ny hotellavdeling for Meyergården. 
Oskar Myrstad var arbeidsformann.

Lokalene
I rommene mot Meyergården var det to kon-
torer, ett for telegrafbestyreren som het Moe 
da jeg kom, og teknikersjefen, Faltveit. I tillegg 
hadde telegrafkassereren, Brit Døhl og to 
kontorassistenter sine arbeidsplasser i den 
delen av etasjen. På slutten av 50-tallet leide 
Telegrafverket kontorplass i bygget som da 
var eid av Gulbrandsen & Brodtkorb, senere 
best kjent som Rutebilbygget. Så flyttet tele-
gramekspedisjonen inn mot Meyergården, og 
antall ekspedisjonsplasser på telefonen ble 
utvidet.
Spiserommet lå mot bakgården, og hadde 
plass til ett skrivebord, hvor TH satt og sort-

erte og summerte alle telefonregningene til 
abonnentene. Så var det to eller tre stoler og 
et lite bord hvor vi inntok medbrakt matpakke 
og kaffe, kokt på tekjøkkenet. Som en liten 
sammenligning til dagens krav, hadde vi bare 
ett toalett i 2 etasje, hvor det hver formiddag 
var ca. 15 – 18 personer på arbeid samtidig. 
Og – på telefonen måtte vaktsjefen avløse 
ekspeditøren ved behov for toalettbesøk, alle 
oppsatte forbindelser måtte passes og nye 
settes opp.

Det kan skrives en lang fortelling om den vi-
dere utviklingen i Televerket, automatisering 
av lokaltelefonen, først noen mindre sen-
traler i Dalselv og Ytteren. Vi kan fortsatt se 
det på telefonnumrene at det var egne sen-
traler, abonnenter i Dalselv har 751 64--- og 
på Ytteren 751 69---serien.  Senere kom hele 
Mo med, med nummer fra 50000 og oppover. 

751 foran kom senere i automatiseringspros-
essen. 
Det var en interessant periode i starten på 
utbygging av telekommunikasjon, og det kan 
nok skives mere om denne utviklingen, spe-
sielt på det tekniske området, men også om 
flytting til nytt stasjonsbygg i Sørlandsveien. 
Bygget er nå ombygd til leilighetsbygg.
 

Tove Lian, født 1935 på 
Sama ved Harstad.
Realskole i Harstad og tele-
grafkurs i Oslo 1953/54. 
Yrkesaktiv: Telegrafverket 
i 13 år og Rana Kreditbank/
DNB vel 31 år.
Hobby: Turn og friidrett – 
idrettsadministrasjon.

Her ser dere «telefondamene» på Mo stasjon ca. år 1958-1960-
På dette bildet er fra venstre: Marie Braathen, Elbjørg Skatland, Karen Bodil Faltveit (står), Gerd Morken 

og Ingrid Paulsen. Bildet er tatt på spiserommet, og det var ikke stort større enn at det var plass til en 
skrivepult hvor Hansen fra Toranes satt og sorterte regninger. Husk, alle lokalsamtalene ble notert. 
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