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T I L L K O N U N G E N . 

Jemlikt föreskriften i den for Telegrafstyrelsen gällande 
nådiga instruktion får Styrelsen härmed i underdånighet af-
gifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1901 
och dervid under särskilda afdelningar redogöra för: 

I linier och ledningar, 
II stationer, 

III personal, 
IV apparater, förråd och verkstad, 

V trafik, 
VI ekonomi, 

VII kapital, 
VIII reglementariska föreskrifter m. m., 

IX hos Styrelsen handlagda mål, 
X tekniska anordningar och undersökningar ni. ni., 

XI undervisningsväsendet och 
XII pensionsväsendet. 



VI TELEGRAF- OCH TELEFONNÄTENS OMFATTNING. 

I. Linier och ledningar. 
Nätens omfattning. 

Statstelegrafnätet. 
Efter det telegrafnätet under år 1901 genom ny- och om

byggnader ökats med 387-0 km. linier och kablar samt 671-0 
km. trådledningar, omfattade detsamma vid årets slut: 

i stolplinier och kablar 9,589-0 km. 
i ledningar 28,663-0 » 

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 hufvudgrupper: 
linien Stockholm—Gofle med utgreningar 185-o km. 

» Gefle—Sundsvall » » 697-o » 
» Sundsvall—Umeå » » 368-o » 
» Umeå—ryska gränsen » » 537-o » 
» Upsala—Mora » » 322o » 
» Sundsvall—norska gränsen » » 483-5 » 
» Bräcke—Kiruna » » l,001o » 
» Stockholm—Elfkarleö » s> 375-5 » 
» Stockholm—Vesterås— 

Hallsberg » » 588-5 » 
» Stockholm—Katrineholm— 

Hallsberg » » 815-5 » 
» Hallsberg—Göteborg » » 432o » 
» Katrineholm—Nässjö » s 333-5 » 
» Nässjö—Malmö » » 560-5 » 
» Norrköping—Kalmar » » 631-o » 
» Kalmar—Malmö » » 599o » 
» Laxå—norska gränsen » » 473-o » 
» Falköping—Oskarshamn » » 220-s » 
» Göteborg—Malmö » » 563-5 » 
» Göteborg—norska gränsen » » 403-o » 

Summa 9,589-okm. 
Af dessa linier äro använda 2,318-o km. uteslutande för 

telegrafledningar samt 7,271-o km. för både telegraf- och tele
fonledningar. 

Telografnätet var vid 1901 års slut sålunda fördeladt: 
Liniernas längd. Ledningarnes längd. 

Kilometer. Kilometer. 

utefter landsväg 2,508-5 5,596-5 
» jernväg 6,689o 22,288-5 

kabelledningar 391-s 778o 
eller tillhopa 9,589-o 28,663 o 

Vid 1900 års slut 9,202-0 27,992-0 

Bland ofvannämnda kabelledningar är inräknad den andel, 
eller hälften, som Sverige eger i de med Danmark och Tysk
land gemensamma kablarne, hvilka inalles omfatta 229-86 km. 
kabellängd med 838-44 km. ledning. 

Jernvägarnes telegrafnät. 
Enligt lemnade uppgifter omfattade statsbanornas och de 

enskilda jernvägarnes telegrafledningar vid 1901 års slut: 
i linier, som icke voro gemensamma med 

telegrafverkets 6,625 km. 
i ledningar 22,343 > 

Hela längden af landets telegrafnät 
utgjorde således vid årets slut: 

i linier 16,214-o km. 
i ledningar 51,006-o » 
Vid 1900 års utgång voro respektive längder 15,218-0 och 48,75öo km. 

Statstelefonnätet. 
Efter att under året hafva genom ny- och ombyggnader 

samt genom inköp ökats med 757-o km. förbindelselinier, 
5,050-o km. dubbeltrådiga förbindelseledningar samt 890'4 
km. dubbeltrådiga abonnentledningar, men genom ombygg
nader och gamla liniers rasering minskats med 218o km. 
enkeltrådiga förbindelseledningar samt 671-2 km. enkeltrådiga 
abonnentledningar, omfattade statstelefonnätet vid 1901 års 
utgång : 

i förbindelselinier (häruti ej inräknade för telegraf- och 
telefonledningar gemensamma linier): 

utefter landsväg 7,968-5 km. 
» jernväg 4,535-o » 

kabel 86-5 » 
Summa 12,590-0 km. 

Enkeltrådiga. Dubbeltrådiga. Summa. 

i förbindolseledningar... l,546-o 51,681-o 53,227-o km. 
i abonnentledningar 4,084-7 59,725-s 63,810s » 

5,630-7 111,406-8 117,037-5 km. 

Med impregnerade eller särskildt till skydd mot röta be
redda stolpar funnos vid 1901 års utgång telegraf- och tele-
fonlinier anlagda till en längd af ll,513o km. eller 51-9 procent 
ai hela linienätet; de öfriga 10,666-o km. eller 48i procent 
voro uppförda med oimpregnorade stolpar. 

Antalet abonnentledningar utgjorde vid samma tid 45,839, 
deraf 1,454 enkeltrådiga och 44,385 dubbeltrådiga, och var 
således medellängden af hvarje abonnentlodning omkring 
1-4 km. 

Tillväxten af linier och ledningar undor tioårsperioden 
1892—1901 svnes af nedanstående tabell: 

Enskilda telefonnät och ledningar. 
Enligt uppgifter från de enskilda telefonföreningarne och 

bolagen utgjorde vid 1901 års slut de enskilda ledningarnes 
sammanlagda längd omkring 56,000 km. 

1) Deri inberäknade 22 stationer for allmänheten. 
2) » » 23 » » » 
») » » 27 » » 



STOLPAR. OMBYGGNAD OCH FÖRÄNDRING AF TELEGRAF- OCH TELEFONLINIER SAMT TELEFONNÄT. VII 

Stolpar. 

50,036 stolpar hafva under år 1901 för telegrafverkets räk
ning inköpts, deraf 2,000 fråu statens skogar. 

43,782 stolpar hafva under året impregnerats, deraf med 
kopparvitriol: 

vid Mariedam 13,566 st. 
» Bolmen 5,456 » 
» Köpmannabro 5,625 » 
» Bollnäs 3,303 » 
» Rosshyttan 2,523 » 

med zink vitriol: 
vid Östavall 8,886 » 
» Alnö 1,876 » 
» Korsträsk 2,547 » 

Summa 43,782 st. 
Sammanlagda kostnaden för inköp, impregnering, karbo-

linering och tjärning af stolpar har under året uppgått till 
kr. 277,538-53. 

Ombyggnad och förändring af telegraflinier. 

lun—Borlänge, Falun—Mora, Gefle—Ockelbo, Hallsborg—Laxå, 
Karlskrona—Kristianstad, Katrineholm—Hallsborg, Katrine
holm—Norrköping, Linköping—Nässjö, Lund—Arlöf, Norr
köping—Linköping, Orresta—Vesterås, Rostad—Törneby, Salt
skog— Strengnäs, Stenstorp—Tidaholm, Stjernhof—Katrineholm, 
Stockholm —Stjernhof, Stockholm—Upsala, Stockholm— Testeras, 
Strömtorp—Cbarlottenberg, Söderhamn—Stugsund, Södervärn— 
Trelleborg, Teckomatorp—Engolholm och Örebro—Hallsberg. 

För åstadkommande af bättre isolation å den telegrafled
ning längs vestkusten, som är upplåten för direkt korrespon
dens mellan Kristiania och Köpenhamn, har Telegrafstyrelsen 
under året låtit å sträckan Gröteborg—Yarberg utbyta do van
liga isolatorerna mot oljeisolatorer af ny, inom telegrafverket 
utarbetad modell, och har Telegrafstyrelsen för afsigt att, derest 
de nya isolatorerna visa sig fylla sitt ändamål, efter hand 
låta uppsätta sådana å flero ledningar längs vestkusten. 

Statens jernvägars stolplinie Sandträsk—Gollivare har 
genom telegrafverkets försorg blifvit ombygd, hvarefter tele
grafverkets telegrafledning Luleå—Gellivare blifvit till den 
sålunda ombygda stolplinien öfverflyttad. 

Ombyggnad och förändring af telefonlinier och telefonnät. 
I samband med förut omnämnda ombyggnader och repa

rationer af telegraflinjer hafva motsvarando arbeten egt rum 
med telefonledningar i de fall, då dylika varit å telegrafstolp-
linien upplagda. 

Telefonlinierna Falköping- Sköfde och Selsjön—Näsåker 
hafva under året ombygts med impregnerade stolpar. 

Med oimpregnerade stolpar hafva blifvit ombygda följande 
linier: Näsåker—Forsnäset, Rätansbyn—Handsjön, Skene— 
Hyssna och Asarne—Vemdalen, hvarjemte telefonlinien Sven-
stavik—Hallen ombygts delvis med impregnerade och delvis 
med oimpregnerade stolpar. 

Reparation eller fotbesigtning har egt rum å följande 
liniesträckor: Amborsered—Malmön, Anundsjö—Skorped, Borgs
hammar—Tärna, Ekedalen—Sandhem, Glosa—Offerdal, Gra
ninge—Östergraninge, Grebbestad—Hafstensund, Grästorp— 
Tamstorp, Grästorp—Tun, Gällö—Tafnäs, Jordfallot—öxnered, 
Karlskrona—Kristianstad, Kragenäs—Resö,Kristianstad—Östers-
löf, Lekåsa-Essunga, Lindholmen— Närtuna, Lit—Föllinge, 
Lunde—Nordingrå, Malmö—Eslöf—Löberöd, Malmö—Sjöbo, 
Nälden—Östbacken, Näsåker—Junsele, Ramlösa—Landskrona, 
Skinnskatteberg—Baggå, Skog—Homö, Sköfde—Falköping, 
Slätte—Bleckåsen, Stockholm—Norrtelje, Stockholm—Rimbo, 
Stockholm—Sundbyberg, Stockholm—Södergarn, Stockholm— 
Upsala, Styrsö— Brännö, Tanums Hede—Ljungbytorp, Torse-
bro—Näsby, Tossene—Smögen, Varekil—Vråland, Vedum— 
Lekåsa, Ystad—Skurup, Åkersberg—Östanå, Öjebyn—Elfsbyn, 
Östad—Bullarbyn, Östavall—Öfverturingen och Östersund—Lit. 

Tjärning eller karbolinering af stolpar vid jordbandet har 
under året verkstälts å följande liniesträckor: Delsbo—Högtomt, 
Delsbo—Ängebo, Hosjö—Hedemora, Norberg—Ramnäs, Nor
berg—Vestanfors, Stockholm—Södertelje, Vexiö—Tingsryd och 
Wij by—Hybo. 

I sammanhang med ofvan omnämnda säkcrhetsstagning 
af telegrafiinier har flerstädes sådan stagning företagits jern-
väl å telcfonstolplinier, i de fall sådana å de anförda väg-
sträckorna förefunnits. 

Telegraflinierna Göteborg—Jordfallet och Lund—Kjeflinge 
hafva under året ombygts, den förra med impregnerade och 
den senare med oimpregnerade stolpar. 

Fotbesigtning eller reparation med insättande, der så er
fordrats, af nya stolpar har egt rum å följande liniesträckor: 
Bräcke—Helgum, Bräcke—Östersund, Degeberga—Tomelilla, 
Gammelstad—Boden, Gammelstad—Haparanda, Grebbestad— 
Fjellbacka, Hernösand—Örnsköldsvik, Jordfallet—Kil, Kalmar— 
Pataholm, Karlskrona— Gullberna, Karpalund—Tollarp, Kristian
stad—Abus, Laxå—Strömtorp, Malmö—Trelleborg, Piteå—Öjebyn, 
Saltskog—Mölnbo, Sköfde—Töreboda, Stenstorp—Tidaholm, 
Stjernhof—Mölnbo, Strömtorp—Charlottenberg, Sundsvall— 
Hernösand, Svedala—Trelleborg, Trelleborg—Skåre, Umeå— 
Nordmaling, Upsala—Enköping, Ystad—Skurup, Ange—Bräcke 
och Ange—östavall. 

Tjärning eller karbolinering af stolpar vid jordbandet har 
under året verkstälts å följande liniesträckor: Bollnäs—Ljusdal, 
Gefle—Ockelbo, Gefle—Storvik, Karlskrona—Kristianstad, Nor
berg—Krylbo, Ockelbo—Bollnäs, Saltskog—Strengnäs, Stock
holm—Södertelje och Vislanda—Svängsta. 

På derom af vederbörande jernvägsförvaltningar framstäld 
begäran har flyttning af telegrafverkets linier och ledningar 
under året företagits å följande bangårdar: Bergvik, Billes-
holms grufva, Bollnäs, Charlottenlund, Elfsjö, Elmhult, Eslöf, 
Flöda, Flädie, Forsen, Fridhem, Färlöf, Gammalstorp, Gärds 
Köpinge, Hagaström, Hofors, Holmsjö, Hyllstofta, Hästveda, 
Ignaberga, Jerna, Karpalund, Korsnäs, Kristianstad, Kågeröd, 
Ludvika, Länna, Moheda, Ockelbo, Partilled, Sandviken, Skep-
parslöf, Stjernhof, Stångby, Stäfvie, Svalöf, Söderhvidinge, 
Tomelilla, Vislanda, Ystad, Amot, Önnerup och Örtofta. 

Arbetet med den under år 1900 påbörjade säkerhetsstag-
ningen af telegrafverkets stolplinier längs statens och enskilda 
jernvägar har under år 1901 fortgått, och hafva, till förebyg
gande af olyckor och trafikhinder genom stolpars fallande öfver 
jernvägen, följande liniesträckor under året blifvit med sådan 
stagning försedda: Arlöf—Landskrona, Bollnäs—Ljusdal, Fa-



TELEFONLINIER OCH TELEFONNÄT. LINIEFEL. ANLÄGGNINGSARBETEN. 

Såsom obehöfliga och mindre användbara hafva under år 
1901 följande enkeltrådiga telefonledningar raserats: Hjerpen — 
Undersåker, Karlskrona—Lossebo, Krokom—Ås, Lekåsa—Vår-
gårda, Stockholm—Södertelje,Strengnäs—Mariefred och Örebro-
Motala. 

Sedan de båda befintliga tolefonledningarne Sköfde—Töre-
boda under året öfverflyttats från den gamla landsvägslinien 
till stolplinien längs jernvägen, har berörda landsvägslinie 
mellan sagda orter såsom obehöflig blifvit raserad. 

Tvänne telefonledningar Stockholm—Södertelje hafva å 
sträckan Nyboda tunnel—Södertelje, för vinnande af utrymme 
å stolplinien längs jernvägen, öfverflyttats från denna till be
fintlig landsvägslinie. 

Mellan Hudiksvall och Bergsjö samt mellan Umeå och 
Yännäs äro nya stolplinier under året uppförda, hvarefter de 
förut å jernvägens stolplinier upplagda ledningarne hafva hit 
öfverflyttats. 

Samtliga telegrafverkets ledningar mellan Sundsvall och 
Ange hafva öfverflyttats till den under år 1900 mellan dessa 
orter nyuppförda stolplinien. 

Följande telefonnät hafva under året undergått mera be
tydande reparationer och tillbyggnader : Borås, Enånger, Eslöf, 
Gnesta, Gustafs, Haparanda, Hernösand, Jönköping, Karlstad, 
Kolbäck, Korsnäs, Kungsgården, Köping, Munktorp, Oskars
hamn, Ramnäs, Sjöbo, Sköfde, St. Tuna, Storvik, Snndborn, 
Surahammar, Säter, Tenö, Tomelilla, Upsala, Vikmanshyttan, 
Virsbo, Örebro och Örnsköldsvik. 

Under året hafva såväl de förut befintliga underjordiska 
kabelnäten tillökats som ock nya sådana anlagts i Hernösand, 
Eskilstuna, Karlstad och Borås. 

Sammanlagda längden af för dubboltelefonering anordnade 
förbindelser utgjorde vid 1901 års slut 2,579-o km. 

Anordningar för samtidig telegrafering och telefonering voro 
vid årets slut vidtagna å följande telefonförbindelseledningar: 

n:r 201 Stockholm—Örebro, 
» 202 Göteborg—Örebro, 
» 205 Stockholm—Vesterås, 
» 208 Falun—Hedemora, 
» 220 Stockholm—Malmö, 
» 223 Stockholm—Norrköping, 
> 224 Stockholm—Nyköping, 
» 239 Stockholm—Norrtelje, 
» 260 Stockholm—Sundsvall, 
» 279 Malmö—Lund, 
» 328 Stockholm—Göteborg, 
T> 329 Stockholm—Linköping, 
» 410 Göteborg—Falköping, 
» 463 Gefle—Falun, 
» 467 Malmö—Landskrona, 
» 471 Norrköping—Katrineholm, 
» 538 Umeå—Lycksele, 
» 547 Vestervik—Gamleby, 
» 563 Venersborg—Vara, 
» 577 Norrköping—Linköping, 
f 604 Karlstad—Kristinehamn, 
» 679 Göteborg—Venorsborg, 
» 700 Göteborg—Karlstad, 
» 701 Karlstad—Arvika, 
» 848 Sköfde-Tidaholm, 

n:r 862 Åmål-Seffle, 
» 919 Sundsvall—Hernösand, 
» 938 Östhammar—Örogrund, 
» 977 Karlstad—Katrineberg, 
» -980 Kristianstad—Åhus, 
» 999 Göteborg—Nässjö, 
» 1000 Stockholm—Göteborg, 
»/l 396 Sollefteå—(Näsåker) 
»l 825 (Näsåker)—Junsele, 
» 1460 Nyköping—Oxelösund, 

l 549/ G ö t e b o r S - B o r å s , 

„._> Sköfde—Karlsborg, 

motsvarande 4,925-5 km. telegrafledning. 

Liniefel. 
Äfven under år 1901 hafva rubbningar i telegraf- och 

telefonkorrespondensen förorsakats af genom snöstormar och 
isbark m. m. uppkomna liniefel. 

Sålunda blefvo den 13 januari ett stort antal förbindelse
ledningar längs vestkusten, i södra och vestra Skåne samt i 
Blekinge och Vexiötrakten svårt ramponerade genom stark 
rimfrost, hvarjemte vid samma tillfälle näten i Malmö, Lands
krona, Helsingborg, Eslöf, Engelholm, Laholm, Klippan, Skurup, 
Tomelilla, Karlskrona, Vexiö och Alfvesta svårt skadades. 
Skadorna voro så omfattande, att reparationsarbetena trots 
stark forcering först den 9 februari voro afslutade. 

Genom stark snöstorm försattes den 14 november samt
liga ledningar mellan Halmstad och Falkenberg i obrukbart 
skick. Tåghinder försenade reparationsarbetet, som dock var 
afslutadt den 17 i samma månad. 

Den 14 december uppstod — likaledes genom snöstorm — 
afbrott i förbindelsen å följande liniesträckor i södra Skåne: 
Malmö—Trelleborg, Trelleborg—Skåre, Svedala—Trelleborg, 
Malmö—Tstad, Malmö—Veberöd, Ystad—Tornelilla ocb Tome
lilla—Simrishamn, h varvid jemväl näten i Simrishamn, Tome
lilla oeh Svedala ledo betydlig skada. Do uppkomna felen 
voro den 22 december i hufvudsak afhjelpta. 

Afbrott uppstod den 28 december å den gamla telegraf
kabeln till Gotland mellan Boda å Öland och Kronvall å Got
land, hvilket fel först under innevarande år kunnat afhjelpas. 

Anläggningsarbeten. 

Telegrafväsendet. 
Genom Eders Kongl. Maj-.ts nådiga bref den 4 oktober 

1901 har Telegrafstyrelsen bemyndigats att af telegrafverkets 
disponibla öfverskottsmedel från föregående år för nedan
stående anläggningar använda följande belopp: 
till inredning af telegrafstation i Hvetlanda jemto 

anordnande af en telegrafledning Nässjö— 
Hvetlanda kr. 2,550 

» en ny telegrafledning Karlshamn—Ronneby 
» » » » Göteborg—Uddevalla ...i )} 19400 
» » » » Mariestad—Moholm 
> » » » Sundsvall—Hernösand..., 

Transport kr. 21,950 

VIII 



ANLÄGGNINGSARBETEN. IX 

Transport kr. 21,950 
till inredning af telegrafstation i Kiruna jemte an

ordnande af en telegrafledning Gellivare—Ki
runa » 22,000 

» inköp af tomt för telegrafstationsbyggnad i Lud
vika .' » 2,537-50 

» utvidgning af centraltelefonstationen i Stock
holm »117,000 

» förstärkningsarbeten å vissa telegraf- och tele-
fonlinier » 49,930 

» inköp och impregnering af stolpar » 80,000 

Summa kr. 293,41750 

Samtliga ofvan nämnda arbeten hafva under året blifvit 
fullbordade eller påbörjade, liksom ock det medgifna stolp-
inköpet blifvit verkstäldt, hvaremot inköpet af tomt i Ludvika 
först i början af innevarande år kommit till stånd. 

Telegrafledningarne Sollefteå—Luleå och Bofors—Kristine
hamn, hvilka under år 1900 icke hunno fullbordas, hafva under 
år 1901 blifvit i sin helhet utförda. 

Den genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 21 sep
tember 1900 medgifna nedläggningen af telegrafkabel mellan 
Huddinge—Tumba, hvilken på grund af pågående dubbelspår
byggnad icke kunde under år 1900 verkställas, har af samma 
anledning icke heller under år 1901 kunnat komma till ut
förande. 

Telefonväsendet, 

Af telefonledningen Haparanda—Pajala, för hvars ut
förande Telegrafstyrelsen genom nådiga brefven den 27 maj 
1898 och 1 juni 1900 bemyndigats disponera derför af Riks
dagen anvisade belopp, har delen Svanstein—Pajala under året 
blifvit utförd, hvarigenom alltså hela förbindelsen Haparanda— 
Pajala nått sin fullbordan. 

De tvänne telefonledningar Malmö—Hildesborg, för hvilka 
1900 års riksdag beviljat erforderliga medel enligt ofvannämnda 
nådiga bref den 1 juni 1900, hafva jemväl blifvit under året 
fullbordade. 

För anläggning af nedanstående nya telefonledningar har 
1899 års riksdag anvisat på extra stat för åren 1900—1902 
ett belopp af 2,994,000 kronor, deraf för år 1901 ett belopp 
af 1,000,000 kr., nämligen: 

Stockholm—Luleå, 
» —Sundsvall, 
» —Söderhamn, 
» —Norberg, 
» —Testeras, 
» —Eskilstuna, 
» —Örebro, 
» —Norrköping, 
» —Nyköping, 

Luleå—Gellivare, 
Östersund—Storlien, 
Hudiksvall—S veg, 
Sundsvall—Ragnnda, 

» —norska gränsen, 

Örebro—Karlstad, 
» —Falun, 
» —Söderhamn, 
» —Nässjö, 
» —Göteborg, 

Karlstad— Fil ipstad—Mora, 
Mora—Bollnäs—Söderhamn, 
Norrköping—Örebro, 

» —Nässjö, 
» —Göteborg, 
» —Sköfde, 

Nässjö—Malmö, 
» —Vexiö—Karlshamn, 

Halmstad—Nässjö, 
» —Vexiö, 

Borås—Tarberg, 
Göteborg—Skara, 
Oskarshamn—Ystad och 
Linköping—Hultsfred. 

Af dessa hafva under året följande ledningar blifvit 
fullbordade: Stockholm—Söderhamn, Stockholm—Vesterås, 
Stockholm—Eskilstuna, Stockholm—Norrköping, Luleå—Gelli
vare, Östersund—Storlien, Örebro—Faluu, Örebro—Nässjö, 
Örebro—Göteborg, Norrköping—Nässjö, Nässjö—Halmstad, 
Borås—Varberg, af ledningen Oskarshamn—Ystad delen Karls
krona—Kristianstad samt af ledningen Nässjö—Vexiö—Karls
hamn återstående delen Vexiö—Karlshamn. 

Under året hafva följande dubbeltrådiga färbindelseled-
ningar blifvit utförda: 
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X ANLÄGGNINGSARBETEN. 

Genom nådiga brefven den 8 februari, 30 mars, 20 decem
ber och 31 maj 1901 bar Eders Kongl. Maj:t anbefalt Telegraf
styrelsen att för förbindelse med statens telefonnät låta upp
sätta telefonapparater uti länsstyrelsernas i Karlskrona, Gefle 
och Vexiö embetslokaler samt uti Chefens för Landtbruks-
styrelsens embetsruni i Stockholm. 

Af dessa hafVa förbindelserna i Karlskrona, Geflo och 
Stockholm under året utförts, hvaremot förbindelsen till läns
styrelsens i Vexiö embetslokal först under innevarande ar 
kommit till utförande. 



ANLÄGGNINGSARBETEN. 

Den genom Edors Kongl. Maj:ts nådiga brof den 26 april 
1901 till utförande anbefalda telefonledningen mellan signalsta
tionen i Helsingborg och dorvarande tolofonstation kommer 
att i samband med signalstationens öppnande under år 1902 
utföras. 

Genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 22 juni 1900 
har Telegrafstyrelsen erhållit befallning att snarast möjligt låta 
anordna en dubboltrådig telefonförbindelse från Känsö karan
tänsanstalt till telegrafverkets vexeltelefonstation å Brännö, 
Denna förbindelse har under år 1901 blifvit utförd, och har led
ningen på grund af skedda ändringar i telefonförbindelserna 
dragits öfver Styrsö vexeltelefonstation. 

Genom telegrafverkets försorg hafva följande nya telefon
nät blifvit anlagda, omfattande vid årets slut nedanstående antal 
apparater: 

(Namnet inom parentesen angifver den centralstation, under 
hvilken vexelstationen hör.) 

Under det gångna året hafva genom anläggning af nya 
abonnentledningar följande telefonnät utvidgat» med nedanstå
ende antal apparater: 

(Namnet inom parentesen angifver den centralstation, under 
hvilken vexelstationen hör.) 
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ANLÄGGNINGSARBETEN. XIII 



STATIONER. 

II. Stationer. 

Telegrafstationer. 

Statstelegrafstationer och rikstelefonstationer. 

På grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 7 sep
tember och 14 december 1900 samt 4 oktober 1901 hafva 
fullständiga telegrafstationer i Klippan, Hvetlanda och Kiruna 
under år 1901 blifvit inrättade. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådiga brefvet den 19 
maj 1899 anvisat ett belopp af 24,000 kr. för uppförande af 
ett stationshus i Nässjö, för hvilket ändamål lämplig tomt 
under år 1900 inköptes, har stationshuset i fråga under år 
1901 blifvit uppfördt, och har telegrafverkets såväl telegraf-
som telefonstation uti detsamma inflyttats. 

Genom nådiga brefvet den 4 oktober 1901 har Telegraf
styrelsen, såsom förut är nämndt, erhållit bemyndigande att 
för ett belopp af högst 2,537 kronor 50 öre inköpa en för 
uppförande af stationsbus afsedd tomt i Ludvika. 

Telegrafstationernas klassindelning. 

Vid 1901 års utgång voro stationerna efter tjenstgörings-
tidon indelade i klasser sålunda: 

Första Mässen, med oafbruten tjenstgöring dag och natt: 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall1), eller 4 stationer. 

Andra klassen, med hel dagstjenst: Arboga, Arvika, 
Askersund, Backe, Boden, Bofors, Bollnäs, Borås, Byske, Djurs
holm, Engelholm, Enköping, Eskilstuna, Eslöf, Falkenberg, 
Falköping, Falun, Filipstad, Gefte, Gellivare, Grebbestad, Halm
stad, Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hessleholm, Hudiks
vall, Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karls
krona, Karlstad, Katrineberg, Katrineholm, Klippan, Kolbäck, 
Kopparberg, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, 
Landskrona, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Lysekil, 
Mariestad, Marstrand, Mora, Motala, Nederkalix, Nora, Nor
berg, Nordmaling, Norrköping, Norrtelge, Nyköping, Nyland, 
Nässjö, Oskarshamn, Oxelösund, Piteå, Ramsele, Ronneby, 
Sala, Simrishamn, Skara, Skellefteå, Sköfde, Sollefteå, Ström
stad, Söderhamn, Södertelje, Sölvesborg, Trelleborg, Trollhättan, 
Uddevalla, Umeå, Upsala, Varberg, Varekil, Venersborg, Vester-
vik, Testeras, Vexiö, Vinga, Visby, Ystad, Åhus, Örebro, 
Örnsköldsvik och Östersund, eller tillhopa 95 stationer. 

Tredje klassen, med inskränkt dagstjenst: Arholma, Bergqvara, 
Bjästa, Borgholm2), Dalarö, Drottningholm, Eksjö, Finspong, 
Fjellbacka, Gamleby, Gunnebo, Hedemora, Hjo, Holmsund2), 
Hultsfred, Husum, Hvetlanda, Iggesund, Junsele, Kiruna, 
Landsort, Leksand, Lilla Edet, Lindesberg, Ljusdal, Ljusne, 
Lycksele, Mariefred, Mjölby, Munkedal, Mönsterås, Mörby-
långa, Kåneå, Saltsjöbaden2), Sandhamn, Seffle, Sikeå, Skönvik 
Slite, Smedjebacken, Smögen, Sofiero, Strengnäs, Stugsund2), 
Sunne, Surahammar, Svartvik, Sveg, Söderköping, Tullgarn, 
Törefors, Ullånger, Ulricehamn, Vadstena, Valdemarsvik, Vara, 
Vaxholms fästning, Vifstavarf, Åmål, Ange, öregrund och 
Östhammar, eller tillhopa 62 stationer. 

Till dessa sammanlagdt 161 telegrafstationer komma de 
i Stockholm särskildt inrättade tio filialstationer för allmän 
telegrafering, nämligen tre å Norrmalm, två å Östermalm, en 
å Södermalm, en å Kungsholmen, en i riksdagshuset, en å 
börsen och en i Grand Hôtel, samt tre filialstationer i Göte
borg, en vid Viktoriagatan, en vid Stigbergstorget och en vid 
Drottningtorget, eller tillhopa 13 filialtelegrafstationer. 

Dessutom eger fullständig telegramexpodition rum å riks
telefonstationerna Fiskebäckskil, Fien, Furusund, Gnesta, 
Karlsborg, Kinnekulle och Tidaholm. 

Telegramexpeditioner och telegraminlemningsställen. 

Vid 1901 års utgång funnos telegramexpeditioner inrättade 
å 493 vexelstationer samt hos 58 abonnenter jomte 79 tele
graminlemningsställen. 

1) Denna station stanges doclc i regel kl. 12 midnatt. 
2) Sommartiden hel dagstjenst. 
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STATIONER. 

Jernvägstelegrafstationer. 

Under året hafva, enligt till Styrelsen inkomna anmäl
ningar, för telegrafering inrättade jernvägsstationer blifvit satta 
i förbindelse med telegrafnätet: 
vid statens jernvägar 2 

» Gefle—Dala jernväg 1 
» Halmstad—Nässjö » 2 
» Lund—Bjerreds spårväg 2 
» Pålsboda—Örebro jernväg...-. 6 
» Skåne—Smålands » 1 
» Stockholm—Rimbo » 1 
» Södra Roslags kustbana 2 
» Sölvesborg—Olofström—Elmhults jernväg.. 10 
» Uddevalla—Lelångens » 1 
» Ystad—Brösarps » 5 
» Ystad—Skifarps » 3 
» östra Skånes » 4 

eller tillhopa 41 

Telefonstationer. 

Statstelefonstationer. 

Vid 1901 års utgång funnos statstelefonstationer af följande 
slag till nedanstående antal: 

a) stationer för ledningarnes vexling: 
153 centralstationer, deraf 

146 å orter med telegrafstation och 
7 å orter med endast telefonförbindelse; 

977 vexelstationer, sorterande under centralstationerna. 

b) samtalsstationer för allmänheten: 

å samtliga 153 centralstationer, 
» » 13 filialtelegrafstationer, 
» 645 vexelstationer samt 
hos 733 abonnenter. 

Enskilda telefonstationer. 

Enligt från de enskilda telefonbolagen lemnade uppgifter 
funnos vid 1901 års utgång enskilda central- och vexelstationer 
till ett antal af 233. 

Sammanfattning: 

Telegrafstationer: 

telegrafstationer, tillhörande verket 168 
filialtelegrufstationer » » 13 181 
jernvägstelegrafstationer, tillhörande staten... 345 

» s enskilda 
bolag 1,017 1,362 

privatstationer i Voxna och Schebo ._. 2 1^545 

Transport 1,545 

Transport 1,545 
Telegrafverkets telegramexpeditioner : 

å vexeltolefonstationer 493 
hos telefonabonnenter 58 
verkets telegraminlemningsställen 79 Q$Q 

Summa telegrafstationer, telegramexpeditioner och tele
graminlemningsställen 2,175 

Telefonstationer: 

a) stationer för ledningarnes vexling: 

statens centraltelefonstationer 153 
» vexeltelefonstationer 977 

enskilda telefonstationer 233 1363 

b) samtalsstationer för allmänheten: 

samtalsstationer å centralstationer 153 
» » filialtelegrafstationer 13 
» » vexelstationer 645 
» hos abonnenter 733 1544 

Stationernas underhåll. 

Telegrafstationerna. 

Stationerna i Halmstad, Kalmar, Norberg, Nässjö och 
Sköfde hafva under året blifvit flyttade till andra lokaler. 

Telegrafstationerna i Gcllivaro, Halmstad, Köping, Lands
krona och Sala hafva under året blifvit till sin inredning för
bättrade. 

Telefonstationerna. 

Eöljando stationer hafva under året flyttats till audra 
lokaler: 

Brösarp, Båstad, Ekolsund, Färlöf, Gammelstad, Hallviken, 
Hedsta, Hjerpen, Kalmar, Kristianstad, Landskrona, Ljungskile, 
Norberg, Norrköping (interurbanstationen), Nässjö, Ousby, Ripa, 
Rotebro, Ryd, Råbygård, Röstånga, Sevalla, Skjerplinge, Sparre-
holm, St. Hof, Strömsnäs bruk, Tibro, Toarp, Virsbo, Örebro 
och örsundsbro. 

I Bergqvara, Bergshamra, Broby, Degoberga, Elfkarleö, 
Enånger, Ealöf, Ealun, Grillby, Grästorp, Halmstad, Hessle-
holm, Hoby, Hudiksvall, Hvellinge. Häfverö, Jemshög, Järbo, 
Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Klippan, Klöfsjö, Korsholmen, 
Kristianstad, Landa, Lit, Malmö, Mörrum, Norrala, Norrby, 
Näsåker, Ornö, Ousby, Ramnäs, Ryd, Sala, Sandhamn, Simris
hamn, Skepparslöf, Skurup, Sköfde, Spöland, Stockholm, Ström
sund, Svenstavik, Svängsta, Söderhamn, Tappström, Trönö, 
Tynningö, Täby, Uplands Dalby, Uplands Tuna, Villands 
Vånga, Vinslöf, Tstad, Ahus, Årsunda, Åsele, Ösmo—Haga 

xv 



och Östhammar hafva nya vexelbord insatts, i de flesta fall 
pä grund af otillräckligt utrymme i fornt befintliga. 

Vexeltelefonstationerna i Limhamn och Russolbacka äro 
under året indragna. Abonnentledningar i Limhamn bafva 
framdragits i kabel direkt till centraltelefonstationen i Malmö, 
och abonnentförbindelserna i Russolbacka öfverflyttats till 
Hjerpås. 

III. Personal. 

Den ordinarie personalen utgjordes vid 1901 års utgång 
af 396 personer, deraf 14 tjenstgjorde i Styrelsen och 382 vid 
stationerna; den extra ordinarie personalen samt personer, an
vända såsom biträden och arbetare vid telegrafverket, ut
gjordes af omkring 3,900 och uppgick således hela antalet per
soner, som under 1901 sysselsattes vid telegrafverket, till 
omkring 4,300. 

Styrelsens ordinarie personal utgjordes af 1 generaldirektör 
och chef för telegrafverket, 2 byråchefer, 1 för trafikbyrån och 
1 för den administrativa byrån, 2 tjenstemän af andra löne
graden, nämligen 1 sekreterare och ombudsman och 1 öfver-
ingeniör, samt 9 tjenstemän af första lönegraden, nämligen å 
liniebyrån 1 förrådsförvaltare och 1 notarie, å administrativa 
byrån 1 kassör och bokhållare, 1 bokhållare, 1 statistiker och 
3 revisorer, samt å kansliet 1 registrator och aktuarie, eller 
tillsammans, såsom ofvan blifvit nämndt, 14 embets- och 
tjenstemän. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 21 de
cember 1900 behagat dels medgifva, att under år 1901 Styrel
sens tekniska byrå provisionelt fördelades i två byråer, linie
byrån och trafikbyrån, samt i sammanhang härmed anslå 
nödiga medel till arvode åt 6 extra tjenstemän och dels be
myndiga Styrelsen att hos sig under år 1901 anställa en 
adjungerad ledamot och såsom biträde åt denne 1 extra tjenste
män, bestod Styrelsens extra ordinarie personal med ofvan-
nämnde adjungerade ledamot och dennes biträde af 8 tjenste
män, deraf å liniebyrån 1 byråchef, likstäld med tredje gradens 
tjenstemän, å administrativa byrån 1 kamrerare och å linie
byrån 1 byråingeniör, likstälda med andra gradens tjenstemän, 
samt 4 tjenstemän af första graden, nämligen å trafikbyrån 1 
notarie och 1 aktuarie, å administrativa byrån 1 revisor och 
såsom biträde åt adjungerade ledamoten 1 notarie. 

Föreståndarebefattningen vid verkets undervisningsanstalt 
har uppehållits af en assistent vid Stockholms centralstation, 
tillika utexaminerad civilingeniör. 

Dessutom voro såsom biträden anstälda 15 amanuenser, 
10 andra extra biträden och 2 t. f. biträdande ingeniörer. 

Den ordinarie stationspersonalen utgjordes enligt stat af 4 
direktörer, 66 kommissarier, 102 assistenter och 210 tele-
gratister, eller tillsammans 382 personer, hvilka befattningar 
under året uppehöllos, 177 af manliga och 205 af qvinliga 
tjenstemän. 

Den extra ordinarie stationspersonalen utgjordes vid årets 
slut af 66 e. o. assistenter och 352 e. o. telegrafister, eller 
sammanräknadt 418 personer; af dessa hafva 205 innehaft 
telegrafförordnande hela året, 121 under minst tre månader, 
15 användts uteslutande för telefontjenstgöring, 43 icke inne
haft något förordnande vid verket samt de återstående i mån 
af behof anlitats för tillfällig tjenstgöring vid telegraf- eller 
telefonstation. 

Den ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen upp
gick alltså till ett antal af 800. 

Af den ordinarie personalen hafva under året 3 aflidit, 
samt efter erhållet afsked afgått 19, deraf 16 med åtnjutande 
af pension. 

Till ordinarie befattning hafva befordrats 38, hvaraf till 
kommissarier 14 (3 af första, 5 af andra och 6 af tredje 
klassen), till assistenter 11 och till telegrafister 13. 

Antalet telegrambärare och vaktmästare vid stationerna 
uppgick till sammanlagdt 316. 

För tjenstgöring vid vexelborden samt för tillsyn m. m. 
å telefonstationerna användes — förutom en del af ofvan-
nämnda telegrafpersonal — omkring 2,000 personer. 

Vid de sex liniedistrikten, som förestås hvart och ett af en 
distriktsingeniör, hafva varit anstälde 19 biträdande ingeniörer 
förutom erforderliga skrifbiträden. 

Vid liniearbetena samt vid arbeten inom telefonnäten 
sysselsattes under vintermånaderna omkring 780, under som
maren omkring 810 man. Vid hufvudverkstaden, som förestås 
af en ingeniör med erforderliga biträden, har arbetspersonalen 
under årets lopp utgjort högst 293 man. 

IV. Apparater, Förråd och 
Verkstad. 

Apparater. 

För befordring af telegrammer i riket hafva under året 
varit i bruk: 

Telegrafapparater. Telefonapparater. 

å statstelegrafstationerna 560 173 
å rikstelefonstationerna 7 
å vexelstationer i telegrafverkets nät 493 
å öfriga telegramexpeditioner och 

telegraminlemningsställen 137 
å jernvägstelegrafstationer 2,217 

Summa 2,777 810 

Antalet i telegrafverkets telefonnät uppsatta telefonappa
rater (utom vexelapparater) utgjorde 56,185, deri inberäknade 
ofvanstående telefonapparater. 

Antalet apparater, uppsatta inom de enskilda bolagens 
och föreningarnes nät, var omkring 31,600. 
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FÖRRÅD. VERKSTAD. XVII 

Hela antalet i bruk inom landet varande telefonapparater 
var således omkring 87,800. 

Vid statens telefonstationer voro vid årets slut i bruk 
1,702 vexelapparater för dubbeltrådiga ledningar med till
sammans 84,646 ledningsnummer. A staten tillhöriga stationer 
funnos dessutom vid årets slut 21 enkellednings vexelbord 
med 340 nummer. 

Antalet ledningsnummer i vexelapparaterna var vid årets 
början 68,192, hvadan alltså en ökning under året af 16,454 
ledningsnummer eller 24-13 procent egt rum. 

Förråd. 

I likhet med hvad förhållandet varit under de senare åren 
finnas, förutom hujvudförrådet i Stockholm, filialförråd inrättade 
vid distriktsbyråerna i Sundsvall, Gefle, Stockholm, Norrköping, 
Göteborg och Malmö. 

En ny förrådsbyggnad i Gefle, hvartill Eders Kongl. 
Maj:t genom nådigt bref den 25 november 1898 anvisat nödiga 
medel och hvilket "arbete under föregående år påbörjades, har 
under år 1901 blifvit fullbordad och för sitt ändamål tagen i 

Värdet af de vid 1901 års slut i hufvudförrådet befintliga 
inventarier redovisas sålunda: 

Debet: 
Behållning vid 1901 års början .. kr. 523,002-58 
Tillkommet under året » 2,642,308-83 g ^g5 311-41 

Kredit: 

Afgånget under året kr. 2,547,420-70 
Behållning till år 1902 » 617,890 71 3 1fiR 3 1 1 . 4 1 

Inköp af inventarier. 

För att visa i hvad mån inhemsk eller utländsk industri 
blifvit anlitad för anskaffandet af inköpta varor eller effekter 
meddelas här nedan en uppgift öfver några af de vigtigaste 
artiklarne och de för dem utgifna belopp i runda tal: 

Verkstad. 
Den snabba utveckling, hvari telegrafverkets verkstad 

synnerligast de fem senaste åren varit stadd, har gjort, att den 
verkstads- och förrådsbyggnad, som åren 1895—96 uppfördes 
och hvilken genom omändring af deri bofintliga magasins
lokaler redan efter kort tid uteslutande togs i anspråk för 
verkstadens behof, blifvit otillräcklig; särskilda i närheten 
varande verkstads- och magasinslokaler hafva måst förhyras 
mot rätt afsevärd kostnad. De verkstadslokaler, som genom 
dessa åtgärder provisoriskt förskaffats, hafva emellertid be
funnits trånga och mindre tidsenliga. För att fortfarande kunna 
i oförminskad omfattning i egna lämpliga lokaler drifva den 
igångsatta tillverkningen har derför tillbyggnad till förut varande 
verkstadshusen blifvit i hög grad af behofvet påkallad. 

För verkstadens behof nödigt träarbete för telefonapparat-
och vexelbordstillverkning m. m., hvilket under senare åren 
uppgått till ett värde af närmare ett hundra tusen kronor per år, 
har hittills inköpts från enskilda tillverkare. Då erfarenheten 
emellertid visat, att det öfver hufvud taget mött mycket stora 
svårigheter att erhålla af torrt, lämpligt virke nöjaktigt ut
förda snickeriarbeten samt fel å virket i berörda hänseende 
oftast icke yppa sig förr än en längre tid efter träarbetenas 
levererande, då mången gång montering dera verkstälts, så 
har på grund häraf behofvet af utrymme för egen snickeri
verkstad gjort sig allt mer och mer kännbart. 

För drifvandet af verkstadens tvenne gasmotorer har under 
senaste åren konsumerats gas från stadens gasverk för ett be
lopp af 12 à 14,000 kronor per år. Då denna utgiftspost så
ledes är för driften mycket tyngande och då detta efter in
rättandet af snickeriverkstad väl ännu mer måste blifva fallet, 
så har anskaffandet af eget s. k. Dowson-gasverk, hvarigenom 
gaskostnaden skulle kunna åtminstone till halfva nämnda bo-
lopp nedbringas, blifvit alltmera önskvärd. För utförandet af 
sådan anläggning har således' jemväl erfordrats tillökning af 
utrymmet. 

Telegrafstyrelsen har sedermera genom Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga bref den 5 juli 1901 bemyndigats att för ett 
belopp af 150,000 kronor inköpa den intill telegrafverkets 
verkstad belägna fastigheten n:r 5, 7, 8 och 9 qvart. Fiskaren 
mindre i Katarina församling samt att derstädes för ett belopp 
af högst 160,450 kronor låta uppföra för ofvannämnda ändamål 
lämpliga byggnader. 

Dessa byggnadsarbeten, hvari inbegripas äfven en del om-
ändringar å äldre verkstadshusen, hafva pågått sedan.nästlidne 
höst och skola vara afslutade före innevarande års utgång. 

Värdet af vid verkstaden under år 1901 utförda tillverk
ningar uppgick till kr. 941,247-54. Arbetarnes antal har under 
årets lopp varierat emellan 238 och 293. 

Af uppkommen nettovinst har under året inlevererats till 
telegrafverkets hufvudkassa kr. 200,000. 

En sammanräkning af verkstadens tillgångar efter nämnda 
inlcverering ställer sig sålunda: 

Värdet af inventarier kr. 187,354-98 
» » verkstadsinredningen (krafttrans

missioner, elektriska ledningar 
m. m.) » 74,383-68 

Transport kr. 261,738-66 
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Transport kr. 261,738-6 6 
Tärdet af rörelsekapital (tillverkningsmate

rial, pågående arbeten, kontanta 
tillgångar m. m.) » 655,561-34 

Summa kr. 917,300-00 

V. Trafik. 

Telegraftrafiken. 

Telegramvexling. 

Af tabellbilagan 3 inhemtas, att antalet taxerade tele-
grammer utgjort 2,579,437, deri inberäknade 328,437, som be
fordrats dels å direkt ledning Kristiania—Köpenhamn, dels å 
Stora nordiska telegrafsällskapets direkta linier, se Tab. 3 not 
2, samt tjenstetelegrammer och meteorologiska expeditioner 
234,393 eller sammanlagdt 2,813,830. 

A. Taxerade telegrammer. 

1. Inländska 1,293,912 
2. Utländska: 

a) terminal--, från Sverige till ut
landet 428,113 

till Sverige från ut
landet 484,541 nio654 

b) transit- 372,871 , oa- M . 
l,jas>,6̂ > 2,579,437 

B. AfgifUfria telegrammer och meteorologiska expeditioner. 

1. Tjenstetelegrammer och cirkulär: 
inländska och ntländska, afgångna 66,788 

» » » ankomna 103,628 170411 
2. Meteorologiska expeditioner: 

inländska och utländska 63,982 23430,9 

Summa befordrade telegrammer 2,813,830. 

Antalet ropetitioner eller sådana telegrammer, som icke 
kunna direkt befordras från inlemnings- till adresstationen, utan 
må sto af en eller flera mellanliggande stationer till repetition 
upptagas, har utgjort 2,699,103. 

Bland do taxerade telegrammerna hafva förekommit: 

Inländska. Utländska. Samma. 
Afsända, Ankomna, Summa. In- och ut

ländska. 
lokala 83,400 83,400 
jernvägs- (befordrade sara-
fäldt med både stats-och 
jernvägstelegraf) 156,126 6,668 7,029 13,697 169,823. 

Af de utländska presstelegrammerna hafva 609 utvexlats 
med Norge och 419 med Danmark. 

De utländska telegrammerna fördelning på särskilda 
länder. 

Tabellbilagan 4 innehåller en öfversigt af Sveriges taxe
ring underkastade telegramvexling med Norge och utlandet 
under år 1901 sålunda, att för hvarje station finnes angifvet, 
dels antalet derifrån till utlandet afsända telegrammer, med 
fördelning af dessa på särskilda adressländer eller grupper 
af adressländer, dels summan af de till stationen från ut
landet i dess helhet ankomna telegrammer." Denna terminal-
korrespondens utvisas, med något fullständigare fördelning 
på de skilda länderna, af följande siffror: 

Af hela antalet mellan Sverige och utlandet direkt vex-
lade, taxerade telegrammer belöpte på: 
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Tyskland 27s , Storbritannien 26s , Danmark 125, Norgo 
l l ' i , Frankrike 5-o, Finland 4-4, öfriga Ryssland 3-2, Noder-
länderna 3-0, Belgien 1-6, öfriga europeiska länder 3-4 samt 
utomeuropeiska länder 1-8 procent. 

Medelantalet ord i utländska telegrammer. 

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

Från Sverige. Till Sverige. 

Norge ') 12-4 .13-0 
Belgien .: 12-6 12-2 
Danmark'), vanliga, 15-7 15-7 

» ,sunds 12 i 13-2 
Frankrike 13-2 12-5 
Italien H o 9-7 
Nederländerna l l - i ll-o 
Portugal 12-0 9-5 
Ryssland, Finland 12-7 11-9 
Öfriga europeiska Ryssland och Kaukasus 11-8 10-9 
Schweiz 12-5 11-4 
Spanien 10-9 10-2 
Storbritannien 11-8 10-9 
Turkiet 12-8 11-7 
Tyskland 11-7 11-9 
Österrike-Ungern 128 12-5 
Andra europeiska länder 12-4 10-3 

I medeltal: 

Samtliga europeiska länder (med undan^ 
tag af presstelegrammer) 12-4 12i 

Utomeuropeiska länder 8-3 6-9 

Medelordantalet år 1900: 

Samtliga europeiska länder (med undan
tag af presstelegrammer) 12-3 12o 

Utomeuropeiska länder 7-9 6-7 

Telegramvexlingen under årets särskilda månader. 

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

Jemförelse med år 1900. 

Jemföres hela det ofvan uppgifna antalet under år 1901 
befordrade, taxerade telegrammer, eller 2,579,437 med niot-

') Beträffande Norge och Danmark äro Tid beräkning af medelantalet ord 
pfesstelegrammerna icke medtagna, rare sig med hänsyn till de bägge länderna 
hrart för sig eller till den europeiska korrespondensen i sin helhet. Medel 
antalet ord i dessa telegrammer har utgjort: i do afsända till Norge 68'7 och 
till Danmark 124s samt i de från dessa länder ankomna 101X resp. 95"î. 

svarande antal år 1900, hvilket utgjorde 2,506,319, visar sig 
år 1901 en ökning af 73,118 telegrammer eller med 2-9 
procent. 

Om åter de båda åren jemföras mod hänsyn till do sär
skilda slagen af taxerad telegramvexling, den inländska, den 
utländska terminala — der antingen afgångs- eller ankomst-
stationen är svensk — och den utländska transiterande, framgå 
följande sifferförhållanden : 

Qvarliggande telegrammer. 

Af samtliga ankomna in- och utländska telegrammer hafva 
i följd af otydlig adress 7,286 eller något öfvor 04o procent 
icke kunnat tillställas adressaterne, hvadan dessa telegrammer 
förblifvit å stationerna qvarliggande för att efter förloppet af 
den i telegrafreglementet bestämda tid förstöras. 

Telegrammer under åren 1892—1901. 

Förhållandet med hänseendo till de befordrado, taxering 
underkastade telegrammernas antal under ofvannämnda tioårs
period har varit följande: 
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Felaktig expedition. 

Framställningar att i anledning af felaktig expedition åter-
bekomma erlagda portoafgifter hafva dels af inländska, dels 
af utländska -korrespondenter under år 1901 blifvit gjorda i 
afseend.e å 144 telegrammer. Af anstälda undersökningar 
härom har framgått, att af dessa telegrammer 54 expedierats 
felaktigt inom riket och 52 i utlandet, samt att i 38 fall fram
ställningarna varit obefogade. De telegrammer, för hvilka be
fogade framställningar om felaktig expedition blifvit gjorda, 
utgöra sålunda omkring O'oo4 procent af hela telegramantalet. 

Telegramtrafik, som icke berört statstelegrafledningen. 

Antalet betalda telegrammer, som uteslutande passerat jern-
vägarnes telegrafledningar, uppgick under år 1901 till 148,955. 

Hela antalet betalda telegrammer 

år 1901 utgjorde således 2,355,521, hvartill komma de 372,871 
telegrammer, hvilka via Sverige utvexlats mellan främmande 
länder. 

Telefontrafiken. 

Såsom tabellbilagan 6 utvisar, uppgingo de medelst telefon 
befordrade samtal ooh telegrammer vid telegrafverkets stationer 
till nedannämnda antal: 
Telefonsamtal: mot abonnementsafgift 149,446,900 

» särskild samtals-
afgift (perioder) 4,872,840 154319^40. 

Med telefon upptagna afgångna tele
grammer 438,447 

Aftelefonerade ankomna telegrammer 300,106 738 553 

Summa 155,058,293. 
Ilsamtalen hafva utgjort 297,695. 

Vid jemförelse med föregående år visar sig ökningen utgöra för 
telefonsamtal mot abonnementsafgift 13'9 procent, för telefonsamtal 
mot särskild samtalsafgift 19-2 procent och för telefonerade tele
grammer 7-7 procent. Telefontrafiken i sin helhet har under året 
ökats med 14'0 procent. Fördelas hela antalet samtal på abonnenter, 
komina omkring 2,765 samtal på hvarje abonnent mot 2,603 under 
nästföregående år. Freqvensen är dock mycket olika på olika platser, 
bvilket i första rummet torde bero på olika förhållanden mellan 
antalet affärstelefoner och antalet bostadstelefoner i de olika sam
hällena, då antalet affärsmeddelanden per telefon öfverstiger antalet 
samtal af rent enskild natur. 

1 nedanstående tabell äro de flesta af centraltelefonstatio
nerna med underlydande vexelstationer ordnade efter antalet 
samtal per apparat under år 1901. 
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Tabell öfver telefonsamtal och med telefon befordrade 
telegrammer. 

Samtrafik. 

Antalet samtal, som under år 1901 utvexlades mellan riks-
toléfonabonnenter i Stockholm och abonnenter i Stockholms 
allmänna telefonbolag och i Bellbolaget, för hvilka sanitrafiks-
afgift erlades, uppgick till 925,570. 

VI. Ekonomi. 

Telegrafväsendet. 

Inkomster: 
1) portomedel: 

a) uppburne inom riket 1,995,496-43 
b) enligt afräkningar: 

med norska telegrafverkot 55,281-50 
danska » 83,523-08 

» ryska » 845-93 
> tyska » 34,236-50 
» stora nordiska telegraf

sällskapet .406,648-2 4 58(^535-25 

S-gr 2^576\Ö31 -68. 

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

a) för telegrammers vidarebefordring inom 
landet med jernvägstelegraf, gång- eller 
ilbud m. m 23,126-57 

b) enligt afräkningar: 
med norska telegraf

verket 12,590-08 
» danska » 33,257-83 
» ryska » 727-8 0 
» tyska » 71,336-85 
» stora nordiska 

telegrafsällskapet : 
andel i Sveriges ter
minal- och transit-
porto 179,161-21 

för befor
dring å 
främmande 
telegraf-
l i n i e r jt07,049-65 5 8 6 210-86 7 f t4 1 2o. .„ 

! iOi.ldö 42 727^249-99, 
så uppgår Sveriges behållna portoinkomst för 

året till 1,848,781-69 
2) registrering af telegramadresser 26,677-50 
3) Kongl. Kammarrättens revisionsafdelnings an

märkningsmedel 7-50 
4) anmärkningsmedel 277-82 
5) särskilda bidrag till underhållet för år 1900 

af vissa mindre telegrafstationer 4,540-82 
6) hyresbidrag för åtskilliga stationslokaler 6,705-o o 
7) försålda effekter 1,118-38 
8) ersättning för begagnande af telegrafverkets 

stolpar 2,432oo 
9) telegrafverkets fastighet i Dalarö 96-57 

10) d:o d:o i Haparanda 225-74 
11) d:o d:o i Malmö 79-07 
12) d:o d:o i Varekil 142-00 
13) räntemedel 196-84 

S:gr inkomster 1,891,280-93. 
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14) resterande anslag till nya telegraflcdningar 
Ockelbo—Sala, Sollefteå—Luleå och Jörn— 
Glommersträsk 16,730-83 

Summa kronor 1,908,011-7 6. 

Utgifter: 

1) aflöning till den ordinarie personalen vid Styrelsen och 
stationerna — ålderstillägg, byresersättning och öfriga 
särskilda lönetillägg inberäknade — äfvensom arvoden 
till de hos Styrelsen anstälde ingeniörer, extra biträ
den m. fl 719,124-31 

2) arvoden för extra biträden och vikariat vid 
stationerna: 
i följd af semester för ordinarie 

tjenstemän 20,588oi 
i öfiigt . J^23 jv46 1 8 4 > 8 2 4 . 4 7 

3) telegrambäring och uppassning 146,635-8 5 
4) arvoden för kontroll öfver den utländska tele-

gramvexlingen 3,000-oo 
5) telegrafverkets undervisningsanstalt 11,810-51 
6) pensionsväsendet: 

a) pensioner och understöd, enligt särskilda 
kongl. bref. 3,492-60 

b) bidrag till pensionsinrättningen 92,439-o 8 
c) » » enke-ochpupillkassan 5,000-o o 
d) fyllnadspensioner 40,003-76 140 935-34 

7) telegrafliniernas öfvervakande, besigtning och 
underhåll 167,905-26 

8) resekostnads- och traktamentsersättningar 10,332-58 
9) inköp af telegrafinventarier 3,121-04 

10) telegrafinventariers underhåll 10,794-31 
11) böcker, kartor, tryckningskostnad, blanketter, 

kuverter, papporsremsor m. m 47,347-26 
12) skrifmaterialier 9,961-42 
13) batteriförnödenheter 1,945-60 
14) hyror 27,787-44 
15) bränsle 20,089-23 
16) lyshållning 21,514-68 
17) postporto 14,744-56 
18) frakt- och transportkostnad 4,218-88 
19) diverse utgifter 18,070-22 
20) kostnad för en teknisk cirkulärbilaga 67-46 
21) understöd under sjukdom åt arbetare vid tele

grafverket 646-60 
22) underhåll af telegrafverkets byggnader 3,898-02 
23) Sveriges bidrag till underhållet af interna-

tionela telegrafbyrån i Bern 1,217-16 
24) anmärkningsprovision 80-57 

S:gr utgifter 1,570,072-72 
25) nya telegrafledningar Ockelbo—Sala, Sollefteå 

—Luleå och Jörn—Glommersträsk 16,730-83 
26) öfverskott 321,208-21 

Summa kronor 1,908,011-76. 

Inkomst- och utgiftssummorna återfinnas i tabellbilagan 1. 
Jemföres nyssnämnda utgiftsbelopp, 1,570,072-72, med 

summan å de af Eders Kongl. Maj:t i nåder faststälda utgifts
stater för år 1901, 1,571,898 kronor, visar sig, att kostnaden 
för telegrafrörelsens drift och underhåll under ifrågavarande 
år understigit den beräknade med 1,825 kronor 28 öre, äfven
som att telegramportoinkomsten, kr. 1,848,781-69, öfverstigit 
den beräknade, 1,575,000 kronor, med icke mindre än 273,781 
kronor 69 öre. 

Under år 1900 utgjorde inkomsterna kr. 1,846,774-09 och 
utgifterna kr. 1,513,471-22 och således öfverskottet 333,302 
kronor 87 öre. ökningen i inkomster för år 1901 utgjorde 
kr. 44,506-84 och i utgifter kr. 56.601-50, hvadan öfverskottet 
minskats med skilnaden mellan dessa belopp, kr. 12,09466 
eller till kr. 321,208 21. 

Reserverade telegrafmedel. 

Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1900 upp
tager å sid. XXIII telegrafmedlens vid samma års slut befint
liga tillgång utöfver skuld till ett belopp af. kr. 727,504-18. 

Af dessa reserverade niedol hafva, med 
stöd af erhållna nådiga bemyndiganden, under 
året vid utförandet af följande arbeten användts: 
nya telegrafledningar Stockholm— 

Norrköping, Stockholm— 
Vesteräs, Göteborg—Borås 
och Bofors—Kristinehamn 4,052-72 

utvidgning af telefonstationen i 
Stockholm 34,508-60 

telegrafkabel mellan Huddinge— 
och Tumba 517-90 

kabelanläggningar inom telefon
näten i Stockholm, Norrköping, 
Gefle, Luleå och Hernösand... 30,500-o o 

ny telegrafledning mellan Stock
holm och Malmö 11,110-57 

anskaffning och impregnering af tele
grafstolpar 77,233-68 

nya telegrafledningar Stockholm— 
Sala och Ockelbo—Söderhamn 2,606-53 

nya telegrafledningar Ockelbo—Sala 
och Sollefteå—Luleå 5,242-27 

förstärkningsarbeten å linierna Göte
borg—Laxå, Strömtorp—Char-
lottenberg, Stockholm—Norr-
telje, Stockholm—TJpsala, Gefle 
— Ockelbo och Bollnäs—Ljusdal 27,494- a o 

nya telegrafledningar Karlshamn— 
Konneby, Göteborg—Uddevalla, 
Mariestad—Moholm och Sunds
vall—Hernösand 16,654-46 

inredning af telegrafstationen i 
Hvetlanda och ny telegrafled
ning Nässjö—Hvetlanda 2,077-90 

inredning af telegrafstationerna i 
Oxelösund, Boden och Klippan 344-28 

Transport 212,343-21 
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Transport 212,343-21 
inredning af telegrafstation i Kiruna 

och ny telegrafledning Gelli-
vare—Kiruna 20,755-33 

inköp af tomt m. m. för fastighet i 
Nässjö 9,079-54 k r - 242,178-08. 

Från år 1900 och föregående år återstode 
således öfverskottsmedel vid 1901 års slut kr. 485,326-10. 

Om till detta belopp lägges det ofvan upp-
gifna belopp, hvarmed under år 1901 telegraf
väsendets inkomster öfvorskjutit utgifterna för 
dess drift och underhåll eller kr. 321,208-21, 

så befinnes telegrafmedlens tillgång utöfver 
skuld vid 1901 års slut utgöra kr. 806,534-31. 

Af denna summa är emellertid ett belopp af omkring 
200,000 kronor bundet vid hufvudkassan och hos redogörare 
såsom erforderligt kassaförlag till bestridande af löpande ut
gifter. 

Till öfversigt af de ekonomiska resultaten af telegraf
verksamheten under de senaste 10 åren har här nedan upp
rättats en tabell, deruti äro sammanstälda dels inkomster och 
driftkostnader samt utgifter för pensionsväsendet, dessa sista 
undantagna från öfriga driftkostnader för att möjliggöra on jem-
förelse med telefonväsendet, der pensionering ännu icke ifråga-
kommer, dels skilnaden mellan inkomst och utgift, hvilken 
skilnad hufvudsakligen användts för telegrafverksamhetens 
vidare utvidgning och fulländning. 

Portoinkomst. 

Enligt tabellbilagan 3 titgör summan af debiterade porto-
och andra afgifter för 1901 års telegramvexling 2,576,031 kr. 
68 öre, deri inberäknadt ett belopp af 8,568 kr. 89 öre, ersätt
ning på grund af särskild öfverenskommelse för befordran af 
vissa sjöfarts- och väderlekstelegrammer m. ra. Från först
nämnda summa böra dock afräknas de belopp, som blifvit ut
betalda: dels för telegrammers vidarobefordring inom landet 
med jernvägstelegraf, post- samt gång- och ilbud ni. m., dels 
för telegrambefordring i utlandet, dels ock såsom Stora nordiska 
telegrafsällskapets andel i Sveriges terminal- och transitporto. 

Dessa belopp hafva sammanräknade uppgått till 727,249 kr. 
99 öre, så att återstoden 1,848,781 kr. 69 öre utgör telegraf
verkets behållna portoinkomst för året. 

Motsvarande inkomst år 1900 uppgick till 1,800,913 kr. 
50 öre, livadan en ökning för det sist förflutna året uppstått 
till ett belopp af 47,868 kr. 19 öre eller 2-7 procent. Be
traktas detta resultat med hänsyn till dels in- och dels ut
ländsk korrespondens, framgår, att inkomsten ökats af den 
förra med 17,012 kr. 49 öro eller 2o procent, samt af den 
senare mod 30,855 kr. 70 öre eller mod 32 procent. 

Jemföres den portoinkomst, som den inländska och den 
utländska telegrafkorrespondensen år 1901 hvar för sig till
fört telegrafverket, visar det sig, att för 1,293,912 inländska 
telegrammer influtit 859,638 kr. 20 öre eller i medeltal för 
telegram kr. 0-66 och för 1,285,525 utländska telegrammer 
980,574 kr. 60 öre eller i modeltal för telegram kr. 0-7 6, 
hvartill komma förenämnda 8,568 kr. 89 öro för sjöfartstele-
grammer m. m. 

Beträffande Sveriges utländska telegramvexling, fördelad 
i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, 
har medelportot por telegram för den förstnämnda, omfattande 
912,654 telegrammer mod en inkomst af 875,991 kr. 60 öro, 
uppgått till kr. 0-96 och för den sistnämnda 372,871 telegram
mer med en inkomst af 104,583 kr. till kr. 0-2 8. 

Hvad termioalkorrespondensen angår, har medelportot för 
telegrammer titt utlandet 428,113 med en inkomst af 624,584 
kr. 78 öre utgjort 1 kr. 46 öre och för telegrammer från ut
landet 484,541 med en inkomst af 251,406 kr. 82 öre uppgått 
till kr. 0-51. 

Portoinkomsten under åren 1892—1901: 

Telefonväsendet. 

Inkomster: 

1) fordran af telegrafmedlen vid 1900 års slut kr. 583,691-8 3 
2) af Riksdagen anvisade anslag » 1,100,000-o o 
3) från myndigheter, bolag eller enskilde 

influtna ersättningsbelopp för anlägg
ningsarbeten (ej ökande anläggnin
gens värde) » 219,374-52 

Transport kr. 1,903,066-35 



Transport kr. 1,903,066-35 
4) abonnementsafgifter » 2,907,74037 
5) betalda telefonsamtal » 1,470,001-19 
6) sanitrafiksafgifter » 93,203-73 
7) försålda effekter » 23,936-08 
8) anniärkningsmedel ... » 6,847-55 
9) hyresbidrag » 60-00 

10) räntemedel » 845-14 
11) diverse inkomster » 140oo 
12) kongl. kammarrättens revisionsafdelnings 

anmärkningsmedel » 7-50 
13) telegrafverkets verkstad » 202,523-14 
14) låneanslag från Riksgäldskontoret jemlikt 

1901 års riksdags beslut » 1,000,000-00 

Summa kr. 7,608,371-05. 

Utgifter: 

1) anläggningskostnader: 
ny telefonledning Stockholm— 

Göteborg 2,905-oi 
ny telefonledning Malmö— 

" Svinesund 40,079-36 
ny telefonledning Stockholm — 

Malmö 74,906-66 
af 1899 års riksdag beviljade 

anslag till vissa telefonled
ningar under året använde 880,183-93 

ny telefonledning Haparanda— 
Pajala 14,981-42 

ny telefonledning Malmö— 
Hildesborg 13,795-06 

ny telefonledning Brännö— 
"Känsö l,300oo 

påbyggnad af telegrafverkets 
fastighet i Stockholm n:o 2 
Skeppsbron 34,036-27 

ny fastighet i Nässjö 8,OOOoo 
ny förrådsbyggnad i Gefle 7,237-53 
inköp af fastigheterna under 

n:ris 5, 7, 8 och 9 i qvar-
teretFiskaren mindreåSöder-
malm m. m 136,712-98 

utgifter för Pariserutställningen 8,830 • o 9 
inköp af inventarier 31,750-33 
i öfrigt ...1,858,823-90^ q T 1 3 5 ^ . f i 3 

2) drift- och underhållskostnader: 
aflöning 921,765-09 
öfriga omkostnader 1,447,417-84 ^ r 2 369182-98 

3) samtrafiksafgifter » 68,160-75 
4) till Kongl. Statskontoret: 

amortering af lån 83,000-00 
ränta - 20,298-44 , mpm.4i 

Transport kr. 5,654,184-65 

Transport kr. 5,654,184-65 
5) till Riksgäldskontoret: 

amortering af lån 775,000-00 
r ä n t a .^jtöO^hTi , i)026,971-7i 

6) fordran af telegrafmedlen vid 1901 års slut » 928,214-69 

Summa kr. 7,608,371-05. 

Telefonväsendets skuld vid 1901 års slut utgjorde: 
till Kongl. Statskontoret 424,000-00 

» Riksgäldskon torot • - 6,537,500oo ^ QCfåi 500-o o 

Till öfversigt af de ekonomiska resultaten af telefonrörel
sen under de gångna åren alltifrån telefonväsendets början 
äro i efterföljande tabell sammanstälda dels inkomster och 
driftkostnader samt inbetalda räntemedel dels ock skilnaden 
mellan inkomst och utgift (öfverskott), använd till amortering 
å erhållna lånemedel samt till utvidgning af telefonnäten. 

Sedan telefonväsendets början har bruttoinkomsten upp
gått till 28,710,912 kronor, deraf 14,171,719 kronor åtgått så
som driftkostnad och 2,137,055 kronor utbetalts i ränta å er
hållna lånemedel; och har öfverskottet 12,402,138 kronor an-
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EKONOMISKA UPPGIFTER. KAPITAL. 

vändts dels till amortering af erhållna lånemedel med 4,718,500 
kronor dels ock till utvidgning af telefonnäten med 7,683,638 
kronor. 

Anläggningskostnader åren 1881—1801. 

Utgifter för statens telefonanläggningar samt inköp af 
enskilda telefonnät hafva från början af år 1881 till slutet af 
år 1901 uppgått till följande belopp: 

Öfversigt af telefonverksamheten under 
femårsperioden 1897—1901. 

VII. Kapital. 
Värdet af telegrafverkets egendom vid 1900 års slut, för-

deladt å 
fastigheter 789,069-12 
telegraflinier 2,104,764-94 
telefonlinier 7,179,724-63 
telefonnät 12,429,553-00 
inventarier 3,455,585-00 

eller tillsammans kr. 25,958,696-6 9, 
ofter afdrag af den kontanta skulden vid 

samma års slut » 261,947-15, 

utgjorde kr. 25,696,749-54. 

Om till värdet af förestående fastigheter m. m., kr. 25,958,696-69, 
lägges det värde, hvarmed under är 1901 
ökning skett å: 

fastigheter 195,066-32 
telegraflinier 168,089-94 
telefonlinjer 1,227,915-47 
telefonnät 1,667,890-00 
inventarier 262,328-00 

eller kr. 3,521,289T3, 

utgjorde värdet vid 1901 års slut, fördoladt å: 

fastigheter 984,135-44 
telegraflinier 2,272,854-88 
telefonlinier 8,407,640io 
telefonnät 14,097,443-00 
inventarier 3,717.913-oo 

tillsammans kr. 29,479,98642. 

Skulden enligt hufvudbokens kapitalkonto 
utgjorde vid årets slut . kr. 182,917-02, 
hvadan värdet af telegrafverkets egendom vid 
samma tid belöpte sig till kr. 29,297,0694 0. 

IV 
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XXVI REGLEMENTARISKA FÖRESKRIFTER. HANDLAGDA MÅL. TEKNISKA ANORDNINGAR. UNDERVISNINGSVÄSENDET. 

VIII. Reglementariska före-
skrifter m. m. 

Under året hafva Western Telegraph Company samt de 
under britiskt protektorat stående områdena i Ostafrika och 
Uganda anslutit sig till den internationela telegrafkonventionen 
i S:t Petersburg af den ,0/M juli 1875. 

IX. Hos Styrelsen handlagda mål. 

Af dessa 9,667 mål tillika med 343 från nästföregående år-
balanserade mål, eller tillhopa 10,010, blefvo inom 1901 års 
utgång 9,711 handlagda och afgjorda, så att de till 1902 
balanserade målens antal uppgick till 299. 

Af föregående årets 8,862 inkomna tillika med 335 balan
serade eller tillhopa 9,197 mål blefvo under det året 8,854 hand
lagda och afgjorda. 

X. Tekniska anordningar och under
sökningar m. m. 

De underaökningar, som inom Styrelsen under året utförts, 
hafva nästan uteslutande afsett profning af tråd, kablar och 
annan liniemateriel. Den för trådens undersökning särskildt 

konstruerade inspänningsapparaten har kompletterats och under
lättax i sitt nuvarande skick i hög grad uppmätningar af den 
elektriska ledningsförmågan hos trådarne. Bland andra under
sökningar är endast att nämna bestämningar af konstanterna 
för åtskilliga materialprofningsrummet tillhörande mätapparater 
såsom normalelement, kondensatorer, galvanometrar m. m. 

De erforderliga konstruktionerna till fullbordandet af den 
nya rikstelefoncentralen i Stockholm hafva under året ut
arbetats. Så har en ny öfverkoppling konstruerats med en 
blifvande kapacitet af 30,000 ledningar till vexelbord samt 
45,000 ingående ledningar. Vidare har, till anbringande å 
förutvarande kolåskledareplintar, en kombination af säkerhets
anordningar mot starkström anordnats. 

För beställningsledningar mellan lokal-, interurban- och 
landsledningsborden hafva elektromagnetiska blankare konstrue
rats äfvensom kombinerade omkastare för tal och signal. 

XI. Undervisningsväsendet. 

Under år 1901 hafva vid telegrafverkets undervisnings
anstalt varit anordnade två lärokurser, den ena på våren för 
manliga elevers utbildande till e. o. assistenter och den andra 
på hösten för qvinliga elevers utbildande till e. o. tele-
grafister. 

I vårkursen, som började den 7 januari och afslutades 
den 9 maj, deltogo 19 telegrafverkets elever, däraf 1 utexa
minerad från Chalmers tekniska läroanstalt och anstäld vid 
verkets liniedistrikt. I den vid kursens slut hållna examen 
godkändes samtliga dessa elever i alla vid kursen förekom
mande ämnen, och hafva sålunda under året till extra ordi
narie assistenter kunnat antagas 19 utexaminerade elever. 

I höstkursen, som fortgick från och med den 2 september 
till och med den 21 december, deltogo 32 telegrafverket till
hörande elever. Vid slutexamen godkändes samtliga dessa 
elever i samtliga i kursen förekommande ämnen, och hafva 
alltså till extra ordinarie telegrafister under året kunnat an
tagas 32 utexaminerade elever. 

Vid verkets undervisningsanstalt hafva under år 1901 
äfven anordnats prof i telegrammers mottagning med hörseln, 
och hafva dervid af de verkets tjenstemän och elever, som 
dertill anmält sig, 7 qvinliga förklarats kompetenta i berörda 
ämnen. 

Antalet af de i Styrelsens diarium för år 1901 intagna 
mål har varit 9,027, 
hvartill komma särskilda, till Styrelsens proto

koll gjorda hemställanden 640 og67 

Dessa ärenden hafva utgjorts af: 
Kongl. bref samt statsdepartementens skrifvelser 159 
Kongl. remisser 91 
skrifvelser från- embetsverk och andra myndig

heter 366 
skrifvelser från utländska telegrafförvaltningar 352 

» » telegrafstyrelsernas internatio-
nela byrå i Bern 163 

anmärkningsmål 227 
öfriga från Styrelsens särskilda afdelningar in

komna framställningar 852 
framställningar och redogörelser från stations-

föreståndare, distriktsingeniörer och telefon
inspektörer 6,572 

öfriga mål 885 9,557 



PENSIONSVÄSENDET. ÖFVERSIGT. 

XII. Pensionsväsendet. 
Af de från direktionen öfVer telegrafverkets pensionsin

rättning samt enke- och pupillkassa erhållna uppgifter rörande 
förhållandet vid 1901 års utgång tordo här få meddelas föl
jande: 

Antalet delegare utgjorde: i pensionsinrättningen 406 samt 
i enke- och pupillkassan 255 eller 4 flere i den förre och 8 
flere i den senare anstalten än vid slutet af år 1900. 

Antalet utgående pensioner utgjorde: i pensionsinrätt
ningen 110 samt i enke- och pupillkassan 63 eller 18 flere i 
den förre och 4 flere i den senare anstalten än under år 1900. 

Beloppet af utbetalda pensioner utgjorde 169,697 kronor 
från pensionsinrättningen samt 29,528 kronor från enke- och 
pupillkassan. Dessutom hafva till 94 tjenstemän under året 
utbetalts fyllnadspensioner af telegrafmedel till belopp af 40,003 
kronor 76 öre på sätt ofvan å sid. XXII blifvit nämndt. 

Pensionsinrättningens tillgångar uppgingo till 2,787,417 
kronor 52 öre samt enke- och pupillkassans till 720,305 kronor 
45 öre, hvilket utgör en tillökning från år 1900 af 90,110 

kronor 80 öre för den förra anstalten och 37,128 kronor 11 
öre för den senare. Dessutom egde pensionsinrättningen en 
fordran å den retroaktivsumma, som statsverket iklädt sig att 
amortera för den vid pensionsinrättningens början befintliga 
personal, till belopp af 330,156 kronor 12 öre. 

Öfversigt. 
Förutom de sex bilagor, till hvilka i texten förut hän

visats, följa ytterligare dels en bilaga n:o 7, innehållande öfver
sigt af telegrafväsendet i Europa och ett flertal utomeuropeiska 
länder — gällande öfversigten i regel år 1900, men i några 
fall en tidigare period, nämligen för de länder, rörande hvilka 
nyare uppgifter i förevarande afseende ej ingått — och dels 
en bilaga n:r 8, innehållande en öfversigt af telefonväsendet 
i de flesta af Europas stater jemte några utomeuropeiska län
der, hvilken senare öfversigt gäller år 1900. 

M. WENNMAN. 

Underdånigst 

På Telegrafstyrelsens vägnar: 

HERMAN RYDIN. AXEL RYDIN. 

Stockholm den 27 juni 1902. Ernst Carlberq. 
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Tab. 2. Telegramvexling och inkomster vid kontrollstationerna år 1901. 
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Tab. 6. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon vexlade telegrammer m. m. år 1901. 

19 



20 

Tab. 7. Statistisk öfversigt af telegrafväsendet 



i Europa och åtskilliga utom-europeiska länder. 

21 



22 
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