Utdrag ur anbud till polisen i Kristinehamn från Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson den
28/7 1938. Utdraget gjort av Björn Albinson, Värmlands Brandhistoriska Klubb

Brandtelegrafen kompletteras med polissignalanläggning
Offerten gällde en ny typ av polisbrandskåp som kunde anslutas till den befintliga brandtelegrafanläggningen. 23 skåp skulle ersätta de gamla. Centralapparaten på brandstationen behövde kompletteras med reläer och på polisstationen behövde man en mottagningsapparat.
Belysningsarmaturen ovan brandskåpen skulle bytas till nya med ett linssystem varigenom anropssignaler till patrullerande polismän lättare kan observeras även dagtid,
De nya skåpen kunde användas av allmänheten som vanligt för att alarmera brandkåren men
även för att genom telefonanordningen rekvirera polis, ambulans eller läkare. Polisstationen
fick möjlighet att anropa patrullerande polismän på gatorna genom att utsända blinksignaler.
En liknande anläggning planerades i Karlstad.
Kostnaden var 17500 kr för materiel och montage på brandstation och polisstationen samt
provning av anläggningen men för övrigt exkl. montage. Bolaget kunde återköpa de befintliga
skåpen för tillsammans 2300 kr.

Beskrivning av polissignalsystem i kombination med brandtelegrafanläggning
Systemet möjliggjorde dubbelriktad förbindelse mellan polisstation och patrullerande polismän. LM E hade konstruerat anläggningen som kunde utnyttja brandtelegrafsystemet. Även
mindre samhällen kunde anskaffa systemet. Det fanns också tidigare brandskåp med inbyggd
telefon som var avsedda för kårens personal vid provningar och reparationer.
Samtal till polisstationen kunde inte avlyssnas på brandstationen. Anrop besvarade normalt
inom ett par minuter.

Skåpen användes genom att dörren öppnades, en plombering bröts, och en signal gick till polisstationens apparat. För internt bruk kunde skåpen öppnas utan att plomberingen bröts. Genom en tryckknapp kunde man välja samtal till polis- eller brandstation.
Polisstationen kunde också anropa patrullerande polismän genom att utsända blinkande signaler. Vid anrop tryckte man på telefonapparatens knappar. Systemet var en reserv till det vanliga telefonsystemet och det ansågs vara lätt att laga efter bombanfall. Systemet kunde även
ersätta de inspektionskonstaplar som såg till att patrulleringen sköttes.
För allmänheten kunde polisskåpen vara till stor nytta speciellt i ytterområden och nattetid när
polispatrulleringen ”ej kunde göras så effektiv som allmänheten i regel önskade”. Skåpen satt
relativt tätt placerade och var tillgängliga vid alla tider på dygnet på sina speciella platser vilket ej alltid var fallet med en polispatrull. Polismännen fick en möjlighet att vid alla tider på
dygnet komma i förbindelse med polisstationen för tjänstesamtal. En del städer hade börjat
med bilpatruller och även de kunde nås genom blinksignalerna.
Äldre brandtelegraf i Kristinehamn
Systemet som skulle förbättras var anskaffat 1930 då det ersatte ett äldre s.k. visarsystem som
var placerat i polisvaktkontoret. Det första systemet hade 16 brandskåp i fyra distrikt.
Första distriktet omfattade staden söder om Hovslagaregatan och väster om Kungsgatan
1. I hörnet av Hovslagaregatan och Västerlånggatan vid Södra Torget
2. Å Tegelslagargatan mitt emot f.d. hovslagarsmedjan
3. I hörnet av Spelmansgatan och Västra Staketgatan
Andra distriktet omfattade staden söder om Nya Kyrkogatan och öster om Kungsgatan
1.
2.
3.
4.
5.

I hörnet av Nya Kyrkogatan och Östra Staketgatan
I hörnet av Tegelslagargatan och Österlånggatan
I hörnet av Kungsgatan och Tegelslagargatan
I hörnet av Kungsgatan och Södra Staketgatan
I hörnet av Södra Staketgatan och Östra Staketgatan

Tredje distriktet omfattade staden med Stora Torget mellan Hovslagaregatan och Nya
Kyrkogatan å ena sidan och Norra Staketgatan och Petrigatan å den andra
1.
2.
3.
4.
5.

I hörnet av Östra Staketgatan och Jacobsbergsgatan
I hörnet av Norra Staketgatan och Kungsgatan (Sparbankshuset)
Å magasinet nedanför f.d. Arbetsinrättningen
I hörnet av Gamla Kyrkogatan och Österlånggatan
I övre ändan av Petrigatan på stolpe

Fjärde distriktet omfattade staden norr om Norra Staketgatan och Jacobsbergsgatan med järnvägsstationerna och Villastaden
1. På kolhuset vid Statens lokomotivstallar
2. På Hotell Svea
3. På stolpe vid Mekaniska Verkstadens grind
Anmälan om eldsvåda genom telefon skulle alltid ske till Poliskontoret

