
RETTELSER – TILFØJELSE OM KØBENHAVNSKE TELEFONCENTRALER 

 

SHS-medlem Niels Bay har uddybet oplysningerne om de københavnske 

telefoncentraler 

 

De tre bycentraler, Byen, Minerva og Palæ lå i telefonhuset på Nørregade 21. Her lå 

endvidere centralen Central, der oprindeligt var beregnet til virksomheder, men 

efterhånden som der var flere og flere, både virksomheder og private, der fik telefon, blev 

de almindelige centraler også brugt til virksomheder. Indtil omkring 1960 var det nok bare 

at dreje C, når man skulle have forbindelse med en abonnent på denne central, men 

herefter skulle man dreje CE. 

 

Telefoncentralerne på Vesterbro strakte sig så vidt, at de også dækkede Enghave- og 

Sydhavnskvarteret. I syd gik grænsen langs med Borgmester Christiansens Gade, således 

at opgangene på nordsiden af gaden hørte under de tre Vesterbro-centraler og opgangene 

på sydsiden af gaden hørte under central Valby. Endvidere gik Vesterbro-centralerne ud i 

vest, således at opgangene på østsiden af Pile Allé, Allégade og noget af Falkoner Allé 

hørte derunder. Disse tre Vesterbro-centraler var i øvrigt beliggende på Dannebrogsgade 

nr. 5 - 9. 

 

Vedr. de to Frederiksberg-centraler, der er er omtalt i bladet, Godthåb og Fasan, kan jeg 

fortælle, at de lå på Rolfsvej 37 lige bagved Frederiksberg Svømmehal. I mange år havde 

overtelefonistinden et så lavt telefonnr. som GO 2. 

 

For at vende tilbage til Luna, er det korrekt, at det var en telefoncentral, men den holdt 

sammen med Nora til på Blågårdsgade 6 - 8 og Baggesensgade 16 og dækkede det indre 

Nørrebro og noget af det sydlige Østerbro; f.eks. havde Rigshospitalet både Luna- og 

Nora-numre. 

 

Ægir og Taga dækkede det ydre Nørrebro og noget af Nordvestkvarteret. De var 

beliggende på hjørnet af Søllerødgade 49 og Stefansgade 13. 

 

Tria og Øbro var beliggende på Rosenvængets Allé 11 - 13. 

 

Bella, der lå på Håbets Allé 4, dækkede et stort geografisk område, Bellahøj, Brønshøj, 

Islev, Husum samt noget af Vanløse og Nordvestkvarteret. 

 

Den nordlige del af Amager samt Christianshavn og Islands Brygge-kvarteret blev dækket 

af centralerne Amager, Sundby og Asta, der lå på Norgesgade 3. 



 

Derudover kan nævnes centralerne 

Valby (Valby, Vigerslev samt dele af 

Hvidovre og Rødovre); den var beliggende 

på Gammel Jernbanevej 34 - 42. 

Damsø (Vanløse og dele af Frederiksberg 

og Rødovre), fuldautomatiseret 1962/1963. 

Centralen var beliggende på Tirsbækvej 

nr. 5 - 7. 

Ryvang (Ryvangen, Ryparken, ydre del af 

Østerbro og dele af Nordvestkvarteret). 

Den lå på Vennemindevej 41 - 43. 

 

Jeg kan også nævne telefoncentralerne 

Gentofte, der lå på Adolphsvej 59, Helrup 

på Svanemøllevej 112 og Ordrup på 

Ordrupvej 125. Der havde endvidere 

været en mindre central, der hed Bellevue 

– her skulle drejes tre bogstaver, BLV – men denne central blev nedlagt engang i 50'erne 

og abonnenterne kom ind under Ordrup. 

 

Som et kuriosum kan jeg nævne, at centralerne Godthåb og Fasan samt bl.a. Gentofte og 

Hellerup var blandt de sidste centraler, der blev fuldautomatiserede. 

 

Under de halvautomatiske centraler – de blev også kaldt de demiautomatiske 

telefoncentraler – kunne der på nogle telefonnumre være op til fire abonnenter. Disse 

såkaldte partstelefoner var billigere i oprettelse, ligesom abonnementet heller ikke var så 

dyrt som for en hel telefon. Partstelefonerne var mest udbredt på arbejderkvarterene. 

Partstelefonerne havde et bogstav, der skulle tilføjes efter nummeret, man bad om, når 

man ringede op til centralen. Disse bogstaver skulle udtales ved navn således, U = Ulla, V 

= Vera, X = Xtra og Y = Ydun. KTAS kunne jo tjene flere penge på hele abonnementer 

fremfor abonnementer med partstelefon. Jeg ved desværre ikke, hvor meget billigere 

partstelefonerne var i forhold til en hel telefon. Ulempen ved partstelefonerne var, at der 

kun kunne være én telefon i brug ad gangen. Man kunne således ikke ringe hverken ud 

eller ind, hvis der var en af de andre abonnenter, der talte. 

  

Vi boede på den ydre del af Vesterbro, mine forældre fik telefon i 1961, EV 2281. Da jeg 

begyndte at gå i skole i 1959, var det måske omkring ¼ af mine klassekammerater, hvis 

Håbets Allé 4 med telefoncentralen Bella 



forældre havde telefon. Da jeg gik ud af skolen i 1969, har det nok været omkring ⅔. Ca. 

⅓ af dem havde partstelefon. 

 

Når man ringede udenbys og skulle have Solrød telefoncentral mellem Køge og Roskilde, 

bad man om »Soldrød«, ligesom telefonistinderne selv svarede »Soldrød« i stedet for 

Solrød; det var for at det ikke skulle forveksles med Sorø. Denne udtale var så indgroet, at 

befolkningen fra Solrød-egnen i daglig tale selv sagde »Soldrød«. 

 

Endelig skal erindres om, at Metroselskabet gav de store boremaskiner, der skulle 

udgrave tunnellen til Metro Cityringen, navne efter de tidligere telefoncentraler. De kom til 

at hedde Eva, Minerva, Nora og Tria. Dermed var hver bydel repræsenteret. 

 


