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TILL KONUNGEN. 

Jonilikt föreskriften i den för Telegrafstyrelsen gällande 
nådiga instruktion får Styrelsen härmed i underdånighet af-
gifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1892 
°ch dervid 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 och 
X pensionsväsendet. 



I I TELEGRAFNÄTETS OMFATTNING. INKOMST OCH DRIFTKOSTNAD. 

I. Telegrafväsendet. 

Telegrafnätets omfattning. 

Eftor det telegrafnätet under år 1892 genom ny- och om
byggnader ökats med 292-7 km. linier och 872-9 km. tråd
ledningar, men genom gamla liniers rasering minskats med 
523-s km. linier och 930-3 km. ledningar, omfattade detsamma, 
i enlighet med hvad tab. 1 angifver, vid årets slut: 

i linier och kablar 8,588-5 km. och 
i ledningar 23,387-5 » 

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
höriga stolpar. 

Statstelegrafnätet omfattar följande hufvudgrnpper: 
linien Stockholm—ryska gränsen med utgreningar 2,258-4 km. 

» Stockholm—Sollefteå » » 947 "9 » 
» Stockholm—Örebro >. » 606-3 » 
» Stockholm—Göteborg » » l,709-o » 
» Stockholm—Malmö » » 971-s » 
» Norrköping—Malmö » » 1,128-4 » 
» norska gränsen (Svinesund)—Malmö med 

utgreningar 966-7 » 
Summa 8,588-5 km. 

Af dessa linier äro använda 5,092-7 km. uteslutande för 
telegrafledningar samt 3,495-s km. för både telegraf- och tele
fonledningar. Med impregnerade eller särskildt till skydd mot 
röta beredda stolpar funnos linier anlagda på en sträcka af 
5,571-s km. eller 64-s procent; de öfriga 3,017-3 km. eller 35-i 
procent voro uppförda med oimpregnerade stolpar. 

Telegrafnätet var vid 1892 års slut sålunda fördeladt: 
Liniernas längd. Ledningarnas längd. 

Kilometer. Kilometer. 

utefter landsväg 3,278-i 6,743-s 
.. \ statens 2,379-s 9,151-i 

J O r n V a g l enskild 2,827-o 7,349-3 
kabellodningar 103-s 143-s 

eller tillhopa S.588-5 2-3,387-5. 

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 lednings
trådar om tillhopa 391-7 km. 

Inkomst och driftkostnad. 

Samtliga inkomster och utgifter för telegrafväsendets drift 
och underhåll år 1892 redovisas i räkenskaperna sålunda. 

Inkomster: 
1) portomedel: 

«) uppburna inom riket 1,569,786-42 

Transport 1,569,786-42 

Transport 1,569,786-42 
b) enligt afräkningar: 

med norska telegrafverket 41,772-oo 
» danska » 60,261-65 
» ryska » 344-os 
» tyska » 18,561-92 
» stora nordiska telegraf

sällskapet 290,380-76 4 i i 39Q.41 

S:gr 1,981,106^ 
Afdragas härifrån följande belopp, hvilka skolat 

åter utgifvas, nämligen: 
a) för telegrammers vidare befordring inom 

landet med jernvägstelegraf, gång- eller 
ilbud m. m. 26,462-84 

l>) enligt afräkningar: 
med norska telegraf

verket 10,876-si 
» danska » 32,727-so 
» ryska > 95-so 
» tyska » 55,558-80 
» stora nordiska 

telegrafsällskapet: 
andel i Sveriges 
terminal- och 
transitporto 117,353-33 

för befordring 
å främmande 
telegraflinier_321,376-26 4 3 8 7 2 9 .6 8 

' 564,451-83, 
så uppgår Sveriges behållna portoinkomst för 

året till 1,416,655-so 
2) registrering af telegramadresser 16,960-oo 
3) anmärkningsmedel 148-55 
4) särskilda bidrag till underhållet för år 1891 

af vissa mindre telegrafstationer 9,729-55 
5) hyresbidrag för åtskilliga stationslokaler 4,575-oo 
6) försåld telografmateriel 1,011-22 
7) ersättning för begagnande af telegrafverkets 

stolpar 3,570-oo 
8) telegrafverkets fastighet i Malmö 1,002-43 
9) d:o d:o å Södermalm i Stock

holm 1,862-55 
10) diverse inkomster lOQ-oo 

Summa kronor 1,455,614-80. 

Utgifter: 

1) aflöning till den ordinarie personalen vid Sty
relsen och stationerna — ålderstillägg, hyros-
ersättning och öfriga särskilda lönetillägg 
inberäknade — äfvensom arvoden till de 
hos Styrelsen anstälde ingeniörer, extra bi
träden, m. fl 697,789-88 

2) arvoden till extra biträden och vikariat vid 
stationerna 125,475-s^ 

Transport 823,265:4o 
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Transport 823,265-40 
3) arvoden åt telegrambärare och uppassare vid 

stationerna 105,943-42 
4) arvoden för telegramkontrollering 3,000'oo 
5) telegrafverkets undervisningsanstalt 8,109-42 
6) pensionsväsendet: 

a) pensioner och understöd, enligt särskilda 
kongl. bref 3,220-oo 

b) bidrag till pensionsinrättningen 70,832-78 
c) » » enke- och pupillkassan 5,000-oo 
d) fyllnadspensioner 23,076-25 J02 129-oa 

7) telegraflinjernas öfvervakande, besigtning och 
underhåll 106,042-27 

8) underhåll af telegrafverkets byggnader 652-u 
9) rese- och traktamen tskostnader 8,399-7i 

10) inköp af telegrafinventarier 11,661-47 
11) telegrafinventariers underhåll 5,760-22 
12) böcker, kartor, tryckningskostnad, blanketter, 

kuverter, pappersremsor m. m 30,276-ea 
13) skrifmaterialier 13,268-42 
14) batteriförnödenheter 2,443-9i 
15) hyror 18,062-29 
16) bränsle 20,529-28 
17) lyshållning 26,941-89 
18) postporto 8,161-94 
19) frakt- och transportkostnader 4,999É2i 
20) diverse utgifter 17,633-91 
21) Sveriges andel i kostnaden för den inter-

nationela telegrafbyrån i Bern 1,473-90 
22) anmärkningsprovision 143-09 
23) Kongl. Kammarrättens revisionsafdelnings an

märkningsarvode 16-os 
~~8:gv utgifter l,318,913^ä~ 

24) öfverskott 136,701-is. 

Summa kronor 1,455,614-so. 

Utgiftssumman återfinnes i tabellbilagan 8. 

Jemföres nyssnämnda utgiftsbelopp, 1,318,913 kronor 62 
öre, med summan å de af Eders Kongl. Maj:t i nåder fast-
stälda utgiftsstater för år 1892, 1,327,510 kronor, visar sig, 
att den verkliga kostnaden för tolegrafrörelsens drift och under
håll under ifrågavarande år understigit den beräknade med 
8,596 kronor 38 öre. 

Telegramvexling och portoinkomst 

I tabellbilagan 2, litt. A och B, återfinnes en öfversigt 
i'f hvarje stations dels hela telegramvexling under år 1892, 
dels influtna porto- och andra afgifter. 

A. Taxerade telegrammer. 

1. Inländska 098,100 
2. Utländska: 

a) terminal-: från Sverige till utlandet 320,801 
till » från » 357,430 ,,-ä .,al bioJSol 

b) transit- 190,492 aca~„n 
^ z i ^ 2 3 1)jj66<833 

B. Afgiftsfria telegrammer. 
1. Inländska: 

tjenstetolegrammer oeh cirkulär 31,127 
meteorologiska telegrammer 21,739 Knaar 

2. Utländska: 
tjonstetelegrammer 9,988 
meteorologiska telegrammer 21,532 a u i m 

zzJlMl 84,38(1 
Summa befordrade telegrammor 1,951,209. 

Antalet s. k. repetitionstelegrammer, eller sädana, som 
icke kunna direkt befordras från inlemnings- till adresstatio-
nen, utan måste af en eller flera mellanliggande stationer till 
repetition upptagas, har utgjort 1,526,237. 

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

stats- 12,574 4,359 16,933 
med botaldt svar 66,626 13,747 80,373 
il- 15,127 6,884 22,011 
kollationerade 535 210 745 
med mottagningsbevis 108 82 190 
press- 14,695 9,152 23,847 
jernvägs- (befordrade samfäldt med både . 

stats-och jernvägstolegraf) 170,912 17,582 188,491. 

Af de utländska presstelegrammema hafva 4,540 utvex-
lats med Norge och 4,612 med Danmark. 

De utländska telegrammernas fördelning på särskilda 
länder. 

Tabellbilagan 4 innehåller en öfversigt af Sveriges taxe
ring underkastade telegramvexling med Norge och utlandet 
under år 1892 sålunda, att för hvarje station finnes angifvet 
dels antalet derifrån till utlandet af 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 terminalkorrespondens utvisas af följande 
siffror: 

Telegramvexling. 

Af tabellbilagan 3 inhemtas, att antalet taxerade tele
grammer utgjort 1,866,823 samt afgiftsfria tjonste- och me
teorologiska telegrammer 84,386, eller sammanlagdt 1,951,209. 



I V TELEGRAMVEXLING OCH PORTOINKOMST. 

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

Storbritannien 25-5, Tyskland 25M, Danmark 15-5, Norge 
12-9, Frankrike 5M, Belgien och Nederländerna tillhopa 4M, 
Finland 3-s, öfriga Ryssland 2-s, öfriga europeiska länder 3-3 
samt utom-europeiska länder ht procent. 

Medelantalet ord i utländska telegrammer. 

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

Från Sverige. Till Sverige. 

Norge*) 13-i i3-7 

Bolgion 12-5 12-8 
Danmark*) 12M 12-9 
Frankrike 12-o 12-4 
Italien ll-o 9-e 
Nederländerna l(h; 10M 
Portugal Il-» 10-6 
Ryssland, utom Finland 12-i 11-2 

» Finland 12-s 12M 
Schweiz 11-s 10-o 
Spanien 13-s l l-9 

Storbritannien 10-2 10M 
Turkiet 9-9 10-s 
Tyskland 11-s H-6 

*) Beträffande Norge och Danmark äro vid beräkningen af medelantalet 
ord presstelegrammerna icke medtagna, vare sig med hänsyn till de begge län
derna kvart för sig eller till den europeiska korrespondensen i sin helhet. 
Medelantalet ord i dessa telegrammer har utgjort: i do till Norge afsända 413 
och till Danmark 38'2, samt i de från dessa länder ankomna 88'S resp. 34'8. 

Från Sverige. Till Sverige. 
Österrike—Ungern 11-6 ll-6 

Andra europeiska länder 13-9 ll-7. 

/ medeltal: 

Samtliga europeiska länder 11-7 11-7 
Utom-europeiska länder - 8-6 8M. 

Medelordantalet år 1891: 

Samtliga europeiska länder 11-e 11M 
Utom-europeiska länder 8'7 8M. 

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 
oeh störst under september. 

Jemförelse med år 1891. 

Jemföres hela det ofvan uppgifna antalet under år 1892 
befordrade, taxerade telegrammer, eller 1,866,823, med mot
svarande antal år 1891, hvilket utgjorde 1,849,533, visar sig 
år 1892 en ökning af 17,290 telegrammer, eller med 0-9 
procent. 

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

Portoinkomst. 

Enligt tabellbilagan 3 utgör summan af debiterade porto-
och andra afgifter för 1892 års telegramvexling 1,981,106 kr. 
83 öre, deri inberäknadt ett belopp af 6,634 kr. 52 öre, er
sättning, på grund af särskild öfverenskommelse, för befordran 
af vissa sjöfarts- och väderlekstelegrammer m. m. Från först 
nämnda summa böra dock afräknas de belopp, som blifvit ut
betalda: dels för telegrammers vidarebefordring inom landet 
med jernvägstelegraf, post samt gång- och ilbud m. m., dels 
för telegrambefordring i utlandet, dels ock såsom stora nordi
ska telegrafsällskapets andel i Sveriges terminalporto. Dessa 
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belopp hafva sammanräknade uppgått till 564,451 kr. 33 öre, 
så att återstoden, 1,416,655 kr. 50 öre, utgör telegrafverkets 
behållna portoinkomst för året. 

Motsvarande inkomst år 1891 uppgick till 1,428,588 kr. 
66 öre, hvadan en minskning för det sist förflutna året upp
stått till ett belopp af 11,933 kr. 16 öre, eller 0-s procent. 
Betraktas detta resultat med hänsyn till dels in- och dels ut
ländsk korrespondens, framgår att inkomsten minskats af den 
förra med 12,476 kr. 04 öre, eller Is procent, men ökats af 
den senare med 542 kr. 88 öre, eller 0-2 procent. 

Jemföres den portoinkomst, som den inländska och den 
utländska telegrafkorrespondensen år 1892 hvar för sig tillfört 
telegrafverket, visar det sig, att för 998,100 inländska tele-
grammer influtit 677,837 kr. 50 öre, eller i medeltal för tele
gram kr. 0-es, och för 868,723 utländska telegrammer 732,183 
kr. 48 öre, eller i medeltal för telegram kr. 0-84; hvartill komma 
förenämnda 6,634 kr. 52 öre för sjöfartstelegrammer m. m. 

Beträffande Sveriges utländska telegramvexling, fördelad 
i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, har 
medelportot för den förstnämnda, omfattande 678,231 tele
grammer med en inkomst af 684,431 kr. 58 öre, uppgått till 
kr. l-oi och för den sistnämnda, 190,492 telegrammer med en 
inkomst af 47,751 kr. 90 öre, till kr. 0-25, mot resp. kr. l-oi och 
kr. 0-23 under det näst föregående året, allt för hvarje tele
gram räknadt. 

Om till förestående, telegrafverket tillfallna porto lägges 
jornvägarnes andel i portot för de samfäldt med stats- och 
jernvägstelegraf befordrade telegrammer, har modelportot i sin 
helhet utgjort för hvarje inländskt telegram kr. Q-u och för 
hvarje terminaltelegram kr. L02. 

Qvarliggande telegrammer. 

Af samtliga ankomna in- och utländska telegrammer hafva 
i följd af otydlig adress 5,338 eller 0-4 procent icke kunnat 
tillställas adressaterna, hvadan dessa telegrammer förblifvit å 
stationerna qvarliggande för att efter förloppet af den i tele
grafreglementet bestämda tid förstöras. 

Felaktig expedition. 

Framställningar att i anledning af felaktig expedition åter-
bekomma erlagda portoafgifter hafva dels af inländska, dels af 
utländska korrespondenter under år 1892 blifvit gjorda i af-
seende på 59 telegrammer. Af anstälda undersökningar härom 
har framgått, att af dessa telegrammer 37 expedierats felak
tigt inom riket, deraf 2 under befordringen å enskilda jern-
vägars telegraflinier, och 15 i utlandet, samt att i 7 fall fram
ställningarne varit obefogade. De telegrammer, för hvilka be
fogade framställningar om felaktig expedition blifvit gjorda, 
utgöra sålunda omkring 0-oo3 procent af hela telegramantalet. 

Telegrammer och portoinkomst under åren 1883—1892. 

Förhällandet med hänseende till de befordrade, taxering 
underkastade telegrammernas antal och svenska telegrafverkets 
behållna portoinkomst under ofvannämnda tioårsperiod har va
rit följande: 

Nyanläggningar. 

De genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 1 maj 
1891 anbefalda arbeten, hvilka till följd af deras stora omfång 
under samma år oj medhunnos, nämligen uppläggning af en 
ledningstråd från Jönköping öfver Falköping till Sköfde samt 
flyttning till jernväg af ledningarno mellan Karlskrona och 
Kalmar, hafva under år 1892 utförts. 

Äfvenledes har det i samma nådiga bref anbefalda arbe
tet med indragning af ledningstrådarne i profskåp å jernvägs-
stationerna Kilafors, Ange och Bräcke, hvilket arbete påbör
jades under år 1891, men då icke afslutades, fullbordats under 
det år, denna berättelse omfattar. 

Genom Eders Kongl. 31aj:ts nådiga bref den 2 september 
1892 har Telegrafstyrelsen bemyndigats att af telegrafverkets 
disponibla öfverskottsmedel från föregående år använda föl
jande belopp, nämligen: 
till ombyggnad af telegraflinien Örebro—Ludvika kr. 12,000-oo 
till uppläggande af två nya ledningar mellan 

Göteborg och Vonersborg 13,000-oo 
till anskaffning och impregnering af stolpar •• 40,000-oo 

Summa kr. 65,000-oo. 

Af dessa arbeten hafva de tvänne sistnämnda under året 
hunnit afslutas, hvaremot arbetet med ombyggnaden af tele
graflinien Örebro—Ludvika ej kunnat fullständigt utföras. 

I och med ombyggnaden af linien Örebro—Ludvika har, 
beträffande Nora stations förbindelse med telegrafnätet, den 
förändring vidtagits, att denna station ej mera ingår såsom 
mellanstation å ledningen n:r 70, utan är ändstation pä en 
från Örebro utgående ledning n:r 58. Den utefter landsväg 
framdragna ledningen mellan Lindesberg och Xora har näm
ligen borttagits och don norrifrån kommande ledningen n:r 
70 i Lindesberg blifvit satt i förbindelse med en ny lednings
träd, upplagd mellan denna stad och Örebro. 

De båda nya ledningstrådarne mellan Göteborg och Ve
nersborg (Öxnered) hafva betingats af korrespondensen a de 
bohuslänska telegrafstationerna. Denna har nämligen i vä
sentlig grad ökats, sä att det var nödvändigt att bereda den
samma bättre utvägar, än hittills stått till buds ufver Veners-
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borg. De båda ifrågavarande ledningarne hafva förbundits 
med befintliga ledningar mellan Venersborg och Uddevalla, 
och har tillfälle på sådant sätt beredts att sätta sistnämnda 
ort i direkt förbindelse med Göteborg medelst två ledningar, 
hvarigenom såväl korrespondensen från Bohuslän vunnit bo-
tydligt, som ock tjänstgöringen å Venersborgs station min
skats, hvilkot senare förhållande i sin ordning föranledt be
sparing genom inskränkning i der varande tjonstepersonal. 

Reserverade telegrafmedel. 

Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1891 upp
tager å sid. Yl telegrafverkets vid samma års slut befintliga 
tillgång utöfver skuld till ett belopp af kr. 300,493'78. 

Af dessa reserverade medel hafva, med stöd 
af erhållna nådiga bemyndiganden, för ofvan an-
gifna arbeten utbetalts » 78,325-90. 

Af öfverskottsmedlen från år 1891 och före
gående år återstodo således vid 1892 års utgång kr. 222,167-86. 

Om dertill lägges det ofvan uppgifna belopp, 
hvarmed under år 1892 telegrafväsendets in
komster öfverskjutit utgifterna för dess drift och 
underhåll, eller » 136,701-18, 

så befinnes telegrafmedlens tillgång utöfver 
skuld vid 1892 års slut utgöra kr. 358,869-M. 

Af denna summa är emellertid ett belopp af tillsammans 
omkring 238,000 kr. dels bundet vid hufvudkassan och statio
nerna såsom erforderligt kassaförlag till bestridande af löpande 
utgifter dels ock i nåder anvisadt för arbeten, som först under 
innevarande år blifvit afslutado. 

Underhållsarbeten. Ombyggnad och förändring af 
telegraflinjer. 

Med impregnerade stolpar har ombyggnad egt rum af 
linierna: 

Ange—Sundsvall, Hör—Hörby, Kattarp — Höganäs, Tome
lilla—Simrishamn, hvarvid den utefter landsväg framdragna 
limen med två ledningstrådar från Tranås till Simrishamn 
borttagits och blifvit ersatt med en ny linie med 1 lednings
tråd från Simrishamn till Tomelilla, till hvilken sistnämnda 
station Simrishamn sålunda numera utgör en utgrenings-
station. 

Med oimpregnerade stolpar hafva blifvit ombyggda linierna: 
Sundsvall—-Fjäl och Sundbyberg—Drottningholm. 
Reparation och s. k. fotbesigtning hafva egt rum å föl

jande liniesträckor: Råneå—Nordmalins:, Nordmalins:—Hernö-
sand, Trästa—Norrskedika, Elfkarleö—Öregrund, Upsala— 
Gefle- Söderhamn, Kilafors—Bollnäs, Sköfde—Laxå, Borås -
Jönköping, Trelleborg— Skåre, Karlskoga—Karlstad, Katrine
holm—Gnesta, Malmö—Ystad, Alfvesta—Vexiö, Elmhult— 
Nässjö, Nässjö—Jönköping, Jönköping—Ulricehamn, Oskars
hamn— Vestervik, Kalmar—Oskarshamn, Sköfde—Tibro—Hjo, 
Eksjö—Mariannelund—Almvik—Jenny. 

Vid Göteborgs, Gefle, Ervalla, Kantorps, Köpings, Nors-
holnis^ Partilleds, Sparreholms, Sölvesborgs, Teckomatorps och 
Ystads stationer hafva linierna blifvit flyttade på grund af 
förändringar vid dervarande bangårdar eller af andra skäl. 

Sedan telegrafstationen i Kisa indragits, har förbindelse-
linien från denna station till Linköping såsom obehöflig rase
rats; samma åtgärd har äfven vidtagits med den genom nya 
linien utefter jernvägeu från Kalmar till Karlskrona öfver-
flödiga landsvägslinien mellan Bergqvara och Gullberna. 

Liniefel. 

Under år 1892 hafva inträffat 1,159 liniefel af sådan be
skaffenhet, att telegraferingen derigenom afbrutits eller i vä
sentlig grad förhindrats. 

Dessa fel visade sig bestå i: 
skada å stolpar 51 
afbrott i ledningstråd 218 
afledning 144 
kontakt 746. 

Norr om Hornösand i den s. k. Ådalen hafva under hela 
året inträffat talrika liniefel, förorsakade af ovarsamhet under 
jernvägsarbete derstädes. 

Telegrafstationer. 

Förändring eller indragning af stationer. 

Uppå derom gjord framställning erhöll Styrelsen den 10 
mars 1892 nådigt bemyndigande att vid lämplig tidpunkt ut
byta telegrafstationen i Södertelje mot rikstelefonstation, att 
jemväl för telegrambefordring hållas tillgänglig för allmän
heten. Denna förändring egde rum den 1 november. 

På grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 12 juni 
och den 4 december 1891 har telegrafstationen i Ottenby in
dragits vid utgången af oktober. Som emellertid nämnda ort 
samtidigt erhållit telefonförbindelse med Mörbylånga telegraf
station, hafva vederbörande korrespondenter genom denna sta
tion beredts tillfälle att få sina telegrammer telefonerade till 
och från Ottenby. 

Telegrafstationernas klassindelning. 

Yid 1892 års utgång voro stationerna efter tjenstgörings-
tiden indelade i klasser sålunda: 

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

Andra klassen, med hel dagstjenst: Arboga, Borås, Byske, 
Engelholm, Eskilstuna, Eslöf, Falun, Gefle, Hallstahammar, 
Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hessleholm, 
Hudiksvall, Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, 
Karlskrona, Karlstad, Klippan, Kramfors, Kristianstad, Kristi
nehamn, Köping, Landskrona, Lidköping, Linköping, Luleå, 
Lund, Lysekil, Mariestad, Motala, Norrköping, Nyköping, Ny
land, Nässjö, Oskarshamn, Piteå, Ramsele, Simrishamn, Skel
lefteå, Skurup, Sköfde, Sollefteå, Strömstad, Söderhamn, Söl-
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vesborg, Tomelilla, Trelleborg, Uddovalla, Umeå, Upsala, Var-
berg, Varekil, Venersborg, Vestervik, Vesterås, Vexiö, Vinga, 
Visby, Ystad, Åhus, Örebro, Örnsköldsvik och Östersund, eller 
tillhopa 68 stationer. 

Tredje klassen, med inskränkt dagstjenst: Ånkarsrum, År-
holma, Askersund, Bergqvara, Bjästa, Bollnäs, Borgholm, 
Brännö, Dalarö, Drottningholm, Eksjö, Enköping, Falkenberg, 
Figeholm, Filipstad, Finspong, Fjellbacka, Fjellsjö, Gamleby, 
Grebbestad, Grenna, Grisslehamn, Gnnnebo, Hedemora, Hede
viken, Herrevadskloster, Hjo, Holmsund, Husum, Hvetlanda, 
Iggesund, Junsele, Kopparberg, Landsort, Leksand, Lilla Edet, 
Lindesberg, Ljusdal, Ljusne, Lycksele, Mariefred, Marstrand, 
Mora, Munkedal, Mönsterås, Mörbylånga, Nederkalix, Nora, 
Norberg, Nordmaling, Norra Degerfors, Näsåker, Ratan, Ron
neby, Båneå, Sala, Sandhamn, Seffle, Sikeå, Skara, Skutskär, 
Skönvik, Slite, Smedjebacken, Sofiero, Stocka, Strengnäs, Stug-
sund, Sunne, Surahammar, Svartvik, Sveg, Söderköping, Troll
hättan, Tullgam, Törefors, Ullånger, Ulricehamn, Ulriksdal, 
Vadstena, Valdemarsvik, Vaxholms fästning, Vernamo, Vifsta-
varf, Åmål, Örogrund och Östhammar, eller tillhopa 87 stationer. 

Till dessa sammanlagdt 159 telegrafstationer komma de 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 två filialstationer i Göteborg, en vid Viktoria
gatan och en vid Stigbergstorget äfvensom en filialstation i 
Sundsvall, tillhopa 12 filialtelegrafstationer. 

Stationernas underhåll. 

Bland anordningarna för stationernas underhåll torde få 
omförmälas, att lokalerna för stationerna i Bergqvara,' Eskils
tuna, Mörbylånga, Simrishamn, Sköfde, Tomelilla och Veners-
borg blifvit till sin inredning förbättrade äfvensom att statio
nerna i Askersund, Enköping, Jönköping, Ljusdal, Lycksele, 
Nässjö, Umeå och Upsala blifvit förflyttade till ändamålsenli-
gare lokaler. 

Sedan Generaltullstyrelsen gifvit Telegrafstyrelsen till
känna, att den lägenhet i tullverkets boställsbyggnad i Sand
hamn, som från år 1871 varit till lokal för dervarande tele
grafstation mot årlig hyresersättning upplåten, måste från och 
med den 1 juli 1892 för tullbevakningens behof användas, hade 
Generaltullstyrelsen på Telegrafstyrelsens derom gjorda fram
ställning å tullverkets jordområde i Sandhamn med den rätt, 
hvarmed nämnda verk deröfver i detta hänseende kunde lag-
ligen förfoga, åt telegrafverket på vissa vilkor upplåtit lämp
lig plats för uppförande af en särskild, för inrymmande af 
telegrafstation afsedd byggnad. Genom nådigt bref den 12 
roaj har Eders Kongl. Maj:t bemyndigat Telegrafstyrelsen att 
å den sålunda upplåtna tomtplatsen låta uppföra en byggnad 
af trä till lokal för telegrafstationen och dess föreståndare för 
on kostnad i ett för allt ej öfverstigande 8,000 kr., att utgå 
af telegrafverkets överskottsmedel från föregående år. 

Sedan enligt nådigt medgifvande öfverlåtelse skett till 
Göteborgs stad af kronans andel i förra Ostindiska kompani
ets fastighet, hus och tomter derstädes, mot det att staden till 
kronan med full eganderätt öfverläte stadens fastighet m. m. 
under n:o 35 i 2:dra roten, samt ritningar och kostnadsför

slag uppgjorts för denna fastighets apterande till lokal såväl 
för telegraf- som för centraltelefonstation, så har genom nå
digt bref den 1 juli Eders Kongl. Maj:t, med gillande af be
rörda ritningar, bemyndigat Telegrafstyrelsen att i överens
stämmelse dermed och för en kostnad icke öfverstigande 87,000 
kr. verkställa om- och tillbyggnad af ifrågavarande hus för 
detsammas inredande till telegraf- och centraltelefonstation. 

Jernvägstelegrafstationer. 

Under året hafva för telegrafering inrättade jernvägssta-
tioner blifvit satta i förbindelse med telegrafnätet: 

vid statens jernvägar 8 
» Vittsjö—Markaryds jernväg 2 
» Falun—Rättvik—Mora » 1 
» Mora—Venerns » 2 
s Klippan—Röstånga » 3 
» Malmö—Tomelilla » 4 

eller tillhopa 20. 

Hela antalet telegrafanstalter i riket. 

Då till ofvannämnda (med inberäkning af filialstationorna 
i Stockholm, Göteborg och Sundsvall) under Telegrafstyrelsen 
lydande 171 telegrafstationer läggas dels de fem rikstelefon
stationerna i Furusund, Gnesta, Katrineholm, Norrtolje och 
Södertelje, dels 271 jernvägsstationer tillhörande staten och 
611 dylika stationer tillhörande enskilda bolag, dels ock de å 
orterna Fors, Voxna, Fagersta och Schebo på bekostnad af 
egarno till dervarande industriela inrättningar anordnade tele
grafiska förbindelser med do närbelägna tre telegrafstationerna 
Bjästa, Bollnäs och Norberg samt med rikstelefonstationen i 
Norrtelje, så uppgick vid utgången af år 1892 hela antalet af 
rikets med hvarandra i förbindelse stående telegrafanstalter 
till 1,062. 

Med 116 bland telegrafverkets stationer stodo 2,203 sär
skilda orter i telefonförbindelse, hvarigenom för dessa orter 
blifvit boredt tillfälle att jemväl afsända och mottaga tele-
grammer. 

Inspektion af telegrafstationer. 

Under året hafva dels Styrelsens ledamöter och dels 
telegrafverkets fyra direktörer verkstält inspektion af omkring 
halfva antalet af verkets stationer. 

Stationspersonal och telegrafapparater. 

Tabellbilagan 6 innehåller en öfversigt af don tjenstgö-
rande stationspersonalen och af telegrafapparaterna vid utgån
gen af år 1892. 

Den ordinarie personalen utgjordes af 4 direktörer, 66 
kommissarier, 102 assistenter och 197 telegrafister, eller till
sammans 369 personer, af hvilka 180 manliga och 189 qvin-
liga, de sistnämnda alla tillhörande tclegrafistklassen. 

Dessutom hafva tjenstgjort såsom tillförordnade 27 man
liga tjenstemän och 122 qvinliga. 
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Den extra ordinarie stationspersonalen utgjordes vid årets 
slut af 79 e. o. assistenter och 321 e. o. telegrafister, eller 
sammanräknadt 400 personer. Af dessa hafva, förutom de å 
tabell 6 upptagna 149 tillförordnade, omkring 95 användts 
uteslutande för tclefontjenstgöring, omkring 40 icke innehaft 
något förordnande vid verket och de återstående i mån af 
bohof anlitats för tillfällig tjenstgöring vid telegraf- eller tele
fonstation. 

Hela ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen upp
gick alltså till ett antal af 769. 

Af den ordinarie personalen hafva under året afgått 15, 
af hvilka 2 genom döden, nämligen 1 kommissarie och 1 assi
stent, samt efter erhållet afsked 13, deraf 10 med åtnjutande 
af pension. 

Till ordinarie befattning hafva år 1892 befordrats 34, 
hvaraf till kommissarier 11 (4 af första, 4 af andra och 3 af 
tredje klassen), till assistenter 14 och till telegrafister 9. 

Antalet vaktmästare och telegrambärare vid stationerna 
uppgick till sammanlagdt 291. 

För telegraferingen hafva å stationerna varit i bruk 504 
Morseapparater, 10 "Wheatstone-, 11 dubbelskrifnings- och 2 
visareapparater jemte en optisk signalapparat för utvexling af 
meddelanden med fartyg i Göteborgs skärgård. 

Undervisningsväsendet. 

Under år 1892 hafva vid telegrafverkets undervisnings
anstalt varit anordnade två lärokurser, den ena på våren för 
manliga elever och den andra på hösten för qvinliga elever. 

Uti den förra, som började den 11 jamiari och afslutades 
den 30 april, deltogo 29 elever, af hvilka vid kursens slut 8 
underkändes i telegrafering, under det att samtliga 29 god
kändes i öfriga ämnen. 

Den senare kursen fortgick från och med den 1 septem
ber till och med den 30 november och undervisades i den
samma 30 elever, af hvilka dock en afled under kursen. Vid 
afslutandet blefvo 3 elever underkända i telegrafering hvar-
jemte 1 till följd af sjukdom frivilligt afstod från examen i 
detta ämne; deremot blefvo samtliga elever godkända i öf
riga ämnen. 

Härjomte hafva den 11 januari 3 manliga elever efter 
enskilda studier aflagt fullständig examen, hvarvid 1 godkän
des i alla ämnen och 2 i allenast de teoretiska. 

Som derjemto dels do årets vårkurs tillhörande 8 man
liga elever, hvilka underkändes i telegrafering, dels 1 af de 
tvänne här ofvan nämnda elever, hvilka efter enskilda studier 
undergått examen utan approbation i telegrafering, sedermera 
under året deri erhållit kompletteringsbetyg, dels 1 f. d. extra 
ordinarie telegrafist för återinträde i verket aflagt prof i tele
grafering och dervid blifvit godkänd, dels ock 4 qvinliga ele
ver från 1891 års höstkurs erhållit kompletteringsbetyg i tele
grafering och 15, likaledes tillhörande samma lärokurs, blifvit 
efter höstkurseus slut sistlidna år antagna till extra ordinarie 
telegrafistor, hafva alltså under det förgånga året antagits till 
extra ordinarie assistenter 31 samt till extra ordinarie tele
grafister 45 utexaminerade elever. 

II. Telefonväsendet. 

Statstelefonnätets omfattning. 

Vid utgången af år 1892 omfattade statens telefonnät, i 
enlighet med hvad tabell 1 utvisar, 

Kilometer. 

i förbindelselinier 5,613-5 
i enkeltrådiga förbindelseledningar 4,166-7 
i dubbeltrådiga » 11,249-7 
samt, på sätt nedanstående tabell sid. XIV och föl

jande angifver, 
i enkeltrådiga abonnentledningar 6,846-9 
och i dubbeltrådiga » 7,265-2. 

Den sammanlagda längden af de enkeltrådiga ledningarne 
utgjorde sålunda 11,013-6 och af dubbelledningarne 18,514-D 

km., eller tillhopa 29,528-5 km. 
Antalet telefonapparater utgjorde vid årets slut 12,559, 

hvaraf 446 på vederbörande telegrafstationer eller central- och 
vexeltelefonstationer och 12,113 hos abonnenter. 

Central- och vexelstationernas antal var 334 och antalet 
telegrafstationer, med hvilka telefonförbindelse anordnats, 111. 

Rikstelefonstationer funnos vid årets slut 5, nämligen i 
Furusund, Gnesta, Katrineholm, Norrtelje och Södertelje. 

Tillväxten af linier, ledningar, stationer och apparater 
under tioårsperioden 1883—1892 synes af nedanstående tabell: 

Enskilda telefonledningar. 

Beträffande utsträckningen af de inom riket vid 1892 års 
slut befintliga enskilda telefonledningar och antalet af de å 
dessa ledningar använda telefonapparater ni. ni., 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, utgör vid de enskilda telefonanlägg-
ningarne: 

ledningarnes sammanlagda längd 35,617 km-
antalet central- och vexelstationer 361 st. 

» telefonapparater 15,280 » 
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De enskilda telefonledningarnes längd samt antalet an
vända stationer och apparater hafva undor perioden 1883— 
1892 varit: 

Statens och enskilda telefonnäts sammanlagda 
omfattning. 

Sammanläggas statens och de enskilda telefonledningarnes 
längd samt antalet centralstationer och apparater för de olika 
åren under perioden 1883—1892, erhålles följande resultat: 

Vid jemförelse mellan statens och den enskilda telefon
verksamheten under perioden 1883—1892 uppstår följande för
hållande : 

Af ofvanstående siffror framgår, att statens telefonverk
samhet från och med 1888 utvecklat sig betydligt hastigare 
än den enskilda, så att, då statens telefonledningar vid 1887 
års utgång utgjorde mindre än en sjettedel af de enskilda 
ledningarne samt statens telefonapparater blott en sjundedel 
af de enskilda apparaterna, förhållandet vid 1892 års utgång 
hade sålunda ändrat sig, att statens ledningar och apparater 
utgjorde fem sjettedelar af de enskilda. 

Anläggningskostnader åren 1881—1892. 

Utgifter för statens telefonanläggningar samt inköp af en
skilda telefonnät hafva från början af år 1881 till slutet af 
1892 uppgått till följande belopp, nämligen: 

år 1881 kr. 7,569-i9 
» 1882 » 44,070-92 
» 1883 » 153,831-93 
» 1884 » 76,443-78 
» 1885 » 73,399-49 
» 1886 » 96,258-49 
» 1887 » 84,197-sfi 
» 1888 » 433,951-24 
» 1889 » 416,812-74 
» 1890 » 914,067-78 
» 1891 » 1,403,110-39 
» 1892 > 1,444,516-53 

eller tillhopa kr. 5,148,229-84. 

Det belopp, hvartill kostnaden för de enskilda tolefon-
anläggningarne vid slutet af år 1892 uppgick, är ej af Telegraf
styrelsen kändt. 

Inkomster och utgifter. 

Inkomster och utgifter af tclefonmcdol under år 1892 
redovisas sålunda: 

Inkomster: 

1) fordran: ej använda medel till intorurbaua telefonförbin
delser vid 1891 års slut kr. 63,901-44 

2) af Riksdagen anvisade anslag 346,885-oo 
3) af Kongl. Marinförvaltningen 60,550oo 
4) från myndigheter, bolag eller enskilde in

flutna ersättningsbelopp för anläggnings
arbeten » 158,372-33 

5) influtna ersättningsbelopp for underhålls
arbeten 10,067-49 

6) abonnementsafgiftcr 816,302-91 
7) betalda telefonsamtal 176,133-53 
8) samtrafiksafgiftor » 13,604-M 

9) försåld telefonmateriel > 11,509-40 
10) anmärkningsmedel » 1,346-77 
11) räntemedel » 1,585-n 
12) diverse inkomster » 100-oo 

Transport kr. 1,666,418-r,.-, 
2 
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Transport kr. 1,666,418-55 
13) låneanslag från Riksgäldskontoret jemlikt 

1892 års Riksdags beslut » l,000,000-oo 

14) skuld vid 1892 års slut: 
a) förskott från Uddevalla stad, med åter

betalningsskyldighet utan ränta vid 
början af år 1893, å anläggningskost
nad af telefonledningen Uddevalla-
Vonorsborg-Göteborg jemlikt nådiga 
brefvet don 5 oktober 1889 26,465-oo 

'') i. öfrigt 133,873-at , i6Q,338-35 

Summa kronor 2,826,756-90. 

Utgifter: 

1) skuld till telegrafmedlen vid 1891 års slut kr. 171,598-27 

2) anläggningskostnader: 
inköp af telefonnät 69,045-io 
interurbana telefonförbindel
ser 270,626-5 
1 8frigt 1,234,663-04 ); i^u^u.m 

3) underhållskostnader: 

aflöning 181,864-07 
öfriga omkostnader 438,751-08 s 620 615-70 

4) samtrafiksafgifter » 12,047-60 
5) ny lokal för centraltelefonstationen i Stock

holm » 8,020-27 
6) inköp af telefoninventarier » 94,880-eo 
7) verkstaden » 20,533-si 
8) anmärkningsprovision » 187-G4 
9) diverse utgifter » 405-oo 

10) till Kongl. Statskontoret: 
amortering af lån 86,000-oo 
r ä n t a - 44,080-oo , 130)080-oo 

11) till Riksgäldskontoret: 
ränta » 53,833-33 

12) fordran: 
ej använda medel till interurbana tele
fonförbindelser vid 1892 ars slut » 140,219-ao 

Summa kronor 2,826,756-so. 

Telefonväsendets skuld vid 1892 års slut utgjorde: 
till Kongl. Statskontoret kr. l,016,000-oo 

> Riksgäldskontoret » 2,000,000-oo 3 016 000-oo 

Till öfversigt af de ekonomiska resultaten af telefonrörel
sen under do gångna åren alltifrån telefonväsendets början 
äro i efterföljande tabell sammanstälda dels inkomster och 
driftkostnader samt inbetalda amorterings- och räntemedel, 
dels skilnaden mellan inkomster och utgifter samt driftkost
nadens förhållande till bruttoinkomsten: 

Telefontrafik. 

Såsom tabellbilagan 7 utvisar uppgingo de medelst telefon 
befordrade samtal, telegrammer och meddelanden vid telegraf
verkets stationer till nedannämnda antal: 
Telefonsamtal: mot abonnemontsafgift 27,440,796 

» » särskild samtalsafgift 559,118 

Summa samtal 27,999,914. 

Med telefon upptagna afgångna telegrammer 83,858 
aftelefonerade ankomna » 87,010 

Summa telefonerade telegrammer 170,868. 

Telefonmeddelanden 16,644. 

Från och med år 1884 eller det första år, för hvilket 
statistiska uppgifter rörande telefontrafiken finnes att tillgå, 
till och med år 1892, har antalet medelst statstelefon befordrade 
expeditioner utgjort: 

Ökningen för året af afgiftsfria samtal är således 50-5 pro
cent och af interurbana 78-5 procent, af telegrammer som be
fordrats medelst telefon 30-s procent och af s. k. meddelanden 
64-5; ökningen af antalet telefonexpeditioner i sin helhot upp
går till 50'8 procent. 
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Anläggningsarbeten. 

Genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 29 januari, 
23 juli och 28 juli 1892 bemyndigades Telegrafstyrelsen att i 
och för förbindelse med rikstelefonnätet uppsätta telefonappa
rater hos länsstyrelserna i Jönköping, Luleå och Halmstad, 

Derjemte har Telegrafstyrelsen genom nådiga brefven den 
22 juni, 28 juli och 26 augusti erhållit i uppdrag att anlägga 
följande dubbeltrådiga ledningar, nämligen: 
mellan Stockholm och Linköping, 

» Stockholm och Örebro, 
» TJpsala och Söderhamn (tvä dubbelledningar), 
» Karlskrona och Utlängan, 
» Earlskrona och Kungsholmen, 
» Ottenby och Ölands södra udde, 
» Boda och Ölands norra udde, 
» Dalarö och Ornö, 
» Öregrund och Örskär, 
» Höganäs och Kullen, de sju sista för Sjöförsvarsdeparte

mentets räkning. 
Beträffande ledningen Örebro—norska gränsen, som Tele

grafstyrelsen genom nådiga brefvet af den 29 maj 1891 er
hållit i uppdrag att under 1892 anlägga, sedan Riksdagen der-
till å extra stat beviljat medel, har densamma utförts endast 
å sträckan Örebro—Karlstad, emedan till Telegrafstyrelsens 
kännedom kommit, att den förbindelseledning, som af norska 
telegrafverket skall uppföras såsom ifrågavararande lednings 
fortsättning till Kristiania, ännu ej under sistlidet år påbörjats, 
till följd hvaraf arbetet med ledningen Karlstad—norska grän
sen uppskjutits till innevarande år. 

Genom nådiga brefvet den 12 maj 1892 erhöll Telegraf
styrelsen i uppdrag att inreda lämplig ny lokal för central
telefonstationen i Stockholm. 

Längden af de dubbeltrådiga ledningarna har utgjort: 

Dessutom hafva anordnats följande dubbeltrådiga förbin-
'Idseledningar: 
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Enkeltrådiga förbindelseledningar anordnades emellan: 

denna senare ledning på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
bref den 31 augusti 1892. 

Under året hafva blifvit inköpta följande enkettrådiga för
bindelseledningar : 

samt dubbeUrådiga förbindelseledningen: 

Genom telegrafverkets försorg hafva nya telefonnät blifvit 
anlagda: 

För dessa ledningar uppsattes 1,220-4 km. ny stolplinio, 
hvaremot de öfriga ledningarne upplades på förut befintliga 
stolplinior. 
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Under det gångna året hafva genom anläggning af nya 
abonnentledningar följande telefonnät utvidgats: 

Under året hafva nedanstående telefonnät blifvit inköpta, 
af hvilka endast Tidaholms vid inköpet var delvis dubbol-
trådigt (alla öfriga dubbeltrådiga ledningar äro anordnade af 
telegrafverket). Vid slutet af år 1892 egde telegrafverket ä 
dessa ställen följande antal abonnenter: 

Underhållsarbeten. Ombyggnad och förändring 
af telefonlinier. 

Dubbeltrådiga ledningen Sundsvall—Ange har flyttats till 
ny stolplinie, och do enkeltrådiga ledningarno Linköping— 
Malnislätt, Linköping—Norsholm, Linköping—Motala, Linkö
ping—Åtvidaberg och Motala—Mcdevi hafva jemväl blifvit 
ombyggda. 

XIII 
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Till dubbeltrådiga har ombyggnad egt rum holt eller del
vis af följande nät: 

I Bollnäs, Brottby, Eslöf, Göteborg, Haparanda, Hjo, Hörby, 
Kristianstad, Landskrona, Löberöd, Munkedal, Norberg, Norr
köping, Nyköping, Nyland, Nässjö, Piteå, Ramnäs, Sandarne, 
Simrishamn, Smedjebacken, Söderhamn, Teckomatorp, Tome
lilla, Trelleborg, Trollhättan, Upsala, Yernamo, Yoxiö, Ystad, 
Örebro och Östuna, hvarjemte ombyggnad verkstälts af de 
enkeltrådiga näten i Berg, Borensberg, Linghem, Mjölby, Mo
tala, Norsholm, Vrotstorp, Öringe och Östra Husby. 

Följande linier hafva undergått större reparationer: Hernö-
sand—Sollefteå, Stockholm—Östanå—Hakunge, Askersund— 
Medevi, Linköping—Norrköping, Skeninge—Yadstena, Yrets-
torp—Örebro (2 linier), Östra Husby—Jonsberg, Jönköping— 
Ulricehamn, Hjo—Tidaholm och Yexiö—Alfvesta; detsamma 
har äfven varit fallet med näten i Linköping och Tranås. 

Följande enkeltrådiga linier hafva såsom obehöfliga raserats: 
Motala—Borensberg, Yexiö—Lessebo, Tomelilla—Ystad, 

Malmö—Ystad och Svedala—Anderslöf. 

Telegrafverkets telefonledningar och apparater 
vid slutet af år 1892. 

s) Ledningariio tillhora abonnenterna. 

'2) 78'0 km. af ledningarao tillhöra abonnontema. 
3 ) (i-4 n « » u » 

) S 'o » »> » w » 
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') Ledningarna tillhöra abonnenterna. 

) 1"> km. af ledningarne tillhöra abonnent. 
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') Ledningarne tillhöra abonnenterna. 
2) 40 -o km. af ledningarne tillhöra abonnent. 
3) 2 '5 » >' >' "i abonnenterna. 

) 21'8 » » » » » 
B) 18 . . . . 
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') Ledningarnc tillhöra abonnenterna. 
2) -1-s km. af ledningarne tillhöra abonnenterna. 

3) 3-0 .. ,, 
4) tO-o .. » 
5) Ledningen tillhör abonnenten. 

Telefonstationer. 

Vid 1892 års utgång funnos telefonstationer af följande 
slag, nämligen: 

dels abonnentstatioiier, å livilka apparaternas antal utgjorde 
12,113 och 

dels ve.vehtatiouer, livilka i sig innefattade 
a) rikstolefonstationer, inrättade a ort, der telegrafstation 

ej finnes, men å hvilka telegrammor medelst telefon omottagas 
och afsändas; dylika stationer funnos i Furusund, Onesta, 
Katrineholm, Norrtelje och Söderteljc; 

b) centralstationer, inrättade a ort, dov telegrafstation 
finnes, till antalet 111; 
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c) öfriga vexeistationer, inrättade å ort, der hvarken 
telegrafstation eller rikstelefonstation finnes, till antalet 218. 

Rikstelefonstationen i Södertelje öppnades den 1 november. 
Centralstationerna i Askersund, Jönköping, Nässjö, Stock

holm och Umeå, äfvensom vexelstationerna i Forsorum och 
Tidaholm hafva under året flyttats till nya lokaler. 

Vexelstationcn i Hurfva har under året indragits och de 
i denna station intagna abonnenter öfverflyttats till Löheröds 
vexelstation. 

Öfversigt af telefonverksamheten under 
femårsperioden 1888—1892. 

Hl. Förrådet. 

Förutom hufmdförrådet i Stockholm finnas sedan år 1891 
mindre fillalförrad inrättade hos distriktsingeniörerna i Stock
holm, Göteborg, Malmö, Söderhamn, Eskilstuna och Vexiö. 

Värdet af de vid 1892 års slut i hufvudförrådet befint
liga inventarier redovisas sålunda: 

Telegrafinventarier. 

Debet: 
Behållning vid 1892 års början .. kr. 49,582-9s 
Tillkommet under året » 124,242-20 173825-13 

Kredit: 
Åfgånget under 1892 kr. 119,376-09 
Behållning till 1893 » 54,449-04 173 825-is. 

Telefoninventarier. 

Debet: 
Behållning vid 1892 års början .. kr. 127,078-2? 
Tillkommet under året » l,013,712-oo 1140790-27 

Kredit: 
Åfgånget under 1892 kr. 1,063,659-16 
Behållning till 1893 » 77J.31-H 1140790-27. 

Omfånget af rörelsen i telegrafverkets hufvudförråd är 
rätt betydligt och till belysande häraf anföras nedanstående 
uppgifter för år 1892: 

IV. Inköp af inventarier och materiel. 
För att visa i livad mån inhemsk eller utländsk industri 

blifvit anlitad för anskaffande af inköpta varor och effekter, 
meddelas här nedan en uppgift öfver de vigtigaste artiklarna 
och de för dem utgifna belopp: 
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V. Verkstaden. 
Som det resultat, telegrafverkets år 1891 härstädes in

rättade verkstad under första året lemnat, varit tillfredsstäl
lande, har densamma dcrunder ytterligare utvidgats. Till 
verkstadens disposition har upplåtits hela egendomen n:r 6 vid 
Stora Fiskargränden å Södermalm, med undantag endast af 
2 rum och 1 kök. Den t lokalen anbragta gasmaskinen om 
6 hästkrafter är utbytt mot en större sådan om 16 häst
krafter. Tillgången• af verktygsmaskiner har efterhand ökats, 
så att denna vid utgången af år 1892 utgjordes af 2 fräs-
maskiner, 2 exeentorpressar, 1 slagpress, 2 revolversvarfvar, 
2 skrufsvarfvar, 23 vanliga svarfvar, 2 borrmaskiner, 4 slip
maskiner, 1 trådriktningsmaskin, 1 blåsmaskin, 1 kombinerad 
klippsax, m. m. 

Värdet af verkstadens inventarier och inredning uppgick 
till följande belopp: 

vid vid 
årets "böljan: årets slut: 

inventarier kr. 13,487-« — 24,773-oi 
inredning r":i"-^_ 4,815'2o — 10,311-28 

eller sammanlagdt kr. 18,302-62 — 35,084-29. 

Arbetspersonalen, som vid årets början utgjordes af om
kring 30 man, räknade vid årets slut en styrka af mellan 50 
och 60 man. 

Tillverkningsvärdet belöpte sig 
inom telegraf- inom telefon- gnmm» 
afdelningen: afdclningen: 

för nytillverkning till .. kr. 3,256-io — 49,405-56 — 52,661-«« 
» reparationsarbeten... » 1,386-70 — 19,113-a — 20,499-w, 

Summa kr. 4,642-so — 68,518-st —- 73,161-m. 

Sedan alla omkostnader för verkstadsdriften, lokalhyran 
äfven inberäknad, blifvit frånräknade, liafva de priser, som 
debiterats, varit omkring 20 å 25 procent billigare än vid 
inköp från enskilda verkstäder. Den vinst, som härigenom 
tillskyndats telegrafverket, blir sålunda omkring 14,000 kr. 
Då derjemte, enligt livad bokslutet utvisar, vid verkstaden 
uppstått en direkt arbetsvinst af omkring 6,000 kr., har alltså 
under det gångna året verkstaden föranledt en minskad kassa
utgift till belopp af omkring 20,000 kr. 

VI. Impregnering af stolpar. 
Under året inköptes 37,341 stolpar, af hvilka 19,945 im

pregnerades: 11,494 vid Karlsby impregneringsanstalt genom 
användande af kopparvitriol och 8.451 vid Östavalls anstalt 
medelst zinkvitriol. För att undvika impregneringssaltornas 
urlakning genom vattens inträngande i stolparna liafva dessa 
indränkts med äkta originalcarbolineum, och samma åtgärd har 
vidtagits med de stolpar, som icke blifvit impregnerade, för 
att meddela dem större motståndsförmåga mot väderlekens 
inflytande. 
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Sammanlagda kostnaden för inköp och impregnering af 
stolpar har under året utgjort 119,393 kronor 92 öre. 

VII. Kapital. 
Värdet af telegrafverkets egendom vid 1891 års slut, för-

deladt å 
fastigheter 280,000-oo 
tolegraflinior 1,745,880-ss 
telofonlinier 2,639,913-03 
inventarier l,532,916-4o 

eller tillsammans kr. 6,198,710-40 
utgjorde efter afdrag af don kontanta skulden 
vid samma års slut » 417,743-ss. 
jemlikt hufvudbokens kapitalkonto kr. 5,780,966-87. 

Om till värdet af förestående fastigheter m. m., 
kronor 6,198,710-40, 
lägges det värde, hvarmed under år 1892 ökning 

skett ä: 
fastigheter 52,857-oo 
telegraflin ier 27,711-84 
telefonlinier 565,984-93 
inventarier och telefonnät 1,253,064-62 j 899618-39 

utgjorde värdet vid 1892 års slut, fördeladt å 
fastigheter 332,857-oo 
telegraflinier 1,773,592-78 
telefonlinier 3,205,897-96 
inventarier och telefonnät 2,785,981-n 

tillsammans kr. 8,098,328-79. 

Den kontanta skulden vid årets slut utgjorde kr. 630.582-29, 
hvadan telegrafverkets kapitalvärde vid samma 
tid belöper sig till kr. 7,467,746-so. 

VIII. Reglementariska före
skrifter, m. m. 

Med anledning doraf, att Sverige, till följd af internationelt 
aftal i "Wien den 4 juli 1891, kom me att från och med den 
1 juli 1892 deltaga i utvexlingen af internationela telegram-
poxttmrmiimiar, behagade Eders Kongl. Maj:t, på hemställan af 
(ionernlpoststyrolsen och efter Telegrafstyrelsens hörande,genom 
nådigt bref den 24 mars sistlidna år medgifva, att dylika 
postnnvisningars utvexliiig jemväl inom riket finge samtidigt 
taga sin början. 

Efter det publicistklubben i Stockholm hos Telegrafstyrelsen 
gjort framställning om önskvärdheten af införande mot. förhöjd 
afgift af företrädesrätt så väl vid befordringen af inländska 
pressteicgrammcr som vid dylika telegrammers utvexling med 
Danmark samt underdånigt förslag härom blifvit af Telegraf
styrelsen framstäldt, fann Eders Kongl. Maj:t godt den 6 juli 
1892 besluta en så beskaffad ändring af § 31 i 1891 års tele

grafreglemente rörande iltelegrammer, att för inländskt press-
iltelegram skall erläggas tredubbla beloppet af den för vanligt 
presstelegram nedsatta afgift, hvarjemte Styrelsen bemyndigades 
att med Danska Tolegrafdirektionen träffa öfverenskommelso 
om dylika telegrammers utvexling jemväl med Danmark. 
Sådant skedde äfven, och denna överenskommelse, enligt 
hvilken afgiften för ett svonskt-danskt press-iltelegram skall 
utgöra tredubbla beloppet af portot för ett vanligt mellan Sverige 
och Danmark utvexladt presstelegram, trädde den 1 sistlidne 
oktober i kraft. 

Den internationela telegrafunionen har under året till sin 
omfattning icke undergått någon förändring. Vid årets slut 
utgjorde de till unionen hörande stater alltså fortfarande 42. 
De enskilda bolag, som anslutit sig till unionen, utgjorde 12, 
hvarförutom 12 andra enskilda bolag utan formel anslutning 
till den internationela telegrafkonventionen likväl tillämpa den
samma jemte tillhörande reglemente. Af dessa åter har ett 
bolag, nämligen »Télégraphe transandin», upphört, hvaremot ett 
annat bolag, nämligen »South American Telegraph», tillkommit, 
så att antalet af sistnämnda slag af telegrafbolag fortfarande är 
tolf. Med upplysning om denna enda förändring hänvisas i 
öfrigt till den i nästföregående årsberättelse å sid. XXI in
tagna fullständiga förteckning å samtliga ifrågavarande stater 
och telegrafbolag. 

IX. Styrelsen. 

Inkomna och handlagda mål. 

Antalet af de i Styrelsens diarier för år 1892 intagna 
mål har varit..., 4,878, 
hvartill komma särskilda, till Styrelsens protokoll 

gjorda hemställanden 890 5703 
Dessa ärenden hafva utgjorts af: 

kongl. bref och cirkulär samt statsdepartementens 
ombetsskrifvelser 68 

kongl. remisser 31 
skrifvelser från embetsverk och andra myndig

heter 254 
» » utländska telegrafförvaltningar... 182 
» - telegrafstyrelsernas internatio

nela byrå i Bern 88 
anmärkningsmål 128 
öfriga från Styrelsens särskilda afdelningar in

komna framställningar 915 
framställningar och redogörelser från stationsföre

ståndare, distriktsingeniörer och telofonin-
spektörer 2,396 

öfriga mål 1,706 5 76S. 

Af dessa 5,768 tillika med 38 från nästföregående är 
balanserade mål, eller tillhopa 5,806, blefvo inom 1892 års 
utgång 5,763 handlagda och afgjorda, så att till år 1893 de 
balanserade målens antal uppgick till 43. 

Ar 1890 utgjorde samtliga målens antal 4,888 och år 
1891 5,348. 
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Personalen. 

Telegrafstyrelsens personal utgjordes under år 1892 lika
som under nästföregående året af 1 generaldirektör och chef 
för telegrafverket, 2 byråchefer, en för den tekniska och en 
för den administrativa byrån, 1 sekreterare samt 10 tjenste
män i första graden, nämligen, å tekniska byrån: en öfver-
ingeniör och föreståndare för verkets undervisningsanstalt och 
en förrådsförvaltare; å 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, hvar-
förutom Styrelsens öfveringeniör förordnats 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 1891 behagat anslå nödiga medel till arvode åt en 
extra revisor hos Styrelsen, har on af dess amanuenser för
ordnats att tillsvidare uppehålla denna befattning öfver stat. 

Dessutom voro såsom biträden anstälda 5 tillförordnade 
ingeniörer, 13 amanuenser och 7 andra extra biträden. 

X. Pensionsväsendet. 
Af de från direktionen öfver telegrafverkets pensionsinrätt

ning samt enke- och pupillkassa erhållna uppgifter rörande för
hållandet vid 1892 års utgång torde här fä meddelas följande: 

Antalet delegare utgjorde: i pensionsinrättningen 391 samt 
i enke- och pupillkassan 226, eller 11 flera i den förra och 
10 i den senare anstalten än vid slutet af år 1891-

Pensionstagarnes antal utgjorde: i pensionsinrättniugen 
56 samt i enke- och pupillkassan 40, eller i den förra inrätt

ningen 8, och i den senare 2 flera än vid nästföregående 
årets slut. 

Pensionsinrättningens tillgångar uppgingo till 2,064,474 
kronor samt enke- och pupillkassans till 445,442 kronor 35 öre, 
hvilket utgör en tillökning från är 1891 af 84,090 kr. 76 öre 
för den förra anstalten och 26,624 kr. 72 öre för den senare. 
Dessutom egde pensionsinrättningon en fordran ä don retro
aktivsumma, som statsverket iklädt sig att amortera för den 
vid pensionsinrättniugens början befintliga personal, till belopp 
af 624,270 kr. 69 öre. 

Beloppet af utbetalda pensioner utgjorde 99,912 kr. 42 
öre från pensionsinrättningen samt 19.254 kr. 83 öre frän 
enke- och pupillkassan. 

Dessutom hafva till 49 tjenstemän under året utbetalts 
fyllnadspensioner af telegrafmedel till belopp af 23,076 kr. 25 
öre, på sätt of van ä sid. III blifvit nämndt. 

Allmän öfversigt af telegrafväsendet. 
Förutom de åtta bilagor, till hvilka i texten förut hän

visats, följer ytterligare en bilaga n:r 9, innehallande öfversigt 
af telegrafväsendet i Europa och ett flertal utomeuropeiska 
länder; gällande öfversigten i regel ar 1891, men i några fall 
en tidigare period, nämligen för de länder, rörande hvilka nyare 
uppgifter i förevarande afseende ej ingått. Derjemte äro bi
fogade åtta granska tabeller samt en telegraf- och en telefon
karta. 

Underdånigst 

ERIK STORCKENFELDT. 

HERMAN UDDENBERG. M. WENNMAN. FR. NYSTRÖM. 

Stockholm den 30 juni 1893. 

C F. Engström. 
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Tab. 1. Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1892. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversigt af telegrafverkets linier vid utgången af år 1892. 
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Tab. 2. Telegramvexling samt inkomster vid statstelegrafstationerna år 1892. 

A. Lokalstationerna. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1892. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1892. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1892. 
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Tab. 2. (Forts.) Telegramvexling samt inkomster år 1892. 

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 1892 samt jemförelse med 
enahanda telegramvexling år 1891. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1892. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1892. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramvexlingen med utlandet år 1892. 
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Tab. 5. Från stationerna månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1892. 
A. Lokalstationerna. 
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Tab. 5. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1892. 
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Tab. 5. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1892. 
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Tab. 5. (Forts.) Månadtligen afsända, taxerade telegrammer år 1892. 
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Tab. 6. Öfversigt af tjenstgörande personalen, vaktmästare och telegrambärare samt af 
skrifapparaterna å telegrafverkets stationer vid utgången af år 1892. 
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Tab. 6. (Forts.) Öfversigt af tjenstgörande personalen, vaktmästarne och telegrambärarne samt 
af skrifapparaterna å telegrafverkets stationer vid utgången af år 1892. 
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Tab. 7. Uppgift å antalet medelst telefon vexlade telegrammer, samtal och meddelanden vid telegraf-
och rikstelefonstationerna jemte vexelstationer äfvensom å influtna samtalsafgifter år 1892. 
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Tab. 7. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer m. m. år 1892. 
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Tab. 7. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer m. m. år 1892. 
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Tab. 8. Sammandrag af utgifter för telegrafväsendets drift och underhåll 
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år 1892, 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 1892. 
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Tab. 8. (Forts.) Sammandrag af utgifter för 
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telegrafväsendets drift och underhåll år 1892. 
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Tab. 8. (Forts.) Sammandrag af utgifter för 
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telegrafväsendets drift och underhåll år 1892. 
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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 tabellbilagan 9. 
Belgien. 1) Utom 1,191 km. tillhörande jernvägarne. 2) Utom 94 byråar, uteslutande afsedda för afgående telegrammer, samt 79 för telegraferlng inrä t tade 

Blusskontor. 3) Deraf 102 telefoner. 4) Härförutom 3,450 jemväl af telegraferlng upptagne post-, jernvägs- och slusstjenstemän samt betjente, äfvensom 
ett stort antal personer, som hembära telegrammerna till vederbörande adressater, u tan att hafva denna sysselsät tning till s i t t egentliga yrke . 5) Deraf 
242,572 fr. i teiefoninkomster. 

Bosnien och Herzegowina. 1) Inberäknadt jernvägarnes. 2) Deraf större delen vexlade med Österrike—Ungern. 
Bulgarien, i) kv 1888. 
Danmark. 1) Ar 1890. Utom Färöame och Island. 2) Dessutom 1,560 resp. 4,860 km. til lhörande jernvägarne. 3) Dessutom 71 telefonstationer. 4) Utom 

500 tillhörande jernvägarne samt 125 telefonapparater. 
Frankrike (Moderstaten). 1) Utom 7,747 km. telefonlinier, med 60,537 km. ledningar. 2) Deraf 2,818 telefoner. 3) Utländska telegrafförvaltningars saldo 

inräknadt . 
Frankrike (Algeriet). 1) Utom 83 km. telefonlinier, med 252 km. ledningar. 2) Deraf 8 telefoner. 3) Utgifterna för både telegraf- och postpersonalen 

beräknas till 2'6 mill. fr. samt för begge verkens drift och underhåll till l"i mill. fr. 
Grekland, 1) Utgifterna för post och telegraf beräknas t i l lhopa uppgå till omkring Vi mill. fr. 
Italien. 1) Dessutom 2,478 km. linier och 32,339 km. ledningar t i l lhörande jernvägarne. 2) Utom 421 byråar , öppna blot t för s ta tens eller jernvägarnes 

räkning. Postanstal terna i riket mottaga telegrammer ti l l befordran. 3) I summan ingå icke jernvägarnes telegrafapparater, 3,189 st. 4) Deri äro icke 
upptagna de kongl. och påfiiga husens samt statsförvaltningens telegrammer, för hvilka, der de ej äro afgiftsfria, vederbörande ministerier erlägga betal
n ing; hvaremot äro inbegripna 703,000 jernvägstelegrammer. 5) Deraf 206,545 fr. bidrag från vederbörande telefonbolag. 

Nederländerna (Moderstalen). 1) Jemväl poststationer. 2) Deraf 340 telefoner. 3) Af dessa bestr ida 356 både post- och telegraftjenst. 
Nederländerna (Indien). 1) Af uppgifna antalet äro 56,000 européer. 2) Telefonstationer. 3) Deraf 57 telefoner äfvensom 157 apparater, t i l lhörande jern

vägarne. 4) Utom jernvägstelegrammer. 5) Utgifterna för post- och telegrafpersonalen beräknas ti l l öfver 2'2 mill. fr. 
Norge. 1) Utom 1,585 km. linier med 2,803 km. ledningar, t i l lhörande jernvägarne. 2) Deraf 6 öppna ti l l midnat t . 3) Deraf 39 telefoner. Dessutom 281 

apparater, deraf 27 telefoner, t i l lhörande jernvägarne. 4) Deraf 104 fruntimmer. Dessutom extra personal samt 187 personer, af hvilka 42 fruntimmer, 
tillhörande jernvägarne. 5) 47 linievaktare inbegripne. 6) Deraf 79,300 jernvägstelegrammer. 7) Utom 81,200 fr., tillfallande jernvägarne. 8) Dessutom 
192,300 fr. för jernvägarnes telegrafpersonal. 9) Dessutom 34,800 fr. för jernvägstelegrafen. 

Portugal. 1) Inberäknadt ön Madeira, med en ytvidd af 550 qv.-kilom. 2) 1878 års folkmängd. Ön Madeiras invånareantal utgör 130,584. 3) Deri ej 
inbegripna jernvägarnes och enskildes linier och ledningar. 4) Deri inberäknade bistationerna i Lissabon oeh Por to samt 26 stationer på Madeira m. fl. 
öar. 5) Af hela antalet bestrida omkring 2,000 personer jemväl posttjenst. 

Rumänien. 1) År 1889. 
Ryssland (jemväl det asiatiska). 1) Utom 5,194 km. linier t i l lhörande jernvägarne och 481 km. linier polisförvaltningen. 2) Utom 4,129 apparater ti l lhörande 

jernvägarne. 3) Endas t för liniernas underhåll . 
Schweiz . 1) Ar 1889. 2) Utom 1,139 km. linier och 7,876 km. ledningar t i l lhörande jernvägarne. 3) Deraf 166 telefoner. 
Serbien. 1) Deraf 68 äro jemväl postanstalter. 
Spanien. 1) Utom jernvägarne tillhörande 9,774 km. linier med 29,381 km. ledningar samt 2) 1,298 apparater . 
Storbritannien (Moderstaten). 1) De pneumatiska rörledningarna samt jernvägarnes linier och ledningar deri icke inberäknade, men deremot 35,686 km. enskilda 

bolags linier. 2) Alla postanstal ter mottaga ti l l befordran telegrammer. 3) Privat ledningarnes inbegripna. 4) Dessa tal omfatta såväl post- som telegraf
personalen, och i siffran för betjente ingå nära 58,000 personer, som endast hafva tillfällig anställning. 5) I summan terminal- och transit- telegrammer 
innefattas äfven de telegrammer, som blifvit mottagna eller afsända direkt af vederbörande kabelbolag, u tan anli tande af den brit iska förvaltningen såsom 
mellanlänk. Det högsta antal under en vecka expedierade, betaldta in- och ut ländska telegrammer utgör 1,532,500, och de i medeltal under en vecka för 
pressens räkning befordrade ord 11,954,500. 6) Häri ingå 2,906,000 fr. för presstelegrammer. 7) Denna siffra utgöres, bland annat, af årsinkomsten utaf 
de till enskilda och till tidningar upplåtna trådarne, utgörande 2,092,000 fr. resp. 367,500 fr. 8) Telegrafinrättningens anläggningskostnad i sin helhet 
beräknas till något öfver 257 millioner fr. 

Storbritannien (Indien), 1) Utom 3,480 km. enskilda jernvägs- och kanaltelegraflinier. 2) Utom »privatstationer», afsedda endast för bolag, handelshus, m. m. 
Sverige. 1) Ar 1892. 2) Inberäknadt de i berättelsens text omförmälda undervattenskablar äfvensom 3,750 km. linier och 14,108 km. ledningar, t i l lhörande 

statens eller enskildta bolags jernvägar. 3) Häri icke inberäknad kontrollstat ionen i Köpenhamn, men deremot 3 rikstelefonstationer inbegripne. Dessutom 
finnas 235 central- och vexeltelefonstationer samt omkring 10,000 i förbindelse med statens telefonnät stående abonnentstat ioner. 4) Utom 1,326 st . till
hörande jernvägarne. 5) Deri icke inräknad den extra ordinarie stationspersonalen. Af det i tabellen angifna antalet äro 213 qvinliga telegrafister. Utom 
ett mindre antal vid jernvägsstationerna, uteslutande för telegrafering anställde tjenstemän, torde antalet personer, som besörja telegrafering vid nämnda 
stationer, kunna beräknas till 862, eller en för hvarje dylik station. 6) Deri meteorologiska telegrammer ej inbegripna, men deremot 172,411 uteslutande 
å jernvägarnes linier expedierade telegrammer. 7) Utom meteorologiska telegrammer. 8) Dessutom 1,034,585 fr. af statens telefonrörelse samt 295,692 fr. 
tillfallande jernvägarne för de å dem befordrade telegrammerna. 9) Utom 247,814 fr. för statens telefonpersonal och 113,519 fr. för jernvägstelegraf-
personalen. 10) Dessutom 565,380 fr. för statens telefoner och 96,917 fr. för jernvägstelegrafen. 11) Dessutom 2,300,368 fr. för s tatens telefonanlägg
ningar samt 4 6,099 fr. för jernvägstelegrafen. 

Turkiet. 1) Uppgifterna omfatta räkenskapsåret 1/s 1886—M,-> 1887. 2) Deraf mer än hälften kan hänföras till s tatstelegrammer. 3) I de t ta belopp in-
begripes portot för statstelegrammer, uppgående till nära 8 mill. fr. 

Tyskland (Kti-steletjrafomrädet). 1) År o 1890. 2) Utom jernvägarnes 15,441 km. linier och 95,089 km. ledningar. 3) Deraf 10,149 telefoner. 
Österrike-Ungern. 1. Österrike. 1) Ar 1890. 2) Ej inbegripna 29,751 km. jernvägstelegraflinier med 39,720 km. d:o ledningar. 3) Häraf 2,950 apparater, 

som tillhöra jernvägar oeh enskildta bolag. 4) Utom 27,400 af det kejserliga huset afsända, afgiftsfria telegrammer. — 2. Ungern. 1) Utom jernvägars 
oeh bolags 3,500 km. linier och 32,140 km. ledningar. -2) 797 äro jemväl postaustalter och 23 telefonexpeditioner. 3) Deraf 41 telefoner. 

Asien: Japan. 1) Post- och telegrafverken äro förenade. Telegrammer mottagas till befordran på alla postansta l ter i landet. 2) Deraf 71 telefoner. 3) Af 
dessa bestrider e t t stort antal jemväl posttjenst. 

Australien (Xga Ni/thcalet). 1) För Australien uppgifna antal invånare innefattar icke infödingarne. 
Australien (Syd-). 1) 184 km. telefonlinier med 3,663 km. ledningar inbegripna. 2) Äfven post- och telefonpersonal. Post-, telegraf- och telefonväsendet 

lyder under en gemensam styrelse. 3) Kostnaden för telefontrafiken inbegripen. 4) Telegrafverkets anläggningskostnad till s lutet af år 1891 belöper till 
mer än 29's mill. fr. 

Australien (ViHoria). 1) Utom jernvägarnes. 2) Endast de till utlandet. Om utländska korrespondensen i öfrigt saknas uppgifter. 3) Inga uppgifter. 
Nordamerikas Förenta Stater. 1) Befintliga uppgifter lemnade endast för Western Union Teleyraf-Company, som dock representerar större delen af den nord

amerikanska telegraf inrättningen. 



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 apparei ls) 



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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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' Etat , s u i t e ) 

TELEFONLEDNINGARNES LÄNGD 
( L o n g u e u r d e s f i ls ) 

ANLÄGGNINGS-OCH INKÖPSKOSTNAD 
( F r a i s d' é t a b l i s s e m e n t ) 
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GRAFISK FRAMSTÄLLNING. AF 

STATSTELEFONVÄSENDETS UTVECKLING. 
( Tableau g raph ique des t é l é p h o n e s d' Etat, su i t e ) 

STATIONER O C H APPARATER 
Bureaux et appareils 
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