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TILL KONUNGEN. 

Jemlikt föreskriften i den för Telegrafstyrelsen gällande 
nådiga instruktion får Styrelsen härmed i underdånighet af-
gifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1891 
och der vid under särskilda afdelningar redogöra för: 

I telegrafväsendet, 
II telefonväsendet, 

III förrådet, 
IV inköp af inventarier och materiel, 

V verkstaden, 
VI impregnering af stolpar, 

VII kapital, 
VIII reglementariska föreskrifter, 

IX Styrelsen, samt 
X pensionsväsendet. 



TELEGRAFNÄTETS OMFATTNING. INKOMST OCH DRIFTKOSTNAD. 

I. Telegrafväsendet. 

Telegrafnätets omfattning. 

Efter det telegrafnätet under år 1891 genom ny- och om
byggnader ökats med 588-8 km. linier och 1,575-5 km. tråd
ledningar men genom gamla liniers rasering minskats med 
554-7 km. linier och 1,014-9 km. ledningar, omfattade det
samma, i enlighet med hvad tab. 1 angifver, rid årets slut: 

i linier och kablar 8,819'e km. och 
i ledningar 23,444-9 » 

Uti förestående summa af liniernas längd äro äfVen in
begripna de linier, å hvilka telegrafverkets ledningstrådar äro 
upplagda på vare sig statens eller enskilda jernvägar till
hörande stolpar. 

Statstelcgrafnätet omfattar följande hufvudgrupper: 
limen Stockholm—ryska gränsen med utgreningar 2,264-9 km. 

» Stockholm—Sollefteå » » 947-9 » 
» Stockholm—Örebro » » 609-7 » 
» Stockholm—Göteborg » » l,709-o >; 
» Stockholm—Malmö » » 1,167-2 » 
» Norrköping—Malmö » » l,122-o » 
» norska gränsen (Svinesund)—Malmö med 

utgreningar 998-9 » 
Summa 8,819-6 km. 

Åf dessa linier äro använda 6,278-4 km. uteslutande för 
telegrafledningar samt 2,541-a km. för både telegraf- och tele
fonledningar. Med impregnerade eller särskildt till skydd mot 
röta beredda stolpar funnos linier anlagda på en sträcka af 
5,770-3 km. eller 65-4 procent; de öfriga 3,049-3 km. eller 
34-c procent voro uppförda med oimpregnerade stolpar. 

Telegrafnätet rar vid 1891 års slut sålunda fördeladt: 
Liniernas längd. Ledningarnes längd. 

Kilometer. Kilometer. 

utefter landsväg 3,747-s 7,379-5 
.. ( statens 2,385-4 9,105-9 

» jernvag^ c n a k i l d 2,58Z-t 6 j 8 l 5 . 7 

kabelledningar 103-5 143-s 
eller tillhopa 8,819^ U^iii^. 

Bland ofvannämnda kabelledningar äro icke de inräknade, 
som Sverige eger gemensamt med Danmark och Preussen, 
och hvilka sammanlagdt omfatta 118-s km. i längd med led
ningstrådar om tillhopa 391-7 km. 

Inkomst och driftkostnad. 

Samtliga inkomster oeh utgifter för telegrafväsendets drift 
och underhåll år 1891 redovisas i räkenskaperna sålunda. 

Inkomster: 
1) portomedel: 

a) uppburna inom riket .^zl^. 1,590,105-31 

Transport 1,590,105-81 

Transport 1,590,105-si 
b) enligt afräkningar: 

med norska telegrafverket 42,157-04 
» danska » 65,035-78 
» ryska » 177-38 
» tyska » 17,871-29 
» stora nordiska telegraf

bolaget :_299I10fr68 424,348-os 

Afdragas härifrån följande belopp, hvilka skolat 
åter utgifvas, nämligen: 

a) för telegrammers vidare befordring inom 
landet med jernvägstelegraf, gång- eller 
ilbud 20,942-32 

b) enligt afräkningar: 
med norska telegraf

verket 10,345-13 
» danska » 37,600-67 
» ryska » 115-24 
» tyska » 53,872-52 
» stora nordiska 

telegrafbolaget: 
andel i Sveriges 
terminal- och 
transitporto... 117,225-io 

för befordring 
å främmande 
telegraflinier ^5,763^2 4 6 2 i 9 8 8 . 8 g 

' J g g g ^ J i ? 585,864-70, 
så uppgår Sveriges behållna portoinkomst för 

året till 1,428,588-oe 
2) registrering af telegramadresser 15,802-BO 

3) anmärkningsmedel 471-os 
4) särskilda bidrag till underhållet för år 1890 

af vissa mindre telegrafstationer 10,018-83 
5) hyresbidrag för åtskilliga stationslokaler 4,587-so 
6) försåld materiel 2,907-i7 
7) ersättning för begagnande af telegrafverkets 

stolpar 1,574-23 
8)̂  telegrafverkets fastighet i Haparanda 210-3» 
9)' d:o d:o i Malmö 230-9» 

10) diverse inkomster 100-oo 
Summa kronor 1,464,491-si. 

Utgifter: 

1) aflöning till den ordinarie personalen vid Sty
relsen och stationerna — ålderstillägg, hyres-
ersättning och öfriga särskilda lönetillägg in
beräknade — äfvensom arvoden till de hos 
Styrelsen anstälde ingeniörer, extra biträ
den, m. fl 713,635-ai 

2) arvoden till extra biträden och vikariat vid 
stationerna 118,854-49 

3) arvoden åt telegrambärare och uppassare vid 
stationerna 100,688^n 

Transport 933,178-29 

II 



INKOMST OCH DRIFTKOSTNAD. TELEGRAMVEXLING OCH PORTOINKOMST. III 

Transport 933,178-29 
i) arvoden för telegramkontrollering 3,000-oo 
5) telegrafverkets undervisningsanstalter 6,910-09 
G) pensionsväsendet: 

a) pensioner och understöd, enligt 
särskilda kongl. bref 3,829-i6 

b) bidrag till pensionsinrättningen.. 71,429-43 
c) » » enke- och pupillkassan 5,000'oo 
d) fyllnadspensioner 20,688-75 100 947-34 

7) telegrafliniernas öfvervakande, besigtning och 
underhåll 112,971-64 

8) underhåll af telegrafverkets byggnader 1,243-83 
9) rese- och traktamentskostnader 11,439-26 

10) inköp af telegraf inventarier 12,894-21 
11) inventariers underhåll 7,319-79 
12) böcker och kartor 1,016-79 
13) tryckningskostnad, blanketter, kuverter, pap

persremsor m. m 34,767-8 
14) skrifmaterialier 10,503-60 
15) batteriförnödenheter 2,608-5i 
16) hyror 16,868-so 
17) bränsle 22,275-33 
18) lyshållning 24,806-71 
19) postporto 7,918-28 
20) frakt- och transportkostnader 6,292-is 
21) diverse utgifter 22,884-54 
22) Sveriges andel i kostnaden för den inter-

nationela telegrafbyrån i Bern 1,524-92 
23) Kongl. Kammarrättens revisionsafdelnings an

märkningsarvode 22-50 
S:gr utgifter 1,341,394-42. 

24) öfverskott 123,096-89 

Summa kronor 1,464,491-31. 

Utgiftssumman återfinnes i tabellbilagan 8. 

Jemföres nyssnämnda utgiftsbelopp, 1,341,394 kr. 42 öre, 
med summan å de af Eders Kongl. Maj:t i nåder faststälda 
ntgiftsstater för år 1891, 1,321,380 kr., visar nig, att den verk
liga kostnaden för telegrafrörelsens drift och underhåll under 
ifrågavarande år öfverstigit den beräknade med 20,014 kr. 
42 öre. 

Telegramvexling och portoinkomst. 

I bilagda tabellbilaga 2, litt. A och B, återfinnes en öfver-
sigt af hvarje stations dels hela telegramvexling under år 1891, 
med avgiftande af densammas omfattning i förhållande till det 
nästföregående årets, dels ock influtna porto- och andra afgifter. 

Telegramvexling. 

Af tabellbilagan 3 inhemtas, att antalet taxerade tele-
grammer utgjort 1,849,533 samt afgiftsfria tjenste- och me
teorologiska telegrammer 75,975 eller sammanlagdt 1,925,508. 

De utländska telegrammernas fördelning på särskilda 
länder. 

Tabellbilagan 4 innehåller en öfversigt af Sveriges taxe
ring underkastade telegramvexling med Norge och utlandet 
under år 1891 sålunda, att för hvarje station finnes angifvet 
dels antalet derifrån till utlandet a/sända telegrammer, med 
fördelning af dessa på de särskilda adressländerna, dels sum
man af de till stationen från utlandet i dess helhet ankomna 
telegrammer. Denna torminalkorrespondens utvisas af föl
jande siffror: 

A. Taxerade telegrammer. 

1. Inländska 991,765 
2. Utländska: 

a) terminal-: från Sverige till utlandet 309,459 
till » från » 345,808 6 5 5 2 6 7 

b) transit- 202,501 Q c 7 7 » 
L _ 857, .68 l ! 8 4 9 ) 5 33 

B. Afgiftsfria telegrammer. 
1. Inländska: 

tjenstetelegrammer och cirkulär 26,479 
meteorologiska telegrammer 19,683 ,™ «, 

2. Utländska: 
tjenstetelegrammer 9,412 
meteorologiska telegrammer 20,401 O O Q 1 a 

=r ~»' ä l d 75,975 
Summa befordrade telegrammor 1,925,508 

Antalet s. k. repetitionstelegrarnmer, eller sådana, som 
icke kunna direkt befordras från inlemnings- till adresstatio-
nen, utan måste af en eller flera mellanliggande stationer till 
repetition upptagas, liar utgjort 1,393,964. 

Bland de taxerade telegrammerna hafva förekommit: 

Inländska: Utländska: Samma: 
stats- 9,526 3,891 13,417 
med betaldt svar 67,560 13,056 80,616 
il- 15,741 6,801 22,542 
kollationerade 371 131 502 
med mottagningsbevis 91 67 158 
press- 13,756 7,765 21,521 
jernvägs- (befordrade samfäldt med både 

stats-och jernvägstolegraf) 150,237 16,149 166,386 

Af de utländska presstelegrammerna hafva 3,733 utvex-
lats med Norge och 4,032 med Danmark. 



IV TELEGRAMVEXLING OCH PORTOINKOMST. 

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

Storbritannien 25'a, Tyskland 24-e, Danmark 15-7, Norge 
ll-a, Frankrike 67, Belgien och Nederländerna tillhopa 3-9, 
Finland 3'5, öfriga Ryssland 3-4, öfriga europeiska länder 3-* 
samt utom-europeiska länder 1*7 procent. 

Medelantalet ord i utländska telegrammer. 

Medelantalet ord i telegrammer till och från de särskilda 
länderna äfvensom vid terminalkorrospondensen i dess helhet 
har varit följande: 

I medeltal: 

Medelordantalet år 1890: 

Telegramvexlingen under årets särskilda månader. 

Tabellbilagan 5 utvisar för hvarje station de afsända taxe
rade telegrammernas antal under årets särskilda månader. 
Deraf framgår, att korrespondensen var minst under februari 
och störst under augusti. 

Jemförelse med år 1890. 

Jemföres hela det ofvan uppgifna antalet under sistlidne 
år befordrade taxerade telegrammer, eller 1,849,533 med mot
svarande antal år 1890, hvilket utgjorde 1,755,345, visar sig 
år 1891 en ökning af 94,188 telegrammer, eller med 5-4 
procent. 

Om åter de båda åren jemföras med hänsigt till de 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: 



TELEGRAMVEXLING OCH PORTOINKOMST. V 

Portoinkomst. 

Enligt tabellbilagan 3 utgör summan af debiterade porto-
och andra afgifter för 1891 års telegram vexling 2,014,453 
kr. 36 öre, deri inberäknadt ett belopp af 5,929 kr. 41 öre, 
ersättning på grund af särskild öfverenskommelse för vissa 
sjöfarts- och väderlekstelegrammer m. m. Från först nämnda 
summa böra dock afräknas de belopp, som blifvit utbetalda: dels 
för telegrammers vidarebefordring inom landet med jernvägs-
telegraf, post samt gång- och ilbud m. m., dels för telegraf-
befordring i utlandet, dels ock såsom stora nordiska telegraf
sällskapets andel i Sveriges terminalporto. Dessa belopp hafva 
sammanräknade uppgått till 585,864 kr. 70 öre, så att åter
stoden, 1,428,588 kr. 66 öre, utgör telegrafverkets behållna 
portoinkomst för året. 

Motsvarande inkomst år 1890 uppgick till 1,412,018 kr. 
35 öre, hvadan en ökning för det sist förflutna året uppstått 
till ett belopp af 16,570 kr. 31 öre, eller 1-2 procent. Betrak
tas detta resultat med hänsyn till dels in- och dels utländsk 
korrespondens, framgår att inkomsten ökats af den förra med 
15,554 kr. 77 öre eller 2-s procent och af den senare med 
1,015 kr. 54 öre eller 0-i procent. 

Jemföres den portoinkomst, som den inländska och den 
utländska telegrafkorrespondensen är 1891 hvar för sig tillfört 
telegrafverket, visar det sig, att för 991,765 inländska tele-
grammer influtit 691,018 kr. 65 öre eller i medeltal för tele
gram kr. 0-7o och för 857,768 utländska telegrammer 731,640 
kr. 60 öre, eller i medeltal för telegram kr. 0-85, hvartill komma 
förenämnda 5,929 kr. 41 öre för sjöfartstelegrammer m. m. 

Beträffande Sveriges utländska telegramvexling, fördelad 
i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, bar 
medelportot för den förstnämnda, omfattande 655,267 tele
grammer med en inkomst af 684,073 kr. 66 öre, uppgått till 
kr. 1-04 och för den sistnämnda 202,501 telegrammer med en 

inkomst af 47,566 kr. 94 öre till kr. 0-23 mot resp. kr. 1-u och 
kr. 0-28 under det näst föregående året, allt för hvarje tele
gram räknadt. 

Att den med utlandet direkt vexlade korrespondensen 
sålunda visar en något lägre medelinkomst för hvarje telegram 
än under år 1890 måste tillskrifVas den icke oväsentliga ned
sättning i taxan, som under sistlidne år började att tillämpas 
i fråga om åtskilliga främmande länder, hvariblancl flere, med 
hvilka Sverige står i vidsträcktare telegrafförbindelse. Denna 
taxenedsättning egde rum med Tyskland redan från årets 
början och i öfrigt från medlet af detsamma. 

Om till förestående telegrafverket tillfallna porto lägges 
jernvägarnes andel i portot för de samfäldt med stats- och 
jernvägstelegraf befordrade telegrammer, har medelportot i sin 
helhet utgjort för hvarje inländskt telegram kr. 0-77 och för 
hvarje terminalteiegram kr. l'os. 

Qvarliggande telegrammer. 

Af samtliga ankomna in- och utländska telegrammor hafva 
i följd af otydlig adress 5,593 eller OM procent icke kunnat 
tillställas adressaterna, hvadan dessa telegrammer förblifvit å 
stationerna qvarliggande för att efter förloppet af den i tcle-
grafreglemontet bestämda tid förstöras. 

Felaktig expedition. 

Framställningar att i anledning af felaktig expedition 
återbekomma erlagda portoafgifter hafva dels af inländska, dels 
af utländska korrespondenter under år 1891 blifvit gjorda i 
afseende på 56 telegrammer. Af anstälda undersökningar 
härom har framgått, att af dessa telegrammer 26 expedierats 
felaktigt inom riket och 20 i utlandet samt att i 10 fall fram-
ställningarno varit obefogade. 

Telegrammer och portoinkomst under åren 1882—1891. 

Förhållandet med hänseende till de befordrade, taxering underkastade telegrammernas antal och svenska telegrafverkets 
behållna portoinkomst under sagda tioårsperiod har varit följande: 



VI NYANLÄGGNINGAR. RESERVERADE TELEGRAFMEDEL. U N D E R H Å L L S A R B E T E N . OMBYGGNAD OCH FÖRÄNDRING AF TELEGRAFLINIER. 

Till innevarande år finnas alltså af de anslagna modlen 
behållna följande belopp: till uppläggning af ny ledningstråd 
från Jönköping öfver Falköping till Sköfde 5,600 kr., till flytt
ning af två ledningstrådar från landsvägs- till jernvägslinien 
Karlskrona—Kalmar 17,100 kr. och till indragning af lednings
trådarne å jernvägsstationerna Kilafors, Ange och Bräcke 4,726 
kr. 96 öre, eller sammanlagdt 27,426 kr. 96 öre. 

Slutligen anlades under år 1891 två nya ledningar från 
telegrafstationen i Göteborg till de på grund af nådiga brefvet 
den 20 mars 1891 nyinrättade filialstationerna: den ena i huset 
n:r 10 vid Viktoriagatan och den andra i huset n:r 2 vid 
Stigbergstorget, båda i Göteborg; kostnaden för detta arbete 
jemte inredning af stationerna har utgjort: i materiel och ar
betskostnad 233 kr. 58 öre, i apparater och inventarier 4,800 
kr., eller tillsammans 5,033 kr. 58 öre. 

Dessutom anordnades under utställningen i Göteborg 
tvenne filialtelegrafstationer, den ena i industriutställnings-
byggnaden, den andra i landtbruksmötets utställningsbyggnad, 
hvilka stationer efter utställningens slut stängdes, hvarefter 
de till dem hörande ledningar nedtogos. 

Under året hafva rikstelefonstationer med telegramemot
tagning anordnats i Norrtelje, Furusund och Gnesta; de två 
förra öppnades den 1 juli och den sistnämnda den 1 oktober. 

Reserverade telegrafmedel. 

Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1890 upp
tager å sid. XIV telegrafverkets vid samma års slut befintliga 
tillgång utöfver skuld till ett belopp af kr. 266,381-M. 

Af dessa reserverade medel hafva, med stöd 
af erhållna nådiga bemyndiganden, för ofvan an-
gifna arbeten utbetalts » 88,985-07. 

Af öfverskottsmedlen från år 1890 och före
gående år återstodo således vid 1891 års utgång kr. 177,396-87. 

Om dertill lägges det ofvan uppgifna belopp, 
hvarmed under år 1891 telegrafväsendets in
komster öfverskjutit utgifterna för dess drift och 
underhåll, eller » 123,096-89, 

så befinnes telegrafmedlens tillgång utöfver 
skuld vid 1891 års slut utgöra kr. 300,493-76. 

Af donna summa är emellertid dels ett belopp af omkring 
110,000 kronor bundet vid bufvudkassan och stationerna så
som erforderligt kassaförlag till bestridande af löpande utgifter, 
dels ett belopp af omkring 27,400 kronor i nåder anvisadt för
arbeten, som ännu icke hunnit afslutas på sätt ofvan blifvit 
nämndt. 

Underhållsarbeten. Ombyggnad och förändring af 
telegraflinier. 

Med impregnerade stolpar har ombyggnad egt rum af 
linierna: 

Bättvik—Mora, som dervid flyttades från landsvägen till 
den under 1891 byggda jernvägen mellan berörda platser, 
Eskilstuna—Arboga, upplagd på befintliga telefonstolpar ut
efter jernvägen mellan Eskilstuna och Valskog samt å telegraf-

Nyanläggningar. 
Af do vindor år 1890 påbörjade men dä ej afslutade ny

anläggningar återstodo till 1891: 
Resterande anslag. 

uppläggning af en ny ledningstråd Hernösand— 
Bjästa kr. 1,476-os 

anordnande af en telegrafledning mellan Jönköping 
och Kalmar » 2,500-oo, 

hvilka arbeten under sistlidne år blifvit afslutade. 
Den genom nådiga blefVet den 2 maj 1890 anbefalda an

läggning af ny impregneringsanstalt har under år 1891 blifvit 
utförd för en kostnad af 22,881 kr. 1 öre; h vartill kommer 
kostnaden för härvid inköpta stolpar med 1,819 kr. 65 öre, 
eller tillhopa 24,700 kr. 66 öre. Den för ifrågavarande än
damål i berörda nådiga bref anvisade summa utgjorde 25,000 kr. 

Genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 1 maj 1891 
har Telegrafstyrelsen bemyndigats att af telegrafverkets dis
ponibla öfverskottsmedel från föregående år använda följande 
belopp, nämligen: 
till uppläggning af ny ledningstråd Sundsvall— 

Bollnäs och Söderhamn —Gefle kr. 21,600-oo 
till anordnande af en ny ledningstråd Gefle— 

Upsala » 6,000-oo 
till en ny ledningstråd från Jönköping öfver Fal

köping till Sköfde » 5,600-oo 
till en ny ledningsträd Kristianstad—Klippan... » 5,000-oo 
till flyttning af två ledningstrådar från lands

vägs-till jernvägslinien Karlskrona—Kalmar » 17,1004oo 
till indragning af ledningstrådarne i s. k. prof

skäp å jernvägsstationerna Kilafors, Ange 
och Bräcke » 5,700-oo 

till anskaffande och insättning af 8 Wheatstones 
snabbskriftsapparater » 15,500-oo 

till anskaffning och impregnering af telegrafstolpar » 35,00Q-oo 

Summa kr. lll,500-oo 
Af dessa arbeten hafva under året hunnit afslutas föl

jande: tråduppläggning utefter linicrna Sundsvall—Bollnäs, 
Söderhamn—Gefle, Gefle—Upsala och Kristianstad—Klippan; 
upphandling och impregnering af telegrafstolparne samt in
köpet af "Wheatstones apparater. Indragning af lednings
trådarne i profskäp å jernvägsstationerna Kilafors, Ange och 
Bräcke har påbörjats, men ej hunnit afslutas. Deremot har 
uppläggningen af en ledningstråd från Jönköping öfver Fal
köping till Sköfde samt flyttning till jernväg af trädarne mel
lan Karlskrona och Kalmar måst uppskjutas i följd af de vidt 
omfattande Innearbetena under året. 

Kostnaden för ofvannämnda arbeten har utgjort: 
Materiel och 

arbetskostnad. 

för linien Sundsvall—Bollnäs och Söderhamn— 
Gefle kr. 17,318-33 

•• linien Upsala—Gefle » 5,705-ie 
» Ii nion Kristianstad—Klippan » 4,864-os 
>•• indragning af ledningarne i profskäp ä jern

vägsstationerna i Kilafors. Ange och Bräcke » 973-o 
» inköp af "Wheatstones apparater ; 15,500-oo 

samt för inköp och impregnering af telegrafstolpar .- 35,000-oo 
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stolpame mellan Valskog och Arboga, samt Sölvesborg—• 
Karlshamn. 

Med oimpregnerade stolpar hafva följande linier bliMt 
ombyggda: 

Söderhamn—Ljusne och Umeå—Norra Degerfors, hvilka 
arbetens afslutande ej medhanns under år 1890, samt Kinn-
märgen—Örnsköldsvik, Eamsele—Fjellsjö, Örnsköldsvik—Hu-
suro, Hernösand—Fjäl, Vaxholms fästning—Sandhamn, och 
Stockholm—Dalarö—Landsort. 

Reparation och s. k. fotbesigtning hafva egt rum å föl
jande liniesträckor: Trelleborg—Skåre, Svedala—Trelleborg, 
Malmö—Ystad, Klippan—Kristianstad, Helsingborg—Engelholm, 
Kristianstad—Sölvesborg, Mörbylånga—Ottenby, Ryssby—Refs-
udden, Kalmar—Oskarshamn, Falköping—Sköfde, Uddevalla—• 
Strömstad, Sandklef—Lysekil, Upsala—Gefle, Bergvik—Abyg-
geby och Piteå—-Haparanda. 

Vid nedannämnda järnvägsstationer hafva linierna blifvit 
flyttade, nämligen: vid Bollnäs, Göteborg, Hyllstofta, Jönkö
ping, Karpalund, Klippan, Kristianstad, Löräng, Nässjö, Roste, 
Svedala, Tomteboda, Trelleborg, Ödåkra samt inom städerna 
Eskilstuna, Göteborg, Jönköping, Kalmar, Köping, Mariestad, 
Nyköping, Söderköping, Sölvesborg och Vesterås. 

Under året hafva följande kabelarbeten blifvit utförda: 
nedläggning af nya kablar i Jönköping, i Wäddö kanal vid 
Trästa och i Angermanelfven vid Frånö, samt reparation af 
kabeln i Kalmarsund mellan Stora Rör och Refsudden. 

Sedan telegrafstationerna i Norrtelje och Furusund in-
dragits och blifvit ersatta med rikstelefonstationer, har den 
mellan dessa stationer framdragna linien blifvit obehöflig för 
telegrafändamål och i stället användts såsom ena träden i 
den dubbeltrådiga telefonledningen mellan Norrtelje och Furu
sund. 

Liniefel. 

Under år 1891 hafva inträffat 1,249 liniefel af sådan be
skaffenhet, att telegraferingen derigonom afbröts eller i vä
sentlig grad förhindrades, 

Dessa fel visade sig bestå i: 
skada å stolpar 80 
afbrott i ledningstråd 251 
afledning 161 
kontakt 757. 

Den 22 oktober inträffade kontakt mellan alla telegraf
trådarne å linien Sundsvall—Hudiksvall äfvensom kontakt 
mellan telegraftrådarne i Hernösand ocli bolysningstrådarne 
derstädes. Samma dag uppstod på grund af snöfall i förening 
med rimfrost och blåst kontakter och afbrott å ledningarne 
mellan Luleå och Nederkalix, hvilka fel qvarstodo under tvenne 
dygn, under hvilken tid korrespondensen, dä den kunde ega 
rum från öfre Norrland, gick öfver Finland. 

Ett ovanligt starkt snöfall förstörde den 15 november led
ningarne från Norrköping till Karlshamn och från Jönköping 
till Vestervik (Almvik), hvilka fel varade i tre dygn. 

I trakten af Oskarshamn inträffade under tiden från den 
11 till den 27 mars talrika liniefel, förorsakade af ovarsam 
trädfällning och skadebegär, i anledning hvaraf, efter verkstälda 
polisundersökningar, väcktes sju särskilda åtal. 

Telegrafstationer. 

Nya och indragna stationer. 

Enligt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 20 mars hafva 
inrättats två filialtelegrafstationer i Göteborg, beggo i förening 
med postanstalter, den ena i huset n:r 10 vid Viktoriagatau 
och den andra i huset n:r 2 vid Stigbergstorget, hvilka sta
tioner öppnades för allmänheten den 1 december. Under in
dustriutställningen i Göteborg anlades dessutom, såsom här 
ofvan finnes omförmäldt, filialtelegrafstationer i utställnings
byggnaden samt å iandtbruksmötets utställningsfält. 

I ändamål att för all framtid åt telegrafstationen i Dalarö 
tillförsäkra den för sjöfartsrapporters afgifvande nödvändiga 
fria synlinien till segelleden äfvensom för utvidgande af don 
trånga tomtplatsen för stationshuset derstädes har med stöd 
af nådiga brefvet don 24 april inköpts ett par angränsande 
tomtdelar för tillsammans 800 kronor jemte årlig afgald i 
spanmål. 

För beredande af lokal för gemensam post- och telegraf
station i Sundsvall har Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref 
den 29 maj bemyndigat Styrelserna för post- och telegraf
verken att gå i författning om uppförande i nämnda stad af 
ett gemensamt post- och telegrafhus för en kostnad, icke öf-
verstigande den i deröfver upprättadt kostnadsförslag beräk
nade summa af 166,500 kronor. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 12 juni 
hafva telegrafstationerna i Norrtelje och Furusund såsom så
dana indragit» den 1 juli och blifvit ersatta med rikstelefon
stationer, tillgängliga jemväl för befordran af in- och utländska 
telegrammer. Genom dels högstberörda nådiga bref, dels Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga bref af den 4 december har Telegraf
styrelsen bemyndigats att vid dertill lämpliga tidpunkter gå i 
författning om indragning jemväl af stationerna i Arholma, 
Kisa, Ronehamn och Ottenby, den sistnämnda likväl endast 
under förutsättning att telefonförbindelse med närbelägen tele
grafstation kommer till stånd. På grund såväl af förut er
hållet nådigt bemyndigande som af nådiga brefvet den 4 de
cember beslöt Styrelsen den 29 i samma månad indragning 
af Kisa, Klintehamns, Onsala ocli Ronehamns telegrafstationer 
med utgången af januari månad detta år. 

Telegrafstationernas klassindelning. 

Vid 1891 års utgång voro stationerna efter tjenstgörings-
tiden indelade i klasser sålunda: 

Första klassen, med oafbruten fjenstgöring dag och natt: 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall, eller 4 stationer; 

Andra klassen, med Hel dagstjenst: Borås, Byske, Engel
holm, Eskilstuna, Eslöf, Falun, Gefle, Hallstahammar, Halmstad, 
Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hessleholm, Hudiksvall, 
Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, 
Karlstad, Klippan, Kramfors, Kristianstad, Kristineham, Köping, 
Landskrona, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Lysekil, 
Mariestad, Marstrand, Motala, Norrköping, Nyköping, Nyland, 
Nässjö, Oskarshamn, Piteå, Ramsele, Simrishamn, Skellefteå, 
Skurup, Sköfde, Sollefteå, Strömstad, Söderhamn, Tomelilla. 
Trelleborg, Uddevalla. Umeå, Upsala, Varberg, Venersborg, 
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Vostervik, Vcsterås, Vcxiö, Yinga, Visby, Ystad, Örebro, Örn
sköldsvik och Östersund, eller tillhopa 65 stationer. 

Tredje kla/tam med inskränkt dagstjensl: Ankarsrum, Ar
boga, Arholma, Askersund, Bergqvara, Bjästa, Bollnäs, Borg
holm, Brännö, Dalarö, Drottningholm, Eksjö, Enköping, Falken
berg, Figoholm, Filipstad, Finspong, Fjellbacka, Fjellsjö, Gani-
loby, Grebbestad, Grenna, Orislehamn, Gunnebo, Hedemora, 
Hedoviken, Herrevadskloster, Hjo, Holmsund, Husum, Hvot-
landa, Iggosund, Junsele, Kisa, Klintehamn, Kopparberg, 
Landsort, Leksand, Tillä Edet, Lindesberg, Ljusdal, Ljusne, 
Lycksele, Mariefred, Mora, Munkodal, Mönsterås, Mörbylånga, 
Noderkalix, Nora, Norberg, Nordmaling, Norra Dogerfbrs, Nas-
äker, Onsala, Ottonby, Ratan, Ronehamn, Ronneby, Råneå, 
Sala, »Sandhamn, Seffle, Sikeå, Skara, Skutskär, Skönvik, Slite, 
Smedjebacken, Sofiero, Stocka, Strengnäs, Stugsund, Sunne, 
Surahammar, Svartvik, Sveg, Söderköping, Södertelje, Sölves
borg, Trollhättan, Tullgarn, Törefors, Ullånger, Ulricehamn, 
Ulriksdal, Vadstena, Valdemarsvik, Varekil, Vaxholms fästning, 
Yernamo, Vifstavarf, Åhus, Åmål, Öregrund och Östhammar, 
eller tillhopa 9G stationer. 

Till dessa sanmianlagdt 105 telegrafstationer komma do i 
Stockholm särskildt inrättade nio filialstationer för allmän te-
legrafering, nämligen tre å Norrmalm, två å Östermalm, en å 
Södermalm, en å Kungsholmen, en å Riddarholmen och en å 
Börsen, samt tvä filialstationer i Göteborg, en vid Viktoria
gatan och en vid Stigbergstorgot, tillhopa 11 filialtelegraf
stationer. 

Stationernas underhåll. 

Sedan, på sätt i Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse 
för år 1800 omförmäles, under sagda år blifvit på en lednings
tråd emellan Stockholm och Göteborg anordnad telegrafering 
med Whoatstones snabbskriftsapparater och detta försök ut
fallit på ett i allo tillfredsställande sätt, lät Telegrafstyrelsen 
i enlighet med nådiga brefvet den 1 maj 1891 anordna tele
grafering enligt nyssnämnda system emellan Stockholm å ena 
samt Malmö. Sundsvall och Luleå, å andra sidan; och hafva 
de bästa resultat af systemet i fråga erhållits. 

Under slutet af året uppsattes å Norrköpings telegraf
station apparater för dubbelskrifning, i ändamål att under
lätta korrespondensen med Stockholm vid sådana tillfällen, då 
omständigheterna sådant påkalla. 

Bland anordningar för stationernas underhåll torde få om-
förnmlas, att lokalerna tor de i Bjästa, Gefle, Hernösand, Jön
köping, Klippan, Ljusdal, Luleå, Malmö, Norrköping, Sundsvall, 
Söderhamn, Ullånger och Upsala befintliga stationer blifvit 
till sin inredning förbättrade, äfvensom att stationerna i Boll
näs, Kalmar, Stugsund och Sölvesborg blifvit förflyttade till 
ändamålsenligare lokaler. 

Jernvägstelegrafstationer. 

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

Stationer. 

vid statens jernvägar 19 
Halmstad—Nässjö jernväg 2 

, (ictle—Dala ' • 4 

Stationer. 

vid Ulricehamn—Vartofta jernväg 1 
» Mora—Venerns » 4 
» Stockholm—Rimbo ? 1 
» Varberg—Borås » 1 

tillhopa 32. 

Hela antalet telegrafanstalter inom riket. 

Då till ofvannäninda (med inberäkning af filialstationerna 
i Stockholm och Göteborg) under Telegrafstyrelsen lydande 
176 telegrafstationer läggas dels de tre rikstelefonstationerna 
i Norrtelje, Furusund och Gnesta, dels 263 jernvägsstationer 
tillhörande staten och 599 dylika stationer tillhörande enskilda 
bolag, dels ock de å orterna Fors, Voxna, Fagersta och Schebo 
på bekostnad af egarne till dervarande industriela inrättningar 
anordnade telegrafiska förbindelser med de närbelägna 3 tele
grafstationerna Bjästa, Bollnäs och Norberg samt med riks
telefonstationen i Norrtelje, så uppgick vid utgången af år 
1891 hela antalet af rikets med hvarandra i förbindelse stående 
telegrafanstalter till 1,045. 

Med 109 bland telegrafverkets stationer stodo 1,683 sär
skilda orter i telefonförbindelse, hvarigenom för dessa orter 
blifvit beredt tillfälle att jemväi afsända och mottaga tele-
grammer. 

Inspektion af telegrafstationerna. 

Under året har af Telegrafverkets 4 direktörer (i Stock
holm, Göteborg, Malmö och Hernösand), hvar och en inom 
sitt distrikt, verkställts inspektion af verkets samtliga telegraf
stationer, förutom 27, hvilka inspekterats af Styrelsens leda
möter. 

Stationspersonal och telegrafapparater. 

Tabellbilagan 6 innehåller en öfversigt af den ordinarie 
stationspersonalen och af telegrafapparaterna vid utgången af 
år 1891. 

Den ordinarie personalen utgjordes af 4 direktörer, 69 
kommissarier, 106 assistenter och 189 telegrafister, eller till
sammans 368 personer, af hvilka 187 manliga och 181 qvin-
liga, do sistnämnda alla tillhörande telegrafistklassen. 

Dessutom hafva tjenstgjort såsom tillförordnade 10 man
liga tjenstemän och 26 qvinliga. 

Den extra ordinarie stationspersonalen utgjordes vid årets 
slut af 60 e. o. assistenter och 290 o. o. telegrafister, eller 
sammanräknadt 350 personer, af hvilka ett betydligt antal i 
mån af behof mot arvode biträdt vid tjenstgöringen å sta
tionerna. 

Hela ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen upp
gick alltså till ett antal af 718. 

Af den ordinarie personalen hafva under året afgått 22. 
af hvilka 8 genom döden, deraf 1 direktör, 6 kommissarier 
och 1 assistent samt 14 erhållit afsked, deraf 8 med åtnjutande 
af pension. 

Till ordinarie befattning hafva under året befordrats 37, 
hvaraf till direktörer 2, till kommissarier 16 (7 af l:sta, 5 af 
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2:dra och 4 af 3:dje klassen), till assistenter 17 och till tele-
grafister 2. 

Antalet vaktmästare och telegranibäraro vid stationerna 
uppgick till sammanlagdt 261. 

För telegraferingen hafva å stationerna varit i bruk 519 
Morse-apparater, 9 Wheatstone-, 2 visare- samt 11 dubbelskrif-
ningsapparater jemte 1 optisk signalapparat för utvexling af 
meddelanden med fartyg i Göteborgs skärgård. 

Undervisningsväsendet. 

Under år 1891 hafva vid telegrafverkets undervisnings
anstalt varit anordnade tvenne lärokurser, den ena på våren 
för manliga elever och den andra på hösten for qvinliga elever. 

Uti den förra, som började den 16 januari och afslutades 
den 30 april, deltogo 23 elever tillhörande telegrafverket, samt 
dessutom en fältsignalist vid Kongl. Fortifikationen. Af tele
grafverkets elever godkändes vid kursens slut 12 i alla äm
nen och 9 endast i de teoretiska. 

Den senare kursen pågick från och med den^l september 
till och med den 30 november, och undervisades i densamma 
48 elever. "Vid kursens slut underkändes 12 elever i tele-
grafering; deremot blefvo samtliga kursen tillhörande elever 
uti öfriga ämnen godkända. 

Som derjemte såväl de 4 qvinliga elever, hvilka uti 1890 
års höstkurs icke blefvo godkända i telegrafering, som ock 7 
årets vårkurs tillhörande elever, hvilka likaledes blifvit under
kända i samma öfningsämne, sedermera under året häruti er
hållit kompletteringsbetyg, hafva under 1891 inalles antagits 
till e. o. assistenter 19 samt till e. o. telegrafister 31 utexa
minerade elever. 

II. Telefonväsendet. 

Statstelefonnätets omfattning. 

Vid utgången af 1891 omfattade statens telefonnät, i en
lighet med hvad tabell 1 utvisar, 

Kilometer. 
i förbindelselinier 4,291-9 
i enkeltrådiga förbindelseledningar 4,037"! 
i dubbeltrådiga » 6,794-s 
samt, på sätt nedanstående tabell sid. XV och föl

jande angifver, 
i enkeltrådiga abonnentledningar 7,884-o 
och i dubbeltrådiga » 4,047-a. 

Den sammanlagda längden af de enkeltrådiga ledningarne 
utgjorde sålunda 11,921-7 km. och af dubbelledningarne 10,842-o 
km., eller tillhopa 22,763-7 km. 

Antalet telefonapparater utgjorde vid årets slut 10,249, 
hvaraf 386 på vederbörande telegraf- eller telefoncentralstatio
ner och 9,863 hos abonnenter. 

Central- och vexelstationernas antal voro 235 och antalet 
telegrafstationer, med hvilka telefonförbindelse anordnats, 109. 
Eikstelefonstationer funnos 3, nämligen i Nbrrteljo, Furusund 
och Gnesta, såsom här ofvan under »telegrafväsendet» redan 
blifvit omförmäldt. 

Tillväxten af linier, ledningar, stationer och apparater 
under tioårsperioden 1882—1891 synes af nedanstående tabell: 

Enskilda telefonledningar. 

Beträffande utsträckningen af de inom riket vid 1891 ars 
slut befintliga enskilda telefonledningar och antalet af de å 
dessa ledningar använda telefonapparater m. m., har Styrelsen 
låtit genom Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 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-
ningarne: 

ledningarnes sammanlagda längd 37,839 km. 
antal central- och vexelstationer 392 st. 

» telefonapparater 14,738 » 

De enskilda telefonledningarnos längd samt antalet an
vända stationer och apparater hafva under perioden 1883— 
1891 varit: 
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Statens och enskilda telefonnäts sammanlagda 
omfattning. 

Sammanläggas statens och de enskilda telefonledningar
nes längd samt antalet centralstationer och apparater för de 
olika aren under perioden 1883—1891, erhålles följande 
resultat: 

Vid jcmnförelse mellan statens och den enskilda telefon-
verksamheten under perioden 1883—1891 uppstår följande för
hållande: 

Af ofvanstående siffror framgår, att statens telefonverk-
samhot från och med 1888 utvecklat -sig betydligt hastigare 
än den enskilda, så att, dä statens telefonledningar vid 1887 
års utgång utgjorde mindre än en sjettedol af de enskilda 
ledningarne samt statens telefonapparater blott en sjundedel 
af do enskilda apparaterna, förhållandet vid 1891 års utgång 
hade sålunda ändrat sig. att statens ledningar utgjorde fem 
åttondedelar af de enskilda ledningarne samt statens telefon
apparater fem sjundedelar af de enskilda apparaterna. 

Anläggningskostnader åren 1881—1891. 

Utgifter för statens telefonanläggningar samt inköp af 
enskilda telefonnät hafva frun början af år 1881 till slutet af 
1891 uppgått til! följande belopp, nämligen: 

år 1881 kr. 7,569-i9 
1882 - 44,070-92 

Det belopp, hvartill kostnaden för de enskilda telefon-
anläggningarne vid slutet af ar 1891 uppgick, är ej af Tele
grafstyrelsen kändt. 

Inkomster och utgifter. 

Inkomster och utgifter af telefonmedel under år 1891 
redovisas sålunda: 

Inkomster: 

1) af riksdagen anvisade anslag 206,000.00 
2) af Kongl. Marinförvaltningen 40,460.00 
3) från myndigheter, bolag eller enskilda in

flutna ersättningsbelopp för anläggnings
arbeten 110,488.73 

4) influtna ersättningsbelopp för underhålls
arbeten 7,917.85 

5) abonnementsafgifter 629,655.53 
6) betalda telefonsamtal 108,729.34 
7) samtrafiksafgifter 6,477.13 
8) försåld telefonmateriel 16,918.60 
9) anmärkningsmedel 120.92 

10) lån från Statskontoret, gemensamma fonden: 
återstoden af de enligt nådiga brefvet den 10 
oktober 1890 emot återbetalningsskyldighet 
anvisade 600,000 kr 400,000.00 

11) låneanslag från Riksgäldskontoret jemlikt 
1891 års Eiksdags beslut l,000,000.00 

12) skuld vid 1891 års slut: 
a) förskott från Uddevalla stad, med åter

betalningsskyldighet utan ränta vid början 
af år 1893, å anläggningskostnad af telefon
ledningen Uddevalla—Yonersborg— Göte
borg jemlikt nådiga brefvet den 5 oktober 
1889' 26,465-oo 

b) i öfrigt 145,133-27 1 7 1 5 9 8 . 2 7 

Summa kronor 2,698,366.37. 

Utgifter: 

1) skuld till telegrafmedlen vid 1890 års slut... 274,284.19 
2) anläggningskostnader: 

inköp af telefonnät 585,186.00 
interurbana telefonförbindelser 102,133.56 

i öfrigt _968,873.12 1,656,192.68 

Transport 1,930,476.87 
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Transport 1,930,476.87 
3) underhållskostnader: 

aflöningar 178,425-65 
öfriga omkostnader 302,021-95 480 447-eo 

4) samtraiiksafgifter 5,731-ss 
5) ritningar till ny centralstation i Stockholm... 500-oo 
6) Kongl. Kammarrättens revisionsafdolnings an-

ruärkningsarvode 4-95 
7) inköp af telefoninventarier 76,388-39 
8) reparationsverkstaden 22,430'SG 

9) till Statskontoret: 
amortering af lån 60,000-oo 
ränta 43,624M 103,624-44 

10) till Eiksgäldskontoret: 
ränta 14,800-oo 

11) fordran: 
ej använda medel till interurbana telefon
förbindelser vid 1891 års siat 63,961-44, 

Summa kronor 2,698,366-37. 

Telefonväsendots skuld vid 1891 års slut utgjorde: 
till Statskontoret kr. l,102,000-oo 
till Riksgäldskontoret » l,000,000-oo 2 102 000-oo 

Till öfversigt af de ekonomiska resultaten af telefonrörelsen 
under de gångna åren alltifrån telefonväsendets början äro i 
efterföljande tabell sammanstälda dels inkomster och drift
kostnader samt inbetalda amorterings- och räntemedel, dels 
skilnaden mellan inkomster och utgifter samt driftkostnadens 
förhållande till bruttoinkomsten: 

Såsom af ofvanstående tabell synes har driftkostnaden 
stigit i högre grad än bruttoinkomsten. Anledningarne här
till äro flera. 

Kostnaden för underhållet, som till en början, under det 
ännu alla ledningar voro nya, var jemförelsevis obetydlig, har 
naturligtvis stigit i den män ledningarne blifvit äldre och 
stolplinierna måst omsättas. Till kostnaden för leclniugarnes 
underhåll har jemväl i vissa fall förts kostnaden för ombygg
naden af enkeltrådiga förbindolseledningar till dubbelträdiga, 

och har förty under öfvergångsperioden frän enkel- till dubbel-
trådssystemet underhållskostnaden i dessa fall synts större, än 
den i verkligheten varit. 

For betjeningen har kostnaden jemväl under tiden ökats 
derigenom, att äfven mindre telefonnät införlifvats med riks
telefonnätet; betjeningskostnaden är nämligen i allmänhet 
relativt dyrare på de mindre telefonstationerna än på de större, 
enär inom vissa gränser samma personal kan berjena ett större 
antal abonnenter, än det vid de mindre stationerna befintliga. 
En särskild tillökning i betjeningskostnaden har ock under 
de senare åren uppstått, enär genom rikstelefonväsendets 
utveckling en särskild telefonpersonal måst anställas. Under 
de första åren af statstelefonväsendets tillvaro, då telefon-
anläggningarne utgjordes af strödda ledningar i förbindelse 
med telegrafstationerna, var den för telegrafrjensten anstälda 
personalen i de flesta fall tillräcklig att jemväl besörja tele-
fontjensten, brädan telefonmedlen ej drabbades af särskilda 
utgifter. 

En ytterligare orsak till driftkostnadens stegring i för
hållande till bruttoinkomsten utgör jemväl den omständig
heten, att abonnementsafgiften i medeltal per apparat för 
hvarje år nedgått, såsom synes ä sid. XYIII. Under första 
kontraktsperioden måste dessutom telefonafgiften i allmänhet 
sättas högre, för att erhålla medel till anläggningskostnadens 
snabba amortering, hvadan betjeningskostnaden då kommer 
att utgöra en mindre del af hela inkomsten, än livad förhål
landet blifver under de följande kontraktsperioderna. 

Telefontrafik. 

Såsom tabellbilagan 7 utvisar uppgingo de medelst telefon 
befordrade samtal, telegrammer och meddelanden vid telegraf
verkets stationer till nodannämnda antal: 
telefonsamtal: mot abonnementsafgift 18,236,740 

» » särskild samtalsafgift 313.297. 
Summa samtal 18,550,037. 

Med telefon upptagna afgångna telegrammer 69,973 
aftelefonerade ankomna j _ 60,698. 

Summa telefonerade telegrammer 130,671. 
Telefonmeddelanden 10,119. 

Från och med 1884 eller det första år, för hvilket stati
stiska uppgifter rörande telofontrafiken finnes att tillgå, till 
och med år 1891, har antalet medelst statstelefonen befordrade 
expeditioner utgjort: 
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Ökningen för året af afgiftsfria samtal är således 123-s 
procent och af interurbana 143-4 procent, af telegrammer som 
befordrats medelst telefon 33-o procent och af s. k. meddelan
den 46-a; ökningen af antalet telefonexpeditioner i sin helhet 
uppgår till 122-8 procent. 

För året utgör medelantalet samtal per abonnent 2,115, 
hvaraf hufvudsakligasto delen, eller 98 procent,. kommer på 
do under abonnementsafgiften hörande samtalen och resten på 
de särskildt betalda samtalen, bland hvilka senare då inräknas 
jemväl det ringa antal, som talats från talhytt. 

Anläggningsarbeten. 

Genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 26 och 31 
januari, 14 april, 26 juni och 28 augusti 1891 bemyndigades 
Telegrafstyrelsen att med rikstelefonnätet förena de hos föl
jande myndigheter uppsatta telefonapparater, nämligen: 
Finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå, Stockholm, 
Länsstyrelsen, Göteborg, 
Landtförsvarsdepartementot, Stockholm, 
Länsstyrelsen, Kristianstad, 
Länsstyrelsen, Yexiö. 

Derjemte har Telegrafstyrelsen genom nådiga brefven den 
4 juli och 11 september erhållit i uppdrag att anlägga föl
jande dubbeltrådiga ledningar, nämligen: 
on mellan Göteborg och Malmö, 
en :; Göteborg och Jönköping, 
en >̂ Uddevalla och Strömstad, 
två •: Stockholm och Upsala, 
en Piteå och Haparanda, 
en : Norrtälje och Söderarm, 
en » Sterbsnäs (Arholma) och Naskubben, de båda sod-

nare för Kongl. Sjöförsvarsdopartementots räkning. 
Genom nådiga bref vet den 4 december 1891 erhöll Tele

grafstyrelsen i uppdrag att inköpa lämplig lokal för telefon-
vexelstation i Mölnbo. 

Slutligen bemyndigades Telegrafstyrelsen genom Eders 
Kongl. 3laj:ts bref den 1 maj 1891 att inköpa de af Stock
holms allmänna tclefonaktiebolag anlagda näten i Jönköping 
och Söderhamn samt de dubbeltrådiga förbindelselinierna 
Gnesta—Norrköping och Enköping—Yesterås. 

Längden af samt anläggningskostnaden för de dubbel
trådiga ledningurno hafva utgjort: 

Dessutom hafva anordnats följande dubbeltrådiga förbin
delseledningar : 
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För dessa ledningar uppsattes 286 km. ny stolplinie, 
hvaremot de öfriga ledningarne uppkdes på förut befintliga 
stolplinier. 

Enkellrådiga förbindelseledningar anordnades mellan: 

Under året hafva blifvit inköpta följande dubbeltrådiga 
förbindelseledningar : 

samt enkeltrådiga förbindelseledningar: 

Genom telegrafverkets försorg hafva nya telefonnät blifvit 
anlagda: 
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Under det gångna aret hafva genom anläggning af nya 
abormeiitleihäiigar följando telefonnät utvidgats: 

Under aret hafva nedanstående telefonnät blifvit inköpta, 
af livilka endast Jönköpings vid inköpet var dubbelträdigt 
(alla öfriga dubbelträdiga ledningar äro anordnade af telegraf-
verket). Vid slutet af 1891 egde telegrafverket ä dessa ställen 
följande antal abonnenter: 

Genom nådigt bref den 11 september har åt Telegraf-
styroisen uppdragits att med begagnande af telegrafverket till
hörande stolpar anlägga signal- och telefonstationer å linierna 
Norrtelje—Tjockö—Söderarm och Näskubben—Sterbsnäs (Ar-
holma). Dessa arbeten, som i det närmaste blifvit innan årets 
slut fullbordade, bekostas af Marinförvaltningen. 

Sedan telegrafverket öfvertagit Gnesta telefonförenings 
telefonnät Öppnades den 1 oktober i Gnesta en rikstelefon
station, hvilken är tillgänglig jemväl för befordran af in- och 
utländska telegrammer. I sammanhang med öfvertagandet af 
sagda telefonnät anordnades en mängd nya telefonförbindelser 
i angränsande orter, till följd hvaraf det blef nödvändigt att 
å en af dessa orter anskaffa lämplig vexelstation; och har, 
sedan Styrelsen den 4 december i nåder bemyndigats att för 
3,000 kronor inköpa ett mindre hus med tillhörande tomt vid 
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Mölnbo jernvägsstation, lämplig lokal för vexelstation der-
städes erhållits. 

Underhållsarbeten. Ombyggnad och förändring 
af telefonlinier. 

Dubbeltrådiga ledningen Stockholm—Saltsjöbaden har om
byggts å sträckan Stockholm—Gråa ladan, hvarjemte jerntråden 
blifvit utbytt mot bimetallisk tråd. De enkeltrådiga lednin
garne Roste—Jerfsö, Helsingborg—Mörarp, Engelholm—Båstad, 
Jönköping—Grenna och Norsholni—Norrköping hafva jemväl 
blifvit ombyggda. 

Till dubbeltrådiga har ombyggnad egtrum af följande nät: 
Alfvesta, Arboga, Engelsberg, Eskilstuna, Eslöf, Johannes-

lund, Karlshamn, Karlskrona, Katrineholm, Klippan, Kristian
stad, Kungelf, Köping, Luleå, Mölnbo, Nettraby, Norrköping, 
Sala, Strömstad, Sölvesborg, Torpa, Torshälla, Trelleborg, Udde
valla, Yagnhärad, Varberg, Vexiö, Äs och Örebro. 

Följande linier hafva undergått större reparationer: Stock
holm—Strengnäs, Stockholm—Norrköping, Stockholm—Örebro, 
Sölvesborg—Karlshamn, Hoby—Karlskrona, Karlshamn—Karls
krona, Karlshamn—Hölje, Karlshamn—Vexiö, Texiö—Alfvesta, 
Nässjö—Jönköping, Fredrikslund—Ekenäs, Karlskrona—Sunna, 
Malmö—Svedala (2 linier), Malmö—Ystad, Svedala—Skurup— 
Ystad, Ystad—Simrishamn, Ystad—Tomelilla ochSjöbo—Hörby. 

Telegrafverkets telefonledningar och apparater 
vid slutet af år 1891. 

*) Xamnen å telegraf- odi rikstelefonstationcr äro utmärkta med kursiv stil. 
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Telefonstationer. 

Vid 1891 års utgång funnos telefonstationer af följande 
slag, nämligen: 

dels abonnentstationer, å hvilka apparaternas antal utgjorde 
9,863, och 

dels vexelstationer, hvilka i sig innefattade 
a) rikstelefonstationer, inrättade å ort, der telegrafstation 

ej finnes men å hvilka telegrammer medelst telefon emottagas 
och af sändas; dylika stationer funnos i Norrtelje, Furusund 
och Gnesta; 

b) centralstationer, inrättade å ort, der telegrafstation 
finnes, till antalet 106; 

c) öfriga vexelstationer, eller sådana stationer, som äro 
inrättade å ort, der livarken telegrafstation eller rikstelefon-
station finnes, till antalet 126. 

Af rikstelefonstationerna öppnades de i ISTorrtelje och Furu-
sund den 1 juli och stationen i Gnesta den 1 oktober. 

Centralstationerna i Grebbestad, Tarberg och Varokil äfvon-
som vexelstationerna i Mölndal, Nösund och Stockevik hafva 
under året flyttats till nya lokaler. 

Vexelstationen i Broby har under året indragits och de 
i denna station intagna abonnenter öfverffgUuls till Norrby 
voxelstation. 

Öfversigt af telefonverksamheten under femårs
perioden 1887—1891. 
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III. Förrådet. 
Under föregående år har vid telegrafverket funnits endast 

ett förråd, nämligen hu/vud/orrådet i Stockholm; men sedan 
under år 1891 den förändring vidtagits, att ingeniörerne, hvilka 
fornt under den tid, de icke varit upptagne af liniearbeton, 
haft sin tjenstgöring å Styrelsens tekniska byrå, placerats inom 
sina respektive distrikt i Vexiö, Eskilstuna och Söderhamn, 
hafva i samband med de derstädes öppnade byggnadsbyråerna 
anordnats mindre filialförråd, hvarjemte dylika äfven inrättats 
i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Värdet af do vid 1891 års slut befintliga inventarier i 
luifviidförrådet redovisas sålunda: 

Telegrafinventarier. 

Debet. 

Behållning vid 1891 års början kr. 62,203"o 
Ti 11 kommet under året •> 194.535-M '555739,,. 

Kredit. 

Afgångot under 1891 kr. 207.156-u 
Behållning till 1892 » _ 4 9 , 5 8 2 J M 256 739-34 

Telefoninventarier. 

Debet. 
Behållning vid 1891 års början kr. 172,869-40 
Tillkommet under året » 807,924-25 QQQ 7QQ.66 

Kredit. 
Afgånget under 1891 kr. 853,715-38 
Behållning till 1892 » 127,078» 930793-65 

Omfånget af rörelsen i telegrafverkets hufvudförråd är 
rätt betydligt och till belysande häraf anföras nedanstående 
uppgifter för år 1891: 

In- och utgående effekter i telegrafverkets förråd hafva 
sålunda under året uppgått till 7,674 olika poster med ett 
sammanlagd t värde af ej mindre än 1,565,000 kronor. 

IV. Inköp af inventarier och materiel. 
Under år 1891 hafva för telegrafverkets behof blifvit in

köpta inventarier och materialier för ett sammanlagdt belopp 
af 1,270,159 kronor. 

För att visa i hvad mån inhemsk eller utländsk industri 
blifvit anlitad för anskaffande af dessa varor och effekter med
delas här nedan en uppgift öfver de vigtigaste artiklarne och 
do för dem utgifna belopp: 



INKÖP AF INVENTARIER OCH MATERIEL. VERKSTADEN. XIX 

Sammanlagda utgöra summorna för alla gjorda inköp af 
inhemska tillverkningar ellor varor kr. 832,159.00 
samt af de utländska » 438,000.00 

ellor tillhopa kr. l,270,159.00. 

V. Verkstaden. 
I samma mån som statens telefon verksamhet utvecklats 

oeh till följd deraf antalet elektriska apparater, som kommit 
under telegrafverkets vård, betydligt ökats, har telegrafverkets 
behof af egen verkstad, i främsta rummet afsedd för matorie-
lens underhåll, mer och mer framträdt. En mindre reparations
verkstad inrättades visserligen redan för ett par år sedan, men 
arbetena derstädes kunde drifvas i någon nämnvärd skala först 
sedan en tillräckligt stor lokal erhållits och hunnit iordning
ställas för ändamålet, hvilket först varit möjligt under loppet 
af år 1891. 

En lämplig sådan lokal kunde telegrafverket disponera i 
det verket tillhörande huset n:r 6 vid Rskargränden har-
städes, i hvilket hus såväl nodra botten som våningarne en 
och två trappor upp omändrats till verkstadslägonheter; och 
kan, i händelse af behof af ytterligare utvidgning, äfven vå
ningen tre trappor upp tagas i bruk för samma ändamål. 

Eördelarne för telegrafverket af att hafva sin egen verk
stad äro flera och i främsta rummet den, att reparationsar
betena, hvilka äro svåra och delvis omöjliga att kontrollera i 
afseendo på kostnaden dä de utföras på enskilda verkstäder, 
blifva billigare samt dorjemto utförda under verkets omedel
bara uppsigt, hvartill kommer, att telegrafverket blir oberoende 
af främmande verkstäder beträffande reparationsarbetena, hvil
ket är af stor vigt, enär dessa ofta nog måste ske hastigt och 
städse vara färdiga till bestämd tid. Till dessa fördelar kom
mer ytterligare, att Styrelsen sättes i tillfälle att utföra så
dana försök och experiment, som äro behöfliga, för att kunna 
följa telegraf- och telefonteknikens snabba utveckling. Detta 
är af så mycket större vigt, som det vid telegrafverket an
vända dubbelledningssystemet för telefonledningarne är nytt, 
så att Styrelsen måst till stor del genom sina egna teknici 
utarbeta de olika apparater, som dervid användas och som 
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genom det nya systemet med dubbelledningar blifva väsentligt 
olika dem, som användas vid de enkla ledningarne. Slutligen 
lean å en dylik verkstad äfven en del nya saker tillverkas, 
livilka antingen kräfva särskild tillsyn från telegrafverkets sida 
eller af annan orsak anses icke böra lemnas att utföras af 
enskild fabrikant. 

Verkstaden fick under året sin särskilda föreståndare samt 
sysselsatte i medeltal trettio arbetare. Verktygsmaskinerna, 
för hvilkas drift en sex hästkrafters gasmaskin användes, ut
gjordes af: 2 Msmaskiner, 1 excenterpress, 1 slagpress, 2 
skrufmaskiner, 1 revolversvarf, 13 svarfvar, 2 borrmaskiner, 1 
kombinerad klippsax, 1 blåsmaskin och 1 smergelslipmaskin. 

Förutom reparationer af såväl telegraf- som telefonmateriel 
hafva diverse nytillverkningar blifvit utförda, bland hvilka 
torde särskildt böra omnämnas: 7 st. rnultipelvexelbord för 
dubbla ledningar för 200 abonnentledningar i hvarje bord en
ligt konstruktion af tvänne bland telegrafverkets ingeniörer, 
hvilka bord äro de första multipelbord för dubbla ledningar, 
som tillverkats här i landet och bland de första, som öfver 
hufvud taget någonstädes utförts; 5 vexelbordsannexer; mel
lan 9 och 10,000 strömomkastare; kolåskledare för omkring 
7,000 linier, likaledes konstruerade af verkets egna ingeniörer; 
kolkornsmikrofoner; en större mängd Öfverkopplingsanordnin-
gar med klämmor och åskledare för central- och vexelstatio-
ner, samt derjemte diverse arbeten för inredning af såväl 
Stockholms som andra telefonstationer jemte smide för Iinie-
byggnad m. m. 

Redan förut fanns i Göteborg inrättad en mindre verk
stad för ombesörjande af nödiga reparationer af telefon
materiel m. m. 

VI. Inköp och impregnering af 
stolpar. 

Den utaf telegrafverket för impregnering af telegraf- oeh 
telefonstolpar använda anstalt i Östergötland hade visat sig 
ej kunna fylla det till följd af rikstelefonväsendets snabba ut
veckling ökade behofvet af impregnerade stolpar. Arbetena i 
rikets nordligare del fördyrades också i väsentlig grad genom 
de höga frakterna för stolptransport söderifrån, och krafvet på 
en ny impregneringsanstalt blef derföre oafvisligt. 

Sedan genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 2 maj 
1S90 Styrelsen bemyndigats att anlägga ny impregnorings-
anstalt i Norrland, lyckades Styrelsen vid Östavalls jernvägs-
sration invid Ljungan erhålla en för ändamålet synnerligen 
lämplig plats, ej endast med hänsyn till dess centrala läge 
inom norra distriktet och den kringliggande starka skogsbyg
den, som utan svårighet lemnar det för året erforderliga an-
lalet stolpar, utan ock till följd deraf, att någon särskild trans
port för lastning af de impregnerade stolparne icke erfordras, 
enär lastningen å jernvägsvagnarne sker direkt från upplagen. 

JmpregneinngsamtalhH vid Ostamtt blef färdig den 1 augusti 
1891 och omfattar: en byggnad, innehållande ängmaskinsrum, 

smedja, laboratorium och materialbod samt tvenne impregne-
ringsbanor, i hvilka samtidigt kunna inläggas 2,000 stolpar. 
För att underlätta transporten af stolparne till och från ba
norna utlades transportabla spår af Decauvilles system. 

Uppfordring af stolparne ur sjön, pumpning af vätska till 
och från impregneringskaren drifves af en ångmaskin, hvilken 
eldas med de vid stolparnes jemnsågning i ändarne erhållna 
kubbarne. Impregneringsämne utgöres af zinkklorid. 

Sammanlagda kostnaden för inköp och impregnering af 
stolpar har under året utgjort 59,700 kr. 66 öre. 

VII. Kapital. 
För att såväl erhålla värdet af telegrafverkets egendom 

som för att kunna intaga detta i hufvudräkenskapen hos Sty
relsen från och med 1891 har under loppet af året en full
ständig inventering och värdesättning af all verkets egendom 
öfver hela riket egt rum. Häraf framgår, att vid samma års 
början utgjorde värdet af: 

telegrafverkets fastigheter 280,000.00 
telegraflinier 1,673,436.58 
telefonlinier 1 ,497,542.14 
inventarier¹) 1,037,833.8 4.488,812.56 

hvarjemte telegrafverkets kontanta tillgång utöfver 
skuld utgjorde 266,381.94 

Summa kapitalvärde kr. 4,755,194.50. 

Om till värdet af förestående fastigheter m. m. vid årets 
början 4,488,812.56 
lägges det värde, hvarmed under året ökning skett å: 
telegraflinier 72,444.30 
telefonlinier 1,142,370.89 
inventarier 495,082.65 1,799,897.84 

utgjorde värdet vid 1891 års slut, fördeladt å 
fastigheter 280,000.00 
telegraflinier 1,745,880.88 
telefonlinier 2,639,913.03 
inventarier²) 1,532,916.49 

Tillsammans kr. 6,198,710.40. 

Den kontanta skulden vid årets slut utgjorde kr. 417,743.53. 
brädan telegrafverkets kapitalvärde vid samma 

tid belöper till » 5,780,966.87. 

¹) TiUh. telegrafväsendet 441,069.51 
» telefonyäsendot 596,764.33 1,037,833.84 

²) TiUh. telegrafväsendet 466,928.43 
» telefonväsendet 1,065,988.00 1,532,916.49 
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VIII. Reglementariska föreskrifter. 
Med anledning af de vid 1890 års internationela telegraf-

konferens i Paris fattade boslut har Eders Kongl. llaj:t under 
den 31 januari 1891 behagat i nåder fastställa förnyadt regle
mente för telegrambefordringen i riket, att tillämpas från och 
med den 1 derpåföljande juli; och har med anledning deraf 
ny taxa för telegrammer frän Sverige till utlandet blifvit af 
Styrelsen utfärdad äfvensom instruktionen för stationstjenst-
göringen, i hvad denna rörer telegrammernas behandling och 
expedition, omarbetad och till trycket ånyo befordrad. 

Genom nådigt bref den 12 juni hafva förändrade bestäm
melser blifvit beslutade rörande telegramvexlingen med Norge; 
den 17 juni är förnyad öfverenskommelse träffad om utvex-
lingen af telegrammer med Danmark samt mellan Norge och 
Danmark; och den 22 i samma månad har 1885 års Öfverens
kommelse med Ryssland rörande telegramvexlingen mellan de 
förenade rikena och Finland blifvit ytterligare förlängd; allt 
räknadt från och med den 1 juli 1891. 

Under den 22 maj har Eders Kongl. Maj:t genom nådig 
kungörelse fastställt vilkoren för stats- och privattelegrammers 
befordran å telegraflinier, tillhörande statsjernvägarne eller 
sådana enskilda jernvägar, hvilka åtnjuta förbindelse med sta
tens telegrafnät. 

Eör samtal a statens mellan olika telegraforter framdragna 
telefonförbindelser har genom nådigt bref den 23 januari ny 
taxa utfärdats, och är på de i detta bref angifna grunder en 
specificerad telefontaxa genom Styrelsens försorg utarbetad 
och vederbörande delgifven. 

Den internationela telegrafunionen har under året till sin 
omfattning icke undergått annan förändring, än att till den
samma anslutit sig bolaget Télégraphes et Téléphones de la 
Platå. Vid årets slut utgjorde de till unionen hörande stater 
42 samt de enskilda bolag, som anslutit sig dertill 12: hvar-
förutom 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-
chinchina; Danmark; Egypten; Erankrike; 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-
nianien; Tunis; Turkiet; Tyskland; Ungern; Victoria och 
Österrike. 

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

Telograph; Eastern Telegraph; Erancaise du Télégraphe de 
Paris ä New York; Great Northern Telegraph; Indo Europcan 
Telegraph; Soeiété francaise des Télégraphes sous-marins; 
Spanish National Submarine Telegraph; Télégraphes et Télé
phones de la Platå; West African Telegraph; West India and 
Panama Telegraph. 

De öfriga, här o/van antydda 12 bolagen, äro: 
African Direct Telegraph; American Telograph and Cable 

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

Då för rikstelefonnätets utveckling och ekonomiska fram
gång det vore nödvändigt att kunna genom detta nät erbjuda 
samma fördelar, som den inom Stockholm varande enskilda 
telefonanläggningen erbjöde sina abonnenter samt derigenom 
i hufvudstaden och dess omnejd för samma nät vinna en 
utbredning, som motsvarade dessa orters betydelse i för
hållande till det öfriga landet, har på Telegrafstyrelsens der-
om gjorda anhållan Eders Kongl. Majrt enligt nådigt bref 
den 13 november täckts bemyndiga Styrelsen att i de fall, 
der omständigheterna sådant påkalla, inom ett område af 70 
km. från Stockholm, fogelvägen räknadt, nedsätta eller bort
taga den i punkten l:o) af ofvanberörda nådiga bref den 23 
januari bestämda afgiften för samtal å statens mellan olika 
telegraforter framdragna telefonförbindelser. 

IX. Styrelsen. 

inkomna och handlagda mål. 

Antalet af de i Styrelsens diarier för år 1891 intagna 
mål har varit 4,469, 
hvartill komma särskilda till Styrelsens protokoll 

gjorda hemstäilanden 879 534g 

Dessa ärenden hafva utgjorts af: 
kongl. bref och cirkulär samt statsdepartementens 

embetsskrifvelser 88 
kongl. remisser 30 
skrifvelser från embetsverk och andra myndig

heter 230 
s » utländska telegrafiervaltningar... 199 

» telegrafstyrelsernas internatio
nela byrå i Bern 123 

anmärkningsmål 154 
öfriga från Styrelsens särskilda afdelningar in

komna framställningar 910 
framställningar och redogörelser från stations

föreståndare och telefoninspektörer 1,912 
öfriga mål :_iZ2? 5 348 

Af dessa 5,348 tillika med 119 från nästföregående år 
balanserade mål, eller tillhopa 5,4(57 blefvo inom 1891 års 
utgång 5,429 handlagda och afgjorda, så att till år 1892 do 
balanserade målens antal uppgick till 38. 

År 1889 utgjorde samtliga målens antal 4.860 och år 
1890 4,888. 



XXII STYRELSEN. PENSIONSVÄSENDET. ALLMÄN ÖFVERSIGT AF TELEGRAFVÄSENDET. 

Personalen. 

Telegrafstyrelsens personal utgjordes under år 1891, lika
som under nästföregående aret, af en generaldirektör ooh chef 
for telegrafverket, 2 byråchefer, en för den tekniska och en 
för den administrativa byrån, en sekreterare samt 10 tjenste
män i första graden, nemligen: å den tekniska, byrån: en 
öfveringeniör och föreståndare för verkets undervisningsan
stalt 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, hvarförutom Styrelsens öfveringeniör i nåder för
ordnats att, i likhet med hvad förhållandet varit allt sedan 
den 1 april 1889, såsom adjungerad ledamot biträda Styrelsen. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 4 de
cember behagat anslå nödiga medel till arvode åt en extra 
revisor hos Styrelsen, har en af dess amanuenser förordnats 
att tills vidare uppehålla denna extra revisorsbefattning. 

Dessutom voro såsom biträden anstälda 5 t. f. ingeniörer, 
13 amanuenser och 6 andra extra biträden. 

X. Pensionsväsendet. 
Af do frän direktionen öfver telegrafverkets pensions

inrättning samt enke- och pupillkassa erhållna uppgifter rö
rande förhållandet vid 1891 års utgång torde här få meddelas 
följande. 

Antalet delegare utgjorde: i pensionsinrättningen 380 
samt i enke- och pupillkassan 216, eller 12 färre i den förra 
och 8 flero i den senare anstalten än vid slutet af år 1891. 

Pensionstagarnes antal utgjorde: i pensionsinrättningen 
48 samt i enke- och pupillkassan 38, eller i den förra in
rättningen 5 och i den senare 3 flera än vid nästföregående 
årets slut. 

Pensionsinrättningens tillgångar uppgingo till 1,980,383 
kr. 24 öre samt enke- och pupillkassans till 418,817 kr. 63 
öre, hvilket utgör en tillökning från år 1890 af 94,704 kr. 
42 öre för den förra anstalten och 28,458 kr. 73 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 654,658 kr. 78 öre. 

Beloppet af utbetalda pensioner utgjorde 88,673 kr. från 
pensionsinrättningen samt 17,112 kr. 33 öre från enke- och 
pupillkassan. 

Dessutom hafva till 43 tjenstemän under året utbetalts 
fyllnadspensioner af telegrafmedel till belopp af 20,688 kr. 75 
öre, på sätt ofvan å sid. III blifvit nämndt. 

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 1890, men 
i några fall en tidigare period, nämligen för de länder, rörande 
hvilka uppgifter i förevarande afseende ännu icke till Telegraf
styrelsen ingått, dels åtta grafiska tabeller jemte en telegraf-
och en telofonkarta. 

Underdånigst 

ERIK STORCKENFELDT. 

HERMAN UDDENBERG. M. WENNMAN. N. R. CURMAN. 

Stockholm den 30 september 1892. 

e. f. 
Ernst Carlberg. 
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Tab. 1. Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linler vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 



7 

Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1891. 
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Tab. 2. Telegramvexling samt inkomster vid statstelegrafstationerna år 1891. 

A. Lokalstationerna. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1891. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1891. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1891. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1891. 

B. Kontrollstationerna. 

Tab. 3. Telegramvexling och telegramafgifter. 
(Sammanställning af tab. 2, litt. A och B.) 
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Tab. 4. Sveriges taxerade telegramvexling med utlandet år 1891 samt jemförelse med 
enahanda telegramvexling år 1890. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1891. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1891. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1891. 
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Tab. 5. Från stationerna månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1891. 
A. Lokalstationerna. 



Tab. 5. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1891. 
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Tab. 5. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1891. 
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Tab. 5. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1891. 
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Tab. 6. Öfversigt af ordinarie personalen samt af skrifapparaterna å telegrafverkets 
stationer vid utgången af år 1891. 
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Tab. 6. (Forts.) Öfversigt af ordinarie personalen samt af skrifapparaterna å telegrafverkets 
stationer vid utgången af år 1891. 
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Tab. 7. Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer, samtal och meddelanden vid telegraf-
och rikstelefonstationerna med vexelstationer äfvensom å influtna samtalsafgifter år 1891. 
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Tab. 7. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer m. m. år 1891. 



Tab. 7. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer m. m. år 1891. 
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Tab. 8. Sammandrag af utgifter för telegrafväsendets drift och underhåll 
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år 1891, 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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telegrafväsendets drift och underhåll år 1891. 
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Tab. 8. (Forts.) Sammandrag af utgifter för 
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telegrafväsendets drift och underhåll år 1891. 
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Tab. 8. (Forts.) Sammandrag af utgifter för 
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telegrafväsendets drift och underhåll år 1891. 
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Tab. 9. Statistisk öfversigt af telegrafväsendet 
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i Europa och åtskilliga utom-europeiska länder. 
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Anmärkningar till tabellbilaga 9. 

Belgien. 1} 1889 åra folkmängd. 2) Beraf l,Uo km. tillhörande jernvägarne. 3) Inberäknadt 93 byråar, uteslutande afsedda lör afgående telegrammer, 
samt 80 för telegrafering inrättade slugskontor. 4) Härförutom 3,634 jemväl af telegrafering upptagne post- och. jernvägstjensteraän samt betjente, äfven-
som ett stort antal personer» som hembära telegrammen!» till vederbörande adressater, utan att hafva denna sysselsättning till sitt egentliga yrke. 5) 
Beraf 18l,fii2 fr. i telefoninkomster. 

Bosnien OCh He/zegowina. 1) Inberäfaiadt jernvägarnes, 2) Deraf större delen vexlade med Österrike—Ungern. 
Bulgarien. 1) År .1888. 2) Inberäknadt för posttjenstgöring anstäld personal. 3) De förenade post- och. telegrafverkens utgifter äro icke hvar för sig 

uppgifna. Kör begge verken hafva de belöpt till "2'i mill. fr. 
Danmark. 1) Räkenskapsåret omfattar april 1800—mars 1891. 2) Dessutom 1,567 resp. 4,837 km. tillhörande jeravägarae. 3) Dessutom 66 telefonstationer. 4) 

Utom 484 tillhörande jernvägarne samt 115 telefonapparater. 5) Inräknadt 4,000 uteslutande mellan jernvägsstationer vexlade telegrammer. 6) Dessutom 
21.429 fr. vid jernvägarne. 

Egypten. 1) Senast leninade Mkinängdsuppgift är af är 1881. 2) Uppgifter saknas. 
Frankrike (Moderstfttenj, 1) År 1.889. 2} Häri telefoner inräknade. 3) Innefattande både post- och telegrafpersonalen. 4) Utländska telegrafförvaltningars 

Ktildo inräknadt. 5) Har ej särskildt uppgifvits i följd af gemensamma utgifter för post- och telegrafverken. I fråga om begge verken beräknas utgif
tenia för personalen till »OM millioner fr. samt för drift och underhåll till 64 mill. fr. 

Frankrike (Algeriet). 1) År 1889. 2) Beraf 95 telefoner. 3) Se anm. 3) vid moderstaten. 4) Be anm. 5) vid moderstaten. Utgifterna för både telegraf-
och postpersonalen beräknas till 2-<s mill. fr, samt för begge verkens drift och underhåll till l'g mill. fr. 

Grekland. 1} Ar 1889. 2) Se anm. 8) Frankrike. 3) Post- och telegrafutgifterna äro ej särskilda; de beräknas tillhopa uppgå till omkring l"s mill. fr. 
Italien. 1) Bäkeuskapsåret VT 1890—30/i; 1891. 2) Ar 1889. 3) Jernvägstelegraflimer och ledningar inberäknade. 4) Deraf 422 byråar, öppna blott för statens 

eller jernvägarnes räkning. Postanstalterna i riket mottaga telegrammer till befordran. 5) I summan ingå icke jernvägarnes telegrafapparater, 3,112 st. 
fi) Deri äro ioke upptagna de kongl. och påfliga husens samt statsförvaltningens telegrammer, för hvilka, der de ej äro afgiftsfria, vederbörande mini
sterier erlägga betalning; hvaremot äro inbegripna 691,000 jernvägstelegrammer. 7) Deraf 196,134 fr. bidrag fr. vederb. telefonbolag. 

Nederländerna (Meilerstaten). 1) Jemväl poststationer. 2) Deraf 311 telefoner. 3) Af dessa förena 342 post- och. telegraftjenst. 
Nederländerna (Itulien). 1) Ar 1889. Af uppgifna antalet äro 52,300 européer. 2) Utom 29 telefonstationer. 3) Deraf 57 telefoner och 157 apparater, till

hörande jernvägarne. 4) Som post- och telegrafverken äro sammanslagna, inbegripes i uppgifna antal äfven postpersonalen. 5) Utom jernvägstele
grammer. 6) Utgifterna äro gemensamnia för post- och telegrafverken; de för personalen i sin helhet beräknas till något öfver 22 mill. fr. 

Norge. 1) Utom 1,588 km. linier med 2,645 km. ledningar, tillhörande jernvägarne. 2) Deraf 6 öppna till midnatt. 3) Deraf 13 åubbelskrifnings-, 10 mul
tipel- och 5 "Weathestoneapparater samt 26 telefoner. Dessutom 284 apparater, deraf 38 telefoner, tillhörande jernvägarne. 4) Deraf 98 fruntimmer. Dess
utom 185 personer, af hvilka 41 fruntimmer, tillhörande jernvägarne. 5) 49 Knievaktare inbegripne. 6) Deraf 78,000 jernvägstelegrammer. 7) Utom 
»2,100 fr., tillfallande jernvägarne. 8) Dessutom 171,500 fr. för jernvägarnes telegrafpersonal. 9) Dessutom. 33,800 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 38 äro qvinliga extra biträden. 6} Inberäknadt 30,187 från 
Spanien ankomna telegrammer, för hvilka, enligt särskild öfverenskommelse, Portugal icke uppbär någon afglft. 7) I följd af post- och telegrafverkens 
förening har uppgift å den särskildt för telegrafverket belöpande utgiftssumman icke kunnat meddelas. 

Rumänien. 1) År 1889. 2) Innefattande både post- och telegrafpersonal. 3) Post- och telegrafverkens utgifter tillhopa beräknas: för personalen till 2,896,000 
fr. samt för drift o. underhäll till 158,400 fr." 

Ryssland (jemväl det asiatiska). 1) Utom 4,740 km. linier tillhörande jernvägarne och 482 km. linier polisforvaltningen. 2) Utom 4,037 apparater till
hörande jernvägarne. 8) Som post- oeh telegrafverken äro förenade, liafva uppgifter om storleken af den särskildt för telegraftjensten anstälda per
sonalen icke meddelats. 4) Af enahanda anledning saknas uppgift om utgifterna för nämnda personal. 5) Endast för liniernas underhåll. 

Schweiz. 1) Ar 1889. 2) Deraf 1,140 km. linier oeh 7,287 km. ledningar tillhörande jernvägarne. 3) Deraf 158 telefoner. 
Serbien. 1) Räkenskapsåret börjar den 1 nov. 2) Deraf 59 äro jemväl postanstalter. 
Spanien. 1} Uppgifterna afse räkenskapsåret juli 1890—juni 1891. 2) Utom jernvägarne tillhörande 9,774 km. linier, 29,381 km. ledningar samt 3) 1,285 

apparater. 
Storbritannien (Moäerstaten). 1) De pneumatiska rörledningarna samt jernvägarnes linier och ledningar deri icke inberäknade, men deremot 32,072 km. en

skilda bolags linier. 2) Inberäknadt postanstalterna, hvilka alla befordra jemväl telegrammer, äfvensom de stationer, som äro inrättade för telegrambe-
fordring medelst pnoumatisk rörledning. 8) Privatledningarnes inbegripna. 4) Dessa tal omfatta såväl post- som telegrafpersonalen, och i siffran för be
tjente ingå omkring 54,000 personer, som endast hafva tillfällig anställning, o) I summan terminal- oeh transit-telegranmier innefattas äfven de tel:r, som 
blirvit mottagna eller afsända direkt af vederbörande kabelbolag, utan anlitande af den britiska förvaltningen såsom mellanlänk. Det högsta antal 
\mder en vecka expedierade, betaldta in- och utländska telegrammer utgör 1,488,000, och de i medeltal under en vecka för pressens räkning befordrade 
ord 11,540,000. ti) Häri ingå 2,839.000 fi". för presstelegrammer. 7) Denna siffra utgöres, bland annat, a,f årsinkomsten utaf de till enskilda och till 
tidningar upplåtna trädame, utgörande 2.484,400 fr. resp. 274,000 fr. 8) Telegrafinrättningens anläggningskostnad i sin helhet beräknas till omkring 
256 millioner fr. 

Storbritannien (Indien). 1) Utom 3,472 km. enskilda jernvägs- och kanaltelegrafiinier. 2) Utom sprivatstationer», afsedda endast för bolag, handelshus, m. m. 
Sverige. 1) Utom de i berättelsens test omförmälda undervattenskablar. Härtill komma 3,456 km. linier och 13,224 km. ledningar, tillh. uteslutande statens 

eller enskildta bolags jernvägar. 2) Häri icke inberäknad kontrollstationen i Köpenhamn. 8) Utom 1,305 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 jernvägs-
stationerna, uteslutande af telegrafering upptagne tjensteniän, torde antalet personer, som besörja telegrafering vid jernvägsstationema, kunna beräknas 
till 880, eller en för hrarje dylik station. 5) Deri meteorologiska telegrammer ej inbegripna, men deremot 183,612 uteslutande å jernvägarnes linier 
expedierade telegrammer. 6) Utom meteorologiska telegrammer. 7) Dessutom 202,000 fr. för jernvägstelegrammer. g) Härjemte 703,725 fr. af statens 
telefonrörelse och 202,000 fr. af jernvägstelegrafen. 9) Utom 185,069 fr. för statens telefonpersonal och 01,847 fr. för jernvägstelegrafpersonalen. 10) 
Dessutom 217,469 fr. för statens telefoner och 122,018 fr. för jernvägstelegrafen. Ii) Dessutom 1,548,608 fr. för statens telefonanläggningar samt 92,000 
fr. för jtsrnvSgÄtelograren. 

Turkiet. i) Uppgifterna omfatta räkenskapsåret, '.'a 1886—'-ä/2 1S87. 2) Deraf mer än hälften kan hänföras till statstelegrammer. 3) I detta belopp in
begripes portot för statstelogrammer, uppgående till nära 8 mill. fr. 

Tyskland ClMwchyrafomrudet). 1) Utom jemvägarnes 27,885 km. linier oeh 92,818 km. ledningar. 2) Deraf 9,245 telefoner. 3) I anledning af post- och 
telegrafverkens förening hafva några uppgifter livarken om antalet af den särskildt för telegraftjensten anstälda personalen eller rörande telegrafverkets 
inkomster oeh utgifter meddelats. 

Österrike-Ungern. 1. Österrika. 1) Ej inbegripna 13,000 km. jernvägatelegraäinier med 37,000 km. d:o ledningar. 2) Härtill 2,927 apparater, som tillhöra 
jemväjstr o«h enskildta bolag. 3) Bristande uppgifter förklaras af post- och telegrafverkens förening. 4) "Utom 23,300 af det kejserliga huset afsända, 
aftäftsfria telegrammer. — 2. Ungern. 1} Inberäknadt järnvägars oeh bolags, 2) 768 jemväl postanstalter. 3) Se anm. 8) vid Österrike. 

Asien; Japan. 1) Post- oeh telegrafverken äro förenade; telegrammer mottagas til! befordran på alla postanstalter i landet. 2) Deraf 56 telefoner. 
Australien (Xgtt Si/dn-utfe). Il Pör Australien uppgifna antal invånare innefattar icke iufödingarne. 2) Uppgift saknas. 
Australien t%rf-), 1) Äfven post- oeh telefonpersonal. Post-, telegraf- och telefonväsendet lyder under en gemensam styrelse. 2) Telegrafverkets anlägg

ningskostnad till slutet af år 18SI0 belöper till något mer äii S0'i mill. fr. 
Australien (Vieturitt). i) Jernvägsstationer. 2) JSiata jernvägarnes. 
Nordamerikas Förenta Stater» I) Uppgifterna leronäde endast för Western Itnim Tekgraf-Comjmny, som dock representerar större delen af den nordameri

kanska telwgräiimriiitniiigen. Räkenskapsåret: K? 1890—30.u 1891. 
Sydamerika: Brasilien. 3) Uppgifterna omfatta räkenskapsåret V? 1884—/ 1885. 
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Tab.10. a. 
GRAFISK FRAMSTÄLLNING. ÖFVER 

SVENSKA STATSTELEGRAFVÄSENDETS UTVECKLING. 
(Tableau graphique; des t é l é g r a p h e s d ' E t a t ) 

LINIER, LEDNINGSTRÅDAR, STATIONER, STATIONSPERSONAL OCH APPARATER 

( Lignes, fils conducteurs, bureaux, employés 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) 



Tab.10.d. 

GRAFISK FRAMSTÄLLNING AF TELEGRAMEXPEDITIONER ÅR 1891 Å DE TELEGRAFSTATIONER DER ANTALET ÖFVERSTIGER 4000 ST. 

( Tableau g r a p h i q u e , su i t e ) ( C o r r e s p o n d a n c e d e s bu reaux pr inc ipaux) 



Tab. 10.e. 
GRAFISK FRAMSTÄLLNING. (FORTS.) 

(Tableau graphique, suite) 
TELEGRAMVEXLING MED UTLANDET UNDER 1891 

( Té légrammes échangés avec l ' é t ranger en 1891) 



Tab. 11. a. 

GRAFISK FRAMSTÄLLNING. AF 
STATSTELEFONVÄSENDETS UTVECKLING. 

( T a b l e a u g r a p h i q u e d e s t é l é p h o n e s d ' E t a t , s u i t e ) 

T E L E F O N L E D N I N G A R N E S LÄNGD 
( L o n g u e u r d e s f i ls ) 

A N L Ä G G N I N G S - O C H INKÖPSKOSTNAD 

( F r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ) 



Tab. 11. b. 

GRAFISK FRAMSTÄLLNING. AF 
STATSTELEFONVÄSENDETS UTVECKLING. 

( Tableau graphique des téléphones d' Etat, suite ) 

STATIONER O C H APPARATER 
Bureaux et appareils 



Tab. 11. c 
GRAFISK FRAMSTÄLLNING. AF 

STATSTELEFONVÄSENDETS UTVECKLING. 
( Tableau g raph ique des t é l éphones d 'Etat , su i te ) 

S a m t a l s m ä n g d 
(Fréquence ) 
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