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T I L L KONUNGEN. 

Enligt föreskriften i den för Telegrafstyrelsen gällande 
nådiga instruktion får Styrelsen härmed i underdånighet af-
gifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1890 
och dervid under särskilda afdelningar redogöra för: 

l:o telegrafnätet: 
2:o telegrafstationer; 
3:o telegramvexling oeh portoinkomst; 

4:o reglementariska bestämmelser, m. ni.; 
5:o stationspersonal och materiel: 
ö:o telefon väsendet; 
7:o räkenskaperna: 
8:0 Styrelsen; samt 
9:o pensionsväsendet. 



ANLÄGGNINGS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN. OMBYGGNAD OCH FÖRÄNDRING. TELEGRAFNÄTETS OMFATTNING. 

I. Telegrafnätet. 

Anläggningsarbeten-

På grund af Eders Kongl. Maj:ts genom nådigt bref den 
7 februari Styrelsen lemnade uppdrag har den åt förestån
daren och biträdande tjenstemannen vid Tinga signal- och 
telegrafstation upplåtna bostadslägenhet blifvit tillbygd för en 
kostnad af 2,471 kr. 56 öre. För ändamålet voro i nåder an
slagna högst 2,500 kronor. 

Genom nådiga brefvot den 2 maj har Telegrafstyrelsen 
bemyndigats att af telegrafverkets disponibla öfverskottsmedel 
från föregående år använda följande belopp, nämligen: 
till uppläggning af ny ledningstråd mellan Hernösand och 

Bjästa " kr. 12,000: — 
» till anordnande af en telegrafledning mellan 

Jönköping och Kalmar » 19,500: — 
» ombyggnad och flyttning af telegraflinien 

mellan Karlskrona och Karlshamn » 8,300: — 
» telegrafliniens framdragande i Malmö me

delst kablar » 7,500: — 
» upprättande af en ny impregncringsanstalt » 25,000: — 
» anskaffning och impregnoring af telegraf

stolpar " » 20,000: — 
Af dessa arbeten hafva endast kabelnedläggningcn i 

Malmö, ombyggnaden och flyttningen af den 70 km. långa tele
graflinien mellan Karlskrona och Karlshamn samt inköpet och 
impregneringen af telegrafstolpar hunnit under året fullbordas. 
Till följd af vidtagna, synnerligen vidtomfattan.de telefonar-
beton har upprättandet af ny impregneringsanstalt måst anstå 
till innevarande år; öfriga här ofvan omfönnälda arbeten 
hafva under året väl blifvit påbörjade och jemväl till väsent
lig del verkstälda, men deras afslutande har af nyssnämnda 
anledning ej medhunnits under år 1890. 

Kostnaden för ofvanstående under året verkstälda linio-
arbeten hafva utgjort: 
för linion Hernösand—-Bjästa (104 km.) kr. 10,523: 95 
» » Jon köping- -Kalmar (253 km.) » 17,000: — 
» » Karlskrona-Karlshamn » 8,300: — 
» kabelnedläggningen i Malmö » 7,500: — 

och för inköp och impregnering af stolpar » 25,905: 44, 
hvaraf dock 5,905: 44 utgått af telefonniedel. 

Till innevarande år hafva alltså reserverats tolegrafmedol 
för fullbordande af ledningen Hernösand—Bjästa 1,470 kr. 05 
öre och för ledningen Jönköping—Kalmar 2,500 kr., äfvensom 
hela anslagsboloppet för ny impregncringsanstalt. 

Såsom en förberedande åtgärd för åstadkommande af ett 
gemensamt post- och telografhus i Sundsvall har, jomlikt 
Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 13 juni, Telegrafstyrel
sen för 14,000 kronor inköpt tomten Nio 75 vid Gamla Kyrko
gatan och Nygränden i berörda stad. 

Underhållsarbeten. Ombyggnad och förändring 
af telegraflinier. 

Med impregnerade stolpar har ombyggnad egt rum af 
linierna: Hernösand--Nvland och Malmö—Eslöf. 

Dessutom har en ny stolplinie af impregnerade stolpar 
blifvit uppsatt utefter jernvägen emellan Falun och Bättvik, 
äfvensom en ledningstråd upplagts på den gamla stolplinien 
mellan Rättvik och Leksand, hvaremot landsvägslinien mellan 
Falun och Rättvik, hvilken genom sistnämnda arbete blifvit 
obehöflig, nedtagits. 

Sammanräknadt har sålunda ombyggnad med impregne
rade stolpar egt rum af 145-4 km. stolplinie. 

Med oimpregnerade stolpar har ombyggnad egt rum af 
nedanstående linier: 

Gefie—Falun, Hennan—Ange, Törefors—ryska gränsen 
och Sollefteå—Näsåker—Jimsele, tillsammans 401 km. stolp
linie. 

Ombyggnad af linierna Söderhamn—Ljusne och Umeå— 
Degerfors har derjemte påbörjats, men ej hunnit under året 
afslutas. 

Nedannämnda linier hafva blifvit omflyttade, nämligen 
linierna vid Arlöf, Akarp, Örtofta, Eslöf, Hör, Tjörnarp,Hessle-
holm, Hästveda, Ousby, Elmhult, Liatorp, Vislanda, Alfvesta, 
Moheda, Lidnäs, Lamhult, Stockaryd, Säfsjö, Sandsjö och Näs
sjö jornvägsstationer samt inom städerna Malmö, Lund och 
Texiö. 

Derjemte hafva reparationer och s. k. fotbesigtningar blifvit 
verkstälda å följande liniedelar: Rättvik—Mora, Karlshamn— 
Sölvesborg, Stora Rör—Linsänkan—Ottenby, Linsänkan—Bö-
linge, Umeå—Skellefteå, Skellefteå—Piteå, Söderhamn—Sunds
vall, Gefle—Söderhamn och Aby—Eslöf, eller på en sträcka 
af 1,113-s km. 

Telegraf nätets omfattning. 

Efter det genom ofvannämnda ny- och ombyggnader tele
grafnätet under året ökats med 843-2 km. linier och l,965-i 
km. trådledningar, men genom liniers omflyttning eller rase-
ring minskats mod 733-6 km. linier och 1,609-9 km. ledningar, 
omfattade detsamma vid utgången af sistlidne år, i enlighet 
med hvad vidfogade tabell 1 angifver, i linier och kablar 
8,785-fi km. och i ledningar 22,884-s km. Uti summan af 
liniernas längd äro äfven inbegripna de linier, å hvilka tele
grafverkets ledningstrådar äro upplagda på vare sig statens-
eller enskilda jernvägar tillhörande stolpar. 

II 

Kilometer, 

Linier mod 1 ledningstråd upptogo 3,775-s 
» » 2 ledningstrådar » 1,446-8 
» » 3 » » 1,396-4 
» » 4 » » 573-3 
» » 5 » » 667-2 
» » C » » 364-i 
» » 7 » » 122.« 

8 » » 175-5 
» » 9 » » 23-5 
» » 10 » » l-i 
» » 1 1 » » 86 r, 
» » 12 » » 46-i 
» » 14 » » 2-o 

» » 17 » » 3jo 8,684-i. 
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LINIEFEL. IMPREGNERING AF TELEGRAFSTOLPAR. STATIONER. III 

Transport 8,684-i. 
Kilometer. 

Kablar med 1 ledningstråd upptogo 91-8 
» » 2 ledningstrådar » 5-s 
» » 3 » » 2'i 
» , » 13 » » l-i 

» 17 » » ......... l-i i01.4, 

eller tillhopa 8,785-5. 

Af nyssnämnda linier omfattade de, som voro uppförda 
med särskildt till skydd mot röta beredda stolpar, en sträcka 
af 5,804-s km., eller 66-s procent; de öfriga 2,879-s im. eller 
33-2 procent voro uppförda med oinrpregnorade stolpar. 

Statstelegrafnätet var vid 1890 års slut sålunda fördeladt: 
Liniernas längd. Ledningarnes längd. 

Kilometer. Kilometer. 

Utefter landsväg 3,790-i 7,423-7 
( statens... 2,335-2 8,724-s 

» jernvagar j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Kabelledningar 101-4 141-7 

eller tillhopa 8,785-5 32,884-3 
Bland ofvannämnda undervattensledningar äro icke de 

inräknade, som Sverige eger gemensamt med Danmark och 
Preussen, och hvilka sammanlagdt omfatta 118-s km. i längd, 
med ledningstrådar om tillhopa 391-7 km. 

Som antalet af telegrafkablar på vestra sidan om Sverige 
mellan detta land och England utgjort endast två, af hvilka 
den ena kunde uteslutande användas för transittrafiken, men 
deremot den andra äfven måste befordra den betydliga svensk
engelska terminalkorrespondensen, har det stora nordiska tele
grafsällskapet i Köpenhamn låtit på sin bekostnad anlägga en 
ny direkt telegrafkabel mellan Göteborg och Nevreastle. Med 
afseendo å den fördel af ökad portoinkomst, som genom an
läggningen af en ytterligare kabelförbindelse mellan Sverige 
och England och densammas användande för tillökning i en-
gelsk-rysk, Sverige transiterande telegrafkorrespondens komme 
att beredas svenska telegrafverket, har på Styrelsens under
dåniga framställning Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref 
den 12 september förklarat, att den i art. 4 af överenskom
melsen mellan Styrelsen och sällskapet den 12 juni 1880 
stadgade inskränkning i sällskapets rättighet till fritt begag
nande af ledningarne Göteborg—Arendal—Newcastle och Göte
borg—Eredericia för annan än svensk terminal- och transit-
korrespondens skall anses hafva förfallit samtidigt med den 
direkta kabelledningens mellan Götoborg och JSTewcastle öpp
nande för allmän trafik. 

Liniefel. 

Under år 1890 hafva inträffat 1,466 liniofel af sådan be
skaffenhet att telegraferingen dorigenom afbrutits eller i vä
sentlig grad förhindrats. 

Dessa fel visade sig bestå i: 
skada å stolpar 210 
afbrott å ledningstråd 331 
afledning 204 
kontakt 721 

Genom den starka snöstorm, som i slutet af mars månad 
rasade inom Gestrikland och Helsingland, blefvo under loppet 
af den 30 mars telegrafledningarno mellan Gefle och Söder
hamn förstörda; af de ytterst häftiga snöstormarne under början 
af juni månad blefvo deremot telegrafledningarne märkvärdigt 
nog föga skadade. 

Under natten emellan den 5 och 6 oktoW blefvo linierna 
emellan Söderhamn och Sundsvall helt och hållet förstörda af 
rimfrost i förening med snöfall och storm af sådan häftig
het, att alldeles nya, kärnfriska stolpar af brötos vid jordbandet 
samt att trådarne på flere än ett ställe på samma spänn be-
funnos afslitna. Genom benäget tillmötesgående blef en af 
Statens jernvägars telegrafledningar emellan Sundsvall och 
Stockholm hvarjo natt stäld till telegrafverkets förfogande och 
uppehölls, under den tid liniefelen varade, hela den nordliga 
telegramkorrespondensen dels genom nyss nämnda Statens 
jernvägar tillhöriga ledningstråd, dels på linien Sundsvall— 
Hernösand—Sollefteå—Stockholm och dels medelst anlitande 
af norska telegraflinierna öfver Throndhjem och Christiania. 

Impregnering af telegrafstolpar. 

Eör telegraf- och telefonväsendets gemensamma behof 
hafva under året inköpts och å impregneringsanstalten invid 
Karlsby jernvägsstation i Östergötland, genom inpressning af 
kopparvitriol för bevarande mot röta, impregnerats 9,720 stol
par, hvarför kostnaden belöper sig till 25,905 kr. 44 öre, 
hvaraf 20,000 kr. utgått af telegraf- och 5,905 kr. 44 öro af 
telefonmedel. 

II. Stationer. 

Nya stationer. 

Såsom uti näst föregående års berättelse blifvit nämndt, 
öppnades från och med år 1890 för allmän hoten en telegraf
station i Kårböle. 

Stationers underhåll. 

Genom den alltmer växande telegramtrafiken har det be
funnits nödigt att i ännu högre grad än förut uppbringa 
telegrafliniernas oxpeditionsförmäga, i lrvilket afseendo blifvit 
på en ledningstråd emellan Stockholm och Göteborg under 
sistlidne höst anordnad telegrafering med "Whoatstones snabb-
skriftsapparater. 

Bland anordningar för stationernas underhåll torde få 
omförmälas, att lokalerna för de i Byske, Nässjö och Töre-
fors befintliga stationer blifvit till sin inredning förbättrade; 
att stationerna i Junselo, Karlskrona, Luleå, Sala, Sollefteå, 
Taldeniarsvik och Texiö blifvit förflyttade till ändamålsenli-
gare lokaler, samt att .Nässjö station betydligt utvidgats. 

Uppå stadsfullmäktiges i Göteborg framställning har Eders 
Kongl. Maj:t i nådig proposition till 1890 års riksdag före-



IV INDRAGEN STATION. KLASSINDELNING, JERNVÄGSTELEGRAFSTATIONER. ANTAL TELEGRAFANSTALTER INOM RIKET. 

slagit och riksdagen medgifvit vissa ändringar i bestämmel
serna tor upplåteiso med oganderätt till nämnda stad af 
kronans andol i förra ostindiska kompaniets hus derstädes, 
uti hvilken byggnad statens och stora nordiska telegraf bolagets 
telegrafstationer med förrådsrum för närvarande äro inrymda. 
Såsom vilkor för upplåtelsen bestämdes, bland annat, att sta
den i utbyte, under full oganderätt, till kronan öfverlemnar 
stadons vid Vestra Hamngatan och Vallgatan belägna stenhus 
mod tomt n:o 35 i 2:a roten, innefattande en tomtareal af 
12,440 qvadratfot, i värde af minst 100,000 kronor; och erhöll 
Edors Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i länet bemyndigande 
ej mindre att å kronans vägnar om berörda egendomsandels 
öfverlåtande på Göteborgs stad under sagde vilkor upprätta 
skriftligt aftal, än äfven att föranstalta derom, att, sedan sist
nämnda fastighet blifvit till kronan afträdd fri från alla grava-
tioncr, kronans eganderätt till densamma genom lagfart be
fästes och det ingångna aftalet jemte öfriga egandorättshand-
lingar till fastigheten blefve insända till Kammarkollegium. 

Enligt sedermera till Telegrafstyrelsen inkommen under
rättelse har aftal den 31 mars detta år träffats mellan läns
styrelsen, å kronans vägnar, och staden Göteborg, hvarigenom 
nämnda fasta egendom n:r 35 i 2:a roten derstädes blifvit till 
kronan öfverlåten, med rätt att densamma tillträda den 31 
mars 1892, hvarefter telegrafverkets lokaler jemväl komma att, 
sä snart ske kan, dori inrymmas. 

Indragen station. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 7 november 
har telegrafstationen i Kårbuk, i sammanhang med beslutadt 
anordnande af enskild telefonledning från nämnda ort till 
Linselis kyrkoby och från Sveg till Lillherrdal, blifvit med 
utgången af sistlidne år indragen. 

Statstelegrafstationernas klassindelning. 

Vid 1890 års utgång voro stationerna efter tjenstgörings-
tiden indolado i klasser sålunda: 

Försfa klassen, med oafbruten tjenstgöring dag och natt: 
Göteborg, Malmö, Stockholm och Sundsvall, eller 4 stationer. 

Andra klassen, med hel dagstjenst: Borås, Byske, Engel-
Imliu, Eskilstuna. Eslöf, Falun, Gefio, Hallstahammar, Halm
stad, Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hessleholm, Hudiks
vall, Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karls
krona, Karlstad, Klippan, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, 
Köping, Landskrona, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Lyse
kil, Mariestad, Marstrand, Motala, Norrköping, Nyköping, Ny
land, Nässjö, Oskarshamn, Piteå, Ramsele, Simrishamn, Skel
lefteå, Skurup, Sköfde, Sollefteå, Strömstad, Söderhamn, Tome
lilla, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Upsala, Varberg, Veners-
borg, Vestervik, Vesteräs, Vexiö, Vinga, Visby, Ystad, Örebro, 
Örnsköldsvik och Östersund, eller tillhopa 65 stationer. 

Tredje Mässen, med inskränkt dagstjenst: Ånkarsrum, Ar
boga, Arholraa, Askersund, Borgqvara, Bjästa, Bollnäs, Borg
holm, Brännö, Dalarö, Brottningholm, Eksjö, Enköping, Falken
berg, Pigeholm, Filipstad, Finspong, Fjolibacka, Fjellsjö, Furu
sund, Gamleby, Grebbestad, Grenna, Grislehamn, Gunnebo, 

Hedemora, Hedeviken, Herrevadskloster, Hjo, Holmsund, Hu-
surn, Hvetlanda, Iggesund, Junsele, Kisa, Klintehamn, Koppar
berg, Kärböle, Landsort, Leksand, Lilla Edet, Lindesberg, 
Ljusdal, Ljusne, Lycksele, Mariefred, Mora, Munkedal, Mönsterås, 
Mörbylånga, Nederkalix, Nora, Norberg, Nordmaling, Norra 
Degerfors, Norrtelje, Näsåker, Onsala, Ottenby, Kåtan, Rone-
hamn, Ronneby, Råneå, Sala, Sandhamn, Seffle, Sikeå, Skara, 
Skutskär, Skönvik, Slite, Smedjebacken, Sofiero, Stocka, Streng-
näs, Stugsund, Sunne, Surahammar, Svartvik, Sveg, Söder
köping, Södertelje, Sölvesborg, Trollhättan, Tullgarn, Törefors, 
Ullånger, Ulricehamn, Ulriksdal, Vadstena, Valdemarsvik, 
Varekil, Vaxholms fästning, Vernamo, Vifstavarf, Åhus, Åmål, 
Öregrund, och Östhammar, eller tillhopa 99 stationer. 

Till dessa sammanlagdt 168 stationer komma de i Stock
holm särskildt inrättade nio filialstationer för allmän telegra-
fering, nämligen tre å Norrmalm, två å Östermalm, en å 
Södermalm, en å Kungsholmen, en å Riddarholmen samt en 
å Börsen. 

Jernvägstelegrafstationer. 

Under året hafva för telegrafering inrättade jornvägs-
stationer blifvit satta i förbindelse med telegrafnätet: 

vid statens jernvägar 3 
» • Mariestad—-Kinnekulle jernväg ... 6 
» Hvetlanda—Säfsjö 1 
» Falun—Rättvik—Mora 3 
» Vittsjö—Hessleholms 4 
» Mora—Venerns 4 
» Nordmark—Klarelfvens och Skym

näs—Munkfors jernvägar 2 
» Holsingborg—Hessleholmsjernväg 1 
» Mellersta Blekinge 1 

tillhopa 25. 

Deremot har förbindelse med telegrafnätet upphört be
träffande två jernvägsstationer, en vid Nordmark—Klarelfvens 
och en vid BVlun—Rättvik—Mora jernväg, så att det förut
varande antalet jernvägsstationer, satta i förbindelse mod tele
grafnätet, blifvit under året ökadt med 23. 

Antalet telegrafanstalter inom riket. 

Då till ofvannämnda (med inberäkning af filialstationerna 
i Stockholm) under Telegrafstyrelsen lydande 177 telegraf
stationer läggas dels 244 jernvägsstationer tillhörande staten 
och 586 dylika stationer tillhörande enskilda bolag, dels ock 
de å orterna Fors, Voxna, Fagersta och Schebo på bekostnad 
af egarne till dervarando industriela inrättningar anordnade 
telegrafiska förbindelser med de närbelägna. 4 telegrafstatio
nerna Bjästa, Bollnäs, Norberg och Norrtelje, så uppgick vid 
utgången af år 1890 hela antalet af rikets med hvarandra i 
förbindelse stående telegrafstationer till 1,011. 

Med 80 bland telegrafverkets stationer stodo 949 sär
skilda orter i telefonförbindelse, hvarigenom för dessa orter blifvit 
beredt tillfälle att jemväl afsända och mottaga telegrammer. 
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III. Telegramvexling och portoinkomst. 

Uti bilagda tabellbilaga 2, litt. A och B, återfinnes en 
öfversigt af hvarjo stations dels hola telegramvexling under 
år 1890 med angifVande af donsammas omfattning i förhål
lande till det nästföregående årets, dels ock influtna porto-
oeh andra afgifter. 

Telegramvexling. 

Af samma tabellbilaga, litt. G, inhomtas, att antalet taxe
rade telegrammer utgjort 1,755,345 samt afgiftsfria tjonste-
oeh meteorologiska telogrammor 65,331 eller sammanlagdt 
1,820,676. 

A. Taxerade telegrammer. 
1. Inländska 901,476 
2. Utländska: 

a) terminal-: från Sverige till utlandet 286,551 
till » från » 316,966 6 0 3 & 1 7 

b) transit- 190,352 - m o m 

793,869 l f 7 B 5 ] 8 4 5 

B. Afgiftsfria telegrammer. 
1. Inländska: 

tjenstetelegranimer och cirkulär 22,365 
meteorologiska telegrammer 14,401 „ , „ 

2. Utländska: 
tjenstetelegrammer 8,864 
meteorologiska telegrammer 19,701 OQ KRK 

r r 'JP.-ggg (55,331 
Summa befordrade telegrammer 1,820,676 

Antalet s. k. repetitionstelogrammer, eller sådana, som 
icke kunna direkt befordras från inlemnings- till adresstatio-
nen, utan måste af en eller flera mellanliggande stationer till 
repetition upptagas, har utgjort 1,224,331. 

Bland de taxerade telegrammerna haiva förekommit: 
Inländska: Utländska: Summa: 

Stats- 8,439 3,638 12,077 
Med betaldt svar 64,793 12,113 76,906 
II- 14,951 4,417 19,368 
Kollationerade 274 125 399 
Med mottagningsbevis 58 55 H3 
Press- 17,938 9,649 27,587 
Järnvägs- (befordrade samfäldt med både 

stats- ock jernvägstelegraf) 137,265 14,436 151,701 

Af de utländska presstologrammerna Ti af v a 4,227 utvex-
lats med Norge och 5,422 med Danmark. 

De utländska telegrammernas fördelning på särskilda 
länder. 

Tabellbilagan 3 innehåller en öfversigt af Sveriges taxe
ring underkastade telegramvexling med Norge och utlandet 
under år 1890 sålunda, att för hvarje station finnes angifvet 
dels antalet derifrån a/sända telegrammer, mod fördelning af 
dessa på de särskilda adressländerna, dels summan af de till 
stationen från utlandet i dess helhet ankomna telegrammer. 
Denna terminalkorrespondens utvisas af följande siffror: 

Af hela antalet mellan Sverige och utlandet direkt vex-
lado taxerade telegrammer belöpte på: 

Storbritannien 25-4, Tyskland 24-6, Danmark 14-s, Norge 
ll-s, Ryssland (med Finland) 8-2, Frankrike 6-4, Belgien och 
Nederländerna tillhopa 3-9, öfriga europeiska länder 3-e samt 
utom-europciska länder Is procent. 

Medelantalet ord i utländska telegrammer. 

Medelantalet ord i telegrammer till och från do särskilda 
länderna äfvensom vid tcrmmalkorrospondcnsen i doss helhet 
har varit följande: 

*) Beträffande Norgo och Danmark äro presstelegrammerna icko medräk
nade, vare sig med hänsyn till do beggo länderna hvart för sig eller till den 
europeiska korrespondensen i sin helhet. Medelantalet ord i dessa telegram har 
utgjort: i de afsända till Norge 37"6 och till Danmark 29-3, samt i de från 
dessa länder ankomna 6.T1 resp. 35'S. 

Frän Svorigo Till Sverige 
till från 

Norge*) 32-a 1 :•}•<> 
Belgien 11-6 11 i 
Danmark*) 11-a 12-» 
Frankrike 12-3 11'« 
Italien 11-2 SH 
Nederländerna och Luxemburg 10M 10-S 
Portugal l l ' i 12-s 
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Telegramvexlingen under årets särskilda månader. 

Tabellbilagan 4 utvisar för hvarje station de afsända taxe
rade telegrammernas antal under hvar och on af årets sär
skilda månader. Deraf framgår, att korrespondensen var minst 
under februari och störst under september. 

Jemförelse med år 1889. 

Jemföres hela det ofvan uppgifna antalet under sistlidne 
år befordrade taxerade telegrammer, eller 1,755,345 med mot
svarande antal år 1889, hvilket utgjorde 1,708,752 visar sig 
år 1890 en ökning af 46,593 telegrammer. eller med 2-7 
procent. 

Om åter de båda åren jemföras med hänsigt till do sär
skilda slagen af taxerad telegramvexling, den inländska, den 
utländska terminala — der endera afgångs- eller ankomststa-
tionen är svensk — och den utländska transiterande, framgå 
följande sifferförhållanden : 

Portoinkomst. 

Enligt tabellbilagan 2 utgör summan af debiterade porto-
(K'h andra afgifter för 1890 års telegramvexling 1,969,895 kr. 
85 öro, deri inberäknad ersättning, på grund af särskild över
enskommelse, för vissa sjöfarts- och väderlekstolegrammer. 
Frun denna summa böra dock afräknas do belopp, som bJifvit 
utbetalda: dels för telegrammors vidarobefordring inom landet 
med jornvägstolegraf, post samt gång- och ilbud m. m., dels 
för tolegrafbofordring i utlandet, dels ock såsom stora nor
diska tolegrafsällskapets andel i Sveriges terminalporto. Dessa 
belopp hafra sammanräknade uppgått till 557,877 kr. 50 öre, 
sa att återstoden, 1,412,018 kr. 35 öre, utgör telegrafverkets 
behållna portoinkomst för året. 

Motsvarande inkomst år 1889 uppgick till 1,393,732 kr. 
12 öro, hvadan en ökning för det sist förflutna året uppstått 
till ett belopp af 18,286 kr. 23 öre, eller 1-s procent. Betrak
tas detta resultat med hänsyn till dels in- och dels utländsk 
korrespondens, framgår att inkomsten af den förra minskats 
mod 2,826 kr. 81 öro eller Ou procent, men att den deremot 
ökats af den utrikes telegramvexlingen med 21,113 kr. 4 öre 
eller 3 procent 

Jemföres den portoinkomst, som den inländska och den 
utländska telegrafkorrespondensen år 1890 hvar för sig tillfört 

telegrafverket, visar det sig, att för 961,476 inländska tele
grammer influtit 681,393 kr. 29 öre, eller i medeltal för telegram 
kr. 0-7o och för 793,869 utländska telegrammer 730,625 kr. 
6 öro, eller i medeltal för telegram kr. O-sa. 

Beträffande Sveriges utländska telegramvexling, fördelad 
i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, 
har medelportot för den förstnämnda, omfattande 603,517 tele
grammor med on inkomst af 686,262 kr. 64 öro, uppgått till 
kr. 1-u och för den sistnämnda, 190,352 telegrammer med en 
inkomst af 44,362 kr. 42 öro, till kr. 0-as, mot kr. 1-u resp. 
kr. O-s under det näst föregående året, allt för hvarje tele
gram räknadt. 

Om till förestående telegrafverket tillfallna porto lägges 
jernvägarnos andel i portot för de samfäldt med stats- och 
jernvägstelegraf befordrade telegrammer, har medelportot i sin 
helhet utgjort för hvarje inländskt telegram kr. 0-75 och för 
hvarje terminaltelegram kr. 1-u. 

Qvarliggande telegrammer. 

Af samtliga ankomna in- och utländska telegrammer hafva 
5,492 eller 0'4 procent icke kunnat tillställas adressaterna i 
följd af adressens ofullständighet, hvadan dessa telegrammer 
förblifvit å stationerna qvarliggande för att efter förloppet af 
den i telegrafreglementet bestämda tid förstöras. 

M n Sverige Till Sverige 
till fr&n 

Kyssland, utom Finland ll-i 9-T 
» Finland 12- 12-o 

Schweiz 12-o 10-s 
Spanien 11 10-4 
Storbritannien 9-s 9-9 
Turkiet 9-7 9-st 
Tyskland 11-s ll-o 
Österrike-—Ungern 12-7 12-4 
Andra europeiska länder 12-s 9.8 

I medeltal: 

Samtliga europeiska länder 11-s l l - i 
Utom-otiropeiska ländor 8-s 7-8 

Medelordantal år 1889: 

Samtliga europeiska länder 11-s 11-s 
Utom-europeiska länder 9-3 8-6 



FELAKTIG EXPEDITION. TELEGRAMMER OCH PORTOINKOMST. VII 

Felaktig expedition. 

Framställningar att i anledning af felaktig expedition 
återbekomma erlagda portoafgifter hafva dels af inländska, dels 

af utländska korrespondenter under år 1890 blifvit gjorda i 
afseende på 61 telegrammer. Af anstälda undersökningar 
härom har framgått, att af dessa telegrammer 26 expedierats 
felaktigt inom riket oeh 29 i utlandet samt att i 6 fall fram
ställningarne varit obefogade. 

Telegrammer och portoinkomst under åren 1853—1890. 

Förhållandet med hänseende till de befordrade taxering underkastade telegrammernas antal och svenska telegrafverkets 
behållna portoinkomst under tiden från verkets början till och med nästlidet år har varit följande: 
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IV. Reglementariska föreskrifter. 
Vid den sjunde internationela telegrafkonferensen, hvil-

ken ogde rum i Paris under sommaren 1890, vidtogos åtskil
liga förändringar i tarifferna för telegramvexlingen mellan 
länderna med europeiskt taxeringssätt. 

Hvad Sverige beträffar blef genom särskilda överens
kommelser, hvilka sedermera erhållit vederbörlig faststäl-
lelse, grundtaxan vid tolegramvexling med så väl Norge som 
Danmark nedsatt från 50 till 30 öre, hvarjemte hela afgifts-
beloppet för hvarje ord i Sveriges telcgramvexling 

med Belgien nodsattes från 30 till 24.s centimer 
>> Frankrike » » 35 » 32 » 
» Italien » > 42 » 32 » 
» Schwoiz » » 30 » 24.» » 
» Spanien » » 46 » 40 » 
> Storbritannien » 50 » 40 >• 
>• Tyskland » » 25 » 20 

De af konferensen sålunda fattade beslut hafva för Sveri
ges dol af Eders Kongl. Maj:t gillats och komma att träda i 
kraft den 1 juli detta år, hvaremot den stadgade nedsättnin-
gen i det svensk-tyska telegramportot efter samtycke från 
tyska regeringens sida vidtagit redan den 1 sistlidne januari. 

Don internationela telegrafunionen har under året till sin 
omfattning icke undergått annan förändring, än att till den
samma anslutit sig de spanska kolonierna Cuba, Philippinerna 
ocfi Porto Rico äfvensom Indo-Europeiska telegrafkompaniet. 
Vid årets slut utgjorde de till unionen hörande stater 42 samt 
de enskilda bolag, som anslutit sig dertill 11; hvarförutan 12 
andra enskilda bolag utan dylik anslutning likväl tillämpa 
konventionen jemte tillhörande reglemente. 

De till unionen hörande stater äro: 
Argentinska republiken; Australien, Syd-; Belgien; Bos-

nien-Herzegovina; Brasilien; Britiska Indien; Bulgarien; Co-
chinehina: Danmark; Egypten; Frankrike; Goda Hopps-udden; 
Grekland; Italien; Japan; Luxemburg; Montenegro; Natal; 
Nederländerna; Nederländska Indien; Norge; Nya Syd "Wales; 
Nya Zeeland; Persien; Portugal; Rumänien; Ryssland; Schweiz; 
Senegal; Serbien; Siarn; Spanien; Spanska kolonierna (Cuba, 
Philippinerna och Porto Rico); Storbritannien; Sverige; Tas-
manien; Tunis; Turkiet; Tyskland; Ungern; Tictoria och 
Österrike. 

De enskilda bolag, som anslutit sig till unionen, äro: 
Black Sea Telograph; Commercial Cablo; Direct Spanish 

Telegraph: Enstern Telegraph; Francaise du Télégrapho de 
Paris n New York; Great Northern Telegraph; Indo Europoan 
Tolegraph: Soeiété francaise des Télugraphes sous-marins; 
Spanish National Submarine Telegraph; West African Tele-
graph: West India and Panama Telegraph. 

De öfriga, här ofuun antydda 12 bolagen (tro: 
African Direct Telegraph; American Telegraph and Cable 

(Western Union): Anglo American Telegraph; Brazilian Sub
marine Telegraph; Central and South American Telegraph; 
Direct United States Cablo; Eastern Extension Tolegraph; 
Eastern and South African Telegraph; Halifax and Bermudas 
Cable; Télégraphe trän sandin; West Coast of America Tele
graph; Western and Brazilian Tolegraph. 

Genom nådigt bref den 18 april har, i afseende på vil-
koren för utvexling genom telefon af telegrammer mellan 
statens telegrafstationer och abonnenter inom enskilda telefon
föreningar, Eders Kongl. Maj:t funnit godt medgifVa, att en
skild telefonförening skall ega att få sin centralstation stäld 
i förbindelse med statstelegrafstation för telefonbefordring af 
telegrammer utanför telegrafstationens telegrambäringsområde 
undor vilkor: 

att nödigt antal förbindelselinier bekostas och under
hållas af den enskilda telefonföreningen, hvaremot erforder
liga telefonapparater å telegrafstationen skola mot derför be
löpande årlig afgift af telegrafverket bekostas och underhållas; 

att hvarje abonnent inom sådan förening, som vill genom 
telefonen insända telegrammer till telegrafstationen för att 
dorifrån vidare med telegraf befordras, bör med telegrafstatio
nens föreståndare på förhand träffa aftal att enligt gällande 
bestämmelser få portot för sina telegrammer uppfördt i räkning; 

att för hvarje telegram, som under den i nästföregående 
punkt angifna förutsättning genom telefon insändes till tele
grafstationen, erlägges — förutom vanligt porto och ersättning 
för räknings hållning — en afgift för telefoneringen af tio 
öre, som tillfaller telegrafverket; 

att telegram, som på annan telegrafstation direkt inlemnas 
för att på mottagningsstationen med telefon vidare utsändas 
till abonnent inom sådan telefonförening, hvarom här är fråga, 
taxeras för denna telefonbefordring med tio öre, hvilken af
gift erlägges af telegrammets afsändare och tillfaller telegraf
verket; samt 

att för telefoneringen af telegram, som enligt nästföre
gående två punkter befordras med telefon såväl till afgångs-
telegrafstationen som från adresstelegrafstationen, telegram
mets afsändare skall erlägga en afgift af tjugu öre, hvilken 
likaledes tillfaller telegrafverket. 

Genom Telegrafstyrelsens försorg har i stället för 1878 
års s. k. gångbudsförteckningar utarbetats och från trycket 
utgifvits en ny »Ortförteckning för Sveriges telegraf anstalter i>, 
att tjena till ledning vid beräkning af kostnaden för telegrams 
vidarebefordring med gångbud och innefattande tillika upp
gifter å de orter, till hvilka telegram, under iakttagande af 
gällande föreskrift i afseende på adressen, kan kostnadsfritt 
för afsändaron vidarebefordras med telefon. 

V. Stationspersonal. Undervisningsväsende. 
Materiel. 

Stationspersonal. 

Tabellbilagan 5 innehåller en öfversigt af den ordinarie 
stationspersonalen och af telegrafapparaterna vid utgången af 
år 1890. 

Den ordinarie personalen utgjordes af 4 direktörer, 70 
kommissarier, 108 assistenter och 179 telegrafister, eller till
sammans 361 personer, af hvilka 185 manliga och 176 qvin-
liga, de sistnämnda alla tillhörande telegrafistklassen. 

Dessutom hafva tjonstgjort såsom tillförordnade 11 man
liga och 26 qvinliga tjenstemän. 
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Den extra ordinarie stationspersonalen utgjordes vid årets 
slut af 71 e. o. assistenter och 295 e. o. telegrafister, eller 
sanimanräknadt 366 personer, af hvilka ett betydligt antal i 
mån af behof mot arvode biträdt vid tjenstgöringen å statio
nerna. 

Hela ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen upp
gick alltså till ett antal af 748. 

Af den ordinarie personalen hafva under året afgått 19, 
af hvilka 9 genom döden, deraf 3 kommissarier, 4 assistenter 
och 2 telegrafister. 

Till ordinarie befattning hafva under året befordrats 40, 
hvaraf till direktör 1, till kommissarier 17 (7 af l:sta, 6 af 2:dra 
och 4 af 3:dje klassen), till assistenter 8 och till telegrafister 14. 

Antalet vaktmästare och telegrambärare vid stationerna 
uppgick till sammanlagdt 261. 

Undervisningsväsendet. 

Under år 1890 hafva vid telegrafverkets undervisnings
anstalt varit anordnade tvenne lärokurser, den ena på våren 
för manliga elever och den andra på hösten för qvinliga elever. 
Uti den förra, som började den 16 januari och afslutades den 
26 april, deltogo 17 elever, tillhörande telegrafverket, samt 
dessutom sex jernvägstjenstemän och en officer vid kongl. 
Fortifikationen. 

Af telegrafverkets elever godkändes vid kursens slut 15 
i alla ämnen och 2 endast i de teoretiska. Uti den senare 
kursen, som pågick från och med den 15 september till och 
med den 13 december, undervisades 29 elever, af hvilka 4 
blefvo underkända i telegrafering. Samtliga denna kurs till
hörande elever blefvo deremot uti öfriga ämnen godkända. 

Som derjemte såväl de båda qvinliga elever, hvilka uti 
1889 års lärokurser icke blifvit godkända i telegrafering, som 
ock de två ofvan nämnde, årets vårkurs tillhörande elever, 
hvilka likaledes blifvit underkända i samma öfningsämne, 
sedermera under året häruti erhållit kompletteringsbetyg, hafva 
under 1890 inalles antagits till e. o. assistenter 17 samt till 
e. o. telegrafister 27 utexaminerade elever. 

Materiel. 

Antalet af de på stationerna i bruk varande vanliga Morso
apparater uppgick i allt till 523. Dertill komma 3 Wheatstone-, 
2 visare- och 13 dubbelskrifningsapparater samt 1 optisk signal-
appparat för utvexling af meddelanden med fartyg i Göteborgs 
skärgård. 

I telegrafverkets förråd funnos vid 1890 års slut följande 
apparater och liniemateriel, nämligen: 
Galvanometrar 30 

» differential 6 
(Mvanoskop 83 
Linievexlare 12 
Pappershjul med fot eller ståndare 135 
Eelais ...' 64 
Eeostater 33 
Skrifmaskiner af nvaro modell 37 

VI. Telefonnätet. 

Anläggningsarbeten. 

På grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga brof den 5 
oktober 1889 och den C juni 1890 hafva under förra året 
blifvit upplagda 2 dubbelledningar mellan Stockholm och 
Malmö jemte utgreningsledning mellan Alfvesta och Wcxiö, 
hvaremot den i nämnda nådiga bref omförmälda utgrenings-
ledningen mellan Nässjö och Jönköping först under inneva
rande år kommer till utförande. 

Längden af förenämnda ledning mellan Stockholm och 
Malmö med utgreningen Alfvesta—Vexiö utgör 1,287-4 km. 

Dessutom hafva anordnats följande dubbel-
tradiga förbindelseledningar: 
Yexiö—Karlskrona 114-o ; 
Malmö—Helsingborg 76-s ? 
Stockholm—Norrtelje—Ortala 235-5 ; 
Stockholm—Neglinge (Saltsjöbaden) 18'o ? 
Norrköping—Katrineholm 4S-o > 
Hallstahammar—Strömsholm—Eskilstuna 37-o ; 
Hallstahammar—Norberg 182-<; » 
Skellefteå—Ursviken 1/5-o » 
Skellefteå—Byske 31-i •-
Nyland—Kramfors 15-» >. 

eller tillsammans 2,0fi(N km. 

För dessa ledningar uppsattes 321 km. nya stolplinier, 
hvaremot de öfriga ledningarne upplades på förut befintliga 
stolplinier. 

Enkeltrådiga förbindelseledningar anordnades mellan 
Skellefteå och Burträsk 4;J-o km. 
Hessleholm—Ousby 31-o » 
Helsingborg—Klippan 35-o ;. . 
hvarjemto genom köp förvärfvats linierna 
Karlskrona—Bonneby 30-o » 
Karlskrona—Nettraby 8o » 
Karlskrona—Lyckeby (W . -' 

eller tillsammans 153-okm., 
upplagda på 15/5 km. särskilda stolplinier. 

Skrifmaskiner af äldre modell 105 
Strömledare 83 
Tangentbussoler 17 
Tangenter 69 
Telegrafer, rese- 9 
Askledare, stations- 32 
Isolatorer n:r 1 och 2 (jern och porslin) 197 

» » 3 (porslin) 1,592 
» 8 3,667 

Krokar 17,160 
Linietråd 87,958 
Kabel med 1 ledning 2,985 

» » 7 ledningar 187 



X TELEFONANLÄGGNINGSARBETEN. 

Under året har blifvit inköpt den enskilda telefonförenin-
gens i Karlskrona nät, hvilket tillträddes den 1 sistlidne ok
tober; hvarjemte aftal träffats om inköp af följande enskilda 
telefonnät, hvilka tillträddes den 1 januari 1891, nemligen i 
Arboga, Eskilstuna, Karlshamn, Norrköping, Ronneby, Sala 
och Sölvesborg samt bröderna Haglinds telefonnät i Öster
götlands och angränsande län, omfattande central- och vexol-
stationer å följande orter: 

Askersund, Bankeberg, Berg, Borensberg,-Boxholm, Bro
kind, Elgmyra, Falerum, Fettjestad, Forserum, Godegård, Grenna, 
Horn, Yostra Husby, Jonsberg, Kisa, Linghem, Linköping, 
Mjölby, Motala, Norsholm, Nässjö, Qvarsebo, Rimforssa, Rocks
lösa, Skoninge, Skeppsås, Skärblacka, Snaflunda, Solberga, 
Sommon, Svanshals, Svinstad, Sya, Säfsjö, Sörby, Tegneby, 
Tjellmo, Tranås, Vadstena, Tretstorp, Vrigstad, Åtvidaberg, 
Ödeshög, Öringe, tillsammans 45 stationer. 

Genom telegrafverkets försorg hafva följande vya telefonnät 
blifvit anlagda: 

Under det gångna året hafva genom anläggning af nya 
almnnentledningar följande nät utvidgats: 
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Å följande orter äro enkeltrådiga abonnentledningar för
ändrade till dubbeltrådiga, nämligen: 

i Göteborg 107 ledningar, 
» Hallstahamrnar 6 > 
» Helsingborg 21 » 
» Hernösand 4 » 
» Landskrona 27 » 
» Lund 12 » 
»Malmö 65 » 
» Norberg 24 » 
» Skellefteå 18 » 
» Venersborg 11 » 

Summa 295 ledningar. 

Genom särskilda nådiga bref af den 7 februari, 24 april, 
14 augusti och 28 november bar Telegrafstyrelsen erhållit 
uppdrag att anbringa telefonledningar inom lokalerna för föl
jande embetsmyndigheter, nämligen: 

Landtbruksstyrolsen i Stockholm, 
ÖfVerintendentsembetet i » 
Länsstyrelsen i Nyköping och 

» i Jönköping, 
hvilka samtliga ledningar blifvit stälda i förbindelse med riks
telefonnätet. 

Kostnaden för samtliga genom telegrafverkets försorg un
der år 1890 åvägabragta telefonanläggningsarbeten har till
sammans utgjort kr. 881,767: 78, hvartill kommer kostnaden 
för inköp af telefonnätet i Karlskrona, kr. 32,300: —, så att 
hela kostnaden för statstelefonväsendets utveckling under året 
utgör kr. 914,067: 78. 

Ombyggnader och reparationer. 

Den på oimpregnerade stolpar upplagda dubbeltrådiga 
förbindelselinien Hernösand—Nyland har under år 1890 öfver-
flyttats på den med nya impregnerade stolpar uppförda limen 
mellan nämnda orter, till hvilken samtidigt telegrafledningarne 
blifvit förflyttade. I sammanhang härmed har den gamla 
oimpregnerade stolplinien raserats. 

Som stolparne å telefonlinien Gefle—Forsbacka—Vall— 
Margretohill befunnos uppruttnade, har denna linie blifvit med 
oimpregnerade stolpar ombyggd. 

Telefonnätets omfattning. 

Genom förenämnda ny- och ombyggnader har telefon
nätet under året ökats med 4,105-i km. dubbeltrådiga led
ningar och 832-7 km. enkeltrådiga ledningar, så att detsamma, 
på sätt tabell 1 utvisar, vid utgången af 1890 omfattade i 
förbindelselinier 2,697-7 km., i dubbeltrådiga förbindelseledningar 
3,584-o km. och i enkeltrådiga förbindelseledningar 2,473-4 km. 
samt, i enlighet med hvad tabell 6 angifver, i dubbeltrådiga 
abonnentledningar 1,071-7 km. och i enkeltrådiga abonnentled
ningar 5,650-3 km. Bubbelledningarnes sammanlagda längd 
utgjorde således 4,655-7 km. och enkelledningarnes 8,123-7 km., 
hvadan sålunda ledningarnes sammanlagda längd utgjorde 
12,779-4 km. 

Förbindelseledningarne voro fördelade sålunda: 
Ledmngarnes 

längd. 
de dubbeltrådiga: Kilometer. Kilometer. 

Linier mod 1 dubbelledning upptogo 599-o 599-o 
» » 2 dubbelledningar » l,154-i 2,308-s 
» » 3 » » 110-2 330-6 
» » 4 » » 74-4 297-e 

» 6 » » 8-i 48-« 
eller tillhopa 1,945-8 3,584-o 

Ledningarnes 
längd, 

och de enkeltrådiga: Kilometer. Kilometer. 
Linier mod 1 ledningstråd upptogo 2,238-4 2,238'4 

;> » 2 ledningstrådar » 77-s 155-s 

eller tillhopa 2,342-7 2,473-4. 

Antalet apparater utgjorde 4,917, hvaraf 180 på veder
börande telegraf- eller centraltelofonstationor och 4,767 hos 
abonnenter. 

Central- och voxeltelofonstationernas antal utgjorde vid 
årets slut 91 och antalet telegrafstationer, med hvilka finnas 
telefonförbindelser, 92. 

Med telefon befordrade telegrammer och meddelanden. 

Såsom tabellbilagan 7 utvisar uppgingo do medelst telefon 
befordrade telegrammer och meddelanden vid telegrafverkets 
stationer till nedannämnda antal: 
Med telefon upptagna afgångna telegrammer 50,005 
Aftelefonerade ankomna telegrammer 48,270 
Summa telefonerade telegrammer 98,275. 
Telefonmeddelanden 6,920 
Telefonsamtal: mot abonnemontsafgift 156,856 

» » särskild samtalsafgift 128,737. 

Enskilda telefonledningar. 

Beträffande utsträckningen af do inom riket vid 1890 års 
slut befintliga enskilda telefonledningar och antalet af de å 
dessa ledningar använda telefonapparater m. ni. har Styrelsen 
låtit genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandc infordra 
uppgifter från hela riket. Enligt upprättadt sammandrag af 
dessa uppgifter, hvilka emellertid icke kunnat från alla orter 
erhållas fullständiga, utgöra vid de enskilda telefonanlägg-
ningarno: 
ledningarnes sammanlagda längd 39,761-so km. 
antal centralstationer 432 st. 

» abonnentstationer 14,595 :, 
» vexelapparater 463 » 
» telefonapparater 15,472 
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Telefonledningarnes sammanlagda längd. 

Tid telegrafverkets och ofvanberörda enskilda telefon-
anläggningar uppgingo alltså vid redogörelseårets slut: 
ledningarnes sammanlagda längd till 52,541-23 km. 
antalet centralstationer 523 st. 

» abonnentstationer 19,362 » 
» vexelapparater 643 » 
» telefonapparater 20,239 » 

Anläggningskostnader aren 1881—1890. 

Utgifter för statens telofonanläggningar samt inköp af 
enskilda telefonnät hafva från början af år 1881 till slutet af 
1890 uppgått till följando belopp, nemligon: 

år 1881 kr. 7,569: 19 
» 1882 » 44,070: 92 
» 1883 » 153,831: 93 
» 1884 » 76,443: 78 
•> 1885 » 73,399: 49 
» 1886 » 96,258: 49 
» 1887 » 84,197: 36 
» 1888 » 433,951: 24 
» 1889 » 416,812: 74 
» 1890 » 914,067: 78 

eller tillhopa kr. 2,3e»,6ö3: 92. 

VII. Räkenskaperna. 

l:o. Telegrafverkets underhållsmedel. 

Samtliga inkomster och utgifter för telegrafverkets drift och underhåll år 1890 redovisas i räkenskaperna 
sålunda: 

Inkomster: 
1) Portomodcl: 

a) uppburna inom riket 1,564,155: 06. 
b) enligt afräkningar: 

med norska telegrafverket 39,919: 69 
» danska » 62,790:26 
•- ryska >. 269:35 
» tyska » 21,012:69 
•• stora nordiska telegrafbolaget 281,748: 80 405 740- 79 

S:gr 1,969,895: 85. 
Afdragas härifrån följande belopp, hvilka skolat åter utgifvas, nämligen: 

a) för telegrammers vidare befordring inom landet med jernvägstelegraf, gång- eller 
ilbud 17,111: 53 

l») enligt afräkningar: 
med norska telegrafverket 10,655: 93 

» danska » 35,461: 59 
» ryska » 196: 67 
» tyska » 56,891: 64 
» stora nordiska telografbolaget: 

andel i Sveriges terminal- och transit-
porto 107,911: 84 

för befordring å främmande telegraf-
1 M e r : ^ M « . 437,560: 14 m m . „7 

J :;_2^h^:Ji 557,877: 50, 
så uppgår Sveriges behållna portoinkomst för året till 1,412,018: 35. 

2) Registrering af telegramadresser 14890: — 
3) Ånmärkningsmedel 361: 79. 
4) Portoersättning på grund af telegraferingsfel 21: 94. 
5) Särskilda bidrag till underhållet för är 1889 af vissa mindre telegrafstationer 6,576: 70. 

TransporTT^3,868: 18. 
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Transport 1,433,868: 78. 
6) Hyresbidrag för åtskilliga stationslokaler 4,763: 75. 
7) Försåld materiel 1,464: 20. 
8) Ersättning för begagnande af telegrafverkets stolpar 4,712: — 
9) Diverse inkomster 100: — 

Summa kronor 1,444,908: 73. 

Utgifter: 

1) Aflöning- till den ordinarie personalen vid Styrelsen och stationerna — ålderstillagg, 
hyrcsersättning och öfriga särskilda lönotillägg inberäknado — äfvonsom arvoden till 
de hos Styrelsen anstälde ingeniörer, extra biträden m. fl 728,103: 55. 

2) Arvoden till extra biträden och vikariat vid stationerna 109,017: 06. 
3) Arvoden åt telegrambärare och uppassare vid stationerna 98,434: 08. 
4) Arvoden för telegramkontrollering 3,000: — 
5) Arvode för vården af materialförrådet i Göteborg 300: - • 
6) Telegrafverkets undervisningsanstalter 4,904: 32. 
7) Pensionsväsendet: 

a) Pensioner och understöd, enligt särskilda kongl. bref 5,302: 50 
b) Bidrag till pensionsinrättningen 70,600: 92 
c) » » enke- och pupillkassan 5,000: — 
d) Fyllnadspensioner .^.. 15,939: 17 <jö 849- 59 

8) Tolegrafliniernas öfvervakando, besigtning och underhåll 111,689: 24. 
9) Underhåll af telegrafverkets byggnader 5,216: 1.4. 

10) Eese- och traktamentskostnader 12,314: 20. 
11) Inventariers inköp: 

Apparater 26,623: 34 
Verktyg och arbetsredskap 8,453: 83 
Möbler och husgeråd •. 5,475: lö 40 55''- 33 

12) Inventariers underhåll 9,276: 56. 
13) Böcker och kartor 1,642: 57. 
14) Tryckningskostnad, blankettor, kuvertor, pappersremsor m. m 38,501: 14. 
15) Skrifmaterialier 8,493: 38. 
16) Batteriförnödenheter 2,958: 54. 
17) Hyror '. 16,079: 86. 
18) Bränsle 19,836: 01. 
19) Lyshållning 23,135: 33. 
20) Postporto , 6,635: 99. 
21) Frakt- och transportkostnader 5,211: 58. 
22) Anmärkningsprovision 52: 63. 
23) Diverse utgifter 15,917: 63. 
24) Sveriges andel i kostnaden för don internationela telegrafbyrån i Bern ..„ .„ •^Mi_?9_' 

S:gr" utgifter 1,359,160: 93. 
25) Öfverskott 85,747: 80. 

Summa kronor 1,444,908: 73. 

Utgiftssumman återfinnes i tabellbilagan 8. 
Jemföros nyssnämnda utgiftsbelopp, 1,359,160 kr. 93 öre, med summan å do af Eders Kongl. Maj:t i nåder faststätda 

utgiftsstater för år 1890, 1,260,000 kr., visar sig att don verkliga kostnaden för telegrafverkets drift och underhåll under ifråga
varande år öfverstigit den beräknade med 99,160 kr. 93 öre. 

2:o. Reserverade telegrafmedel. 
Af dessa reserverade medel hafva, mod stöd 

Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1889 upp- ; af erhållna nådiga bemyndiganden, för nedan-
tager å sid. xm telegrafverkets vid samma års slut befintliga , nämnda särskilda ändamål användts följande be-
tillgång utöfVer skuld till ett belopp af 260,429: 65. j lopp: 
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Transport 260,429: 65. 
för inköp och impregnoring af stolpar 20,000: — 
>- ny ledningstråd Hernösand— 

Bjästa 10,523: 95. 
» ombyggnad af linien Karlskrona-

Karlshamn 8,300: — 
tolegraflinions framdragande i 
Malmö medelst kablar 7,500: — 

» ny ledningstråd Jönköping—Kal
mar 17,000: -

» tillbyggnad vid Vinga telegraf
station 2,471: 56. 

v tolograf- och telofonbyggnaden i 
Sundsvall - 14,000: — 79 795: 51. 

Af överskottsmedlen från är 1889 oeh före
gående år åtorstodo således vid 1890 års utgång 180,634: 14. 

Lägges härtill det ofvan uppgifna belopp, 
hvarmed under år 1890 telegrafverkets inkomster 
öfverskjutit utgifterna för verkets drift och under
hall, eller 85,747: 80, 

så befinnos telegrafverkets tillgång utöfver 
skuld vid 1890 års slut utgöra 266,381: 94. 

Af denna summa är emellertid dels ett belopp af om
kring 110,000 kronor bundet vid hufvudkassan och stationerna 
såsom erforderligt förskott till bestridande af dessas löpande 
utgifter, dels ett belopp af 29,000 kronor i nåder anvisadt för 
arbeten, som ännu icke hunnit afslutas. 

3:o. Telefonmedel. 

Inkomster: 

1) Af riksdagen anvisade anslag för åren 1890 
oeh 1891 300,000: — 

2) Från myndigheter, bolag eller enskilde in
flutna ersättningsbelopp för anläggnings
arbeten 60,459: 88 

3) Influtne ersättningsbelopp för underhålls
arbeten . 5,384: 35 

4) Abomiementsafgifter 390,360: 96 
5) Betalda telefonsamtal 47,223: 47 
6) Samtrafiksafgifter 586: 60 
7) Räntemedel 2,507: 20 
H) Anraärkningsmedol 159: 36 
9) Lån från Statskontoret, gemensamma fonden: 

återstoden af do enligt nådiga brefvet don 
13 april 1886 emot åtcrbotalningsskyl-
dighet anvisade 300,000 kr. 150,000: —• 

i afräkning å de genom nåd. 
brefvet den 10 oktober 1890 
mot återbetalningsskyldig-
het anvisade 600,000 kr.... 200,000: — 3 5 0 0 0 o. _ 

10) Skuld till telegrafmedlen vid 1890 års slut: 
ti) Förskott från Uddevalla stad, med åter

betalningsskyldighet utan ränta vid 

Transport 1,156,681: 82 

Transport 1,156,681: 82 
början af är 1893, å anläggningskost
nad af telefonledningen Uddevalla— 
Venersborg—Göteborg jemlikt nådiga 
brefvet den 5 okt. 1889 26,465: — 

b) Anläggningskostnad för in-
terurbana telefonförbin
delser under år 1890 39,905: — 

e) I öfrigt 207,914: 19 274,284: 19 

Summa kronor 1,430,966: 01. 

Utgifter: 

1) Skuld till telegrafmedlen vid 1889 års slut 136,870: 70 
2) Anläggningskostnaden 616,942: 66 
3) Inköp af Karlskrona telefonnät 32,300: — 
4) Interurbana telefonförbindelser 325,285: — 
5) Underhållskostnader: 

aflöningar 97,249: 68 
öfriga omkostnader 156,577: 98 253 827- 66 

6) Samtrafiksafgifter 579: 60 
7) Anmärkningsprovision 41: 50 
8) Till Statskontoret: amortering af derifrån 

erhållna lån: 
kapital 45,000: — 
ränta 20,118: 89 65118:89 

Summa kronor 1,430,966: 01. 

Telefonväsendots skuld till Statskontoret utgjorde vid 
1890 års slut 762,000 kronor. 

Förändrad bokföring. 

1 afseendo å bokföringen inom telegrafverket har Styrel
sen beslutit den förändring från och med första qvartalet 1891, 
att värdet af verkets hela egendom skall intagas i hufvud-
räkenskaperna hos Styrelsen och i de särskilda redogörarnos 
qvartalsredovisningar. Nya blanketter till dessa redovisningar 
jemte nödiga upplysningar rörande de beslutade förändrin-
garno äro redan utsända till samtliga telegrafstationer i riket. 

VIII. Styrelsen. 

Inkomna och handlagda mål. 

Antalet af do i Styrelsens diarier för år 1890 intagna 
mål har varit 3.904, 
hvartill komma särskilda till Styrelsens protokoll 

gjorda hemställanden 984 ^ggg 
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Dessa ärenden bafva utgjorts af: 
kongl. bref och cirkulär san)t statsdepartementens 

embetsskrifvelser 57 
kongl. remisser 34 
skrifvelser från embetsverk och andra myndig

heter 239 
» » utländska telegrafförvaltningar... 193 
» » telegrafstyrelsornasinternationela 

byrå i Bern 117 
anmärkningsmål 139 
öfriga från Styrelsens särskilda afdelningar in

komna framställningar 1,033 
framställningar och redogörelser från stations

föreståndare 1,765 
öfriga mål 1,311 Agaa 

Af dessa 4,888 tillika med 35 från nästföregående år 
balanserade mål, eller tillhopa 4,923, blefvo inom 1890 års 
utgång 4,804 handlagda och afgjorda, så att till år 1891 de 
balanserade målens antal uppgick till 119. 

Personalen. 

Telegrafstyrelsens personal utgjordes under år 1890, lika
som under nästföregående året, af en generaldirektör och chef 
för telegrafverket, 2 byråchefer, en för den tekniska och en för 
den administrativa byrån, en sekreterare, samt 10 tjenstemän 
i l:sta graden, nemligen: å den tekniska byrån: en öfver-
ingeniör och föreståndare för verkets undervisningsanstalt samt 
en förrådsförvaltare; å den administrativa byrån: en kassör 
och bokhållare, en bokhållare, en statistiker och tre revisorer; 
å kansliet: en notarie och ombudsman samt en registrator och 
aktuarie, eller tillsammans 14 embets- och tjenstemän. 

Dessutom voro såsom biträden anstälda 5 t. f. ingeniörer 
samt 19 amanuenser och andra extra biträden. 

Af Styrelsens personal har under året en befordrats till 
högre grad samt en erhållit afsked. 

IX. Pensionsväsendet. 

Af de från direktionen öfver telegrafverkets pensionsinrätt-
ning samt cnke- och pupillkassa erhållna uppgifter rörande för
hållandet vid 1890 års utgång torde här få meddelas följande: 

Antalet delegare utgjorde: i pensionsinrättningen 392 
samt i enke- och pupillkassan 208, eller 6 flere i den förra 
och 2 flere i den senare anstalten än vid slutet af år 1889. 

Pensiontagarnes antal utgjorde: i pensionsinrättningen 
43 samt i enke- och pupillkassan 35, eller i den förra in
rättningen 9 och i den senare 6 flera än vid nästföregående 
årets slut. 

Pensionsinrättningens tillgångar uppgingo till 1,885,678 
kr. 82 öre samt enke- och pupillkassans till 390,358 kr. 90 
öre, hvilket utgör en tillökning från år 1889 af 106,824 kr. 
99 öre för den förra anstalten och 27,511 kr. 86 öre för den 
senare. Dessutom egde pensionsinrättningen en fordran å 
den retroaktivsumma, som statsverket iklädt sig amortera för 
den vid pensionsinrättningens början befintliga personal, till 
belopp af 674,822 kr. 27 öre. 

Beloppet af utbetalda pensioner utgjorde 67,724 kr. 25 öro 
från pensionsinrättningen samt 14,965 kr. 67 öre från enke-
och pupillkassan. 

Dessutom hafva till 37 tjenstemän under året utbetalts 
fyllnadspensioner af telegrafmedel till belopp af 15,939 kr. 17 
öro, på sätt of van blifvit nämndt. 

Särskild bilaga. 

Allmän öfversigt af telegrafväsendet 

Förutom de åtta bilagor, till hvilka i texten förut hän
visats, följer ytterligare dels en bilaga n:r 9, innehållande en 
öfversigt af telegrafväsendet i Europa jemte ett flertal utom
europeiska länder; gällande öfversigten i regel år 1889, men 
i några fall en tidigare period, nemligen för do länder, rörande 
hvilka uppgifter i förevarande afseende ännu icke till Telegraf
styrelsen ingått, — dels en gransk tabell, n:r 10. 

Underdånigst 

ERIK STORCKENFELDT. 

HERMAN UDDENBERG. 

Stockholm den 23 juni 1891. 

N. R. CURMAN. 

e. f. 
Ernst Carlberg. 
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Tab. 1. Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af Telegrafverkets linier vid utgången af år 1890. 
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Tab. 2. Telegramvexling och influtna afgifter vid samtliga statstelegrafstationer år 1890. 

A. Lokalstationerna. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling och influtna afgifter år 1890. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling och influtna afgifter år 1890. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling och influtna afglfter år 1890. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling och influtna afgifter år 1890. 

B. Kontrollstationerna. 
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Tab. 3. Sveriges taxerade telegramvexling med utlandet år 1890 samt jemförelse med 
enahanda telegramvexling år 1889. 
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Tab. 3. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1890. 
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Tab. 3. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1890. 
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Tab. 3. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1890. 



21 

Tab. 4. Från stationerna månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1890. 
A. Lokalstationerna. 
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Tab. 4. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1890. 
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Tab. 4. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1890. 
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Tab. 4. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1890. 



25 

Tab. 5. Öfversigt af ordinarie personalen samt af skrifapparaterna å telegrafverkets 
stationer vid utgången af år 1890. 



Tab. 5. (Forts.) Öfversigt af ordinarie personalen samt af skrifapparaterna å telegrafverkets 
stationer vid utgången af år 1890. 

26 
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Tab. 6. Telegrafverkets telefonnät och abonnentledningar vid slutet af år 1890. 
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Tab. 6. (Forts.) Telegrafverkets telefonnät och abonnentledningar vid slutet af år 1890. 
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Tab. 6. (Forts.) Telegrafverkets telefonnät och abonnentledningar vid slutet af år 1890. 
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Tab. 7. Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer, samtal och meddelanden vid 
statstelegrafstationerna år 1890. 
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Tab. 7. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer m. m. år 1890. 
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Tab. 8. Sammandrag af utgifter för Telegrafverkets drift och underhåll 
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år 1890, ordnadt efter de inom Styrelsen och å stationerna förda räkenskaper. 
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Tab. 8. (Forts.) Sammandrag af utgifter för 
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Telegrafverkets drift och underhåll år 1890. 
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Tab. 8. (Forts.) Sammandrag af utgifter för 
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Telegrafverkets drift och underhåll år 1890. 
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Tab. 8. (Forts.) Sammandrag af utgifter för 
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Telegrafverkets drift och underhåll år 1890. 
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Tab. 9. Statistisk öfversigt af telegrafväsendet 
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Europa och åtskilliga utom-europeiska länder. 
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Anmärkningar till tabellbilaga 9. 

Belgien. 1) 1888 års folkmängd. 2) Deraf 1,163 kil. tillhörande jernvägarne. 3) Ej inberäknadt 97 byråar, uteslutande afsedda för afg&ende telegrammer, 
samt 80 för telegrafering inrättade slnsskontor. 4) Härfömtom 3,609 jemväl af telegrafering upptagne poet- oeh jernvägstjenstemän samt betjente, äfven-
som ett stort antal perBoner, som hembära telegrammerna till vederbörande adressater, utan att hafva denna sysselsättning till sitt egentliga yrke. 5) 
Deraf 136,400 fr. i telefoninkomster. 

Bosnien OCh Herzegowina. 1) Inberäknadt jernvägarnes. 2) Deraf större delen vexlade med Österrike—Ungern. 
Bulgarien. 1) Inberäknadt för posttjenstgöring anstäld personal. 2) De förenade post- och telegrafverkens utgifter äro icke bvar för sig nppgifna. För 

begge verken hafva de belöpt till 2,270,000 fr. 
Danmark. 1) Räkenskapsåret omfattar april 1889—mars 1890. 2) DesButom 1,566 resp. 4,833 kil. tillhörande jernvägarne. 3) Derjemte 57 telefonstationer. 4) 

Utom 480 tillhörande jernvägarne. 5) Inräknadt 4,000 uteslutande mellan jernvägsstationer vexlade telegrammer. 6) Dessutom 22,200 fr., tillkommande 
jernvägarne. 

Egypten. 1) Senast lemnade folkmängdsuppgift är af år 1881. 2) Uppgifter saknas. 
Frankrike (Moderstaten). 1) Häraf 1,778 telefoner. 2) Innefattande både post- och telegrafpersonalen. 3) Utländska telegrafförvaltningars saldo inräknadt. 

4) Har ej särskildt uppgifvits i följd af gemensamma utgifter för post- och telegrafverken. I fråga om begge verken beräknas utgifterna för personalen 
till 79 millioner fr. samt for drift och underhåll till 60 mill. fr. 

Frankrike (Algeriet). 1) Deraf 93 telefoner. 2) Se anm. 2) vid moderBtaten. 3) Se anm. 4) vid moderstaten. Utgifterna for både telegraf- oeh post
personalen beräknas till 2'4 mill. fr. samt för begge verkens drift och underhåll till lM mill. fr. 

Grekland. 1) Se anm. 2) Frankrike. 2) Post- och telegrafutgifterna ej särskilda. 
Italien. 1) Bäkeuskapsåret V? 1889—30/G 1890. 2) Utom jernvägstelegraflinier och ledningar. 3) Utom 477 byråar, öppna blott för statens eller jernvägarnes 

räkning. Postanstalterna i riket mottaga telegrammer till befordran. 4) Deraf bland andra 60 Weathestone, I summan ingå icke jernvägarnes telegraf
apparater, 3,000 st. 5) Deri äro icke upptagna de kongl. oeh påfliga husens samt statsförvaltningens telegrammer, för hvilka, der de ej äro afgiftsfria, 
vederbörande ministerier erlägga betalning; hvaremot äro inbegripna 714,000 jernvägstelegrammer. 6) Deraf 190,800 fr. bidrag fr. vederb. telefonbolag. 

Nederländerna (Moderstaten). 1) Jemväl poststationer. 2) Deraf 267 telefoner. 3) Af dessa förena 320 post- och telegraftjenst. 
Nederländerna (Indien). 1) Deraf 52,300 européer. 2) Utom 28 telefonstationer. 3) Deraf 63 telefoner. Dessutom 151 apparater, tillhörande jernvägarne. 4) 

Som post- och telegrafverken äro sammanslagna, inbegripea i nppgifna antal äfven postpersonalen. 5) Utom jernvägstelegrammer. 6) Utgifterna äro 
gemensamma för post- och telegrafverken; de för personalen i sin helhet beräknas till något öfver 2"3 mill. fr. 

Norge. 1) Utom 1,585 kil. linier med 2,532 kil. ledningar, tillhörande jernvägarne. 2) Deraf 6 öppna till midnatt. 3) Deraf 13 dnbbelskrifnings- och 10 mul
tipelapparater samt 26 telefoner. Dessutom 269 apparater, deraf 26 telefoner, tillhörande jernvägarne. 4) Deraf 93 fruntimmer. Dessutom 187 personer 
tillhörande jernvägarne, af hvilka 45 fruntimmer. 5) 49 linievaktare inbegripne. 6) Deraf 77,000 jernvägstelegrammer, 7) Utom 76,816 fr., tillfallande 
jernvägarne. 8) Dessutom 151,645 fr. för jernvägarnes telegrafpersonal. 9) Dessutom 27,067 fr. för jernvägstelegrafen. 

Portugal. 1) Inberäknad ön Madeira med en ytvidd af 550 qv.-kilom. 2) 1878 års folkmängd. Ön Madeiras invånareantal utgör 130,584. 3) Deri ej in
begripna jernvägarnes och enskildes linier och ledningar. 4) Deri inberäknade bistationerna i Lissabon och Porto, 8 stationer på ön Madeira och en på 
ön St. Vincent. 5) Af hela antalet bestrida omkring 2,000 personer jemväl posttjenst och äro 38 qvinliga extra biträden. 6) Inberäknadt 30,187 från 
Spanien ankomna telegrammer, för hvilka, enligt särskild öfverenskommelse, Portugal icke uppbär någon afgift. 7) I följd af post- och telegrafverkens 
förening har uppgift å den särskildt för telegrafverket belöpande utgiftssumman icke kunnat meddelas. 

Rumänien. 1) Innefattande både post- och telegrafpersonal. 2) Post- och telegrafverkens utgifter beräknas tillsammans: för personalen till 2,655,000 fr. samt 
för drift o. underhåll till 170,500 fr. 

Ryssland (jemväl det asiatiska). 1) Utom 4,298 kil. tillhörande jernvägarne och 481 kil. polisförvaltningen. 2) Utom 4,013 apparater tillhörande jern
vägarne. 3) Som post- och telegrafverken äro förenade, hafva uppgifter om storleken af den särskildt för telegraftjensten anstälda personalen icke 
meddelats. 4) Af enahanda anledning saknas uppgift om utgifterna för nämnda personal. 5) Endast för liniernas underhåll. 

Schweiz. 1) Utom jernvägarnes. 2) Deraf 158 telefoner. 
Serbien. 1) Räkenskapsåret börjar den 1 nov. 2) 59 stationer äro jemväl postanstalter. 
Spanien. 1) Uppgifterna afse räkenskapsåret juli 1889—juni 1890. 2) Utom jernvägarne tillhörande 8,734 kil. linier, 21,058 kil. ledningar och 1,257 apparater. 
Storbritannien (Moderstaten). 1) De pneumatiska rörledningarna samt jernvägarnes linier och ledningar deri icke inberäknade, men deremot 27,710 kil. en

skilda bolags linier. 2) Inberäknadt postanstalterna, hvilka alla befordra jemväl telegrammer, äfvensom de stationer, som äro inrättade för telegram-
befordring medelBt pneumatisk rörledning. 3) Inbegripna apparater för privatledningarna. 4) I dessa tal, omfattande såväl post- som telegrafpersonalen, 
ingå omkring 50,000 personer, som endast hafva tillfällig anställning. 5) I summan terminal- och transit-telegrammer innefattas äfven de tel:r, som 
blifvit mottagna eller afsända direkt af vederbörande kabelbolag, utan anlitande af den britiska förvaltningen såsom mellanlänk. Det högsta antal 
under en vecka expedierade, betalta in- och utländska telegrammer utgör 1,393,000, och de i medeltal under en vecka för pressens räkning befordrade 
ord 10,500,000. 6) Häri ingå 2,782,000 fr. för presstelegrammer. 7) Denna siffra ntgöres, bland annat, af årsinkomsten utaf de till handelshus uthyrda 
samt till tidningar upplåtna trådarne, utgörande 2,593,400 fr. resp. 339,000 fr. 8) Telegrafinrättningens anläggningskostnad i sin helhet utgjorde vid 
räkenskapsårets slut 253'3 millioner fr. 

Storbritannien (Indien). 1) Utom 3,741 kil. enskilda jernvägstelegraflinier. 
Sverige. 1) Utom de sid. I I I omförmälda undervattenskablar. Härtill komma 3,334 kil. linier och 12,877 kil. ledningar, tillhörande uteslutande statens 

eller enskilda bolags jernvägar. 2) Häri icke inberäknad kontrollstationen i Köpenhamn. 3) Utom 1,258 st. tillhörande jernvägarne. 4) Deri icke in
räknad den extra ordinarie stationspersonalen. Af det i tabellen angifna antalet äro öfver 200 qvinliga telegrafister. Utom omkring 70 vid järnvägs
stationerna, uteslutande af telegrafering upptagne tjenstemän, torde antalet personer, anstälda för telegrafering vid jernvägsstationerna, kunna beräknas 
till 807, eller en för hvarje dylik station. 5) Deri ej inbegripne meteorologiska telegrammer, men deremot 169,176 uteslutande å jernvägarnes linier 
expedierade telegrammer, 6) Utom meteorologiska telegrammer. 7) Dessutom 180,000 fr. för jernvägstelegrammer. 8) Härjerate 579,837 fr. af telefonrörelsen. 
9) Utom 108,136 fr. för statens telefonpersonal och 87,500 fr. för jernvägstelegrafpersonalen. 10) Dessutom 142,124 fr. för statens telefoner och 83,090 
fr. för jernvägstelegrafen. 11) Dessutom 602,985 fr. för statens telefonanläggningar samt 40,000 fr. för jernvägstelegrafen. 

Turkiet. 1) Uppgifterna omfatta räkenskapsåret V3 1886—28/2 1887. 2) Deraf mer än hälften kan hänföras till statsfcelegrammer. 3) I detta belopp in
begripea portot för statstelegrammer, uppgående till nära 8 mill. fr. 

Tyskland (Rikstetegraj'området). 1) 1885 års folkmängd. 2) Utom jernvägarnes 26,000 kil. linier och 75,000 kil. ledningar. 3) Deraf 9,819 telefoner. 
4) I anledning af post- och telegrafverkens förening hafva några uppgifter livarken om antalet af den särskildt för telegraftjensten anstälda personalen 
eller rörande telegrafverkets inkomster och utgifter meddelats. 

Österrike-Ungern. 1. Österrike. 1) 1887 års folkmängd. 2) Ej inbegripna 15,000 kil. jernvägstelegraflinier med 36,000 kil. ledningar. 3) Härtill 2,900 
apparater, Bom tillhöra jernvägar och enskilda bolag. 4) Bristande uppgifter förklaras af post- och telegrafverkens förening. 5) Utom 23,000 af det 
kejserliga huset afsända, afgiftsfria telegrammer. — 2. Ungern. 1) Inberäknadt jernvägars och bolags. 2) 728 jemväl postanstalter. 3) Jemväl post
personalen. 4) Se anm. 4) vid Österrike. 

Asien: Japan. 1) Post- och telegrafverken äro förenade. 2) Telegrammer mottagas dessutom till befordran på alla postanstalter i landet. 
Australien {Nya Sydwales). 1) För Australien nppgifna antal invånare innefattar icke infödingarne, der ej annorlunda särskildt nppgifves. 2) Uppgift saknas. 
Australien (Syd-). 1) Äfven post- oeh telefonpersonal. Post-, telegraf- och telefonväsendet lyda under en gemensam styrelse. 2) Telegrafverkets anlägg

ningskostnad till slutet af år 1889 belöper till nära 28-5 mill. fr. 
Australien (Victoria). 1) Utom jernvägarnes. 
Nordamerikas Förenta Stater. 1) Uppgifterna omfatta blott Western Union Telegraf-Companiet, som dock representerar större delen af den nordamerikanska tele

grafinrättningen. Räkenskapsåret: den V? 1889—a0/e 1890. 
Sydamerika: Brasilien. 1) Uppgifterna omfatta räkenskapsåret !/> 1884—"»/e 1885. 



Tab. 10, a. GRAFISK FRAMSTÄLLNING 
ÖFVER 

SVENSKA STATSTELEGRAFVÄSENDETS UTVECKLING. 
(Tableau graphique des télégraphes d' Etat.) 

LINIER, L E D N I N G S T R Å D A R OCH APPARATER. 
(Lignes, fils conducteurs et appareils.) 



Tab. 10, b . 

GRAFISK FRAMSTÄLLNING, (FORTS.) 
(Tableau graphique; suite.) 

TAXERAD TELEGRAMVEXLING. 
(Télégrammes taxés) 



Tab.10,c. 

GRAFISK FRAMSTÄLLNING. (FORTS.) 
(Tableau graphique; suite.) 

INKOMST AF TELEGRAMVEXLING M. M. UTGIFTER. 
( Produit net de la cor respondance etc. Dépenses.) 
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