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OBSERVATIONS. 

1 riksdaler riksmynt ( = 0.25 riksdaler silfverspecie = 100 öre) = 141.67 centimes. 
12 » » = 17 francs 

1 mil ( = 36,000 fot) = 10.688 kilomètres. 



STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Då Telegrafstyrelsen, jemlikt föreskriften i 51 § af 1856 års i denna del ännu gällande reglemente för 

Elektriska Telegrafverket i riket, nn afgifver sin underdåniga berättelse om denna inrättnings ekonomiska 

ställning och verksamhet under året 1866, torde Styrelsen i sammanhang dermed, likasom vid afgifvandet 

af berättelserna för de nästföregående åren, äfven få upptaga en kort öfversigt af ställningen vid den Optiska 

Telegrafinrättningen, hvilken jemväl står under Styrelsens inseende. 

Denna berättelse kommer fördenskull att sammanfattas under följande tre htifvudafdelningar: 

l:o. Elektriska Telegrafinrättningen. 

2:o. Optiska Telegrafinrättningen. 

3:o. Den gemensamma Styrelsen. 



2 1866. 

I. Elektriska Telegrafinrättningen. 

A. Anläggning af nya linier och stationer, uppläggning af ytterligare ledningstrådar 
samt ombyggnad af äldre linier. 

Telegrafbygg-
nadsarbeten är 

1866. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts den 2 februari 1866 aflåtna nådiga skrifVelse till Styrelsen borde nedan-

nämnda telegrafarbeten, för hvilka särskildt anslag då tillika anvisades, under loppet af samma år utföras, 

nämligen: 

l:o uppförande af en linie med nya stolpar och enkel ledningstråd från gästgifvaregården Trästa, 

omkring J mil från Grisslehamn, öfver Norrtelje till JerfVa jernvägsstation och trådens fortsättning å förut 

befintliga stolpar, å ena sidan från Trästa till Grisslehamn och å den andra från Jerfva utefter norra stam

banan till Stockholm, samt inrättande af en station i Norrtelje; 

2:o uppförande af en linie med nya stolpar och enkel ledningstråd från Furusund till Mellingeholm 

och trådens fortsättning derifrån på förstnämnda linies stolpar till Norrtelje, samt inrättande af en station i 

Furusund i förening med den derstädes redan bffmtliga optiska. 

3:o uppförande af en linie med nya stolpar och enkel ledningstråd från Waxholm till Arninge och 

trådens fortsättning derifrån dels på den under l:o omförmälda liniens stolpar, dels utefter norra stambanan 

till Stockholm, samt inrättande af en station i Waxholm; 

4:o uppförande af en ny linie med enkel ledningstråd från Östersund till norska gränsen vid Sand-

vigen, till åstadkommande af en ytterligare förbindelse mellan svenska och norska telegrafnäten; 

5:o inrättande af stationer, invid förut befintliga telegraflinier, i Falkenberg och Mönsterås, samt vid 

Trollhättan ; 

6:o uppläggning af ytterligare en ledningstråd på den med blott en enda sådan dittills försedda linien 

mellan Umeå och Skellefteå, till underlättande af korrespondensen med Norrland och Byssland; 

7:o uppläggning af ytterligare en ledningstråd från Stockholm förbi Katrineholm och Norrköping samt 

vidare å linien utefter östra kusten till Karlshamn, till underlättande af telegraferingen på denna linie; 

8:o uppläggning af en ledningstråd från Stockholm öfver Katrineholm, Norrköping, Jönköping och 

Nässjö till Malmö, uteslutande afsedd för Stockholms och det nordliga Sveriges korrespondens med utlandet 

genom undervattensledningen mellan Skåne och Eiigen; 

9:o uppläggning af en ledningstråd från Stockholm till Wenersborg utefter vestra stambanan till Herr-

ljunga och den enskilda jernvägen derifrån till Wenersborg, hvilken tråd vore nästan uteslutande afsedd för 

svensk-norska korrespondensen ; 

10:o uppläggning af en, uteslutande för Norges telegramvexling med utlandet afsedd, ledningstråd från 

norska gränsen vid Berby öfver Wenersborg, Herrljunga, Falköping, Jönköping och Nässjö till Malmö; 

ll:o ombyggnad af följande delar utaf äldre telegraflinier: 

«) från Töreboda till Stenstorp, 

b) » Gnesta till Katrineholm, 

c) » Norrköping till Norsholm, 

cl) » Kristinehamn till Storbjörboda och 

e) » Umeå till Gumboda'; 

12:o fullbordande af Stockholm-Upsala-liniens flyttning från landsvägen till norra stambanan; samt 



1866. 3 

Impregnerade 
telegrafstolpar. 

13:o förberedande åtgärder för 1867 års telegrafbyggnadsarbeten, medelst upphandling och beredning 

af följande partier stolpar, nämligen: 9,000 stycken i närheten af Stockholm, 4,000 st. i Norrland och 5,800 

st. invid sjön Wenern, eller sammanlagdt 18,800 st. telegrafstolpar. 

Samtliga ofVan upptagna arbeten blefvo under årets lopp behörigen verkställda, med undantag endast 

deraf, att linien Umeå-Gumboda, till följd af oförutsedda hinder för stolptransporten, ej hann omsättas längre 

än från Umeå till omkring i mil norr om gästgifvaregården SäfVar. 

A andra sidan hafva följande såsom erforderliga befunna öfverarbeten, utan anlitande af några andra 

än de här förut omförmälda anslagsmedlen, blifvit under året utförda, nämligen: 

14:o uppläggning af en tredje internationel ledningstråd från Malmö till Trelleborg, i ändamål att, i 

anseende till den alltjemt ökade utländska korrespondensen, kunna samtidigt begagna alla tre ledningarna i 

den svensk-preussiska kabeln; i hvilket afseende äfven Preussiska Telegrafförvaltningen å sin sida låtit an

bringa en motsvarande ytterligare ledningstråd från kabelns landningspunkt å ön Riigen ända till Berlin ; och 

15:o ombyggnad af den del utaf linien Wenersborg-Göteborg, som är belägen mellan Surte bruk och 

Kärra gästgifvaregård, hvilken sträcka, efter att år 1859 hafva omsatts med vanliga oberedda stolpar, nu 

åter visade sig vara i det mest förfallna skick. 

Vid uppförandet af nya eller ombyggnad af äldre linier under år 1866 hafva fortfarande, likasom 

under de nästföregående sex åren, användts endast sådana stolpar, som till bevarande mot röta blifvit på 

förhand särskildt beredda med en lösning af kopparsalt. 

Den ifrån år 1865 i förråd befintliga behållning af dylika stolpar utgjorde, enligt sista 

årsberättelsen, 18,374 st. 

dock bör härtill rätteligen läggas ytterligare ett antal stolpar af 1,324 » 

hvilka upptogos såsom under nyssnämnda år använda å linien Stockholm-Upsala, ehuru de, i anseende 

till jernvägsarbetets fördröjda bedrifvande, då icke kunde uppsättas utan endast blefvo utefter 

hnien upplagda. 

Hela förådet utgjorde alltså i sjelfva verket 19,698 » 

Häraf blefvo under år 1866 använda 14,889 » 

hvadan behållningen å berörda förråd utgjorde 4,809 st. 

Om åter till nyssnämnda behållning läggas följande poster, nämligen: 

a) de här ofvan omförmälda, under sistlidna år uppköpta stolpar 18,800 st. 

af hvilka likväl, sedan 287 » 

förbrukats vid impregnerings-apparaternas anordnande, såsom beredda le

vererats endast 18,513 st. 

b) sådana impregnerade stolpar, som i anledning af åtskilliga liniers flyttning 

intill jernväg, nedtagits från samma linier för att annorstädes ånyo användas 2,688 » 21 201 » 

så uppgår hela det förråd af oftanämnda slags stolpar, som vid 1866 års slut fanns såsom be

hållning för kommande års telegrafarbeten tillgängligt, till 26,010 st. 

Berättelsen för år 1865 upptager den vid samma års utgång befintliga sträckning af statstelegraf-

Hnier, försedda med impregnerade stolpar, till 549,5 geografiska mil. 

Läggas nu härtill de under sistlidna år ny- eller ombyggda linier, upptagande 94,6 » » 

visar det sig, att längden af enahanda slags linier vid samma års slut utgjorde till

sammans 644,1 geografiska mil, 

hvilket utgör 74,7 procent af rikets samtliga då varande, 861,9 geografiska mil upptagande statstelegraflinier. 



4 1866. 
Den tilltänkta 
nya telegraf-
förbindelsen 
med Hyss-

land. 

Räkenskaperna 
öfver anslags

medlen. 

Uti sin sednast, för är 1865, afgifua underdåniga berättelse omförmälde Styrelsen, beträffande den 

tillernade nya telegrafiörbindelsen med Ryssland öfver Åländska öarna, dels att, sedan Eders Kongl. Maj:t 

behagat till kejserliga Ryska Regeringen öfverlemna att bestämma, hvilketdera af de fyra utaf Telegrafsty

relsen uppgjorda särskilda förslag i fråga om den erforderliga undervattenskabelus sammansättning och be

skaffenhet borde antagas, bemälda kejserliga Regering förklarat sig gilla det alternativ, enligt hvilket kabeln 

skulle bestå af tre ledningstrådar, samt dervid tillika antagit det från svenska sidan framställda förslag till 

fördelningen på de bägge länderna af kostnaden för ifrågavarande telegrafanläggning, dels ock att ytter

ligare underhandlingar fortgingo rörande åtskilliga specialbestämmelser i ämnet, samt om sjelfva tidpunkten 

för den nya telegrafförbindelsens åvägabringande. 

I fråga om nyssberörda specialbestämmelser är öfverenskommelse visserligen numera träffad; men kej

serliga Regeringen har dervid tillika förklarat, att, enär andra högst vigtiga telegrafarbeten inom kejsardömet 

under den närmaste framtiden toge i anspråk alla för sådant ändamål afsedda medel, hon tillsvidare måste upp

skjuta bestämmandet af tidpunkten för tillvägabringandet af den nya telegrafförbindelsen med Sverige. 

Kostnaden lör 1866 års samtliga telegrafarbeten, hvilken blifvit bestridd dels af behållningen â före

gående års anslag till enahanda ändamål, dels ock af särskildt för ändamålet anvisade eller influtna medel, 

liar sammanlagdt uppgått till 448,739 rdr 5 öre nnt. Dessa medel redovisas uti särskildt upprättade räken

skaper sålunda: 

l:o. Inkomster. 
Rdr. öre. 

1) Behållning från år 1865 16,198: 82. 

2) Anslag, enligt kongl. brefvet den 2 februari 1866: 

a) för den nya ledningstråden mellan Stockholm och Karlshamn 67,750: — 

b) » » » » » Stockholm och Malmö 68,780: — 

c) » » » » » Stockholm och Wenersborg 47,040: — 

d) » » » » » Norska gränsen vid Berby och Malmö 60,250: — 

c) » » » » » Umeå och Skellefteå 16,000: — 

/ ) » « » linien Stockholm—Furusund—Norrtelje—Grisslehamn... 40,800: — 

g) » » » » Stockholm—Waxholm 8,900: — 

h) » » » » Östersund—Norska gränsen vid Sandvigen 39,600: •— 

/) » flyttning elier ombyggnad af äldre linier 48,660: — 

,;') » upphandling och beredning af telegrafstolpar i förråd, samt till 

oförutsedda utgifter 70,220: — 

~l^g7468,000: — 

till betäckande af hvilken summa dock borde i främsta rummet 

användas och tagas i beräkning dels nyssnämnda kontanta be

hållning från år 1865 och dels värdet af det till 1866 års ar

beten tillgängliga förråd af limetråd med flera effekter, tillsammans 52,000: -

hvarefter skillnaden anvisades att med 416,000: — 

utgå på följande sätt, nämligen: 

Transport 16,198: 82. 



1866. 5 
Transport 16,198: 82 

a) utaf det vid 1865 års slut befintliga öfverskott å telegrafverkets 

underhållsmedel 150,000: — 

b) från Statskontoret, mot ersättning till nämnda verk af 

Handels- oeli Sjöfartsfonden 266,000: — 416000: 

3) Ersättning från nedannämnda Jernvägsförvaltningar af deras andelar i 

kostnaden för impregnerade telegrafstolpar, som genom telegrafverkets 

försorg blifvit utefter jernvägslinier till gemensamt begagnande upp

satta, nämligen: 

«) Styrelsen för statens jernvägstrafik, för linierna Alfvestad—Lam-

hult, Gnesta—Katrineholm, Töreboda—Stenstorp och Hör—Eslöf 5,646: 

b) Styrelsen för Landskrona—Eslöf Jernvägs-aktiebolag 556: — 

c) » » Uddevalla—Wenersborg—Herrljunga d:o 1,920: — 

d) » » Helsingborg—Billeberga d:o 898: — 9 220 -

4) Influtna medel genom försäljning af gamla telegrafstolpar, med flera andra obruk

bara effekter 510: 82. 

5) Anmärkningsmedel 109: 98. 

6) Balans till år 1867: brist 6,699: 43. 

Summa 448,739: 5. 

»:©. Utgifter. 
Rdr. öre. 

1) Aflöning och dagsverken 81,034: 20. 

2) Bese- och traktamentskostnad 33,041: 90. 

3) Materialier 253,607: 88. 

4) Instrumenter och apparater 17,655: 92. 

5) Verktyg och arbetsredskap 8,514: 93. 

6) Möbler och husgeråd 4,679: 4 

7) Böcker och kartor 57: 50. 

8) Batteriförnödenheter 5,217: 82. 

9) Frakt- och transportkostnad... 37,678: 29. 

10) Skrifmaterialier 48: — 

11) Ersättning för nedtrampad gröda 424: 50. 

12) Observationsarvode å influtna anmärkningsmedel 16: 50, 

13) Elektriska telegrafverkets andel i kostnaden för uppförande af en ny trähusbygg

nad vid Furusund, afsedd jemväl för optiska telegrafen derstädes 3,500: — 

14) Ersättning till Styrelsen för statens jernvägsbyggnader för rättigheten att upphänga 

telegrafverkets ledningstrådar uppå de genom nämnda Styrelses försorg uppsatta 

telegrafstolpar å jernvägslinien Katrineholm-Norrköping 1,580: — 

15) Öfriga diverse utgifter 1,682: 57. 
Summa 448,739: 5. 

Förenämnda brist, 6,699 rdr 43 öre, hvilken tillsvidare är förskottsvis betäckt af underhållsmedlen, 

har uppkommit derigenom, att, till begagnande dels å äldre och dels å de under sistlidna år uppförda linier, 

från England måst inköpas en telegrafkabel med 7 ledningstrådar, af hvilken den för sistnämnda linier be-



B. Stationer, linier och trådledningar. 

Stationer. De under året 1866 nyinrättade stationer, hvilka alla äro stats-telegrafstationer, blefvo till allmänt 

begagnande upplåtna: Norrtelje den 19 juni, Trollhättan den 8, samt Falkenberg, Furusund, Mönsterås och 

Waxholm den 15 september. 

Antalet af de under Styrelsens inseende ställda stats- och privatstationer, h vilket vid 1865 års slut 

utgjorde 87, ökades alltså under sistlidna år med 6 eller till 93. 

Jemlikt erhållet bemyndigande af Eders Kongl. Maj:t och efter föregångna aftal med vederbörande 

kommuner blefvo sådana åtgärder af Styrelsen vidtagna, att de privata stationerna i Cimbrishamn, Ekesjö, 

Gamleby, Rathan och Wimmerby vid årets slut förändrades till stats-stationer. Deremot har en dylik af 

Telegrafstyrelsen föreslagen förändring af tvänne andra privatstationer icke blifvit af vederbörande medgifven, 

i anledning hvaraf Styrelsen sett sig föranlåten till den af Eders Kongl. Maj:t under den 1 sistlidne februari 

i nåder bifallna underdåniga hemställan, att privatstation, som hädanefter inrättas, må, när Styrelsen finner 

omständigheterna så fordra, kunna förändras till vanlig statstelegrafstation, äfvensom att det för sådant fall 

åligger vederbörande kommun, bolag eller enskild person, på hvars ansökning stationen blifvit inrättad, att, 

för bibehållande af förmånen att å samma ort äga en telegrafstation, kostnadsfritt tillhandahålla sådan lokal, 

som Styrelsen finner vara för en statstelegrafstation af tredje klassen lämplig. 

Samtliga ifrågavarande, vid 1866 års slut befintliga, stationer voro efter tjenstgöringstiden indelade i 
tre klasser, sålunda: 

6 1866. 

tfr&n telegraf-
inrättningens 

början anvisa
de anlägg

ningamedel. 

hehöfliga delen ansetts böra i räkenskapen öfver anläggningsmedlen upptagas med en kostnad af 7,000 rdr, 
men för hvilken någon utgift icke hade beräknats i kostnadsförslaget för ifrågavarande års telegrafarbeten. 
Å andra sidan torde det böra anmärkas, att å de under året inköpta materialier ett öfverskott vid årets slut 
fanns i förrådet tillgängligt, hvilket vid uppgörandet af planen till 1867 års telegrafarbeten ansågs kunna 
såsom tillgång för samma arbeten upptagas till ett värde af omkring 11,000 rdr, eller fullt motsvarande den 
här ofvan balanserade bristen. 

Sammanräknade beloppet af de särskilda anslags- eller andra medel, som alltifrån elektriska telegraf

inrättningens början och intill nästlidna års slut utgifvits för anläggning af nya eller ombyggnad af äldre 

linier och ledningar samt stationers inrättande, har uppgått till 3,925,598 riksdaler 42 öre riksmynt, nämligen : 

eller i rundt medeltal för hvartdera af de fjorton åren till något mer än 280,000 rdr rmt. 
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Första Mässen, med oafbruten tjenstgöring dag och natt: Göteborg, Haparanda, Helsingborg, Jönköping, 

Malmö *), Stockholm, Sundsvall och Wenersborg = 8. 

Andra Mässen, med hel dagstjenst: Borås, Eskilstuna, Gefle, Halmstad, Hernösand, Hudiksvall, Kalmar, Karls
hamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Landskrona, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, 
Mariestad, Motala, Norrköping, Nyköping, Oskarshamn, Piteå, Skellefteå, Strömstad, Söder
hamn, Söderköping (maj—oktober), Södertelje **), Trelleborg **), Uddevalla, Umeå, Upsala, 
Wadstena, Warberg **), Westervik, Westerås, Wexiö, Wisby, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik 
och Östersund = 41. 

Tredje Mässen, med inskränkt dagstjenst: 

a) stats-telegrafstationerna: Arboga, Askersund, Bäckaskog, Cimbrishamn, Dalarö, Ekesjö, Engel-
holm, Enköping, Falkenberg, Filipstad, Furusund, Gamleby, Grenna, Grisslehamn, Karlsborg, 
Kristinehamn, Köping, Mariefred, Mönsterås, Nederkalix, Nordmaling, Norrtelje, Nya Varfvet, 
Bathan, Ronneby, Blneå, Skara, Strengnäs, Söderköping (november—april), Sölvesborg, Troll
hättan, Tullgarn, Ulricehamn, Ulriksdal, Waxholm, Wimmerby, Åmål, Åtvidaberg och Öre-
grund = 38 (efter afdrag af den redan under 2:dra klassen upptagna stationen Söderköping^; 

b) privat-stationerna : Hjo, Holmsund, Höganäs, Ljusne, Nyland och Skenninge = 6. 

Om till nyss uppräknade 93 stats- och privat-stationer läggas : 90 jernvägs-telegrafstationer tillhörande 

staten, 65 enahanda stationer tillhörande enskilda bolag, samt 1 privat s. k. visare-telegrafstation, så utgör 

267 det antal, hvartill Sveriges samtliga med hvarandra i direkt eller indirekt förbindelse stående elektriska 

telegrafstationer uppgingo vid utgången af år 1866. 

I berättelsen för år 1865 är motsvarande antal upptaget till allenast 197, hvadan icke mindre än 

70 nya telegrafstationer synas år 1866 hafva tillkommit inom riket. Detta har sin förklaring deraf, dels 

att de år 1865 öppnade stationerna vid Wexiö—Alfvestads, Kristianstad—Hessleholms och Landskrona—Hel

singborgs jernvägar icke blefvo i Telegrafstyrelsens berättelse för samma år omförmälda, dels ock att under 

sistlidna år följande nya jernvägar blefvo för trafiken öppnade, nämligen: norra stambanan från Stockholm 

till Upsala, östra stambanan från Katrineholm till Norrköping, nordvestra stambanan från Laxå till Kri

stinehamn, samt de privata jernvägarna Ystad—Eslöf, Uddevalla—Wenersborg—Herrljunga och Köping— 

Uttersberg. 

Bifogade tabell I innehåller en öfversigt af statstelegraflinierna vid utgången af år 1866. 

Genom de här ofvan under lit. A. omförmälda anläggningar hade telegrafliniema vunnit en ytterligare 

utsträckning af 77,7 och trädledningarnas sammanlagda längd ökats med 396,8 mil, så att, då de förra vid 

slutet af år 1865 upptogo 784,2 och de sednare 1,299,0 mil, telegrafliniernas utsträckning vid sistlidna års 

slut uppgick till 861,9 och sammanlagda trådlängden till 1,695,8, allt geografiska mil. 

År 1865: År 1866: 

Linier med 1 ledningstråd upptogo 443,7 mil. 370,8 mil. 

» » 2 ledningstrådar » 196,8 » 258,8 » 

Transport 640,5 mil. 629,6 mil. 

Linier och 
trådlednragar. 

') Uppflyttad fr&n 2:<3ra klassen den 1 oktober 1866 i anseende dertill, att kontrollen öfver den genom svensk-preussiska kabeln gående kor

respondensen då förlades från Helsingborg till Malmö. 

" ) Uppflyttad från 3:dje klassen den 1 april 1866. 



Liniefel. Under loppet af sistlidna ar inträffade inalles 663 liniefel af sådan beskaffenhet, att telegraferingen 

derigenom på vissa ställen väsentligen hindrades eller afbröts, nämligen 278 s. k. kontakter eller trådsam-

manhängningar, 93 afledningar, stolpfall o. d., samt 292 afbrott, bland hvilka sistnämnda åtskilliga ägde rum 

samtidigt å flera ställen mellan samma stationer. 

Intet af dessa liniefel var af den beskaffenhet, att det kan anses förtjent af särskildt omförmälande 

i denna berättelse. 

Öfveraigt af 
ationer etc. 
för åren 

1857—1866. 

Ny telegraf-

karta. 

En genom Telegrafstyrelsens försorg vid 1866 års slut utfärdad ny telegrafkarta öfver Sverige utvisar 

icke blott dåvarande sträckningen af statens och jernvägsförvaltningarnas telegraflinier, utan ock samtliga så 

väl elektriska som optiska telegrafstationer inom riket vid nämnda tidpunkt. 

Nedanstående öfversigt visar de under Telegrafstyrelsens inseende ställda stationernas antal, linier-

nas utsträckning och de särskilda trådledningarnas sammanlagda längd under hvartdera af de tio sist-

förflutna åren: 

8 1 8 6 6 . 



1866. 9 

Afsända tele
grammer. 

C. Telegramvexling och portoinkomst, m. m. 

Bifogade tak II innehåller en öfversigt af h varje stations telegramvexling och portoinkomst under år 1866. 
Hela antalet a/sända telegrammer uppgick till 424,906, hvaraf: 

a) till inländska stationer: 

tjenstetelegrammer 5,210. 
statstelegrammer 2,639. 

privattelegrammer 311,801. 319550 

b) till Norge och utlandet: 

tjenstetelegrammer 952. 

statstelegrammer 1,387. 

privattelegrammer 102,917. 105 256 

eller tillhopa 424,906, 
hvartill komma 357 med telegraf befordrade tjenstecirkulär. 

Dessutom hafva fortfarande, likasom under de nästföregående åren, telegrafunderrättelser rörande me

teorologiska förhållanden portofritt expedierats: två gånger dagligen från Ystad till Kjöbenhavn och från 

Warberg till Helsingör ; en gång hvarje dag från Helsingborg till Göteborg, äfvensom från Helsingborg, War-

berg och Öregrund till Norge; samt likaledes en gång om dagen från Haparanda, Hernösand och Stockholm 

till kejserliga observatoriet i Paris, hvarifrån straxt derefter en på så väl dessa sistnämnda underrättelser, 

som de från åtskilliga andra europeiska orter erhållna enahanda meddelanden grundad förutsägelse om väder

leken för nästpåföljande dag afsändts till Stockholm och vidare derifrån befordrats till Göteborg, Malmö, Ystad 

Wisby, Gefle och Sundsvall. 

Jemföres hela det ofvan uppgifna antalet af år 1866 afsända telegrammer, 424,906, med motsvarande 

siffra för år 1865, hvilken då utgjorde 336,671, så visar sig en tillökning i sistlidna års telegrafkorrespon

dens af 88,235 telegrammer, eller med 26,2 procent. 

Om åter de begge åren jemföras med hvarandra med hänsigt till de särskilda slagen af telegramvex-

ling: den inländska, den internaUonela (d. v. s. der blott antingen afgångs- eller ankomst-stationen är svensk) 

och den genom riket transiterande, framgå följande sifferförhållanden: 

Korresponden
sens ökning 

år 1806. 

Denna tillökning i 1866 års telegrafkorrespondens, som redan i och för sig är betydande, visar sig 

ännu fördelaktigare, om man tager i betraktande, att korrespondensen redan under nästföregående året 1865 

hade vunnit en tillväxt med mera än 33J procent i förhållande till telegramvexlingen år 1864. 
2 
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Anledningarna 
till den ökade 
korresponden
sen Sr 1806. 

I afseende på de väsentligaste anledningarna till den ytterligare stegringen i telegramantalet under 
sistlidna är torde få anföras följande: 

att den nedsättning i det inländska telegrafportot, hvilken vidtog den 1 april 1865 och alltså kom 
blott trenne af nämnda års qvartal till godo, deremot tillämpats under Ma året 1866, äfvensom att allmän
heten, synnerligast i fråga om affärers eller andra vigtiga angelägenheters utförande på sådana aflägsnare 
orter inom landet, dit posterna icke kunna befordras på jernväg, numera, till följd af det billiga telegraf, 
portot, synes mer och mer utsträcka anlitandet af telegrafinrättningen för sina meddelanden, hvilka äfven nu 
pläga affattas långt utförligare än tillförne, då ifrågavarande porto var dyrare; 

att den tillökning i de internationela telegrammernas antal, som år 1866 inträffade, — och detta 
oaktadt nämnda års krigshändelser icke kunde annat än förlamande inverka på affärsrörelsen, — uteslutande 
är att tillskrifva den genom den i Paris afslutade internationela telegrafkonventionen af den 17 maj 1865 
åstadkomna betydliga nedsättning i den utländska telegrafkixan, hvars billigare portosatser började att den 1 
januari 1866 tillämpas på korrespondensen med flertalet af Europas länder; samt 

att den ovanligt stora tillökningen i transit-telegrammernas antal under år 1866 har sin grund dels 
i allmänhet uti nyssnämnda telegrafkonventions billigare portosatser, dels ock särskildt i den omständigheten, 
att en stor del af Danmarks korrespondens med utlandet under de 3:ne första qvartalen af ifrågavarande 
år befordrades på den mindre vanliga, men tillfälligtvis billigare vägen genom Sverige, enär Briisselkonven-
tionens dyrare zonporto då ännu måste fortfarande tillämpas på alla telegrammer, som gingo genom hertig-
dömena Slesvig och Holstein, hvilka icke tillträdt pariserkonventionen ; men detta undantagsförhållande upp
hörde med ingången af fjerde qvartalet sistlidna år, då nyssnämnda hertigdömen införlifvades med preussiska 
monarkien, och det danska telegrafnätet alltså kom att ånyo direkte anknyta sig till det preussiska. 

Ankomna 
telegrammer. 

De ankomna telegrammernas antal inom de särskilda klasserna framgår, likaledes enligt tabell II, 
sålunda : 

a) från inländska stationer: 

tjenstetelegrammer 5,152. 

statstelegrammer •. 2,280. 

privattelegrammer 313,560. 320 992. 

b) från N~orge och utlandet: 

tjenstetelegrammer 1,010. 

statstelegrammer 1,746, 

privatelegrammer 101,158. -^QQ 9^4 

eller tillhopa 424,90~b\ 

Ankomna, med telegraf befordrade, tjensteeirkulär hafva utgjort 5,728. Att denna summa betydligt 

öfverskjnter de afsända cirkulärens antal härrör deraf, att hvart och ett af de sednare, vare sig att det varit 

afsedt för samtliga telegrafstationerna, eller blott för stationerna i ettdera af de begge telegrafdistrikten, eller 

ock allenast för de vid en viss telegraflinie belägna stationer, måst i ankomstjournalerna antecknas såsom 

lika många, som mottagningsstationernas antal. 

Af de ankomna stats- och privattelegrammerna hafva mottagarne till 1,102 stycken eller 0,25 procent 

af hela telegramantalet, icke kunnat anträffas, hvadan dessa telegrammer förblifvit å mottagningsstationerna 

qvarliggande, för att efter förloppet af den i telegrafreglementet bestämda tid förstöras. 

Qvarliggande 
telegrammer. 
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Medelexpedi
tionstid. 

Summa afsän-
da och ankom-
na stats- och 

privat-

telegrammer. 

År 1865 utgjorde de qvarliggande telegrammerna likaledes 0,25 procent af hela telegramantalet. 

Expeditionstiden för ankomna telegrammer, räknad från inlemmandet till mottagningen å vederbörande 

adress-stationer inom landet, har i medeltal uppgått till 1 timme 18 minuter för hvarje telegram. För tele

grammer från Norge eller utlandet är i berörda afseende tiden beräknad från deras ankomst till vederbö

rande svenska gräns-station. 

Är 1865 uppgick medelexpeditionstiden till 1 timme 17 minuter för hvarje telegram. 

Hela antalet af såväl a/sända som ankomna, taxering underkastade (stats- och privat-) telegrammer 

under år 1866 har, jemfördt med nästföregående årets enahanda expedition, vid de särskilda stationerna 

varit följande: 



12 1866. 



1866. 13 

Nedanstående öfversigt utvisar Sveriges och Norges (taxering underkastade) telegramvexling år 1866 

dels inbördes och dels, hvartdera landets för sig, med de särskilda främmande länderna: 

Sveriges och 
Norges telc-
gramveiling 
inbördes och 

med främman
de länder. 



14 1866. 
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Transitkorre-
spondeus. 

Om frän hela nyssnämnda summa af Norges internationela telegrammer är 1866, eller 77,101, 

afdragas de med Sverige vexlade, eller 28,545, 

så visar sig antalet af de norska stats- och privattelegrammer, som tmder året transiterat genom 

Sverige, hafva utgjort 48,556. 

Läggas åter härtill ytterligare ett antal dylika telegrammer af 8,036, 

hvilka befordrats genom Sverige utan att komma från eller vara adresserade till Norge, så uppgår 

summan af de taxering underkastade telegrammer, som år 1866 transiterat genom Sverige, till 56,592. 

Portoinkomst. Enligt sistnämnda tab. II utgör summan af de för 1866 års telegramvexling influtna portoafgifter • 

971,573 rdr 96 öre, deruti jemväl inberäknad såväl Sveriges andel i nettobehållningen af korrespondensen 

â den detta land och Danmark gemensamt tillhöriga undervattens-telegrafkabeln i Öresund, som ock elektriska 

telegrafverkets andel i de medel, hvilka af Stockholms Grosshandels-Societet erläggas för vissa skeppsunder

rättelsers meddelande med optisk och elektrisk telegraf från Stockholms skärgård. Från nämnda summa böra 

dock afräknas de belopp, som åter blifvit utbetalda dels såsom utgörande vederbörande kommuners eller bo

lags andelar i portot för telegrammer, adresserade till privatstationer, dels ock för befordring å utländska 

telegraflinier, hvilka belopp sammanräknade uppgått till 314,408 rdr 57 öre, hvadan återstoden, eller 657,165 

rdr 39 öre, utgör telegrafverkets behållna inkomst för året. 

Motsvarande inkomst för år 1865 uppgick till 614,773 rdr 9 öre, hvilket alltså utvisar en tillökning 

för det sistförflutna året af 42,392 rdr 30 öre, eller 6,8 procent. 

Tager man nu i betraktande, att hela telegramantalet under år 1866 ökades från nästföregående året 

med 26,2 procent, men portoinkomsten deremot med blott 6,8 procent, så befinnes anledningen härtill hufvud-

sakligast ligga i den betydliga nedsättning i taxan för internationela och transit-telegrammer, hvilken bief en 

följd af den här ofvan omförmälda telegrafkonvention af den 17 maj 1865. 

Vid anställd jemförelse mellan den in- och utländska telegrafkorrespondensen under sistlidna år, med 

särskildt hänseende till hvad hvartdera slaget inbringat i portoafgifter till Sverige, har det visat sig, att för 

de 268,128 inländska stats- och privattelegrammerna influtit 332,520 rdr 7 öre, eller i medeltal för hvarje 

telegram 1 rdr 24 öre, samt för de 150,616 utländska (internationela och transit-) telegrammerna 324,645 

rdr 32 öre, hvilket åter i medeltal utgör 2 rdr 16 öre (— 3 francs) för hvarje telegram. Motsvarande 

portosummor och medeltal för år 1865 utgjorde: 310,955 rdr 92 öre resp. 1 rdr 33 öre för den inländska 

och 303,817 rdr 17 öre resp. 3 rdr 16 öre för den utländska korrespondensen. 

Porfot S Öre-
anndskabeln. 

Enär det särskilda porto, hvilket alltifrån början af år 1855, då telegrafförbindelsen med Danmark 

och det öfriga utlandet öppnades, beräknats för telegrammernas befordring å Öresundskabeln, med 1866 års 

slut upphörde och numera ingår uti de för Sverige och Danmark i deras helhet bestämda terminal- och tran-

sit-portosatser, och då till följd häraf redogörelsen för år 1866 är den sista, hvaruti inkomsten af ifrågava

rande telegrambefordring kan särskildt upptagas, torde en uppgift för hvarje år å Sveriges andel i nettobe

hållningen af samma befordring icke sakna intresse. En sådan uppgift meddelas alltså här nedan: 
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Egnas åt dessa siffror en närmare uppmärksamhet, finner man, att ifrågavarande nettobehållning un
der de fem första åren var i stadig tillväxt, men att densamma sedermera från och med år 1860 nästan 
oafbrutet minskats, äfvensom att minskningen framträder störst nnder de tre sista åren, eller med året 1864. 

Anledningen härtill är förnämligast den, att kabelportot, som intill slutet af januari 1860 utgjorde 
2 rdr för enkelt telegram, derefter nedsattes först till 1 rdr 10 öre, motsvarande portot för en zon efter 
1858 års Briisselkonvention, och sedermera, från början af -år 1863, ytterligare till allenast 72 öre för enkelt 
telegram. Dessutom må nämnas, att korrespondensen på denna väg undergick en betydlig minskning först 
året 1864, till följd af dansk-tyska kriget, och sedan från medlet af år 1865, då Sveriges direkta telegraf-
örbindelse med Preussen tillvägabragtes. 

Förhållandet i afseende på de afsända, taxering underkastade telegrammernas antal och portoinkomsten 

under tioårsperioden 1857—1866 har varit följande: 

Teiegrammer 
och portoin
komst åren 
1857—1866. 

Felaktigt eipe-
dierade teie

grammer. 

Särskilda framställningar att, i anledning af felaktig expedition, återbekomma erlagda portoafgifter 

hafva dels af inländska och dels af utländska korrespondenter under år 1866 blifvit gjorda i afseende på 79 

teiegrammer. Vid anställd närmare undersökning härom visade sig, att 28 af dessa teiegrammer felaktigt 

expedierats i Sverige och 44 i utlandet, samt att 5 undergått förändring å såväl de inländska som de ut

ländska telegraflinierna, hvaremot uppgifterna om de 2 öfriga telegrammernas felaktighet befunnos ogrundade. 
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D. Reglementariska bestämmelser. 

Nytt reglemen
te och ny in

struktion. 

Pariserkon-
ventionena til

lämpning. 

Telegramvex-
lingen med 

Norge. 

Teiegramveï-
lingen med 
Danmark. 

Det af Eders Kongl. Maj:t under den 20 oktober 1865 utfärdade, på den allmänna internationela 

Telegrafkonventionen i Paris af den 17 maj s. â, grundade, nya Keglemente för elektriska telegrafverket 

har från och med den 1 januari 1866 varit tillämpad! Jemlikt den i berörda reglemente Telegrafstyrelsen 

meddelade nådiga befallning blef den 26 mars sistnämnda år en ny Instruktion för stationstjenstgöringen 

fastställd, hvilken nu tjenar till efterrättelse. 

Nyssberörda internationela telegrafkonventions reglementariska och. taxebestämmelser hafva, likaledes 

från den 1 januari 1866, blifvit i alla delar tillämpade i afseende på Sveriges telegramvexling med samtliga 

i konventionen deltagande stater, utom Norge och Danmarlc, dock med vissa jemkningar i portot, till lättnad 

vid korrespondensen med Finland och Preussen, enligt derom med dessa länders regeringar vid slutet af år 

1865 träffade särskilda aftal. 

I afseende å mellanrikskorrespondensen med Norge fortforo under hela året 1866 de genom kongl. 

brefvet den 2 september 1859 meddelade föreskrifter att tillämpas, i följd hvaraf hvartdera landet uppburit 

porto i enlighet med de för dess inhemska telegramvexling gällande taxeringsgrunder ; men genom kongl-

brefvet den 28 december 1866 har, med upphäfvande af förstnämnda kongl. bref, blifvit, till efterrättelse 

från början af innevarande år, stadgadt: l:o att, vid telegramvexling mellan svenska och norska stationer, 

de uti pariserkonventionen antagna reglementariska bestämmelser skola tjena till efterrättelse; 2:o att portot 

för ett telegram af högst 20 ord, som utvexlas mellan en svensk och en norsk telegrafstation, vare sig stats-

eller jernvägs-telegrafstation, skall utgöra 1\ franc för hvartdera riket, hvilket porto ökas med 50 procent 

för hvarje nytt påbörjadt tiotal af ord; samt 3:o att uti afräkningarna mellan de begge rikena i afseende 

å såväl deras inbördes telegramvexling, som korrespondensen med främmande länder, samtliga beloppen skola 

uppföras i franskt mynt, hvarå en viss kurs i förhållande till de svenska och norska myntslagen blifvit be

stämd till rättelse vid qvartalsliqviderna. 

Hvad åter Danmarlc beträffar, fortfor den emellan detta land och Sverige den 10 december 1863 

afslutade, sedermera af Norge tillträdda telegrafkonvention att gälla under hela året 1866, då följaktligen 

det så kallade zonsystemet oförändradt tillämpades på de förenade rikenas telegramvexling med Danmark. 

Genom ministeriela deklarationer, som utvexlades den 29 sistbdne december, blef likväl öfverenskommelse 

träffad om vissa förändrade bestämmelser för telegrafkorrespondensen mellan såväl Danmark och Sverige, som 

Danmark och Norge, hvilka bestämmelser trädde i kraft den 1 januari 1867 och, hvad Sverige angår, huf-

vudsakligen bestå deruti: l:o att någon särskild afgift för telegrammernas befordring å den i Öresund på 

Sveriges och Danmarks gemensamma bekostnad nedlagda undervattenskabel icke vidare beräknas, utan der-

ômot anses inbegripen i dessa länders terminal- och transitportosatser ; 2:o att de uti Pariserkonventionen 

antagna reglementariska bestämmelser skola vid telegramvexling mellan svenska och danska stationer tjena 

till efterrättelse; 3:o att vid telegramvexling inom de tre rikenas gränser mellan svenska och danska statio

ner, antingen befordringen sker på den hittills vanliga vägen öfver Öresund, eller medelst begagnande af en 

mellan Norge och Danmark genom ett enskildt bolags försorg nedlagd undervattenskabel, terminalportot för 

ett enkelt telegram i allmänhet skall utgöra: för Sverige \\ och för Danmark 1 franc; och 4:o att för sådan 

korrespondens mellan två af de tre länderna, hvilken genomgår det tredje, sistnämnda lands transitporto skall 

utgöra 1 franc. 
3 



18 1866. 
Samfälld be

fordring å flera 
inländska 

linier. 

Till afhjelpande af det för den korresponderande allmänheten tryckande missförhållande, att vid så

dana tillfållen, då telegrafverkets, statens jernvägstrafiks och enskildt jernvägsbolags telegraflinier samfåldt be

gagnades för ett inländskt telegrams befordrande, särskildt porto måste till hvardera telegrafförvaltningen er

läggas i enlighet med dess taxa, har Eders Kongl. Maj:t, — som redan i sammanhang med det nya tele

grafreglementets utfärdande i nåder bestämt, att 50 öre för enkelt telegram skall utgöra det högsta belopp, 

som af portot för utländska telagrammer må af telegrafverket afstås för telegrammemas befordran med jern-

vägstelegraf till eller från de i den internationela telegraftaxan upptagna svenska jcrnvägsstationer, — beha

gat under den 16 mars 1866 ytterligare i nåder förordna: 

l:o att, då ofvanberörda telegraflinier, vare sig 2 eller 3 af dem, samfäldt begagnas för befordring 

af telegram mellan inländska orter, portot skall erläggas till det belopp, som i den inländska taxan är stad-

gadt för befordring ensamt å telegrafverkets linier; 

2:o att, då 2 eller 3 af nämnda linier begagnas för befordran af samma telegram, portot skall lika 

fördelas mellan de begagnade linierna; 

3:o att, då enskild jernvägs afgångsstation skulle kunna begagna antingen telegrafverkets eller ock 

statens jernvägstrafiks linie såsom mellanlänk för telegrafering till annan enskild jernvägsstation, telegraf

verkets linie alltid skall anlitas; 

4:o att gällande telegrafreglementes föreskrifter skola i alla tillämpliga delar tjena till efterrättelse 

vid ifrågavarande samfällda telegrambefordring ; samt 

5:o att Telegrafstyrelsen och Jernvägstrafikstyrelsen skulle äga att i samråd meddela de särskilda före

skrifter, som blefve nödiga i följd af dessa anordningar, och att dessa föreskrifter jemväl borde lända till 

efterrättelse för de jernvägsbolag, som önskade att deras telegrafstationer måtte få sättas i direkt förbindelse 

med Telegrafverkets och Jernvägstrafikstyrelsens. 

Med stöd af detta bemyndigande hafva Telegraf- och Jeruvägstrafik-Styrelserna öfverenskommit om vissa 

närmare föreskrifter i ämnet, hvarefter tillämpningen af de nya anordningarna i afseende å ifrågavarande 

samfällda telegrambefordring tog sin början den 1 juni 1866. 

De enskilda jernvägsbolag, som antagit ofvanberörda bestämmelser och hvilkas stationer, med tillämp

ning deraf, numera stå i telegrafisk förbindelse med telegrafverkets och statens jernvägars stationer, äro föl

jande: Köping—Hult-; Gefie—Dala-; Borås-; Kristianstad—Hessleholm-; Ystad—Eslöf-; Helsingborg—Lands

krona—Eslöf-; Uddevalla—Wenersborg—Herrljunga-; och Köping —Uttersberg- Jernvägs-Aktiebolag, 

E. Räkenskaperna öfver underhållet. 

Räkenskaperna 
ufver under

hållet. 

Samtliga inkomster och utgifter för elektriska telegrafinrättningens underhåll år 1866 redovisas uti 

de deröfver upprättade räkenskaper på följande sätt: 

l o . Inkomster. Rdr 8re 

1) Behållning från år 1865 206,426: «i. 

2) Portomedel: 

a) Svenskt porto, uppburet å stationerna eller influtet genom afräkningar med främ
mande telegrafförvaltningar 656,243: 54. _ 

Transport 656,243: 54. 206,426761. 



2:o. Utgifter. 
Edr. öre 

1) Af behållningen från år 1865: bidrag till 1866 års telegraf byggnadsarbeten, jem-
likt kongl. brefvet den 2 februari s. å 150,000: — 

Transport 150,000: — 

1866. 19 
Transport 656,243: 54. 206,426: ei. 

b) Elektriska telegrafverkets andel i de medel, hvilka af Stockholms 
Grosshandels-Societet erläggas för vissa skeppsunderrättelsers med
delande med optisk och elektrisk telegraf 500: — 

c) Sveriges andel i nettobehållningen af korrespondensen å Öresunds

kabeln ,. 6,384: 6. 
d) Norge och utlandet tillfallande porto, uppbure t inom Sverige eller 

influtet genom afräkningar med främmande telegrafförvaltningar 3 0 8 , 4 4 6 : 36. 

Sgr 9 7 1 , 5 7 3 : 96. 
Afdragas härifrån följande portomedel, hvilka skolat å ter utgifvas, 

nämligen : 

a) till privatstationerna 4 ,524 : 90. 
b) » norska telegrafverket 70,529: 3. 

c) » danska » 3 0 , 2 4 3 : 92. 

d) » ry ska » 1 6 , 3 5 2 : 82. 

e) » preussiska » 1 9 2 , 7 5 7 : 90. 3 1 4 4 0 8 : 57. 

så uppgå r Sveriges behål lna portoinkomst för åre t till 6 5 7 , 1 6 5 : 39. 

3) Arméförvaltningens bidrag till aflöningen åt föreståndaren för telegrafstationen å 

Karlsborgs fästning, jemlikt kongl. brefvet den 30 december 1863 750: — 

4) Af ägaren till Åtvidabergs kopparverk lemnadt bidrag till dervarande telegrafstations 

underhåll, jemlikt kongl. brefvet den 3 december 1858 600: — 

5) Hyresbidrag: 

för stationslokalen i Halmstad 100: - -

» » » Haparanda 330: — 

» i} » Helsingborg 300: — 

» » » Lund 300: — 

» B » Malmö 300: — 

» » » Mariestad 150: — 

;> B B Södertelje 200: — 

» » » Upsala 375: —• 

» » » Waxholm 37: 50. 

» » » Wenersborg 150:.— 

B » B Tstad 225: — 

» » »Örebro 400: — 2 867: 50 

6) Anmärkningsmedel 261: n. 

7) Bötesmedel 108: — 

8) Portoersättning på grund af telegraferingsfel 1: — 

9) Influtna medel för försåld ä ldre materiel 1 ,688: 58. 

Summa 8 6 9 , 8 6 8 : 35. 
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Transport 150,000: — 

2) Kursskillnad 2 7 3 : 3i-
3) Telegrammers vidarebefordring 8,778: 99. 

4) Restituerade portomedel 960: 14. 
Härifrån bör likväl afgå ersättning frän främmande telegrafförvaltningar 

för felaktig expedition utom Sverige 451 : 85. 

livadan endast återstoden afföres såsom utgift med 508: 29. 

51 Aflöning till ordinarie embets- och tjenstemännen vid Styrelsen och. stationerna, äf-
vensom till Styrelsens vaktbetjening 355,865: 27. 

6) Särskild aflöning och understöd, jemlikt kongl. brefvet den 2 februari 1866 1,500: — 

7) Arvoden till extra ordinarie tjenstemän 40,727: 87. 
8) Arvoden till vaktmästare och budbärare vid stationerna 34,036: 66. 

9) Arvoden till linievaktare 1,823: 56. 

10) Telegrafliniernas besigtning och reparation, härför erforderlig rese- och traktaments-
ersättning, samt kostnad för dagsverken och materialier 30,306: — 

11) Sveriges andel i kostnaden för underhållet af svensk-preussiska telegrafkabeln 104: 44. 

12) Inköp af en telegrafkabel med 7 ledningstrådar 14,025: 99. 

13) Rese- och traktamentskostnad för verkställda inspektionsförrättningar, tjenstemäns 

förflyttning, m. m 9,652: 54. 

14) Inventariers inköp: 
a) instrumenter och apparater 15 ,391: 2. 
b) verktyg och arbetsredskap 1,035: 51. 

c) möbler och husgeråd 7,184: 71. 
d) böcker och kartor 2,182: 53. 25 793- 77. 

15) Inventariers underhåll: 
a) instrumenter och apparater 5,278: 28. 
6) verktyg och arbetsredskap, m. m 2 ,261 : 75. 7 54Q. s 

16) Batteriförnödenheter 9,304: 30. 
17) Skrifmaterialier 7,706: 46. 
18) Hyror 10,336: 25. 

19) Ved 7,560: so. 

20) Lyshållning 11,072: 49. 

21) Postporto 4 ,411 : 20. 
22) Frakt- och transportkostnad 3,105: 5. 

23) Journaler, telegramblanketter och tryckningskostnad 11,975: 69. 

24) Telegramkuverter 2,910: 60. 

25) Pappersremsor för telegrafskriften 3,915: 79. 

26) Telegrafrevisionens anmärkningsprovision 40: 64. 
27) » bötesandel 33: — 
28) Öfriga diverse utgifter 13,056: 76. 
29) Behållning till år 1867 103,503: 7. 

Summa 869,868: 35. 
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Förhållandet 

mellan inkom

ster och utgif

ter 1865 

och 1866. 

Generalsam
mandrag af ut

gifterna. 

Skillnad mellan 
inkomster och 
utgifter åren 
1857—1866. 

Förhållandet mellan inkomster och utgifter under tioårsperioden 1857—1866 liar varit följande: 

Förhållandet mellan inkomster och utgifter under de begge sistfbrflutna åren, hvartdera för sig be-

traktadt, utan hänseende till den ingående behållningen från det nästföregående året, har varit följande: 

År. Inkomster. Utgifter. Öfverskott. 

1865 62Ö^?88T22 540,727775. 79,96Ô7~47. 
1866 663,441: n. 616,365: 28. 47,076: 46. 
Skillnaden för år 1866 utgör alltså: (mera 42,753: 52. (mera) 75,637: 53. (mindre) 32,884: l. 

Den ökade inkomsten i sin helhet under år 1866 motsvarar alltså i det aldra närmaste den redan 
förut å sid. 15 uppgifna tillökningen i årets inkomst Mött af telegramvexlingen. 

Den betydliga tillökningen i 1866 års utgifter grundar sig förnämligast på följande omständigheter: 
l:o den förstärkning i både de ordinarie och extraordinarie stationstjenstemännens antal, som föranleddes af 
korrespondensens tillväxt och de under året tillkomna nya stationer; 2:o förbättrade aflöningsvilkor för en 
stor del af stationstjenstemännen inom andra och tredje lönegraderna; 3:o inventariernas ökande dels genom 
inköp af ett stort antal skrifapparater och andra instrumenter, dels ock genom den utvidgning af Malmö 
telegrafstation, som påkallades deraf, att kontrollen öfver telegram-utvexlingen mellan Sverige och Preussen 
förflyttades till nyssnämnda station från Helsingborg; samt 4:o inköp från England af en med 7 lednings
trådar försedd telegrafkabel, af hvilken den för underhållet afsedda del, såsom redan är nämndt, kostade nå
got mer än 14,000 rdr. 

Bifogade tab. III utgör ett generalsammandrag af samtliga till år 1866 hörande utgifter, ordnadt 
efter de vid Styrelsens kameralafdelning och å stationerna förda speciela räkenskaper samt slutande sig å 
samma summa, eller 616,365 rdr 28 öre, som här ofvan är upptagen. Att bifoga ett dylikt sammandrag 
jemväl af inkomsterna har ansetts desto mindre erforderligt, som de influtna portomedlen, hvilka utgöra den 
förnämsta inkomsttiteln, redan å tab. II finnas särskildt för hvarje station upptagna, samt de öfriga titlarna, 
hvilka till största delen tillhöra Styrelsens egna räkenskaper, torde vara tillräckligt specificerade i denna 
underafdelnings början. 

Berörda generalsammandrag öfver utgifterna, jemfördt med beloppen af de vid hvarje station influtna 
portomedel, kan likväl icke ensamt läggas till grund för ett tillförlitligt omdöme, huruvida samma stations in
komster varit tillräckliga till dess underhåll, eller icke. För ett dylikt bedömande måste nämligen summan 
af utgifterna å ena sidan minskas med sådana omkostnader, t. ex. för liniernas tillsyn, resor m. m., hvilka 
icke uteslutande hafva afseende på någon viss station, och å den andra ökas med värdet af de effekter och 
materialier, m. m., som blifvit stationen tillsända från hufvudförrådet. 
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F. Stationspersonal och skrifapparater. 

Indragning af 
en direktörs

befattning. 

Assistenter så
som stations
föreståndare. 

Stations

personalen. 

Tab. IV innehåller en öfversigt af den ordinarie personalen samt skrifapparaterna å samtliga stats-
och privat-stationerna vid 1866 års utgång. 

Antalet ordinarie tjenstemän vid statstelegrafstationerna utgjorde 222, hvaraf 13 voro Direktörer, 85 
Kommissarier eller Kassörer och 123 Assistenter, samt 1 icke innehade någon af nämnda tjenstemannagrader. 
Läggas härtill 14 qvinliga föreståndare för statstelegrafstationer samt 1 manlig och 5 qvinliga föreståndare 
för privatstationer, utgör hela summan 242, på sätt tabellen ock utvisar. 

Enär den redan år 1855 vidtagna fördelning af Stockholms telegrafstation i två särskilda stationer, 
den norra och den södra, med hvar sin direktör till föreståndare, visat sig medföra åtskilliga olägenheter, 
ansåg Styrelsen sig böra i underdånighet hemställa, att nämnda två stationer måtte fä förenas till en och 
följaktligen den ena Direktörsbefattningen indragas. Under den 2 februari 1866 behagade Eders Kongl. 
Maj:t härtill lemna bifall och i sammmanhang dermed, likaledes i enlighet med Styrelsens hemställan, i nåder 
medgifva, att föreståndaren för Stockholms norra station, Direktören A. H. Öller, — hvilken varit anställd 
vid elektriska telegrafverket allt ifrån dess första inrättande och ådagalagt en förtjenstfull verksamhet icke 
blott såsom stationstjensteman, utan äfven derigenom, att han uppfunnit och vid en af honom inrättad egen 
verkstad för tillverkning och reparation af telegrafapparater tillämpat åtskilliga förbättringar och förenklingar 
å dybka apparater, — finge fortfarande uppbära den till den indragna Direktörsbefattningen hörande lön; 
dock under vilkor, dels att hälften af samma lön bör, såsom årligt understöd för upprätthållande af nyss
nämnda verkstad, till Öller utbetalas endast så länge han till Styrelsens belåtenhet utför de arbeten för under
håll och förökande af verkets materiel, hvarom han kan blifva anlitad, dels ock att telegrafverket alltid skall 
med dylika arbeten vid hans verkstad företrädesvis betjenas. 

Den sålunda beslutade förändringen vid Stockholms telegrafstation sattes den 1 april 1866 i verk
ställighet. 

Till förminskande af utgifterna vid åtskilliga mindre statstelegrafstationer, hvarest föreståndarebefatt

ningarna förut varit anförtrodda åt kommissarier, utverkade sig Styrelsen nådigt bifall dertill, att dylika sta

tioner finge förestås af vare sig manliga eller qvinliga assistenter; och genom nådiga brefvet den 2 februari 

1866 förordnades vidare, att till en början en sådan förändring borde, i den mån ske kunde, vidtagas i 

afseende på stationerna Enköping, Mariefred, Strengnäs, Grenna, Eonneby, Skara, Ulricehamn och Åtvidaberg. 

Denna förändring började redan under sistlidna år sättas i verket och fortskred derunder så långt, att vid 

innevarande års början blott två utaf nyssnämnda åtta stationer, nämligen Grenna och Eonneby, då ännu före

stodos af kommissarier, med aflöning såsom sådana. 

Af enahanda anledning hafva assistenter förordnats till föreståndare icke blott för flertalet af de nya 

stationer, som under år 1866 inrättats, utan äfven för de stationer, som före samma års slut förändrats från 

privat- till statstelegrafstationer. 

Antalet af dylika mindre stats-telegrafstationer, med assistenter till föreståndare, utgjorde vid detta 

års början 16. Af dessa föreståndare åter voro 14 fruntimmer. 



Ehuru, till följd af ofvanberörda indragning af den optiska telegraflinien mellan Stockholm och Furu

sund, ingen optisk telegrafering vidare komme att direkte från hufvudstaden utgå, hvadan telegrafverkets på 

Södermalm belägna fasta egendom icke längre blefve för telegrafering behöflig, har Eders Kongl. Maj:t, med 

bifall till Telegrafstyrelsens hemställan, under den 13 juli 1866 i nåder förordnat, att nämnde egendom 

dock skall såsom en statens tillhörighet framgent bibehållas, samt dervid tillika i nåder meddelat åtskilliga 

specialföreskrifter om dispositionen och afkastningen af samma egendom. 

F. å. telegraf-
huaet å Söder

malm. 

II. Optiska Telegrafinrättningen. 

A. Stationer, m. m. 

Stationer. Efter det, i sammanhang med inrättandet af elektriska telegrafstationer i Furusund och Waxholm, 

de optiska stationerna i Stockholm samt vid Kummelnäs, Waxholm, Marsätra, Siarö och Yxlaö under sistlidna 

år blifvit indragna, utgöres numera den optiska telegrafinrättningen af följande stationer, nämligen: 

a) i Stockholms norra skärgård: Arholma, Furusund, Söderarm och Tjockö 4, 

b) i Stockholms östra och södra skärgård: Dalarö, Elgsnabben, Landsort, Nynäs, Ornö, Runmarö, 

Sandhamn, Skälsmara och Smådalarö 9, 

c) å rikets vestra kust: Brännö, Hisingen, Marstrand, Nya Varfvet och Winga 5, 

eller tillhopa ett antal stationer af 18. 

De förenade optiska och elektriska stationerna å Furusund, Dalarö och Nya Varfvet utgöra förmed

lingsstationer mellan de särskilda telegrafinrättningarna. 

Motsvarande antal år 1865 utgjorde 223, hvadan tillökningen år 1866 uppgår till 19. 

Å de vigtigare stationerna hafva dessutom, i mån af behof, användts extra ordinarie tjenstemän till 
den ordinarie tjenstemannapersonalens förstärkning, likasom qvinliga extra ordinarie assistenter tidtals varit 
förordnade att vid flera af andra klassens telegrafstationer bestrida assistentbefattning. 

Antalet vaktmästare och budbärare uppgick sammanlagdt vid alla stationerna till 116, eller 11 mera 
än år 1865. 

De till stationerna utlemnade skrifapparater af Morse's uppfinning uppgingo sammanlagdt till 317, 
hvaraf 267 voro i dagligt bruk och 50 utgjorde reserv-apparater. Läggas härtill ytterligare 67 i Styrelsens 
hufvudförråd samtidigt befintliga dylika apparater, så uppgick hela antalet till 384, hvaraf 117, eller 30,4 
procent, i reserv eller förråd. Dessutom funnos 3 stycken s. k. visareapparater dels å stationerna och dels 
i nyssnämnda hufvudförråd. 

Skrifapparater. 

23 1866. 
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B. Räkenskaperna. 

Käkeuska-
perna. 

Räkenskaperna upptaga inkomster och utgifter vid de optiska telegraferna under år 1866 sålunda: 

2:o. Utgifter. 
Rdr. öre. 

1) Aflöning , 25,945: 76. 

2) Pensioner och understöd 855: 33. 

3) Lifränta till Direktören F. P. G. Bång 1,000: -

4) Sjukvård 91: -

5) Optiska telegrafverkets andel i kostnaden för uppförande af en ny trähusbyggnad vid 

Furusund, afsedd jemväl för elektriska telegrafen derstädes 2,755: 32. 

6) Reparation af fasta egendomen å Södermalm, jemlikt kongl. brefvet den 13 juli 1866 4,052: 18. 

7) Telegrafernas underhåll 1,663: 63. 

8) Resc- och traktamentskostnad 1,500: 95. 

9) Frakt och transportkostnad 22: 59. 

10) Express-kostnad 2: 50. 

11) Skrifmaterialier 266: 80. 

12) Ved och lyshållning 159: 3i. 

13) Anmärkningsprovision 3: 14. 

14) Öfriga diverse utgifter 212: 76. 

15) Behållning till år 1867 2,560: it 
Summa 41^091^68. 

1:o. Inkomster. 
Rdr. öre. 

1) Behållning från år 1865 2,994: 82. 

2) Portomedel: 

a) influtna vid telegraferna i Stockholms skärgård 657: 38. 

b) » » » å rikets vestra kust 490: 4. 

c) optiska telegrafverkets andel i de medel, hvilka af Stockholms Gross-

handels-Societet erläggas för vissa skeppsunderrättelsers meddelande 

med optisk och elektrisk telegraf 1,000: — 2 147: 42. 

3) Hyresmedel af fasta egendomen å Södermalm 762: 50. 

4) Influtna medel för försåld äldre materiel 166: — 

5) Anmärkningsmedel 20: 94. 

6) Tillskott från Handels- och Sjöfartsfonden, enligt kongl. brefvet den 8 april 1859 35,000: — 

Summa 41,091: 68. 



Stockholm den 14 oktober 1867. 

Till Kongl. Maj:t underdånigst, med berättelse om Telegrafverket för år 1866. 
4 

underdånigste, tropligtigste 

tjenare och undersåte, 

P. Brändström. 

Herman Uddenbery. 

Telegrafstyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 
Eders Kongl. Maj:ts 
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III. Styrelsen. 

Inkomna mål. 

Personalen. 

Antalet af de under år 1866 till Styrelsen inkomna mål eller gjorda hemställanden upp

gick till 2,506. 
hvaraf: kongl. bref eller remisser 53. 

skrifvelser från kollegier, länsstyrelser samt andra embetsverk eller myndigheter 111. 
skrifvelser från främmande telegrafförvaltningar 221. 
framställningar från liniebefälet, kameralafdelningen och revisionskontoret 895. 
stationernas redogörelser och särskilda framställningar 825. 

andra mål 401. 2 506 

Af förenämnda 2,506 tillika med 32 från nästföregående åi-et balanserade mål, eller tillsammans 

2,538, blefvo inom 1866 års utgång 2,494 handlagda och afgjorda, så att de till år 1867 balanserade må

lens antal uppgick till 44. 

Styrelsens ordinarie personal har under året 1866 icke undergått någon förändring och utgjordes 
alltså fortfarande af: 1 generaldirektör och chef, 3 intendenter (1 för kameralärendena och 2 för inseen
det öfver stationer och linier), 1 sekreterare, 1 registrator, 1 förste kanslist och protokollsförande, 1 andre 
kanslist, 1 kassör, 1 bokhållare, 1 materialförvaltare, 1 förrådsassistent, samt 2 revisorer och 2 kammar-
skrifvare, eller tillhopa 16 embets- och tjenstemän, samt dessutom 1 fysiker för den elektriska telegraf 
inrättningen. 

Derjemte hafva, i mån af bohof, extra ordinarie tjenstemän biträdt vid handläggningen af de hos 
Styrelsen förekomna göromål. 





BILAGOR. 
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Tab. I 

Öfversigt af Sveriges Stats-Telegraflinier vid utgången af år 1866. 



30 1 8 6 6 . 
Tab. I. 
(Forts.) 



1866. 31 
Tab. I. 

(Forts.) 
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Tab. II. Öfversigt af Telegram-befordring och influtna Porto-afgifter 



1866. 33 

vid samtliga Svenska Stats- och Privat-Telegrafstationer år 1866. 



34 1866. 

Tab. II. 
(Forts.) 



1866. 35 
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Tab. III. 
General-sammandrag af Elektriska Telegrafverkets utgifter år 1866, 
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ordnadt efter de i n o m Styrelsen och å stationerna förda räkenskaper. 
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Tab. III. 
(Forts.) 



1866. 39 
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Tab. IV. 

Öfversigt af ordinarie Personalen samt af Skrifapparaterna å samtliga elektriska stats-
och privat-telegrafstationer vid utgången af år 1866. 
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