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

Jämlikt föreskriften i den för Telegrafstyrelsen gällande 
nådiga instruktion får Styrelsen härmed i underdånighet af
gifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1902 
och därvid under särskilda afdelningar redogöra för: 

I linjer 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 m. m., 

XI undervisningsväsendet och 
XII pensionsväsendet. 



VI TELEGRAF- OCH TELEFONNÄTENS OMFATTNING. 

I. Linjer och ledningar. 

Nätens omfattning. 

Statstelegrafnätet. 

Efter det telegrafnätet under år 1902 genom öfverflytt-
ning af telegrafledningar minskats med 23-0 km. linjer och 
kablar samt genom ny- och ombyggnader ökats med 453-0 
km. trådledningar, omfattade detsamma vid årets slut: 

i stolplinjer och kablar 9,566-0 km. 
i ledningar , 29,116-0 » 

Uti förestående summa af linjernas längd äro äfven in
begripna de linjer, å hvilka telegrafverkets ledningstrådar äro 
upplagda på vare sig statens eller enskilda järnvägar till
höriga stolpar. 

Statstelegrafnätet omfattar följande hufvudgrupper: 
linjen Stockholm—Gefle med utgreningar 185-o km. 

» Gefle—Sundsvall » » 695-o » 
» Sundsvall—Umeå » » 368-o » 
» Umeå—ryska gränsen » » 537-o » 
» Upsala—Mora » » 324"o » 
» Sundsvall—norska gränsen » » 481 s » 
» Bräcke—Kiruna—norska 

gränsen » » 1,001-o » 
» Stockholm—Elfkarleö » » 375-5 » 
» Stockholm—Testerås— 

Hallsberg » » 586-s » 
» Stockholm—Katrineholm— 

Hallsberg » » 757-o » 
» Hallsberg—Göteborg » » 461'o » 
» Katrineholm—Nässjö » » 333-5 » 
» Nässjö—Malmö » » 561-o » 
» Norrköping—Kalmar » » 632-o » 
» Kalmar—Malmö » » 608o » 
» Laxå—norska gränsen » » 474-o » 
t Falköping—Oskarshamn » » 220-5 » 
» Göteborg—Malmö » » 562-5 » 
» Göteborg—norska gränsen » » 403-o » 

Summa 9,566 o km. 

Af dessa linjer äro använda l,914-o km. uteslutande för 
telegrafledningar samt 7,652-o km. för både telegraf- och tele
fonledningar. 

Telografnätet var vid 1902 års slut sålunda fördeladt: 
Linjernas längd. Ledningarnas längd. 

Kilometer. Kilometer. 

utefter landsväg 2,530o 5,941-s 
» järnväg 6,642-s 22,396-5 

kabelledningar 3935 778o 
eller tillhopa 9,5«$-o 29,116o 

Vid 1901 års slut 9,589-0 28,663o 

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

Järnvägarnes telegrafnät. 

Enligt lämnade uppgifter omfattade statsbanornas och de 
enskilda järnvägarnes telegrafledningar vid 1902 års slut: 

i linjer, som icke voro gemensamma med 
telegrafverkets 7,486o km. 

i ledningar 23,014-o » 

Hela längden af landets telegrafnät 

utgjorde således vid årets slut: 
i linjer 17,052-o km. 
i ledningar 52,130-o » 
Vid 1901 års utgång voro respektive längder 16,214-0 och 51,006o km. 

Statstelefonnätet. 

Efter att under året hafva genom ny- och ombyggnader 
samt genom inköp ökats med 1,019-5 km. förbindelselinjer, 
8,176-o km. dubbeltrådiga förbindelseledningar, 4,020-5 km. 
dubbeltrådiga abonnentledningar och 474-i eukeltrådiga abon
nentledningar, men genom ombyggnader och gamla linjers 
rasering minskats med 109o km. enkeltrådiga förbindelseled
ningar, omfattade statstelefonnätet vid 1902 års utgång: 

i förbindelselinjer (häruti ej inräknade för telegraf- och 
telefonledningar gemensamma linjer): 

utefter landsväg 7,956-s km. 
» järnväg 5,537-3 » 

kabel 115-9 » 
Summa 13,609-s km. 

Enkeltrådiga. Dubbeltrådiga. Samma. 

i förbindelseledningar... l,437-o 59,857-o 61,294-o km. 
i abonnentledningar 4,558-s 63,746-3 68,305i » 

5,995-8 123,603-s 129,599-1 km. 

Antalet abonnentledningar utgjorde vid 1902 års slut 
49,720, däraf 1,476 enkeltrådiga och 48,244 dubbeltrådiga, och 
var således medellängden af hvarje abonnontledning omkring 
1-4 km. 

Tillväxten af linjer och ledningar under tioårsperioden 
1893—1902 synes af nedanstående tabell: 

') Däri inberäknade 23 stationer för allmänheten. 
2) » » 27 » » » 
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Enskilda telefonnät och ledningar. 
Enligt uppgifter från de enskilda telefonföreningarna och 

bolagen utgjorde vid 1902 års slut de enskilda ledningarnas 
sammanlagda längd omkring 58,000 km. 

Stolpar. 
Med impregnerade eller särskildt till skydd mot röta be

redda stolpar funnos vid 1902 års utgång telegraf- och tele
fonlinjer anlagda till en längd af 12,218o km. eller 52-7 procent 
af hela linjenätet; de öfriga 10,448-i km. eller 45-o procent 
voro uppförda med oimpregnerade stolpar.1) 

32,743 stolpar hafva under år 1902 för telegrafverkets räk
ning inköpts. 

27,463 stolpar hafva under året impregnerats, däraf med 
kopparvitriol: 

vid Bollnäs 2,398 st. 
» Bolmen 4,764 » 
» Köpmannabro 5,533 » 
» Rosshyttan 3,174 » 

med zinkvitriol: 
vid Korsträsk 3,163 » 
» Östavall 8,431 » 

Summa 27,463 st. 
Sammanlagda kostnaden för inköp, impregnering, karbo-

linering och tjärning af stolpar har under året uppgått till 
kr. 157,360-97. 

Ombyggnad och förändring af telegraflinjer. 
Med impregnerade stolpar hafva under året ombyggts 

telegraflinjerna Borås—Talavid, Fagerås—Sunnet Hellby— 
Valskog, Lysekil—Brodalen och Ramlösa—Mörarp samt 

med oimpregnerade stolpar linjen Ramsele—Ramsele soc
kengräns. 

Fotbesiktning eller reparation med insättande, där så er
fordrats, af nya stolpar har ägt rum å följande linjesträckor: 
Arlöf—Kjeflinge, Bogesund—Sandhamn, Borgholm—Rosenfors, 
Böda—Mörbylånga, Falköping-Ranten—Tenhult, Falun—Storå, 
Fogelsång—Åkers järnvägsstation, Fässberg—Vinga, Helsing
borg—Raus, Henriksdal—Jerla, Hisingen—Hålta, Hudiksvall 
—Svartvik, Hörby—Hör, Kil—Charlottenberg, Kil—Filipstad, 
Kil—Tösse, Landskrona—Hildesborg, Laxå—Falköping, Luleå 
—Håkansö, Läggesta—Kungs Ladugården, Malmö—Lamhult, 
Malmö—-Lund, Malmö—Ystad, Mellerud—Kil, Nässjö—Lam-
hult, Piteå—Jäfre, Sala—Krylbo, Sala—Tillberga, Saltskog— 
Gnesta, Saltskog—Södertelje, Stockholm—Rimbo, Stockholm— 
Saltsjöbaden, Stockholm—Tumba, Stora Rör—Linsänkan, Streng-
näs—Åkers järnvägsstation, Sundbyberg—Orresta, Söderhamn 
—Kilafors, Söderhamn—Stugsund, Tibro—Hjo, Trelleborg— 
Skåre, Umeå—Rickleå, Upsala—Gefle, Varberg—Helsingborg, 
Viet—Gullberna och Årup—Teckomatorp. 

Tjärning eller karbolinering af stolparna vid jordbandet 
har under året verkställts å följande linjesträckor: Borgholm 
—Rosenfors, Boda—Mörbylånga, Efveröd—Degeberga, Ervalla 
—Nora—Strömtorp, Falun—Stora, Hudiksvall—Svartvik, Malmö 
—Lamhult, Sala—Krylbo, Sala—Tillberga, Stjernhof—Hallsberg, 
Stora Rör—Linsänkan, Söderhamn—Kilafors, Söderhamn—Stug
sund, Upsala—Gefle, Ystad—Tomelilla och Örebro—Svarta. 

') Åteiitående 2"> procent af linjenatet ntgörea af kablar. 

På därom af vederbörande järnvägsförvaltningar fram
ställd begäran har flyttning af telegrafverkets linjer och led
ningar under året företagits å följande bangårdar: Alfvesta, 
Flen, Gåfvetorp, Hör, Katrineholm, Kilsmo, Klippan, Krokvik, 
Lund, Mosas, Nässjö, Ousby, Sjöholmen, Skepparslöf, Skurup, 
Tvååker, Vexiö, Vislanda, Vretstorp, Ystad, Örebro och Örtofta. 

Arbetet med den under år 1900 påbörjade säkerhetsstag-
ningen af telegrafverkets stolplinjer längs statens och enskilda 
järnvägar har jämväl under år 1902 fortgått, och hafva, till 
förebyggande af olyckor och trafikbindor genom stolpars fal
lande öfver järnvägen, följande linjesträckor under året blifvit 
med sådan stagning försedda: Falköping-Ranten—Tenhult, Hel
singborg—Raus, Hällnäs—Bastuträsk, Laxå—Falköping, Lin
köping—Lamhult, Malmö—Lamhult, Malmö—Ystad, Nyboda— 
Jerna, Söderhamn—Kilafors, Tomteboda—Bro, Varberg—Hol-
singborg, Vesterås—Valskog, Viet—Gullberna och Ystad— 
Tomelilla. 

En ny, med spänn- och säkerhetsstagning försedd stolp-
linje är under året uppförd längs järnvägen mellan Kalmar 
och Kåremo, och äro till densamma öfverflyttade samtliga led
ningar från den gamla landsvägslinjen mellan nämnda orter, 
hvilken senare linje därefter blifvit raserad. 

Likaledes har den gamla landsvägslinjen mellan Kristian
stad och Tomelilla under året raserats och ersatts med en ny 
spänn- och säkerhetsstagad linje längs järnvägen. 

Ombyggnad och förändring af telefonlinjer och telefonnät. 

I samband med förut omnämnda reparationer af telegraf
linjer hafva motsvarande arbeten utförts jämväl med telefon
ledningar i de fall, då dylika varit å telegrafstolplinjen upp
lagda. 

Telefonlinjerna Hällnäs—Lycksele och Öjebyn—Elfsbyn 
hafva under året ombyggts med oimpregnerade stolpar samt 
med impregnerado stolpar telefonlinjerna Flen—Malmköping— 
Sparreholm och Kumla—Torp. 

Reparation eller fotbesiktning har ägt rum å följande tele
fonlinjesträckor: Agneteberg—Seffle, Albano — Norrtelje, Al-
bäck—Forsby, Alinvik—Lidhem, Backe—Åsele, Brunflo— 
Åsarne, Brännan—Bastuträsk, Engsösund—Kärrbo, Enköping 
—Altuna, Enköping—Heby, Falköping—Gärdagården, Falun— 
Borlänge, Frötuna—Mollingeholm, Färlöf—Strö—öfvarp, Gefle 
—Årsunda, Hamrånge—Skog, Hedensberg—Sevalla, Helsing
borg—Kjeflinge, Hisingen—Kalfsund, Ishult—Kristdala, Jerla 
—Gustafsberg, Karpalund—Hörby, Kil—Charlottenberg, Kil— 
Strömtorp, Kjeflinge—Landskrona, Kristinehamn—Filipstad, 
Kårehogen—Dalskog, Kårsta—Ubby, Köping—Baggå, Liden— 
Fagervik, Lit—Strömsund, Ludvika—Sunnansjö, Malmö—Lund, 
Malmö—Ystad, Mysinge—Ottenby, Mönsterås—Fliseryd—Ber
ga, N. Vermdö—N. Ljusterö, Norrköping—Finspong, Norrtelje 
—Bergshamra, Nånö—Kulla, Nässjö—Lamhult, Ormgården— 
Åkersberg, Orrskog—Söderfors, Oskarshamn—Tuna, Ramsele 
—Strömsund, Ransta—Vagersta, Rälså—Löa, Röksta—Salsåker, 
Sala—Sätra brunn, Sala—Vester Fernebo, Saltskog—Gnesta, 
Sandsborg—Lenna, Schebo—Edebo, Sjöbo—Tomelilla, Skogstorp 
—Gillberga, Stenbo—Grangärdo, Stenungsund—Videsgärde, 
Stockholm—Bogesund, Stockholm—Norrtelje, Stockholm—Rim-
bo, Stockholm -Tumba, Sundsvall—Sillre,Söderharan—Kilafors, 
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Sörböle—Burträsk, Tierp—Månkarbo, Torstorp—Bodsjö, Täby 
—Löttinge, Tärna—Tärnaby, Ullånger—Salsåker, Vagnhärad 
—Trosa, Vagnhärad— Tullgarns allé, Varekil—Kårehogen, Åmot 
—Kola, Åsby—Eriksberg, Åsele—Vilhelmina och örbyhus— 
Dan nem ora—Vigelsbo. 

Tjärning eller karbolinering af stolparna vid jordbandet 
har under året verkställts å följande telefonlinjesträckor: Fel-
lingsbro—Vesslingby, Gillberga—Öja, Lamhult—Elmhult, My
singe—Ottenby, Norrala—Trönö, Skogstorp -Gillberga, Stjern-
hof—Hallsberg, Söderhamn—Enånger och Söderhamn—Kilafors. 

Säkerhetsstagning har utförts å följande telefonstolplinjer: 
Hurfva—Löberöd, Malmö—Ystad, Nyboda—Jerna och Söder
hamn—Kilafors. 

Såsom obehöfliga och mindre användbara hafva under år 
1902 följande enkeltrådiga telefonledningar raserats: Koppar
berg—Grängesberg, Visby—Klintehamn och Östersund—Lit 
(två ledningar). 

Landsvägslinjen mellan Mariesjö och Tibro har under 
året raserats, sedan å densamma förut upplagda ledningar öf-
verflyttat8 till en af impregnerade stolpar längs järnvägen 
nyuppförd stolplinje mellan nämnda orter. 

Efter ofvan omnämnd ombyggnad af telegraflinjen Lyse
kil—Brodalen hafva samtliga å telefonlinjen förut upplagda 
ledningar å denna sträcka öfverflyttats till telegrafstolplinjen, 
hvarefter telefonstolplinjen raserats. 

Följande telefonnät hafva under året undergått mera be-
tydando reparationer och tillbyggnader: Gefle, Härnäs, Hernö-
sand, Holmsveden, Höganäs, Jönköping, Landskrona, Linkö
ping, Lyckeby, Löberöd, Malmberget, Nettraby, Piteå, Sand
viken, Sölvesborg och Trelleborg. 

På grund af under året verkställd anläggning af elektriska 
spårvägar i Göteborg hafva omfattande förändringar af tele
fonnätet därstädes måst företagas, i det att luftledningsknippen 
flerstädes måst utbytas mot underjordskablar. 

Under året hafva såväl de fornt befintliga underjordiska 
kabelnäten tillökats som ock nya sådana anlagts i Nyköping 
och Sala. 

Sammanlagda längden af förbindelser anordnade för dub-
beltelefonering utgjorde vid 1902 års slut 2,527-o km. 

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

Linjefel. 

Äfven under år 1902 hafva rubbningar i telegraf- och 
telefonkorrespondensen förorsakats af genom snöstormar och 
isbark m. m. uppkomna fel å linjer och nät. 

Sålunda ramponerade den 1 januari en svår snöstorm 
telegraf- och telefonlinjerna i närheten af Helsingborg och 
Hessleholm samt på flere andra ställen i Skåne, hvarvid linje
sträckor på ända till 400 a 500 meters längd kullblåste. Ska
dan var åter aflijälpt den 4 januari. 

Den 15 i samma månad nedbrann vid eldsvåda i Åmål 
det hus, i hvilket telegrafverkets station var inrymd. För
utom en del inventarier förstördes de båda 76-trådiga kab
larna, i hvilka ledningarna närmast stationen voro samman
förda, äfvensom ett större antal blanka abonnentledningar. 
Växelbordet och telegrafbordet, hvilka räddades, inrymdes 
för tillfället i stadens rådhus, och den provisoriska stationen 
kunde åter öppnas för trafik den 17 januari. 

Genom snöstorm, som rasade don 13 och 14 september, 
blefvo linjesträckorna Polcirkeln—Gellivare, Murjek—Vuollerim 
och Piteå—Byske svårt skadade därigenom att ett stort antal 
träd kullblåste öfver stolplinjerna samt nedbröto stolpar och af-
sleto ledningar. De båda förstnämnda linjesträckorna voro åter 
klara för trafik den 15 och sträckan Piteå—Byske den 17 
september. 

Natten mellan den 16 och 17 oktober blefvo telegraf-och 
telefonledningarna till Nora äfvensom flortalet abonnentled-
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ningar inom Nora stad genom ett häftigt snöfall ramponerade. 
Skadan var inom en vecka åter afhjälpt. 

Den 30 oktober utbröt eldsvåda i ett trävarulager strax 
norr om ångfärjestationen i Helsingborg, hvarvid tre telegraf
stolpar nedbrunno och de därå upplagda ledningarna — däri
bland flora viktiga telegraf- och interurbana telefonledningar — 
nedrasade på en sträcka af 700 meter. Genom användande af 
fältkabol blefvo dock de viktigare ledningarna redan påföljando 
dag provisoriskt återställda. 

Natten mellan den 25 och 26 december uppstod genom 
en häftig storm ett stort antal betydande liujefel inom södra 
och västra delarne af Skåno och Halland. Härvid jrullblåste 
å sträckan Malmö—Arlöf 11 parstolpar å telefonlinjen samt 31 
telegrafstolpar, å linjesträckorna Arlöf—Ousby omkring 60, 
Arlöf—Helsingborg omkring 50 och Helsingborg—Varborg 
omkring 75 stolpar. Genom ett i drift varande fartygs ankare 
afslets vid samma tillfälle den 4-trådiga kabeln mellan Hildes-
borg och Hven, hvarförutom flerstädes inom telefonnäten i 
södra linjedistriktet stor förödelse uppstod. De uppkomna ska
dorna voro så omfattande, att manskap för deras afhjälpande 
måste anskaffas jämväl från andra linjedistrikt, och de vikti
gare ledningarna voro trots det mest forcerade arbete först 
den 31 december provisoriskt återställda. 

Ett häftigt snöfall åstadkom den 29 december stor skada å 
telefonnätet i Borås äfvensom mindre skada i Göteborg och 
å förbindelseledningarna i nämnda städers närhet. I Borås 
blefvo omkring 200 abonnontledningar obrukbara, och skadan 
var först den 12 januari 1903 fullständigt afhjälpt. 

Anläggningsarbeten. 

Telegrafväsendet. 
Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 5 december 

1902 har Telegrafstyrelsen bemyndigats att af telegrafverkets 
odisponerade öfverskottsmedel från föregående år för nedan
stående anläggningar använda följande belopp: 
till uppläggande af nya telegrafledningar: 

Borås—Ulricehamn, 
Åmål—Seffle, 
Sköfde—Tidaholm, 
Luleå—Boden, 
Sundsvall—Östersund samt 
Umeå—Nordmaling 

22,050 

> ny stolplinje Uddevalla—Strömstad 25,000 
» inredning af telegrafstation i Krylbo 1,500 
» förstärkningsarbeten å vissa telegraf- och telefon

linjer 21,800 
» om- och tillbyggnad af tolefonnätet i Göteborg... 125,000 
» en telefonledning Kiruna—Riksgränsen 40,000 

samt till Sveriges dol i en telefonkabel Helsingborg-
Helsingör 35,000 

Summa kr. 270,350 

Af ofvannämnda arbeten hafva arbetena Borås—Ulrice
hamn, Åmål—Seffle, Sköfde—Tidaholm, Luleå—Boden, Sunds
vall—Östersund, Umeå—Nordmaling, Kiruna—Riksgränsen 
och Helsingborg—Helsingör under år 1902 blifvit fullbordade, 
hvarjämte förstärkning af linjer äfvensom till- och ombyggnad 

af nätet i Göteborg under året blifvit påbörjade. Det åter
stående af sist sagda arbeten samt arbetena Uddevalla—Ström
stad och inredning af telegrafstation i Krylbo äro afsedda att 
under år 1903 verkställas. 

Den genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 21 sep-
tombor 1900 medgifna nodläggningon af en telografkabel mellan 
Huddinge och Tumba, hvilken på grund af pågående dubbel
spårsanläggning icke kunnat under åren 1900 och 1901 verk
ställas, har af samma anledning icke heller under år 1902 
kunnat komma till utförande. 

Telefonväsendet. 

Såsom redan i samband med angifvandet af de utaf öfvor-
skottsmedel utförda telegrafanläggningar blifvit nämndt, har 
Telegrafstyrelsen genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 
5 december 1902 bemyndigats anlägga on dubbeltrådig telefon
ledning Kiruna—Riksgränsen äfvonsom en ny tolcfonkabel 
Helsingborg—Holsingör, och hafva dossa arbeten blifvit under 
året fullbordade, hvarjäinto uti samma nådiga bref omhandlade 
om- och tillbyggnad af telefonnätet i Göteborg blifvit under år 
1902 påbörjad. 

För anläggning af nodanstående nya telefonledningar har 
af 1899 års riksdag på extra stat för åren 1900—1902 an
visats ett belopp af 2,994,000 kronor, nämligen: 

Stockhol m—Lu leå, 
» —Sundsvall, 
» —Söderhamn, 
» —Norberg, 
» — Vesterås, 
» —Eskilstuna, 
» —Örebro, 
» —Norrköping, 
» —Nyköping, 

Luleå—Gcllivare, 
Östersund—Storlien, 
Hudiksvall—Sveg, 
Sundsvall—Ragunda, 

» —norska gränsen, 
Örebro—Karlstad, 

» —Falun, 
» —Söderhamn, 
» —Nässjö, 
» —Göteborg, 

Karlstad—Filipstad—Mora, 
Mora—Bollnäs—Söderhamn, 
Norrköpi ng—Örebro, 

» —Nässjö, 
» —Götoborg, 
» —Sköfde, 

Nässjö—Malmö, 
» —Yexiö—Karlshamn, 

Halmstad—Nässjö, 
» —Texiö, 

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

it 



X ANLÄGGNINGSARBETEN. 

Sedan Telegrafstyrelsen genom Eders Kungl. Maj:ts nå
diga bref den 14 juni 1901 och den 19 september 1902 be
myndigats att af ofvanstående anslagsmedel lyfta dels det för 
år 1902 beräknade beloppet, 1,194,000 kronor, och dels för
skottsvis det för år 1903 anslagna beloppet, 200,000 kronor, 
hafva under året följande af de anförda ledningarna blifvit 
utförda: 

Stockholm—Luleå, 
s> —Sundsvall, 

Hudiksvall—Sveg, 
Sundsvall—norska gränsen, 
Örebro—Söderhamn, 
Karlstad—Filipstad—Mora, 
Mora—Bollnäs—Söderhamn, 
Norrköping—Göteborg, 

» —Sköfde, 
Nässjö—Malmö och 
Linköping—Hultsfred samt af 

ledningen Stockholm—Nyköping delen Stockholm—Flen och af 
ledningen Oskarshamn—Ystad delarna Oskarshamn—Kalmar 
och Kristianstad—Ystad; och hafva härigenom, med undantag 
för delen Flen—Nyköping af ledningen Stockholm—Nyköping, 
samtliga ofvan anförda af Eders Kungl. Måj:t och 1899 års 
riksdag till utförande af anslagsmedel fastställda ledningar 
blifvit fullbordade. 

Under året hafva följande dubbeltrådiga förbindelseled
ningar blifvit utförda: 



ANLÄGGNINGSARBETEN. 
XI 

Genom nådigt bref don 7 mars 1902 har Eders Kungl. 
Maj:t anbefallt Telegrafstyrelsen att, under de i samma nådiga 
bref angifna förutsättningar, låta anordna en telefonförbindelse 
från Skags lotsplats till centraltelcfonstationon i Örnsköldsvik, 
och har denna förbindelse under året blifvit utförd. 

Jämlikt befallning i nådiga brefven den 22 augusti och 
21 november 1902 hafva under året nya rikstolefonförbindel-
ser blifvit anordnade: 

till Eders Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes ämbets-
lokaler i Visby samt 

» Landshöfdingens ämbetsrum i landsstatshuset i Luloå, 
hvarjämte de uti nådiga brefven den 9 maj och 31 oktober 
1902 anbefallda förändringar och utvidgningar af telefonför
bindelserna till länsstyrelsernas i Malmö och Nyköping äm-
betslokaler under året blifvit utförda. 

Under året hafva följande nya telefonnät tillkommit mod 
nedanstående antal apparater: 

(Namnet inom parentes angifver den centraltelcfonstation, 
under hvilken telefonnätet är förlagdt.) 



XII ANLÄGGNINGSARBETEN. 

Under det gångna året hafva telefonnäten vid nedanstående 
centralstationer med underlydande växelstationer utvidgats eller 
minskats med nedanstående antal apparater: 



II. Stationer. 

Telegrafstationer. 

Statstelegrafstationer och rikstelefonstationer. 

På grund af Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 26 
april 1901 har i Helsingborg en af staden anlagd och under
hållen signalstation, hvilken står under Kungl. Lotsstyrelsens 
öfverinseende, blifvit satt i förbindelse med telegrafverkets 
station på platsen. 

Jämlikt bemyndigande uti nådigt bref den 5 oktober 1894 
har telegrafstationen i Gunnebo indragits med utgången af år 
1902. 

Genom nådiga brefvet den 5 december 1902 har Eders 
Kungl. Maj:t bemyndigat Telegrafstyrelsen att vid lämplig tid
punkt inrätta en telegrafstation i Krylbo, och har Telegraf
styrelsen för afsikt att under år 1903 låta anordna stationen 
i fråga. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom' nådiga brefvet den 2 
maj 1902 bemyndigat Telegrafstyrelsen att för uppförande af 
ett stationshus i Katrineholm använda ett belopp af högst 
24,000 kronor, har stationshuset i fråga under året blifvit upp
fördt å af Järnvägsstyrelsen förhyrd tomt, och har telegraf
verkets såväl telegraf- som telefonstation uti detsamma in
flyttats. 

Direkt telegrafförbindelse är under året anordnad mellan 
statstelegrafstationen i Klippan och därvarande järnvägsstation. 

Telegrafstationernas klassindelning. 

Vid 1902 års utgång voro stationerna efter tjänstgörings
tiden indelade i klasser sålunda: 

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

Andra klassen, med, hel dagstjänst: Arboga, Arvika, 
Askersund, Backe, Boden, Bofors, Bollnäs, Borås, Byske, Djurs
holm, Eksjö, Engelholm, Enköping, Eskilstuna, Eslöf, Falken
berg, Falköping, Falun, Filipstad, Gefle, Gellivare, Grebbestad, 
Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hessleholm, 
Hudiksvall, Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, 
Karlskrona, Karlstad, Katrineberg, Katrineholm, Klippan, Kol
bäck, Kopparberg, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, 
Landskrona, Lidköping, Linköping, Luleå, Lund, Lysekil, 
Mariestad, Marstrand, Mora, Motala, Nederkalix, Nora, Nor
berg, Nordmaling, Norrköping, Norrteljo, Nyköping, Nyland, 
Nässjö, Oskarshamn, Oxelösund, Piteå, Barnsele, Ronneby, 
Sala, Simrishamn, Skara, Skellefteå, Sköfde, Sollefteå, Ström
stad, Söderhamn, Södertelje, Sölvesborg, Trelleborg, Trollhättan, 

') Denna station atänges dock i regel kl. 12 midnatt. 
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Uddevalla, Umeå, Upsala, Varberg, Varokil, Venersborg, Vester-
vik, Vestorås, Vexiö, Vinga, Visby, Ystad, Åhus, Örebro, 
Örnsköldsvik och östorsund, eller tillhopa 96 stationer. 

Tredje Mässen, med inskränkt dagstjänst: Arholma, Berg-
qvara, Bjästa, Borgholm1), Dalarö, Drottningholm, Finspong, 
Fjellbacka, Gamleby, Gunnebo, Hodemora, Hjo, Holmsund1), 
Hultsfred, Husnm, Hvetlanda, Iggesund, Junselo, Kiruna, 
Landsort, Leksand, Lilla Edet, Lindesberg, Ljusdal, Ljusne, 
Lycksele, Mariefred, Mjölby, Munkedal, Mönsterås, Mörby-
långa, Råneå, Saltsjöbaden'), Sandhamn, Seffle, Sikoå, Skönvik, 
Slite, Smedjebacken, Smögen, Sofiero, Strongnäs, Stugsund1), 
Sunne, Surahammar, Svartvik, Sveg, Söderköping, Tullgarn, 
Törefors, Ullånger, Ulricehamn, Vadstena, Valdemarsvik, Vara, 
Vaxholms fästning, Vifstavarf, Åmål, Ange, Öregrund och 
Östhammar, eller tillhopa 61 stationer. 

Till dessa sammanlagdt 161 telegrafstationer komma de 
i Stockholm särskildt inrättade tio filialstationer för allmän 
telegrafenng, nämligen tro å Norrmalm, två å Östermalm, en 
a Södermalm, en å Kungsholmen, en i riksdagshuset, en å 
börsen och en i Grand Hotel, samt tro filialstationer i Göto
borg, en vid Viktoriagatan, en vid Stigbergstorgot ooh en vid 
Drottningtorget, eller tillhopa 13 filialtelegrafstationer. 

Dessutom ägor fullständig tolegramexpedition rum å riks
telefonstationerna Fiskebäckskil, Flen, Furusund, Gnesta, 
Karlsborg, Kinnekulle och Tidaholm. 

Telegramexpeditioner och telegraminlämningsställen. 

Vid 1902 års utgång funnos telegramoxpeditioner inrättade 
å 491 växelstationer samt hos 64 abonnenter jämte 82 tele
graminlämningsställen . 

Järnvägstelegrafstationer. 

Under året hafva, enligt till Styrelsen inkomna anmäl
ningar, för tolegrafering inrättade järnvägsstationer blifvit satta 
i förbindelse med telegrafnätot: 

vid statens järnvägar 19 
» Borås—Alfvesta järnväg 21 
» Gotlands » 1 
» Gärsnäs—S:t Olofs » 1 
» Halmstad—Nässjö » 1 
» Karlshamn—Vislanda » 1 
» Klafreström—Åsbeda » 3 
» Nybro—Säfsjöströms » 1 
» Slite—Roma » 3 
» Stockholm—Nynäs » 10 
» Stockholm—Vesterås—Bergslagens » 1 
» Östra Centralbanan 15 

eller tillhopa 11 

En järnvägsstation med telegramexpedition har under året 
indragits. 

1) Sommartidon hel dagatjänst. 
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Telefonstationer. 

Statstelefonstationer. 

Vid 1902 års utgång funnos statstelefonstationer af följande 
slag till nedanstående antal: 

a) stationer för ledningarnas växling; 
151 centralstationer, däraf 

144 å orter ined telegrafstation och 
7 a orter med endast telefonförbindelse; 

1,040 växelstationer, sorterande under centralstationerna. 

b) samtalsstationer för allmänheten: 
å samtliga 151 centralstationer, 
> » 13 filialtelegrafstationer, 
» 735 växolstationer samt 
hos 787 abonnenter. 

Enskilda telefonstationer. 

Enligt från de enskilda telefonbolagen lämnade uppgifter 
funnos vid 1902 års utgång enskilda central- och växelstationer 
till ett antal af 230. 

Sammanfattning: 

Telegrafstationer: 

telegrafstationer, tillhörande verket 168 
filialtelegrafstationer » » 13 181 

järnvägstelegrafstationer, tillhörande staten... 364 
» > enskilda 

bolag 1,074 1,438 1 6 1 9 

Telegrafverkets telegramexpeditioner: 
å växeltclefonstationer 491 
hos telefonabonnenter 64 
verkets telegraminlämningsställen 82 nnn 

Summa telegrafstationer, telegramexpeditioner och tele
graminlämningsställen 2,256 

Telefonstationer: 

a) stationer för ledningarnes växling: 
statens centraltelefonstationer 151 

» växeltelefonstationer 1,040 
enskilda telefonstationer 230 \ 421 

b) samlalsstationer för allmänheten: 

samtalsstationer å centralstationer 151 
» » filialtelegrafstationer 13 
» » växelstationer 735 
» hos abonnenter 787 1^86 

Stationernas underhåll. 

Telegrafstationerna. 

Stationerna i Backe, Nyköping, Sala och Åmål hafva 
under året blifvit flyttade till andra lokaler. 

Telefonstationerna. 

Följande stationer hafva under året flyttats till andra lo
kaler: Backe, Badolunda, Bankeberg, Pinsta, Grängesberg, 
Husqvarna, Kil, Kinna, Liatorp, Ljungskile, Långshyttan, Ny
köping, Näsåker, Ransta, Sala, Sandviken, Skruf, Åmot och 
Åmål. 

1 Ala, Backe, Bergsjö, Bjästa, Bladåker, Danderyd, Delsbo, 
Dingtuna, Drottningholm, Erikslund, Fjelkinge, Fränsta, Frö
sunda, Frösön, Gringelstad, Grisslehamn, Gälltofta, Hjerpås, 
Hjo, Hörna, Hör, Hörby, Irsta, Johannisberg, Kalmar, Karlstad, 
Kjeflinge, Ljungbyhed, Lund, Lyckeby, Löa, Löberöd, Malmö, 
Möklinta, Mörrum, Norrby, Ockelbo, Ortala, Ransta, Rindö, 
Ripa, Ryssby, Sala, Sund, Sundsvall, Svartsö, Sösdala, Tenö, 
Tierp, Tjörnarp, Trelleborg, Ubby, Vara, Vemdalen, Vesterås, 
V. Vallentuna, Vexiö, Åkarp och Ange hafva nya växelbord 
insatts, i de flesta fall på grund af otillräckligt utrymme i 
förut befintliga. 

Maskininduktorer för åstadkommande af signalström hafva 
under året uppsatts vid stationerna i Höganäs och Kalmar. 

III. Personal. 

Den ordinarie personalen utgjordes vid 1902 års utgång 
af 396 personor, af hvilka 14 tjänstgjorde i Styrelsen och 382 vid 
stationerna; -den extra ordinarie personalen samt personer, an
vända såsom biträden och arbetare vid telegrafverket, ut
gjordes af omkring 3,970, och uppgick således hela antalet per
soner, som under 1902 sysselsattes vid telegrafverket, till om
kring 4,370. 

Styrelsens ordinarie personal utgjordes af 1 generaldirektör 
och chef för telegrafverket, 2 byråchefer, 1 för trafikbyrån och 
1 för den administrativa byrån, 2 tjänstemän af andra löne
graden, nämligen 1 sekreterare och ombudsman och 1 öfver-
ingenjör, samt 9 tjänstemän af första lönegraden, nämligen å 
linjebyrån 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 ämbets- och 
tjänstemän. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt bref den 13 de
cember 1901 täckts dols medgifva, att nnder år 1902 Styrel
sens tekniska byrå provisionel^ fördelades i två byråer, linje
byrån och trafikbyrån, samt i sammanhang härmed anslå nö
diga medel till arfvode åt 6 extra tjänstemän och dels be-
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myndiga Styrelsen att hos sig under år 1902 anställa en 
adjungerad ledamot och såsom biträde åt denne 1 extra tjänste
man, bestod Styrelsens extra ordinarie personal med ofvan
nämnde adjungerade ledamot och dennes biträde af 8 tjänste
män, däraf å linjebyrån 1 byråchef, likställd med tredje gradens 
tjänstemän, å administrativa byrån 1 kamrerare och å linje
byrån 1 byråingenjör, likställda med andra gradens tjänstemän, 
samt 4 tjänstemän 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 centraltelegraf
station, tillika utexaminerad civilingenjör. 

Dessutom voro såsom biträden anställda 14 amanuenser, 
14 andra extra biträden och 2 t. f. biträdande ingenjörer. 

Den ordinarie stationspersonalen utgjordes enligt stat af 4 
direktörer, 66 kommissarier, 102 assistenter och 210 telo-
grafister, eller tillsammans 382 personer, hvilka befattningar 
under året uppehöllos, 176 af manliga och 206 af kvinnliga 
tjänstemän. 

Den extra ordinarie stationspersonalen utgjordes vid årets 
slut af 90 e. o. assistenter och 347 e. o. telegrafister, eller 
sammanräknadt 437 personer; af dessa hafva 208 innehaft 
telegrafförordnande hela året, 142 under minst tre månader, 
11 användts uteslutande för telefontjänstgöring, 58 icke inne
haft något förordnande vid verket samt de återstående i mån 
af behof anlitats för tillfällig tjänstgöring vid telegraf- eller 
telefonstation. 

Den ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen upp
gick alltså till ett antal af 819. 

Af den ordinarie personalen hafva under året 6 aflidit 
samt efter erhållet afsked afgått 8, däraf 6 med åtnjutande af 
pension. 

Till ordinarie å Jen för 1902 gällande stat hafva befordrats 
11, hvaraf till kommissarie af första klass 1, till assistenter 5, 
och till telegrafister 5. 

Antalet telegrambärare och vaktmästare vid stationerna 
uppgick till sammanlagdt 319. 

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

Vid de sex linjedistrikten, som förestodos hvart och ett af en 
distriktsingenjör, hafva varit anställde 22 biträdande ingenjörer 
förutom erforderliga skrifbiträden. Vid linjearbetena samt vid 
arbeten inom telefonnäten sysselsattes under vintermånaderna 
omkring 700, under sommaren omkring 900 man. 

Vid hufvudverkstaden, som förestods af en ingenjör med 
erforderliga biträden, har arbetspersonalen under årets lopp 
utgjort högst 234 man. 

IV. Apparater, Förråd och 
Verkstad. 

Apparater. 

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

Telegrafapparater. Telefonapparater. 

å statstelegrafstationerna 560 173 
å rikstelefonstationerna 7 
å växelstationer i telegrafverkets nät 491 
å öfriga telegramexpeditioner och 

telegraminlämningsställen 146 
å järnvägstelegrafstationer 2,272 

Summa 2,832 817 

Antalet i telegrafverkets telefonnät uppsatta telefonappa
rater (utom växelapparator) utgjorde 61,400, däri inberäknade 
ofvanstående telefonapparater. 

Antalet apparater, uppsatta inom de enskilda bolagens 
och föreningarnas nät, var omkring 33,600. 

Hela antalet i bruk inom landet varande telefonapparater 
var således omkring 95,000. 

Vid statens telefonstationer voro vid årets slut i bruk 
1,793 växelapparater för dubbeltrådiga ledningar med tillsam
mans 85,709 ledningsnummer. A staten tillhöriga stationer 
funnos dessutom vid årets slut 18 enkellednings växelbord 
med 310 nummer. 

Antalet ledningsnummer i växelapparaterna var vid årets 
början 84,646, hvadan alltså en ökning under året af 1,063 
ledningsnummer eller 1-25 procent ägt rum. 

Förråd. 

I likhet med hvad förhållandet varit under de senare åren 
hafva under år 1902, förutom hufvudförrådet i Stockholm, filial
förråd funnits inrättade vid distriktsbyråerna i Sundsvall, Gefle, 
Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. 

Värdet af de vid 1902 års slut i hufvudförrådet befintliga 
inventarier redovisas sålunda: 

Debet: 
Behållning vid 1902 års början... kr. 617,890-71 
Tillkommet under året » 3,370,867-si 3 a s s mR-ii 

Kredit: 

Afgånget under året kr. 3,368,674-61 
Behållning till år 1903 : » 620,08361 3 QRS 758-82. 

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 viktigaste 
artiklarna och de för dem utgifna belopp i runda tal: 
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Verkstad. 

De i berättelsen för år 1901 omnämnda nybyggnaderna 
för utvidgning af verkstadsutrymmet a don för detta ändamål 
inköpta, intill gamla verkstaden belägna tomten n:r 5, 7, 8 
och 9 kvarterot Fiskaren mindre i Katarina församling hafva 
under år 1902 blifvit färdigbyggda. Dock hado vid årsskiftet 
icko alla däri befintliga lokaler kunnat tagas i användning 
för verkstadsdriften, alldenstund uti en del återstått maskin
uppsättnings- och andra inredningsarbeten att utföra; äfven
ledes hade en del i byggnadsentreprenaden ingående ändrings
arbeten i de äldre verkstadshusen icke heller vid årsskiftet 
hunnit blifva fullt färdig. 

De tillkomna byggnaderna utgöras hufvudsakligen af ett 
mindre hus i 3 våningar med fasad af omkring 9 meters längd 
mot Fiskaregatan samt ett större 4 våningars verkstadshns med 
omkring 34 meters fasad mot Svartensgatan. Det sistnämnda 
huset är uppfördt till samma höjd och är hållet i samma stil, 
rohbau, som det bredvid liggande äldre verkstadshuset, med 
hvilket det såväl till det inre som yttre sammanflyter till en 
byggnad med en sammanlagd fasadlängd af närmare 57 meter. 

Genom dessa båda byggnader samt genom under gårds
planet företagna sprängnings- och byggnadsarbeten har verk
staden kommit i åtnjutande af ett ökadt utrymme, hvars golf-
yta utgör omkring 1,850 kv.-mtr. Förut befintliga golfytari 
har utgjort omkring 1,950 kv.-mtr, hvadan det numera för 
verkstaden disponibla utrymme^har en golfyta, som i sin helhet 
förutom i uthusen uppgår till omkring 3,800 kv.-mtr. 

Detta utrymme har så fördelats, att de vid Fiskaregatan 
belägna husen upptagas af portvakts- och kontorslokaler samt 
smedja och snickeriverkstad. Den äldre vid Svartensgatan 
belägna byggnaden inrymmor i de 3 nedre våningarne för-
rådsmagasiner samt i de 3 öfre metall- och monteringsverk-
stader; den nya byggnaden vid sistnämnda gata upptages af 
maskinverkstad på nedra botten samt förnicklings-, metall-, 
reparations- och justeringsverkstäder i de öfre våningarne. I 
den under gårdsplanet befintliga källaren är inrymd Dowson-
gasverk samt för kraft och belysning erforderliga gasmotorer 

och elektriska generatorer. Äfven finnes därstädes rum för 
kolupplag och trätorkningsinrättning. 

Godstransporten mellan de olika våningarna underlättas 
genom två varuhissar, hvaraf den ena, som är nyuppsatt, 
genomgår alla våningarna i den större byggnadskomplexen 
och står där i förbindelse med alla magasinsrum och verk
stadslokaler. 

Det i förra årets underdåniga berättelse omnämnda Dowson-
gasverkot har under året blifvit uppfördt, och har detsamma, 
såsom här ofvan anförts, erhållit sin plats i maskinkällaren 
under gårdsplanet. Gasverket är utfördt efter den s. k. suggas-
principen och består af två afdelningar, hvardera utgörande 
ett fullständigt med generator och reningsinrättning för
sedt verk. Dossa båda afdelningar, hvardera för 200 eff. häst
krafter, äro afsedda att, till förekommande af uppehåll i driften, 
alternativt en i sänder hållas i gång, under det att den andra 
i händelse af behof rengöres eller repareras. 

Samtidigt med gasverksanläggningen har äfven blifvit 
uppsatt en ny gasmotor för 85 eff. hästkrafter samt för kraf
tens distribuering en däremot svarande elektrisk 3-fas-gene-
rator. Då de förut befintliga två gasmotorerna torde vid 
användning af Dowson-gas tillsammans kunna Jämna ett kraft
belopp af 105 hästkrafter, uppgår sålunda den i verkstaden 
numera disponibla maskinkraften till omkring 190 eff. häst
krafter. 

Värdet af vid verkstaden under år 1902 utförda tillverk
ningar uppgick till kr. 895,197-34. Verkstadspersonalen har 
utgjorts af 1 föreståndare, 3 ingenjörer, 5 bokförare och 
skrifvare, 3 verkmästare, 4 arbetsförmän samt högst 234 
arbetare. 

Beloppet af verkstadens tillgångar framgår af nedanstående 
sammanräkning: 

Värdet af inventarier kr. 193,620-91 
» » verkstadsinredningen(krafttrans-

missioner, elektriska ledningar 
m. m.) » 81,664-24 

» » rörelsekapital (tillverkningsma
terial, pågående arbeten, kon
tanta tillgångar ni. m.) » 683,978-5 2 

Summa kr. 959,263-6 7. 

V. Trafik. 

Telegraftrafiken. 

Telegramväxling. 

Af tabellbilagan 3 inhämtas, att antalet taxerade tele-
grammer utgjort 2,556,323, däri inberäknade 312,678, som be
fordrats dels å direkt ledning Kristiania—Köpenhamn, dels å 
Stora nordiska telegrafsällskapets direkta linjer, se Tab. 3 not 
2, samt tjänstetelegramnier och meteorologiska expeditioner 
226,428 eller sammanlagdt 2,782,751. 
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Af de utländska presstelegranimerna hafva 395 utväxlats 
med Norge, 622 med Danmark och 6 med Storbritannien. 

De utländska telegrammernas fördelning på särskilda 
länder. 

Tabellbilagan 4 innehåller en Öfversikt af Sveriges taxe
ring underkastade telegramväxling med Norge och utlandet 
under år 1902 sålunda, att för hvarje station finnes angifvet 
dels antalet därifrån till utlandet a/sända 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 telogrammer. Denna terminal
korrespondens utvisas, med något fullständigare fördelning 
på de särskilda länderna, af följande siffror: 

Af hela antalet mellan Sverige och utlandet direkt väx
lade, taxerade telegrammer belöpte på: 

Tyskland 29'2, Storbritannien 25-8, Danmark 11-8, Norge 
11"4, Frankrike 4-8, Finland 4o , öfriga Ryssland 3-4, Neder
länderna 2'9, Belgien l-7, öfriga europeiska länder 3-i samt 
utomeuropeiska länder 1-s procent. 

Medelantalet ord i utländska telegrammer. 

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

Frin Sverige. Till Sverige. 

Norge ») 13-8 13-7 
Belgien 12-9 13o 
Danmark'), vanliga 15-3 15a 

» ,sunds 12o 12i 
Frankrike , 13o 12-6 
Italien 10-9 9-9 

') Beträffande Norge, Danmark och Storbritannien äro vid beräkning af 
medelantalet ord presstelegrammerna icke medtagna, varo sig med hänsvn till 
dessa länder hvart för sig eller till den europeiska korrespondensen i sin helhet. 
Medelantalet ord i dessa telegrammer har utgjort: i de afsända till Norge 1815, 
till Danmark 87'7 och till Storbritannien 22-0 samt i de från dessa länder an
komna resp. 189 8, 100 9 och 40 s. 

i n 

A. Taxerade telegrammer. 

B. Afgiftsfria telegrammer och meteorologiska expeditioner. 

Repetition af sådana telegrammer, som icke kunna direkt 
befordras från inlämnings- till adresstationen, utan måsto af 
en eller flera mellanliggande stationer till repetition upptagas, 
har verkställts med 2,639,890 enkla expeditioner. 

Bland de taxerade telegrammerna hafva förekommit: 
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Nederländerna 11.1 10-7 
Portugal 11-9 10-3 
Eyssland, Finland 12-6 11-6 
Öfriga europeiska Ryssland och Kaukasus 124 l l - i 
Schweiz 12-6 10-5 
Spanien 11-4 9-5 
Storbritannien1) 11-8 10-8 
Turkiet 12o 12-2 
Tyskland 11-6 12-2 
Österrike-Ungern l l -6 11/2 
Andra europeiska länder 12-6 l l - i 

I medeltal: 

Samtliga europeiska länder (med undan
tag af presstelegramnier) 12-3 12 i 

Utomeuropeiska länder 8-i 6-9 

Medelordantalet år 1901: 

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

Utomeuropeiska länder 8-3 6-9 

Telegramväxlingen under årets särskilda månader. 

Tabellbilagan 5 utvisar för hvarje station de afsända 
taxerade telegrammernas antal under årets särskilda månader. 
Däraf framgår, att korrespondensen var minst under februari 
och störst under oktober månad. 

Jämförelse med år 1901. 

Jämföres hela det ofvan uppgifna antalet under år 1902 
befordrade, taxerade telegrammer, eller 2,556,323 med mot
svarande antal år 1901, hvilket utgjorde 2,579,437, visar sig 
år 1902 en minskning af 23,114 telegrammer eller med 0-9 
procent. 

Om åter de båda åren jämföras med hänsyn till de sär
skilda slagen af taxerad telegramväxling, den inländska, den 
utländska terminala — där antingen afgångs- eller ankomst
stationen är svensk — och den utländska transiterande, framgå 
följande sifferförhållanden: 

') 8e noten t foraglende »id». 

Kvarliggande telegrammer. 

Af samtliga ankomna in- och utländska telegrammer hafva 
i följd af otydlig adress 6,553 eller något öfver 0-39 procent 
icke kunnat tillställas adressaterne, hvadan dessa telegrammer 
förblifvit å stationerna kvarliggande för att efter förloppet af 
den i telegrafreglementet bestämda tid förstöras. 

Telegrammer under åren 1893—1902. 

Förhållandet med hänseende till de befordrade, taxering 
underkastade telegrammernas antal under ofvannämnda tioårs
period har varit följande: 

Felaktig expedition. 

Framställningar att i anledning af felaktig expedition åter-
bekomma erlagda portoafgifter hafva dels af inländska, dels 
af utländska korrespondenter under år 1902 blifvit gjorda i 
afseende å 156 telegrammer. Af anställda undersökningar 
härom har framgått, att af dessa telegrammer 58 expedierats 
felaktigt inom riket och 54 i utlandet, samt att i 44 fall fram
ställningarna varit obefogade. De telegrammer, för hvilka be
fogade framställningar om felaktig expedition blifvit gjorda, 
utgöra sålunda omkring 0'004 procent af hela telegramantalet. 

Telegramtrafik, som icke berört statstelegrafledningen. 

Antalet betalda telegrammer, som uteslutande passerat järn
vägarnes telegrafledningar, uppgick under år 1902 till 133,445. 

Hela antalet betalda telegrammer 

år 1902 utgjorde således 2,342,725, hvartill komma de 347,043 
telegrammer, hvilka via Sverige utväxlats mellan främmande 
länder. 
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Telefontrafiken. 

Såsom tabellbilagan 6 utvisar, uppgingo de medelst telefon 
befordrado saratalen ooh telegranimerna vid telegrafverkets 
stationer till nedannämnda antal: 
Telefonsamtal: mot abonnemangsafgift 162,508,500 

» särskild samtals-
afgift (perioder) 5,735,016 168,243,516. 

Med telefon upptagna afgångna tele-
grammer 451,006 

Aftelefonerade ankomna tolegrammer 306,759 757 765 

Summa 169,001,281. 
Ilsamtalen hafva utgjort 311,908. 

Vid jämförelse med föregående år visar sig ökningen utgöra för 
telefonsamtal mot abonnemangsafgift 87 procent, för telefonsamtal 
mot särskild samtalsafgift 177 procent oct för telefonerade tele-
grammer 2'6 procent. Telefontrafiken i sin helhet har under året 
ökats med 90 procent. Fördelas hela antalet samtal på abonnenter, 
komma omkring 2,761 samtal på hvarje abonnent mot 2,765 under 
nästföregående år. Frekvensen är dock mycket olika på olika platser. 

1 nedanstående tabell äro do flesta af eentraltelefonstatio-
nerna med underlydande växelstationer ordnade eftor antalet 
samtal per apparat under år 1902. 
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Tabell öfver telefonsamtal och med telefon befordrade 
telegrammer. 

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

a) för telegrammers vidarebefordring inom 
landet med järnvägstelegraf, gång- eller 
ilbud m. m 23,353-72 

b) enligt afräkningar: 
med norska telegraf

verket 9,802-83 
» danska » 32,282-2 5 
> ryska » 577-2 9 
» tyska » 69,560-6 8 
» stora nordiska 

telegrafsällskapet: 
andel i Sveriges ter

minal- och transit-
porto 172,457-38 

för befor
dring å 
främmande 
telegraf-
l i n J e r -423,510-48 595,967-86 7 f t s l q f t . . . 

708,190 86 7 3 1 i 54 4 . 5 8 ) 

så uppgår Sveriges behållna portoinkomst för 
året till 1,817,482-oe 

2) registrering af telegramadresser 26,740oo 
3) anmärkningsmedel 55-91 
4) hyresbidrag för åtskilliga stationslokaler 7,452-50 
5) särskilda bidrag till underhållet för år 1901 

af vissa mindre telegrafstationer 4,198-95 
6) försålda effekter 110-73 
7) räntemedel 185-53 
8) telegrafverkets fastighet i Dalarö 66-66 
9) d:o d:o i Göteborg 1,369 64 

10) d:o d:o i Haparanda 251-05 
11) d:o d:o i Malmö 79-07 
12) d:o d:o i Varekil 150oo 

Summa kronor 1,858,142-1 o. 

Utgifter: 

1) aflöning till den ordinarie personalen vid Styrelsen och 
stationerna — ålderstillägg, hyresersättning och öfriga 
särskilda lönetillägg inberäknade — äfvensom arfvoden 
till de hos Styrelsen anställde ingenjörer, extra biträden 
ni. fl 717,081-01 

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

tjänstemän 20,349-os 
i öfrigt 164,940-5 6 185,289-61 

3) telegrambäring och uppassning 155,653-00 
4) arfvoden för kontroll öfver den utländska tele

gramväxlingen 3,000-oo 
5) telegrafverkets undervisningsanstalt 12,494-49 
6) pensionsväsendet: 

a) pensioner och understöd enligt särskilda 
kungl. bref 3,270oo 

Transport 3,270 oo 1,073,518-11 

Samtrafik. 

Antalet samtal, som under år 1902 utväxlades mellan riks-
telefonabonnenter samt abonnenter i Stockholms allmänna tele
fonbolag och i Bellbolaget, för hvilka samtrafiksafgift erlades, 
uppgick till 1,199,522. 

VI. Ekonomi. 

Telegrafväsendet. 

Inkomster: 

1) portomedel: 
a) uppburne inom riket 1,993,734-87 
b) enligt afräkningar: 

med norska telegrafverket 44,391-97 
» danska » 80,166-48 
» ryska » 688-60 
» tyska » 31,336-96 
» stora nordiska telegraf

sällskapet -- 398,707-76 ggg 291-77 

S:gr 2,549,026-64. 
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Transport 3,270-oo 1,073,518-11 
b) bidrag till pensionsinrättningen 90,874-1 o 
c) » » änke- o. pupillkassan 5,000-o o 
d) fyllnadspensioner 41,931-25 141075-35 

7) telegraflinjernas öfvervakande, besiktning och 
underhåll 170,27470 

8) resekostnads- och traktamentsersättningar 11,590-71 
9) inköp af telegrafinventarier 2,187-32 

10) telegrafinventariers underhåll 8,781-6 8 
11) böcker, kartor, tryckningskostnad, blanketter, 

kuverter, pappersremsor m. ni 29,595-33 
12) skrifmaterialier 19,625-n 
13) batteriförnödenheter 8,095-63 
14) hyror 28,058-63 
15) bränsle 20,690-02 
16) lyshållning 23,020-66 
17) postporto 14,576-ei 
18) frakt- och transportkostnad 3,453-13 
19) diverse utgifter 20,430-39 
20) kostnad för en teknisk cirkulärbilaga 304-10 
21) understöd under sjukdom åt arbetare vid tele

grafverket 123-8 6 
22) underhåll af telegrafverkets byggnader 9,050-99 
23) Sveriges bidrag till underhållet af internatio

nella telegrafbyrån i Bern 1,435-so 
24) anmärkningsprovision 508-43 

S:gr utgifter 1,586,396-2 6 
25) öfverskott 271,745-84 

Summa kronor 1,858,142-1 o. 
Inkomst- och utgiftssummorna återfinnas i tabellbilagan 1. 
Jämföres nyssnämnda utgiftsbelopp, 1,586,396-2 6, med 

summan å de af Eders Kungl. Maj:t i nåder fastställda utgifts
stater för år 1902, 1,568,198 kronor, visar sig, att kostnaden 
för telegrafrörelsens "drift och underhåll under ifrågavarande 
år öfverstigit den beräknade med 18,198 kronor 26 öre, under 
det att å andra sidan telegramportoinkomsten, kr. 1,817,482-06, 
öfverstigit den beräknade, 1,575,000 kronor, med icke mindre 
än 242,482 kronor 06 öre. 

Under år 1901 utgjorde inkomsterna kr. 1,891,280-93 och 
utgifterna kr. 1,570,072-72 och således öfverskottet 321,208 
kronor 21 öre. Minskningen i inkomster för år 1902 utgjorde 
kr. 33,138-83 och ökningen i utgifter kr. 16,323 54, hvadan 
öfverskottet minskats med summan af dessa belopp, kr. 49,462-37, 
eller till kr. 271,745-84. 

Reserverade telegrafmedel. 

Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1901 upp
tager ä sid. XXIII telegrafmedlens vid samma års slut befint
liga tillgång utöfver skuld till ett belopp af... kr. 806,534-31. 

Af dessa reserverade medel hafva, med stöd 
af erhållna nådiga bemyndiganden, under året 
vid utförandet af följande arbeten användts : 
förstärkningsarbeten å vissa telegraf-

och telefonlinjer 19,605-28 
nya telegrafledningar Karlshamn— 

Ronneby, Göteborg—Uddevalla, 
Transport 19,605-2 8 806,534-81 

Transport 19,605-28 806,534-81 
Mariestad—Moholra och Sunds
vall—Hornösand 4 i 6 

nya telegrafledningar Stockholm— 
Norrköping, Stockholm—Vo-
storås, Göteborg—Borås och 
Bofors—Kristinehamn 120-30 

uppläggande af nya telegraflodningar 
mellan Borås och Ulricehamn, 
Åmål och Seffle, Sköfde och 
Tidaholm, Luleå och Boden, 
Sundsvall och Östersund samt 
Umoå och Nordmaling 17,022-84 

utvidgning af telefonstationen i 
Stockholm 21,630 72 

ny telegrafledning mellan Stockholm 
och Malmö 9,788-79 

om- och tillbyggnad af telefonnätet 
i Götoborg 143,031-06 

förstärkningsarboten å linjerna Göto
borg—Laxå, Strömtorp—Char-
lottenberg, Stockholm—Norr-
tolje, Stockholm—Upsala, Geflo 
—Ookolbo ochBollnäs—Ljusdal 4,679-92 

nya telegrafledningar Stockholm— 
Sala, Ockolbo—Söderhamn 808-88 

inredning af telegrafstationerna i 
Oxelösund, Boden och Klippan 68- s o 

nya telegrafledningarOckelbo—Sala, 
Sollefteå-Luleå 7,609-48 

telefonledning mellan Kiruna och 
Riksgränsen 29,958-82 

telefonkabel Helsingborg—Hel
singör 23,000oo 

telegrafverkets fastighet i Ludvika .. 2,537-50 
» » i Katrineholm 11,575-68 » 291,440 67. 

Från år 1901 och föregående år återstodo 
således öfverskottsmodel vid 1902 års slut kr. 515,093-64. 

Om till detta belopp lägges det ofvan upp
gifna belopp, hvarmed under år 1902 telegraf
väsendets inkomster öfverskjutit utgifterna för 
dess drift och underhåll eller kr. 271,745-84, 

så befinnes telegrafmedlens tillgång utöfver 
skuld vid 1902 års slut utgöra kr. 786,83948. 

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 öfversikt af de ekonomiska resultaten af telegraf-
verksamheten under senasto 10 åren har här nedan upprättats 
en tabell, däruti äro sammanställda dels inkomster och drift
kostnader samt utgifter för pensionsväsendet, dessa sista un
dantagna från öfriga driftkostnader för att möjliggöra en jäm
förelse med telefonväsendet, där utgifter för pensionering 
under år 1902 icke ifrågakommit, dels skillnaden mellan in
komst och utgift, hvilken skillnad hufvudsakligen användts 
för telegrafvcrksamhetens vidare utvidgning och fulländning. 
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Portoinkomsten under åren 1893—1902: 

Portoinkomst. 

Enligt tabellbilagan 3 utgör summan af debiterade porto-
och andra afgifter för 1902 års telegramväxling 2,549,026 kr. 
64 öro, däri inberäknadt ett belopp af 8,896 kr. 32 öre, ersätt
ning 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 telogrammers vidarebefordring inom landet 
med järnvägstelegraf, post- samt gång- och ilbud m. m., dels 
för tolegrambefordring i utlandet, dels ock såsom Stora nordiska 
telegrafsällskapets andel i Sveriges terminal- och transitporto. 
Dessa belopp hafva sammanräknade uppgått till 731,544 kr. 
58 öre, så att återstoden 1,817,482 kr. 06 öre utgör telegraf
verkets behållna portoinkomst för året. 

Motsvarande inkomst år 1901 uppgick till 1,848,781 kr. 
69 öre, hvadan en minskning för det sist förflutna året upp
stått till ett belopp af 31,299 kr. 63 öre eller 1-7 procent. 
Betraktas detta resultat med hänsyn till dels in- och dels ut
ländsk korrespondens, framgår, att inkomsten minskats af den 
förra med 41,865 kr. 87 öre eller 4-8 procent, men ökats af 
den senare med 10,566 kr. 24 öre eller med l-i procent. 

Jämföres den portoinkomst, som den inländska och den 
utländska tolegrafkorrespondenson år 1902 hvar för sig till
fört telegrafverket, visar det sig, att för 1,237,905 inländska 
telegrammer influtit 817,444 kr. 90 öre eller i medeltal för 
telegram kr. 0-6 6 och för 1,318,418 utländska telegrammer 
991,140 kr. 84 öre eller i medeltal för telegram kr. 0-75, hvar
till komma förenämnda 8,896 kr. 32 öre för sjöfartstelegram-
mor m. m. 

Beträffande Sveriges utländska telegramväxling, fördelad 
i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, 
har medelportot per telegram för den förstnämnda, omfattande 
971,375 telegrammer med en inkomst af 898,104 kr. 48 öre, 
uppgått till kr. 0-92 och för den sistnämnda 347,043 telegram
mer med en inkomst af 93,036 kr. 36 öre till kr. 0-2 7. 

Telefonväsendet. 

Inkomster: 

1) fordran af telegrafmedlen vid 1901 års slut kr. 928,214-69 
2) af Eiksdagen anvisade anslag » 1,094,000-00 
3) från myndigheter, bolag eller enskilde in

flutna ersättningsbelopp för anläggnings
arbeten (ej ökande anläggningens värde) » 193,674' 6 o 

4) abonnemangsafgifter » 3,112,765-84 
5) betalda telefonsamtal » 1,737,223-13 
6) samtraflksafgifter » 103,588-96 
7) försålda effekter » 13,686-26 
8) anmärkningsmedel » 2,378-76 
9) hyresbidrag » 210-00 

10) räntemedel » 682-92 
11) diverse inkomster » 14-07 
12) telegrafverkets verkstad » 400,285-20 
13) låneanslag från Riksgäldskontoret jämlikt 

1902 års riksdags beslut » 1,500,000-00 

Summa kr. 9,086,724-43. 

Utgifter: 
1) anläggningskostnader: 

af 1899 års riksdag beviljade 
anslag till vissa telefonled
ningar under året använda 1,564,315-18 

ny telefonledning Malmö— 
Svinesund 6,659-15 

ny telefonledning Stockholm-
Malmö 15,014-37 

ny telefonledning Örnsköldsvik 
—Skagshamn 2,519-eo 

utgifter för nya verkstadsbygg
naden å Södermalm 180,835-57 

ny fastighet i Katrineholm 5,913-38 
utgifter för Parisutställningen 2,269-7 2 
inköp af inventarier 7,174-n 
i öfrigt 1,825,724-34 Kr 3^0^25-42 

Transport kr. 3,610,425-42 
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Transport kr. 3,610,425-42 
2) drift- och underhål lskostnader : 

aflöning 1,012,648-85 
öfriga omkostnader 1,339,808-26 ^ 2 35? 457-11 

3) samtrafiksafgifter » 73,721-75 
4) till Statskontoret: 

amortering af lån 83,000-00 
r ä n t a - 16,978-14 s 9 9 i 9 7 8 . 4 4 

5) till Riksgäldskontoret : 
amorter ing af lån 875,000-00 
r ä n t a 262.218-75 , i ? 1 3 7 ) 2 i 8 - 7 5 

6) fordran af telegrafmedlen vid 1902 års s lut » 1,812,922-96 
Summa kr. 9,086,724-4 3. 

Telefon väsendets skuld vid 1902 års slut utgjorde: 
till Statskontoret 341,000-00 

» Riksgäldskontoret 7,162,50000 j 7 gQ^ 500oo 

Till öfversikt af de ekonomiska resul ta ten af telefonrörel
sen unde r de gångna åren alltifrån telefonväsendets början 
äro i efterföljande tabell sammanstäl lda dels inkomster och 
driftkostnader samt inbetalda räntemedel dels ock skillnaden 
mellan inkomst och utgift (öfverskott), använd till amortering 
å erhållna lånemedel samt till u tv idgning af telefonnäten. 

*) Detta öfrenköttibelopp h u icke tillfullo kommit till utYändjring under 
fe 1902. 

Sedan telefonväsendets början har bruttoinkomsten upp
gått till 33,994,339 kronor, däraf 16,524,176 kronor åtgått så
som driftkostnad och 2,416,252 kronor utbetalts i ränta å er
hållna lånemedel; och har öfverskottet 15,053,911 kronor an
vändts dels till amortering af erhållna lånemedel med 5,676,500 
kronor dels ock till utvidgning af telefonnäten med 9,377,411 
kronor. 

Anläggningskostnader åren 1881—1902. 

Utgifter för statens telefonanläggningar samt inköp af 
enskilda telefonnät hafva från början af år 1881 till slutet af 
år 1902 uppgått till följande belopp: 

år 1881 kr. 7,569i9 
» 1882 »> 44,070-92 
» 1883 » 153,831-93 
» 1884 » 76,443-78 
» 1885 » 73,399-49 
» 1886 » 96,258-49 
» 1887 » 84,197-86 
» 1888 » 433,951-24 
» 1889 » 416,812-74 
» 1890 » 914,067-78 
» 1891 » 1,403,110-39 
» 1892 » 1,444,516-53 
» 1893 » 1,610,037-80 
» 1894 » 1,293,267-51 
» 1895 » 1,380,927-82 
» 1896 » 1,444,969-13 
» 1897 » 2,128,162-46 
» 1898 » 2,687,620-52 
» 1899 » 2,159,790-02 
» 1900 » 2,615,320-61 
» 1901 » 2,894,168-01 
» 1902 » 3,416,750-82 

eller tillhopa kr. 36,779,244-44. 

Öfversikt af telefonverksamheten under 
femårsperioden 1898—1902. 
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VII. Kapital. 
Värdet af telegrafverkets egendom vid 1901 års slut, för-

deladt å 
fastigheter 984,135-44 
telegraflinjer 2,272,854-88 
telefonlinjer 8,407,640-10 
telefonnät 14,097,443-00 
inventarier 3,717,913oo 

eller tillsammans kr. 29,479,986-4 2, 
efter afdrag af den kontanta skulden vid 

samma års slut » 182,917-02 

utgjorde kr. 29,297,069-40. 

Om till värdetafföreståendefastigheterm.m., kr. 29,479,986-42, 
lägges det värde, hvarmed under år 1902 
ökning skett å: 

fastigheter 200,862-13 
telegraflinjer 59,638-59 
telefonlinjer -. 1,891,072-75 
telefonnät 1,547,105-89 
inventarier 339,008-oo 

eller kr. 4,037,687-se, 

utgjorde värdet vid 1902 års slut, fördeladt å: 

fastigheter 1,184,997-67 
telegraflinjer 2,332,493-47 
telefonlinjer 10,298,712-86 
telefonnät 15,644,548-89 
inventarier 4,056,921oo 

tillsammans kr. 33,517,673-78. 

Skulden enligt hufvudbokens kapitalkonto 
utgjorde vid årets slut kr. 202,611-85, 
hvadan värdet af telegrafverkets egendom vid 
samma tid belöpte sig till kr. 33,315,061-93. 

VIII. Reglementariska före
skrifter m. m. 

Genom nådiga bref den 29 april och 19 december 1902 
har Eders Kungl. Maj:t för Sveriges del godkänt mellan Svenska 
och Norska Telegrafstyrelserna samt mellan Svenska och Dan
ska Telegrafstyrelserna träffade öfverenskommelser rörande den 
direkta telegramutväxlingen mellan Sverige och Norge samt 
mellan Sverige och Danmark, genom hvilka öfverenskommel
ser ordtaxan för hvarje ord sänkts till hälften af förut be
stämdt belopp. 

Öfverenskommelse rörande telegramutväxlingen mellan 
Norge och Danmark genom Sverige har af Svenska, Norska 
och Danska Telegrafstyrelserna träffats och af de tre ländernas 
respektive regeringar godkänts, för Sveriges del genom nådigt 
bref den 19 december 1902. 

Nya öfverenskommelser rörande telefonsamfärdseln mellan 
Sverige och Norge samt mellan Sverige oeh Danmark hafva 
af Svenska och Norska samt af Svenska och Danska Telegraf
styrelserna träffats och af rikenas respektive regeringar god
känts, för Sveriges del genom nådiga bref den 24 oktober och 
21 november 1902. 

Eders Kungl. Maj:t har genom nådigt bref den 12 augusti 
1902 för Sveriges del godkänt en mellan Svenska och Stor-
britanniska Telegrafförvaltningarna träffad öfverenskommelse 
rörande utväxling af presstelegrammer nattetid till nedsatt pris 
mellan Sverige samt Storbritannien och Irland. 

Under året hafva Kretas regering, republiken Uruguay 
och Australiska statsfederationen tillkännagifvit sin anslutning 
till den i S:t Petersburg den 22 juli 1875 afslutade interna
tionella telegrafkonventionen. 

Den 6 juni 1902 har Eders Kungl. Maj:t i sammanhang 
med fastställandet af nya stater för telegrafverket utfärdat 
nådig kungörelse angående aflöningsreglemente för tjänstemän 
och betjänte vid telegrafverket. 

Den 31 december 1902 har Eders Kungl. Maj:t utfärdat 
ej mindre nådig instruktion för Telegrafstyrelsen än äfven 
nådiga kungörelser dels angående ändrade bestämmelser i 
fråga om afskrifning af telegrafverket tillhörig materiel m. m., 
som förkommit, dels angående ändrad lydelse af §§ 2, 3, 8, 
18, 22 och 23 i det för telegrafverkets pensionsinrättning den 
17 december 1886 utfärdade reglemente, dels ock angående 
ändrad lydelse af §§ 2, 3 och 8 i det för telegrafverkets änke-
och pupillkassa den 17 december 1886 utfärdade reglemente. 
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IX. Hos Styrelsen handlagda mål. 
Antalet af de i Styrelsens diarium för år 1902 intagna 

mål har varit 9,737 
hvartill komma särskilda, till Styrelsens proto

koll gjorda hemställanden 720 19457 

Dessa ärenden hafva utgjorts af: 
Kungl, bref samt statsdepartementens skrifvelser 180 
Kungl, remisser 85 
skrifvelser från ämbetsverk och andra myndig

heter 327 
skrifvelser från utländska telegrafförvaltningar 392 

» » telegrafstyrelsernas internatio
nella byrå i Bern 143 

anmärkningsmål 213 
öfriga från Styrelsens särskilda afdelningar in

komna framställningar 951 
framställningar och redogörelser från stations

föreståndare, distriktsingenjörer och telefon-
inspektörer 6,450 

öfriga mal 1,716 1̂9 457. 
Af dessa 10,457 mål tillika med 299 från nästföregående år 

balanserade mål. eller tillhopa 10,756, blefvo inom 1902 års 
utgång 10,196 handlagda och afgjorda, så att de till är 1903 
balanserade målens antal uppgick till 560. 

Af föregående årets 9,667 inkomna tillika med 343 balan
serade eller tillhopa 10,010 mål blefvo under samma år 9,711 hand
lagda och afgjorda. 

X. Tekniska anordningar och under
sökningar m. m. 

De undersökningar, som inom Styrelsen under året utförts, 
hafva hufvudsakligen afsett profning af kablar, tråd och annan 
linjemateriel. För undersökning af telegraf- och telefonhattar 
har träffats en anordning, hvilken fullkomligt undanrödjer den 
anledning till fel, som annars vidlåder sådana mätningar i 
följd af yttäckning. Bland andra undersökningar äro att nämna: 
profning af torrelement, själfinduktionsmätningar medelst växel
ström samt försök att bestämma isolationen hos kablar med 
tillhjälp af hörtelefon. 

Samlingen af mätningsapparater å Styrelsens material-
profningsrum har under året ökats med en Wheatstones brygga, 
ett mikroskop samt flera andra smärre apparater. 

Under året hafva några nya konstruktioner utarbetats till 
fullkomnande af det för telefonstationerna i Stockholm och 
Göteborg använda s. k. fördelningssystemet. Sålunda äro 
anordningar vidtagna, hvarigenom abonnenternas afringnings-
signaler samtidigt framgå såväl till expeditions- som fördelnings
borden, hvarjämte fördelningssystemets mellansignalering, som 

fornt var mindre tillförlitlig, emedan den grundade sig på 
momentana strömslutningar, med godt resultat omarbetats för 
konstant ström. Glödlampor hafva med stor fördel anordnats 
att ersätta en del förutvarande elektromagnetiska signaler. 

Telefonautomaten för samtalsafgifter har blifvit försedd 
med en afstängningsanordning för myntöppningarna, hvari
genom den telefonerande förhindras att i förtid erlägga sam-
talsafgiften. För en tillförlitlig inkassering af nämnda afgifter 
har blifvit sörjdt genom att anordna slutna kassalådor, hvilka 
af inkasseraren medtagas till vederbörande byrå för att där 
öppnas. 

XI. Undervisningsväsendet. 
Under år 1902 hafva vid telegrafverkets undervisnings

anstalt varit anordnade två lärokurser, don ena på våren 
för manliga elevers utbildande till e. o., assistenter och den 
andra på hösten för kvinnliga elevers utbildande till e. o. tele-
grafister. 

I vårkursen, som började den 7 januari och afslutades den 
10 maj, deltogo 32 telegrafverkets elever, däraf 3 utexami
nerade från Tekniska Högskolan och anställda vid verkets 
linjedistrikt. I den vid kursens slut hållna examen godkändes 
samtliga dessa elever i alla vid kursen förekommande ämnen, 
och hafva sålunda under året till extra ordinarie assistenter 
kunnat antagas 32 utexaminerade elever. 

I höstkursen, som fortgick från och med den 1 september 
till och med den 20 december, deltogo 43 telegrafverket till
hörande elever. Vid slutexamen godkändes alla dessa elever 
i samtliga i kursen förekommande ämnen, och hafva alltså till 
extra ordinarie telegrafister under året kunnat antagas 43 ut
examinerade elever. 

Förutom med ofvannämnda i kurserna deltagande elever 
hafva vid verkets undervisningsanstalt under det gångna året 
dels vederbörliga prof och examina, motsvarande dem för an
tagning till e. o. assistent, anställts med 1 löjtnant vid Svea 
Ingenjörkår, hvilken efter enskilda studier erhållit tillstånd 
att undergå dylik examen, dels prof i telegrammers mottag
ning med hörseln anordnats för de verkets tjänstemän och 
elever, som därtill anmält sig, och hafva vid dessa prof 2 
manliga och 14 kvinnliga förklarats kompetenta i berörda ämne, 
dels ock prof i telegrammers punsning för "Wheatstones snabb-
skriftsystem anställts med de tjänstemän och elever, som där
till anmält sig, och hafva vid dessa senare prof 14 manliga 
elever kunnat godkännas i berörda färdighet. 

XII. Pensionsväsendet. 
Af de från direktionen för telegrafverkets pensionsinrätt

ning erhållna uppgifter rörande förhållandet vid 1902 års ut
gång torde här få meddelas följande: 

IV 
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Antalet delägare utgjorde: i pénsionsinrättningen 398 samt 
i änke- och pupillkassan 250 eller 8 mindre i den förra och 
5 mindre i den senare anstalten än vid slutet af år 1901. 

Antalet utgående pensioner utgjorde: i pensionsinrätt
ningen 113 samt i änke- och pupillkassan 66 eller 3 flera i 
den förra och 3 flera i den senare anstalten än under år 1901. 

Beloppet af utbetalda pensioner utgjorde 177,557 kronor 
från pensionsinrättningen samt 30,539 kronor 66 öre från änke» 
och pupillkassan. Dessutom hafva till 97 tjänstemän under 
året utbetalts fyllnadspensioner af telegrafmedel till belopp af 
41,931 kronor 25 öre på sätt ofvan å sid. xxi blifvit nämndt. 

Pensionsinrättningens tillgångar uppgingo till 2,873,741 
kronor 47 öre samt änke- och pupillkassans till 754,048 kro
nor 36 öre, hvilket utgör en tillökning från år 1901 af 86,323 
kronor 95 öre för den förra anstalten och 33,742 kronor 91 
öre för den senare. Dessutom ägde pensionsinrättningen en 
fordran å den retroaktivsumma, som statsverket iklädt sig att 

amortera för den vid pensionsinrättningens början befintliga 
personal till belopp af 280,933 kronor 99 öre. 

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

visats, följa ytterligare dels en bilaga n:r 7, innehållande öf
versikt af telegrafväsendet i Europa och ett flertal utomeuro
peiska länder — gällande öfversikten i regel år 1901, 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 öfversikt af telefonvä
sendet i de flesta af Europas stater jämte några utomeuropeiska 
länder, hvilken "senare öfversikt i allmänhet gäller för år 1901 
men beträffande några länder för år 1900. 

Underdånigst 

MAURITZ SAHLIN. 

M. WENNMAN. AXEL RYDIN. KNUT ERICSSON. SOLVE BERGER. 
Föredragande. 

Stockholm den 1 maj 1903. Ernst Curlberg. 
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Tab. 1. Öfversikt af telegramantal, telegramporto och utgifter vid telegrafstationerna år 1902. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af telegramantal, telegramporto och utgifter vid telegrafstationerna år 1902. 



Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af telegramantal, telegramporto och utgifter vid telegrafstationerna år 1902. 
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Tab. 1. (Forts.) Öfversikt af telegramantal, telegramporto och utgifter vid telegrafstationerna år 1902. 



Tab. 2. Telegramväxling och inkomster vid kontrollstationerna år 1902. 
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Tab. 3. Telegramväxling och telegramafgifter år 1902. 

(Sammanställning af tab. 1 1) och 2.) 
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Tab. 4. Sveriges taxerade telegramväxling med utlandet år 1902, samt jämförelse med 
enahanda telegramväxling år 1901. 



Tab. 4. (Forts.) Telegramväxlingen med utlandet år 1902. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramväxlingen med utlandet år 1902. 



Tab. 4. (Forts.) Telegramväxlingen med utlandet år 1902. 
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Tab. 5. Från stationerna månatligen afsända, taxerade telegrammer år 1902. 



Tab. 5. (Forts.) Månatligen afsända, taxerade telegrammer år 1902. 
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Tab. 5. (Forts.) Månatligen afsända, taxerade telegrammer år 1902. 



Tab. 5. (Forts.) Månatligen afsända, taxerade telegrammer år 1902. 
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Tab. 6. Uppgift å antalet telefonapparater samt medelst telefon växlade telegrammer och samtal 
vid telegraf- och rikstelefonstationerna jämte tillhörande växelstationer samt å influtna 

telefonafgifter år 1902. 
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Tab. 6. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon växlade telegrammer m. m. år 1902. 
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Tab. 6. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon växlade telegrammer m. m. år 1902. 
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Tab. 6. (Forts.) Uppgift å de medelst telefon växlade telegrammer m. m. år 1902. 
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Tab. 7. Statistisk öfversikt af telegrafväsendet 



i Europa och åtskilliga utom-europeiska länder. 
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Tab. 7. (Forts.) Statistisk öfversikt af telegrafväsendet 



i Europa och åtskilliga utom-europeiska länder. 
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*) Se noten i aidan 21. 
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Tab. 8. Statistisk öfversikt af telefonväsendet i en del 



af Europas stater och åtskilliga utom-europeiska länder. 

25 

4 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. I. Telegrafväsendet. Ny följd. 42. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1902
	Inledning
	I. Telegrafväsendet. Ny följd. 42. Telegrafstyrelsens underdåniga berättelse för år 1902
	Innehållsförteckning
	A. Berättelse för år 1902
	I. Linjer 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 m. m.
	XI. Undervisningsväsendet
	XII. Pensionsväsendet

	B. Bilagor
	Tab. 1. Öfversikt af telegramantal, telegramporto och utgifter vid telegrafstationerna
	Tab. 2. Öfversikt af telegramväxling och inkomster vid kontrollstationerna
	Tab. 3. Öfversikt af telegramväxling och telegramafgifter
	Tab. 4. Öfversikt af telegramväxling med utlandet
	Tab. 5. Öfversikt afmånatligen afsända, taxerade telegrammer
	Tab.6. Telefonapparater, telefonerade telegrammer, samtal och telefonafgifter
	Tab. 7. Öfversikt af telegrafväsendet i Europa m. m.
	Tab. 8. Öfversikt af  telefonväsendet i Europa m. m.


	Table des matières
	A. Rapport pour l'année 1902
	I. Lignes et circuits
	II. Bureaux
	III. Personnel
	IV. Appareils, dépôt de matériel et atelier
	V. Mouvement des correspondances
	VI. Résultats financiers
	VII. Valeur en total
	VIII. Dispositions réglementaires etc.
	IX. Dossiers de l'Administration Centrale
	X. Dispositifs techniques et recherches etc.
	XI. L'école de télégraphie
	XII. Pensions

	B. Annexes
	1. Tableau du nombre des télégrammes, des recettes et des dépenses des bureaux télégraphiques
	2. Tableaudu mouvement des télégrammes et des recettes dans les bureaux de contrôle
	3. Tableaudu mouvement des télégrammes et des taxes
	4. Tableaudes correspondances terminales échangées avec l'étranger
	5. Tableaudu nombre des télégrammes taxés, expédiés par mois
	6. Tableaudes appareils téléphoniques, des télégrammes téléphonés et des conversations et recettes téléphoniques des différents bureaux
	7. Tableaustatistique de la télégraphie européenne etc.
	8. Tableau statistique de la téléphonie européenne etc.




