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

Jämlikt föreskrift i den för Telegrafstyrelsen gällande 
nådiga instruktion får Styrelsen härmed i underdånighet af-
gifva berättelse om telegrafverkets förvaltning under år 1905 
och därvid under särskilda afdelningar redogöra för: 

I linjer och ledningar, 
II stationer, 

III personal, 
IV apparater, 
V förråd och inventarier, 

Yl verkstad, 

VII fastigheter, 
VIII trafik, 

IX den ekonomiska ställningen, 
X reglomentariska föreskrifter m. m., 

XI hos Styrelsen handlagda mål, 
XII tekniska anordningar och undersökningar m. m., 

XIII undervisningsväsendet, 
XIV studierosor, 
XV pensionsväsendet och 

XVI öfversikt. 



TELEGRAF- OCH. TELEFONNÄTENS OMFATTNING. 

I. Linjer och ledningar. 

Nätens omfattning. 

Telegrafverkets telegraf- och telefonnät. 

Telegraf- och telefonnäten hafva under år 1905 genom 
ny- och ombyggnader äfvensom genom inköp af enskilda tele
fonnät tillökats med: 

VI 

Däremot hafva genom rasering och ombyggnad till dub-
beltrådiga do enkoltrådiga tolefonförbindelseledningarna under 
året minskats med 282-0 km. och do enkeltrådiga abonnent
telefonledningarna med 190'9 km. 

Vid årets slut omfattade näten: 

Uti förestående summa af stolplinj ernås längd äro äfven 
inbegripna de statens eller enskilda järnvägar tillhöriga stolp-
linjer, å hvilka telegrafverket tillhöriga ledningstrådar, enligt 
med vederbörande förvaltningar träffade öfverenskommelscr, 
äro upplagda, och utgör längden af sådana stolplinjer 1,037.6 km. 

Stolplinjenätet omfattade vid 1905 års slut följande huf-
vudgrupper: 



STOLPAR. UNDERHÅLL OCH FÖRÄNDRING AF LINJER OCH NÄT. VII 

Kablar och stolplinjer voro vid 1905 års slut sålunda 
framdragna inom do särskilda linjedistrikten: 

Telegrafledningar, interurban- och telefonförbindelseled
ningar voro vid 1905 års slut sålunda framdragna: 

räknade abonnenttelefonledningar, äfvensom telefonstationer 
och telefonapparater framgå af nedanstående tabell: 

Bland ofvannämnda kabelledningar är inräknad den andel, 
eller hälften, som Sverige äger i de med Danmark och Tysk
land gemensamma kablarna, hvilka tillsammans omfatta 261-0 
km. kabellängd med 764-0 km. telegraf-, 68-o km. dubbeltrådig 
telefonledning samt 62o km. rescrvledning. 

Antalet abonnontledningar i rikstelefonnätet utgjorde 
vid 1905 års slut 66,058 däraf 65,122 dubbeltrådiga med 
en sammanlagd längd af 86,955·8 km. och 936 enkeltrådiga 
med en längd af 3,836-1 km., och var således medellängden 
af hvarje abonnontledning omkring 1-4 km. 

Förändringarna under tioårsperioden 1896—1905 beträf
fande längd och antal af stolplinjer och ledningar, däri inbe-

Järnvägarnas telegrafnät. 
Enligt lämnade uppgifter omfattade statsbanornas och de 

enskilda järnvägarnas telcgrafledningar vid 1905 års slut: 
i stolplinjer, som icke voro gemensamma med telegraf

verkets, 7,798 km. 
i ledningar 22,690 » 

Enskilda telefonnät. 
Enligt uppgifter från do enskilda telefon föreningarna och 

telefonbolagen utgjorde vid 1905 års slut de enskilda lednin
garnas sammanlagda längd omkring 85,000 km. 

Stolpar. 

Med impregnerade eller särskildt till skydd mot röta be
handlade stolpar funnos vid 1905 års utgång stolplinjer an
lagda till en längd af 13,251-68 km. eller 53-87 procent af 
hela linjenätet. 

10,722-0 5 km. eller 43-5 9 procent voro uppförda med oim
pregnerade stolpar, och återstoden eller 2-54 procent af hela 
linjenätet utgjordes af kablar. 

För telegrafverkets räkning hafva under år 1905 inköpts 
18,258 stolpar. 

Under året hafva 9,412 stolpar impregnerats med koppar-
vitriol, däraf 5,022 st. vid Bolmens och 4,390 st. vid Köpmanna
bro impregneringsanstalt. 

Sammanlagda kostnaden för inköp, impregnering och 
tjärning af stolpar har under året uppgått till kr. 79,512-20. 

Underhåll och förändring af linjer, stationer och nät. 

Under år 1905 hafva a linjerna följande större underhålls-
och förändringsarbeton fullbordats: 

Ombyggnad. 



UNDERHÅLL OCH FÖRÄNDRING AF L I N J E R OCH NÄT. V I I I 

Reparation. 

Säkerhetsstagning. 

Fotbesiktning. 



UNDERHÅLL OCH FÖRÄNDRING AF LlNJER OCH NÄT. IX 

Rasering. 



ANORDNINGAR FÖR DUPLEXTELEFONERING. 

Mera afsevärda underhållsarbeten samt förändringar, be
rörande stationer och nät, hafva under året utförts å följande 
orter: 

Ombyggnad. 
Karlskrona, Kramfors. 

Reparation. 
Bysko, .Falun, Gäfle, Kjäflingo, Kopparberg, Kågeröd, 

Hölnbo, Piteå, Sala, Smedjebacken, Tara, Öst
hammar. 

Nätbesiktning. 
Ångarn, Bergshamra, Brottby, Bålsta, Danderyd, 

Edlunda, Frösunda, Gustafsberg, Hagalund, 
Hasseludden, Husum, Härnösand, Ingarö, Kår-
sta, Lagnö, Luleå, Penningby, Pilhamn, Riala, 
Riddorsvik, Rimbo, Roslagskulla, Rotebro, Rö, 
Saltsjöbaden, Saltsjö-Bufnäs, Skuru, Stockholnij 
Stocksund, Sundbyberg, Sundsvall, Säbyholm, 
Torkan, Täby, Ulriksdal, Vallentuna, Velanisund, 
Väsby, Västra Vallentuna, Åkersberg, Åsättra, 
Algö, Örnsköldsvik, Östersund. 

Stations flyttning. 
Almunge, Djursholm, Eriksberg, Fiskebäckskil, Grill-

by, Holmsund, Hällnäs, Karlskrona, Långsele, 
Mattmar, Penningby, Pilgrimstad, Ragunda, 
Stockholm (filialen å Östermalm), Uppsala, Vil
helmina, Vislanda, Värnamo, Öfver-Selö. 

Anordningar för duplextelefonering samt för samtidig 
telegrafering och telefonering. 

Anordningar för duplextelefonering voro vid 1905 års slut 
vidtagna å följande ledningar mellan nedannämnda stationer: 

X 



TRAFIKSTÖRNINGAR OCH LINJEFEL. XI 

Anordningar för samtidig telegrafering och telefonering voro 
vid 1905 års slut vidtagna å följande interurbana telefonled
ningar: 

Större trafikstörningar och mera anmärkningsvärda 

linjefel. 

Under orkanartad storm, som drog fram öfver norra Tysk
land och Sydsverige den 31 december 1904, uppstod fel å 
telegrafkabeln Skåre—Riigen. Sedan tyska telegrafförvalt
ningen hemställt, att kabeln skulle repareras genom Sveriges 
försorg, utsändes en kabelexpedition don 17 januari 1905. 
Afbrott å kabeln, upptäcktes ung. 1.4 km. från Eugen. Till 
följd af kabelarmeringens dåliga beskaffenhet och synnerligen 
svår väderlek blef kabeln under reparationsarbetet afsliten på 
flere ställen, hvarigenom arbetet kom att draga en tid af 36 
dagar. Under hösten 1905 har därefter ny kabel inskarfvats 
å den del af kabeln — nämligen å Kriegers flack och i närheten 
af tyska kusten — där armeringen var värst anfrätt, hvilket 
arbete afslutades i november månad. 

Natten mellan den 2 och 3 april rasade stark storm 
med ymnigt snöfall i Skåne, hvarigenom åstadkoms stor 
förödelse å linjerna. Så t. ex. föllo strax söder om Öd-
åkra 10 st. stolpar, å linjen Landskrona—Hildesborg 4 st. 
och mellan Hildesborg och Hälsingborg 19 st., hvarjämto inom 
telefonnätet ett stort antal stolpar och ledningar ramponerades. 

Den 27 maj förorsakade ett ovanligt svårt åskväder be
tydliga skador å telefonapparater m. m. i trakten sydväst om 
Gäfle och äfven inom andra delar af femte linjedistriktet. 

I Stockholmstrakten åstadkom ett åskväder den 19 juni 
åtskilliga rubbningar i telegraf- och telefontrafiken, berörande 
såväl apparater som ledningar. 

Under senare hälften af juni månad orsakade åska upp
repade gånger fel å ledningar och apparater inom andra linje
distriktet. Sålunda sönderbrändes en 100-trådig luftkabel i 
Marstrand, så att alla ledningar i densamma blefvo felaktiga. 
I Vänersborg uppstod fel i inledningskabeln, så att denna 
måste utbytas. I närheten af Skara bangård slog åskan ned 
i en stolpe och afbrände ett flertal abonnentledningar, hvar-
jämte ett 20-tal klaffar i växelbordet å Skara telefoneentral-
station sönderbrändes'. 

Den 3 juli ramponerades telefonnätet i Mora genom storm. 
Lösryckta träd, stegar m. m. afslogo trådknippena på flora 
ställen, så att alla interurban- och telegrafledningar under 
några timmar voro obrukbara. Af abonnentledningarna blefvo 
alla felaktiga, med undantag af 5 st. 

På grund af häftiga åskväder under augusti månad blefvo 
inledningskablarna i Fjugesta, Frövi och Hardemo sönder-
branda och måste utbytas. 

Under natten mellan den 15 och 16 september nedbrann 
i grund den byggnad, där telegrafverkets station i Yärnamo 
var inrymd. Af telegrafverkets inventarier räddades endast 
växelbordet och en telegrafapparat. Provisorisk station an
ordnades omedelbart efter branden i ett kontor i närheten. 
Den 17 september voro så godt som alla ledningarna klara. 
Enligt hvad undersökningen gaf vid handen förorsakade elds
vådan af kortslutning å oloktrisk belysningslodning. 

Den 13 oktober uppstod afledning å telcgrafkabeln till 
Sandhamn, mellan Stafsnäs och Runmarö. Sedan en ny kabel
längd om 1,400 meter inskarfvats, var felet afhjälpt don 22 
samma månad. 

Do mod * angifna ledningarna användas uteslutaudo för sarutals-
bcställning. 



XII ANLÄGGNINGSARBETEN. 

Den 15 oktober förorsakade våt snö stora skador å en 
mängd abonnent- och långledningar inom Växjö och Karls
hamns-områdena. 

I Hälsingborgstrakton uppstod genom starkt snöfall den 
21 oktober en mängd linjcfel. Hälsingborg disponerade en
dast en telefonledning norrut, samt österut en till Åstorp och 
on till Klippan. Höganäs var fullständigt isoleradt. 

Telegrafkabeln Galtö—Vinga, som länge varit behäftad 
med afledning, blef under oktober nästan oanvändbar. Sedan 
vid verkställd underhalning af kabeln en svår kink påträffats, 
afhjälptes detta fel. Då därjämte kabelns beskaffenhet i öfrigt 
visade sig vara mindre god, utbyttes den sämsta delen af 
kabeln mot ny sådan, hvilket arbete ej afslutades förrän i 
januari innevarande år. Kabeln är nu fullt användbar, dock 
är isolation en å densamma fortfarande mindre tillfredsställande. 

Den 8 december upptäcktes under mätningarna från 
Norrtälje station afbrott å telefonledningen till Söderarm. 
Felet befanns sedermera ligga i kabeln något mer än 3 km. 
från Tjockö. Kabeln hade kapats af ett fartyg, som fastnat 
i densamma. Afbrottet var afhjälpt den 8 januari inneva
rande år. 

Kopparledningarna Göteborg—Bromskär och Stockholm— 
Bromskär äro byggda för Stora Nordiska Telegrafsällskapot 
och disponeras helt och hållet af detta bolag. Järntrådsled-
ningarne n:r 78 Stockholm—Göteborg, 44 Stockholm—Brom
skär och 91 Stockholm—Bromskär hafva därigenom blifvit 
disponibla för telegrafverket; såsom varande obehöfliga hafva 
emellertid af dessa ledningar raserats n:r 44 samt delen 
Norrtälje—Bromskär af n:r 91. 

Nya telefonledningar. 

Enligt meddelande uti nådiga brefvet den 22 maj 1903 har 
Eders Kung]. Maj:t i den till 1903 års Riksdag aflåtna proposition 
angående statsverkets tillstånd och behof föreslagit Eiksdagen 
att för anläggning af vissa telefonledningar bevilja ett extra 
anslag af 2,759,400 kronor samt däraf anvisa för år 1904 ett 
belopp af 1,300,000 kronor, med rätt för Eders Kungl. Maj:t att 
låta af sistnämnda belopp förskottsvis under år 1903 af till
gängliga medel utanordna 700,000 kronor. Donna framställ
ning blef af Riksdagen på det sätt bifallen, att Riksdagen 
såsom lån beviljade 2,759,400 kronor för anläggning af nedan-
nämnda telefonledningar: 

Stockholm—Örebro—Norska gränsen, 
Stockholm—Malmö, 
Stockholm—Norrköping, 
Norrköping—Nässjö, 
Nässjö—Växjö, 
Växjö—Hessleholm, 
Hessleholm—Malmö, 
Norrköping—Motala, 
Nässjö—Mjölby, 
Nässjö —Västervik, 
Växjö—Kalmar, 
Hessleholm—Kristianstad, 
Malmö—Kristianstad, 
Malmö—Ystad, 
Stockholm—Västervik—Oskarshamn, 
Stockholm—Göteborg, 
Stockholm—Sköfde, 
Sköfde—Vänersborg, 
Sköfde—Borås, 
Sköfde—Skara—Lidköping, 
Göteborg—Hälsingborg, 
Göteborg—Halmstad, 
Falkenberg—Varberg, 
Ängelholm—Halmstad, 
Häl singborg—Hessleholm, 
Göteborg—Karlstad, 
Sköfde—Karlstad, 
Göteborg—Lysekil, 
Göteborg—Uddevalla, 
Smögen—Lysekil—Gräbbestad—Strömstad, 
Göteborg—Borås, 
Göteborg—Jönköping, 
Göteborg—Växjö, 
Norrköping—Örebro, 
Eskilstuna—Men, 
Norrköping—Västerås—Gäfle, 
Stockholm—Örebro, 
Stockholm—Eskilstuna—Örebro, 
Stockholm—Arboga—Örebro, 
Arboga—Västerås, 
Stockholm—Gäfle, 
Stockholm—Gäfle—Falun, 
Örebro—Krylbo—Falun, 
Örebro—Smedjebacken, 
Söderhamn—Hudiksvall-, 
Ljusdal—Ange—Östersund, 
Härnösand—Nyland, 
Sollefteå—Ragunda—Östersund, 
Örnsköldsvik—Ramsele—Backe—Strömsund, 
Hällnäs—Lycksele—Åsele, 
Boden—Vuollerim, 
Nederkalix—Haparanda samt 
Gällivare—Kiruna. 

Af ifrågavarande lån har för år 1903 anvisats 700,000 
kronor och för år 1904 1,020,000 kronor. Återstående del af 
lånet 1,039,400 kronor har, i enlighet med 1904 års Riksdags 
beslut på grund af nådig proposition den 18 december 1903, 
tillhandahållits Telegrafstyrelsen under år 1905 att till utförando 
af dem bland ofvan uppräknade interurbana telefonledningar, 

Anläggningsarbeten. 

Nya telegrafledningar. 



ANLÄGGNINGSARBETEN. XIII 

kronor, att användas till utförande af vissa af Eders Kungl. 
Haj:t enligt samma nådiga brcf medgifna tclefonanlägg-
ningar. 

Den genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga brcf den 14 
oktober 1904 till utförande anbefallda telefonledningen Gelli-
vare—Öfverkalix har under året fullbordats, och hafva jämlikt 
bemyndigande i nådigt bref den 24 februari 1905 samtals
stationer å berörda ledning anordnats i Liikavaare, Leipojärv, 
Hakkas, Skröfven och Öfver Landsjärv äfvensom i Landsån. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t den 3 oktober 1903 i nåder 
föreskrifvit, att telefon icke må utan Eders Kungl. Maj:ts till
stånd i statens ämbetslokal uppsättas eller eljest på bekostnad 
af statsmedel anordnas,- hafva under år 1905 jämlikt särskilda 
nådiga bref ett flertal telefonförbindelser anordnats till statens 
verk och ämbetslokaler m. m. å skilda orter inom riket. 

Under år 1905 hafva följande interurban- och tolefonför-
bindelseledningar blifvit utförda: 

Interurbanledningar. 

som Eders Kungl. Maj:t funne skäligt bestämma, i mån af 
behof och sedan detta för hvarje gång blifvit af Eders Kungl. 
Maj:t pröfvadt, af Telegrafstyrelsen i Kiksgäldskontoret lyftas 
och jämte ränta, motsvarande den ränteutgift, som genom 
berörda belopps öfverlämnande till Telegrafstyrelsen förorsaka
des Riksgäldskontoret, inom tjugu år från första lyftningsdagen 
återgäldas medelst afbetalningar i den mån telegrafverkets 
medel därtill lämnade tillgång, dock så att dylika afbetal
ningar borde en månad förut af Telegrafstyrelsen för Kiks
gäldskontoret tillkännagifvas. 

Jämlikt nådiga brefvet den 2 juni 1905 har Eders Kungl. 
Maj:t tillika medgifvit, att det sålunda för år 1905 anvisade 
belopp skulle komma till användning för utförande af vissa 
bestämda telefonledningar, och hafva af ifrågavarande led
ningar följande under år 1905 blifvit i allt väsentligt färdig
byggda, nämligen: 

Hessleholm—Malmö, 
Norrköping—Motala (delen Norrköping—Linköping), 
Göteborg—Karlstad (delen Yänersborg—Karlstad), 
Stockholm—Gäfle, 
Stockholm—Gäfle—Falun (delen Stockholm—Gäfle), 
Ljusdal—Ange—Östersund (delen Ange—Östersund), 
Sollefteå—Ragunda—Östersund samt 
Örnsköldsvik—Ramsele—Backe—Strömsund (delen 

Sollefteå—Strömsund). 

Do återstående af ifrågavarande ledningar, nämligen: 

Stockholm—Örebro—Norska gränsen (delen Stock
holm—Örebro), 

Stockholm—Norrköping, 
Nässjö—Mjölby, 
Växjö—Kalmar, 
Stockholm—Västervik—Oskarshamn (delen Väster

vik—Hultsfred), 
Stockholm—Sköfde, 
Sköfde—Borås, 
Sköfde—Karlstad, 
Göteborg—Uddevalla, 
Smögen—Lysekil—Gräbbestad—Strömstad, 
Göteborg—Borås, 
Göteborg—Jönköping, 
Göteborg—Växjö, 
Norrköping—Örobro, 
Stockholm—Örebro och 
Örebro—Krylbo—Falun (delen Örebro—Krylbo) 

äro dels fullbordade dels afsedda att färdigbyggas under inne
varande år. 

Med anledning af därom utaf Eders Kungl. Maj:t framställd 
nådig proposition har 1905 års Riksdag, för fortsatt utveck
ling af statens telefonväsen i afseendp a lokala telefonnät med 
förbindelseledningar, anvisat ett lånebelopp förår 1905 af 2,000,000 
kronor att, i mån af behof och sedan detta för hvarje gång 
blifvit af Eders Kungl. Maj:t pröfvadt, af Telegrafstyrelsen i 
Riksgäldskontoret lyftas och jämte ränta, motsvarande den 
ränteutgift, som genom berörda belopps öfverlämnande till 
Telegrafstyrelsen förorsakades Riksgäldskontoret, återbetalas 
på sätt här ofvan nyss blifvit anfördt. Enligt bemyndigande 
i nådiga brefvet den 2 juni 1905 har Telegrafstyrelsen hos 
Riksgäldskontorot lyftat ofvanberörda lånebelopp, 2,000,000 
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XVI STATIONER. 

II. Stationer. 
Telegrafstationer. 

Inrättande och indragning af telegrafstationer. 

Genom Eders Kung]. Maj:ts nådiga bref den 10 februari 
1905 har Telegrafstyrelsen erhållit bemyndigande att vid 
lämplig tidpunkt inrätta en filialtelegrafstation i Vasastaden i 
Stockholm, och har med anledning häraf filialtelegrafstation 
under året inrättats i huset n:r 55 vid Odengatan. 

Jämlikt bemyndigande uti nådigt bref den 13 april 1905 
har telegrafstationen i Svartvik indragits med utgången af 
samma månad. 

Genom nådigt bref den 13 april 1905 har Eders Kungl. 
Maj:t bemyndigat Telegrafstyrelsen att vid lämplig tidpunkt 
ånyo inrätta en telegrafstation i Yärnamo, och öppnades sta
tion därstädes den 1 juli 1905. 

Telegrafstationernas klassindelning. 

Vid 1905 års utgång voro stationerna efter tjänstgörings
tiden indelade i klasser sålunda: 

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

') Denna station Btängcs dock i regel kl. 12 midnatt. 

Andra klassen, med hel dagstjänst: Arboga, Arvika, 
Askersund, Backe, Boden, Bofors, Bollnäs, Borås, Byske, Djurs
holm, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Eslöf, Falkenberg, Fal
köping, Falun, Filipstad, Gäfle, Gällivare, Halmstad, Haparanda, 
Hessleholm, Hudiksvall, Hultsfred, Hälsingborg, Härnösand, 
Höganäs, Hörby, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, 
Karlstad, Katrineberg, Katrineholm, Kiruna, Klippan, Kol
bäck, Kopparberg, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Krylbo, 
Köping, Landskrona, Lidköping, Linköping, Ljusdal, Luleå, 
Lund, Lysekil, Mariestad, Marstrand, Mjölby, Mora, Mo
tala, Nederkalix, Nora, Norberg, Nordmaling, Norrköping, 
Norrtälje, Nyköping, Nyland, Nässjö, Oskarshamn, Oxelösund, 
Piteå, Ramsele, Ronneby, Sala, Saltsjöbaden, Simrishamn, Skara, 
Skellefteå, Sköfde, Sollefteå, Strömstad, Söderhamn, Södertälje, 
Sölvesborg, Trelleborg, Trollhättan, Uddevalla, Umeå, Uppsala, 
Varberg, Vareki], Vinga, Visby, Vänersborg, Värnamo, Väster
vik, Västerås, Växjö, Vstad, Åhus, Ängelholm, Örebro, Örn
sköldsvik och Östersund, eller tillhopa 102 stationer. 

Tredje klassen, med inskränkt dagstjänst: Bergkvara, Bjästa, 
Borgholm 1), Dalarö, Drottningholm, Finspong, Fjällbacka, Gamle-
by, Gräbbestad, Hedemora, Hjo, Holmsund1), Husum, Hvet-
landa, Junselo, Karlsborg, Landsort, Leksand, Lilla Edet, Lindes
berg, Ljusne, Lycksele, Mariefred, Munkedals bruk, Mönsterås, 
Mörbylånga, Råneå, Sandhamn, Seffle, Sikeå, Skönvik, Slite, 
Smedjebacken, Smögen, Sofiero, Strängnäs, Stugsund1), Sunne, 
Surahammar, Sveg, Söderköping1), Tidaholm, Tullgarn, Tore, 
Ullånger, Ulricehamn, Vadstena, Valdemarsvik, Vara, Vaxholms 
fästning, Vifstavarf, Åmål, Ange, Öregrund och Östhammar, 
eller tillhopa 55 stationer. 

Till dessa, sammanlagdt 161 telegrafstationer, komma i 
Stockholm 12 filialtelegrafstationer, nämligen 5 å Norrmalm, 
2 å Östermalm, 1 ä Södermalm, 1 å Kungsholmen, 1 i riks
dagshuset, 1 å börsen och 1 i Grand Hotel, samt i Göteborg 
2 filialtelegrafstationer, 1 vid Stigbergstorget och 1 vid Drott
ningtorget, eller tillhopa 14 filialtelegrafstationer. 

Dessutom äger fullständig telegramexpodition rum å riks
telefonstationerna Flen, Furusund, Gnesta och Kinnekulle. 

Telegramexpeditioner och telegraminlämningsställen. 

Vid 1905 års utgång funnos telegramoxpeditioner inrättade 
å 550 växeltelefonstationer samt hos 87 telefonabonnenter, 
hvarjämte 88 telegraminlämningsställen voro anordnade. 

Järnvägstelegrafstationer. 

Under år 1905 hafva, enligt till Styrelsen inkomna anmäl
ningar, följande antal för telegrafering inrättade järnvägsstatio
ner blifvit satta i förbindelse med telografnätet: 

') Sommartiden hel dagstjänst. 



Telefonstationer. 

Statstelefonstationer. 

Vid 1905 års utgång funnos statstelefonstationor af följande 
slag till nedanstående antal: 

a) stationer för ledningarnas växling: 
154 centralstationer, däraf 

150 å orter med telegrafstation och 
4 å orter med endast telefonförbindelse; 

1,226 växelstationer, sorterande under centralstationerna. 

b) samtalsstationer för allmänheten: 
å 154 centralstationer, 
» 14 filialtelegrafstationer, 
» 1,021 växelstationer samt 
hos 1,120 abonnenter. 

Enskilda telefonstationer. 

Enligt från de enskilda telefonbolagen lämnade uppgifter 
funnos vid 1905 års utgång enskilda central-och växelstationor 
till ett antal af 232. 

Sammanfattning. 

Telegrafstationer: 

Telefonstationer: 
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Stationernas underhåll. 

Telegrafstationerna. 

Telegrafstationerna i Djursholm, Holmsund, Karlskrona, 
Stockholm (filialen å Östermalm), Uppsala samt Värnamo 
hafva under året flyttats till andra lokaler. 

Telefonstationerna. 

Följande telefonstationer hafva under år 1905 flyttats till 
andra lokaler, nämligen: Almunge, Djursholm, Eriksberg, 
Fiskebäckskil, Grillby, Holmsund, Hällnäs, Karlskrona, Lång-
sele, Mattmar, Penningby, Pilgrimstad, Ragunda, Stockholm 
(filialen å Östermalm), Uppsala, Vilhelmina, Vislanda, Värnamo, 
Öfver-Selö. 

Å telefonstationerna i Anderslöf, Ångarn, Aspa, Bade-
lunda, Björkvik, Ervalla, Glanshammar, Gnesta, Guxås, Gå
singe, Göteborg, Halmstad, Hasseludden, Hoby, Holmsund, 
Holö, Håkansön, Håknäs, Hälsingborg, Härnösand, Hör, Hörby, 
Kalmar, Kyrkhult, Lindholmen, Lit, Ljusdal, Lunda, Malm
köping, Malmö, Motala, Moälfvon, Märsta, Nedcrkalix, Nerikes 
Kil, Norra Värmdö, Nybro, Ormaryd, Oskarshamn, Oxelösund, 
Prestmon, Rockneby, Rönninge, Selsjön, Sidensjö, Skog, Sköfde, 
Smedjebacken, Sollefteå, Solstadström, Stafve, Stockholm, Stor
kåge, Surahammar, Sveg, Tomelilla, Torpa, Tuna, Ulfön, 
Umeå, Undrom,Utö, Vallentuna, Verkebäck, Västervik,Västerås, 
Ystad, Yxlö, Åsbro, Äs, Öfverkalix, Öjebyn och Örnsköldsvik 
hafva nya växelbord insatts, i de flesta fall på grund af otill
räckligt utrymme i förut befintliga växelbord. 

Automatiska växlar hafva under året uppsatts å växel
stationerna Lundby, Staket och Österskär. 

III. Personal. 
I den af Eders Kungl. Maj:t och Riksdagen fastställda 

aflöningsstat för år 1905 har bemyndigande lämnats Telegraf
styrelsen att vid behof öfverskrida det bestämda antalet tele-
grafistcr i endera af do båda i staten upptagna kategorierna, 
föreståndare och biträdande, under förutsättning att antalet 
telegrafister i den andra kategorien understege det i staten 
fastställda. Därjämte har uti staten antalet ordinarie inter-
urbantelefonister af andra lönegraden höjts från 50 till 100! 

Den ordinarie personalen utgjordes vid 1905 års utgång 
af 889 personer, af- hvilka 32 tjänstgjorde i Styrelsen, 30 vid 
distriktsförvaltningarna och 827 vid stationerna; den extra 
ordinarie personalen samt personer,~^använda såsom biträden 
och arbetare vid telegrafverket, utgjorde omkring 5,100, och 
uppgick således hela antalet personer, som under 1905 syssel
sattes vid telegrafverket, till omkring 5,900. 

Styrelsens ordinarie personal utgjordes af 1 generaldirektör 
och chef för telegrafverket, 4 byråchefer, däraf 1 för admi
nistrativa byrån, 1 för linjebyrån, 1 för byrån för telegraf



PERSONAL. 

a) stationer för ledningarnas växling: 

b) samialsstationer för allmänheten: 
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trafiken och 1 för byrån för telefontrafiken, 5 tjänstemän af 
andra lönegraden, nämligen 1 sekreterare, 1 kamreraro, 1 
öfveringenjör, 1 elektriker och-1 föreståndare för verkstaden, 
17 tjänstemän af första lönegraden, nämligen å administrativa 
byrån: 1 notario och ombudsman, 1 registrator och aktuarie, 
4 revisorer, 1 hufvudkassör, 1 bokhållare och kassakontrollant 
samt 1 statistiker; å linjebyrån: 1 byråingenjör och ritare, 1 
notarie samt 1 förrådsförvaltare; å byrån för telegraftrafiken: 1 
notarie och 1 byråingenjör och föreståndare för telegrafverkets 
undervisningsanstalt; samt å byrån för telefontrafiken: 1 nota
rie, 1 aktuario och 1 verkstadsingenjör. Härförutom funnos 
följande betjänto nämligen: 1 förrådsvakt, 1 förste vaktmästare 
och 3 vaktmästare. Därjämte voro såsom biträden anställda 
30 amanuenser, 4 e. o. byråingenjörer, 13 e. o. tjänstemän och 
19 extra biträden. Vid verkstaden funnos anställda såsom 
biträden 1 e. o. verkstadsingenjör, 1 t. f. förste ritare, 1 t. f. 
förste bokhållare och 1 t. f. materialförvaltare, och har verk
stadens arbetspersonal under årets lopp i medeltal utgjort 
332 man. 

Den ordinarie personalen vid distriktsförvaltningarna ut
gjordes af 4 telegrafinspektörer, 6 linjedirektörer, 8 linjeingen
jörer, 6 bokhållare och 6 materialvakter. Därjämte voro an
ställda vid inspektionsdistrikten 8 biträden samt vid linjedi-
strikten .17 e. o. linjeingenjörer och 21 andra biträden. Vid 
linjearbetena samt vid arbeten inom telefonnäten sysselsattes 
107 arbetsledare och linjeförmän, 7 öfverreparatörer, 225 fasta 
och tillfälliga reparatörer, och har antalet linjearbetare i medel
tal uppgått till under sommarmånaderna 1,000 och under vinter
månaderna 750 man. 

Den ordinarie personalen vid stationerna utgjordes enligt 
stat af 4 telegrafdirektörer, 1 telefondirektör, 5 kommissarier af 
l:a klass, 23 kommissarier af 2:a klass, 24 kommissarier af 3:e 
klass, däraf 21 tillsatta, 17 kommissarier af 4:e klass, däraf 14 
tillsatta, och 100 telegrafister, däraf 89 tillsatta, eller tillhopa 
174 stationsföreståndare, samt dessutom biträdande tjänstemän: 
3 kommissarier af 2:a klass, 9 kommissarier af 3:e klass, 6 kon
trollörer, 2 kassörer, 110 assistenter, 255 telegrafister, 2 kvinn
liga bokhållare, 40 kvinnliga vaktföreståndare, 100 interurban-
telefonister af l:a lönegraden, 100 interurbantelefonister af 2:a 
lönegraden; hvarförutom funnos 7 vaktbetjänte af l:a löne
graden och 18 vaktbetjänte af 2:a lönegraden, eller samman-
lagdt 827 personer tillhörande ordinarie stationspersonalen. 

Don extra ordinarie tjänstemannapersonalen vid stationerna 
utgjordes vid 1905 års slut af 63 e. o. assistenter, 249 e. o. 
telegrafister, 226 extra interurbantelefonister och 1,031 lokaltele
fonister eller sammanräknadt 1,569 personer. Af den extra 
ordinarie telegrafpersonalen hafva 131 innehaft telegrafförord
nande hela året, 87 under minst 3 månader, 9 användts ute
slutande för telefontjänstgöring, 16 varit anställda vid linje-
distrikten, 53 icke innehaft något förordnande vid verket samt 
do återstående i mån af behof anlitats för tillfällig tjänst
göring vid telegraf- eller telefonstation. 

Antalet telegrambärare och vaktmästare vid stationerna 
— förutom ofvannämnda ordinarie vaktbetjänte — uppgick 
till sammanlagdt 341. 

Den ordinarie och extra ordinarie stationspersonalen upp
gick alltså till ett antal af 2,737 personer. 

För tjänstgöring å understationer användes dessutom 
omkring 1,600 personer. 

Af hela den ordinarie personalen hafva under år 1905 5 
aflidit samt 37 efter erhållet afsked afgått, däraf 19 med åtnju
tande af pension. 

Till ordinarie befattningar att tillträdas under år 1905 hafva 
befordrats 57 personer, nämligen inom Styrelsen: till byrå
chef 1 och till tjänsteman i l:a lönegraden 1; inom linje
distrikten: till linjedirektör 1, till linjeingenjörer 2, till bok
hållare 1; samt inom inspektionsdistrikten och stationerna: till 
telegrafdirektör 1, till kommissarie af l:a klass 1, till kom
missarie af 2:a klass 1, till kommissarier af 3:e klass 2, till 
kommissarier af 4:e klass 4, till assistenter 7, till telegrafister 
15, till vaktföreståndare 1, till interurbantelefonister af l:a 
lönegraden 8, till interurbantelefonister af 2:a lönegraden 6, 
till vaktbetjänte af La lönegraden 2 och till vaktbetjänte af 
2:a lönegraden 2. 

IV. Apparater. 

För befordring af telegrammer i riket hafva under år 1905 
varit i bruk: 

V. Förråd och inventarier. 
I likhet med hvad förhållandet varit under de senare 

åren, hafva under år 1905, förutom hufvudförrådet i Stock
holm, filialförråd funnits inrättade vid linjedistriktsbyråerna 
i Malmö, Göteborg, Norrköping, Stockholm, Gäfle och Sundsvall 
äfvensom vid linjeingenjörsexpeditionerna i Hälsingborg, Växiö, 
Falköping, Karlstad, Orobro, Uppsala, Västerås, Luleå och 
Östersund. 

Värdet af de vid 1905 års slut i förråden befintliga effekter 
redovisas sålunda: 

Antalet i telegrafverkets telefonnät uppsatta telefonappa
rater (utom växelapparater) utgjorde 81,994, däri inberäknade 
ofvanstående telefonapparater. 

Antalet apparater, uppsatta inom de enskilda bolagens 
och föreningarnas nät, var omkring 42,400. 

Hela antalet i bruk inom landet varande telefonapparater 
var således omkring 124,400. 
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Inköp af inventarier. 

VI. Verkstad. 
Någon utvidgning eller nämnvärd ändring å verkstaden 

har under år 1905 icke ägt rum. 
Yärdet af under året utförda och levererade arbeten har 

uppgått till ett belopp af kr. 1,097,689-00, visande en till
ökning af omkring 226,913 kronor utöfver motsvarande summa 
år 1904. De väsentligaste tillverkningsposterna hafva ut
gjorts af: 
Telefonapparater, alla slag kr. 260,930-00 
Mikrotelefoner, » » » 129,348-00 
Telefonväxlar, » » » 78,415-00 
Diverse, apparater, apparatdelar och utensilier 

för nybyggnad och underhåll » 478,303-00 
Reparationsarbeten å telegraf- och telefon-

effekter... » 150,693-00 
Summa kr. l,097,689oo. 

Arbetarnas antal har i medeltal under året uppgått till 
332, däribland 34 kvinnliga och 50 minderåriga. 

Verkstadens affärsställning den 31 december 1905 framgår 
af nedanståonde tablå: 

Skulder: 

Verkstadens tillgångar utöfver skulderna, som vid ingången 
af år 1905 uppgingo till kr. 1,329,45768, hafva sålunda under 
året ökats med kr. 226,014'2 0. 

Det lager af äldre effekter, som till verkstaden inkommit 
för reparation och hvilket den 31 december 1905 uppgick till 
ett värde af kr. 417,16907, är icke inräknadt i ofvanstående 
tablå. 

VII. Fastigheter. 
Uti nådig proposition till 1905 års Riksdag föreslog Eder 

Kungl. Maj:t Riksdagen medgifva, att för telegrafverkets boho 
till nedannämnda pris måtte få inköpas fastigheter: 
i Härnösand fö.r '. kr. 43,500 
i Jönköping för ..' » 48,700 
i Söderhamn för ...:. »58,000 
och i Gäfle för , » 60,000 

Denna framställning blef af Riksdagen bifallen, under 
förutsättning, att i den byggnad, som vore afsedd- att för 
telegrafverkets räkning uppföras i Gäfle, äfven komme att 
inrymmas för postkontoret i samma stad erforderliga lokaler. 

Tillgångar: 



TELEGRAFTRAFIK. 

Med anledning häraf bemyndigade Eders Kungl. Majit genom 
nådigt bref den 12 maj 1905 Telegrafstyrelsen att inköpa 
bebyggd tomt i Söderhamn samt obebyggda tomter i Härnö
sand; Jönköping och Gäfle. 

Bokförda värdet af telegrafverkets fastigheter, förutom de 
till telegrafverkets verkstad upplåtna, till 500,000 kronor bok
förda fastigheter, uppgick vid 1905 års slut till kronor 
830,848-33. 

Under året har kostnaden för underhåll af telegrafverkets 
byggnader och lokaler i Dalarö, Falköping, Gäfle, Göteborg, 
Haparanda,''Katrineholm, Kolbäck, Malmö, Nässjö, Sandhamn, 
Stockholm, Sundsvall, Söderhamn, Varekil och Vinga uppgått 
till ett sammanlagdt belopp af kronor 20,365-71. 

VIII. Trafik. 
Telegraftrafiken. 

Telegramväxling. 
Af tabellbilagan 3, jämförd med den i tabellbilagan 2 

lämnade uppgiften om antalet transittelegrammer, inhämtas, 
.att antalet taxerade telegrammer utgjort 2,920,158 — däri inbe
räknade 433,046, som befordrats dels å direkt ledning Kristiania 
—Köpenhamn och dels å Stora Nordiska Telegrafsällskapets 
direkta linjer (se Tab. 3 not 2) — samt tjänstetelegrammer 
och meteorologiska expeditioner 272,450, eller sammanlagdt 
3,192,608. 

A. Taxerade telegrammer. 

Repetitionerna hafva varit 3,732,906, hvaraf 941,175 tele-
fonbefordrade telegrammor. 

Bland do taxerade terminaltelegrammerna hafva före
kommit: 

Af de utländska terminala presstelegrammerna hafva ut
växlats med: 

De utländska telegrammernas fördelning på särskilda 
länder. 

Tabellbilagan 4 innehåller en öfversikt af Sveriges taxe
ring underkastade telegramväxling med utlandet under år 
1905 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 helhot ankomna telegrammen Denna terminal
korrespondens utvisas, mod något fullständigare fördelning 
på de särskilda länderna, af följande siffror: 

Procenttalet af mellan Sverige och utlandet direkt väx
lade, taxerade telegrammer utgjorde för: 

XX 



Tyskland 30'5, Storbritannien 25-1, Danmark 12-6, Norge 
10-o, Frankrike 4·9, Finland 3·7, Ryssland utom Finland 3 s 
Nederländerna 3-2, 'Belgien 1'7, öfriga länder med europeisk 
taxering 3u samt länder med utomeuropeisk taxering 1-9. 

Medelantalet ord i utländska telegrammer. 

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

Jämförelse med år 1904. 

Jämföres hela antalet under år 1905 befordrade, taxerade 
telegrammer, uppgående till 2,920,158, med motsvarande antal 
under år 1904, hvilket utgjorde 2,749,097, visar år 1905 en 
ökning af 171,061 telegrammer eller 6-2 procent. 

J) Beträffande Danmark, Frankrike, Norge och Storbritannien äro vid be
räkning af medelantalet ord prcsstclcgraromerna icke medtagna, varo sig med hänsyn 
till dessa länder hvart för sig eller till den europeiska korrespondensen i dess helhet. 
Mcdelantalot ord i dessa telegrammer har utgjort: i do afsända till Danmark 180'9, 
till Frankrike 199, till Norge 1G3'6 och till Storbritannien 93'8 samt i do 
från Danmark, Norge och Storbritannien ankomna resp. 175'9, 193'3 och 59 6. • 

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: 

Kvarliggande telegrammer. 

Af samtliga ankomna in- och utländska taxerade telegram
mer hafva 7,017 eller ej fullt 0-4 procent icke kunnat till
ställas adressaterna, hvarför dessa telegrammer förblifvit kvar-
liggande å stationerna för att efter förloppet af den i tele
grafreglementet bestämda tid förstöras. 

Telegrammer under åren 1896—1905. 
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 och dels 
af utländska korrespondenter under år 1905 blifvit gjorda i 
afseende å 97 telegrammer. . Af anställda undersökningar 
härom har framgått, att af dessa telegrammer 40 expedierats 
felaktigt inom riket och 38 i utlandet samt att i 19 fall fram
ställningarna varit obefogade. 

l) Se bredvidstående not. 

I medeltal: 

Medelordantalet år 1904: 

Telegramväxlingen under årets särskilda månader. 

Telegrafkorrespondensen var minst under februari med 
471,086 och störst under augusti med 760,723 expeditioner. 

TELEGRAFTRAFIK. XXI 
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Telegramtrafik, som icke berört statstelegrafledningarna. 
Antalet betålda telegrammer, som uteslutande passerat järn

vägarnas telegrailedningar, uppgick under år 1905 till 148,664. 

Hela antalet betalda telegrammer 
år 1905 utgjorde således 3,068,822, däraf 497,394 telegram
mer, hvilka via Sverige utväxlats mellan främmande länder. 

Telefontrafiken. 

Såsom af tabellbilagan 1 synes, uppgingo telefonsamtalen 
vid telegrafverkets stationer till nedannämnda antal: 
Samtal mot abonnemangsafgift 224,177,000' 

> » särskild samtalsafgift (perioder) .... 9,122.780 
Summa 233,299,780. 

Ilsamtalen hafva utgjort 532,004, seriesamtalen 87,050 och 
nattsamtalen 202,019. 

Vid jämförelse med föregående år visar sig ökningen utgöra for 
telefonsamtal mot ' abonnemangsafgift 21-3 procent och för telefon
samtal mot särskild afgift 21-4 procent. Fördelas hela antalet 
samtal på antalet apparater, komma omkring 2,850 samtal på 
hvarje apparat. Frekvensen är dock mycket olika på olika platser. 

1 nedanstående tabell äro centraltelefonstationerna med 
underlydande växelstationer (undantagandes Landsort, där ej 
några abonnenter finnas, utan blott samtalsstation för allmän
heten är inrättad) ordnade efter hela antalet samtal per apparat 
under år 1905. 
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Öfversikt af telefonverksamheten. 

Tabellbilagan 5 innehåller en öfversikt af den terminala 
telefonkorrespondonsen med utlandet under år 1905 sålunda, 
att för hvarje station finnes angifvet dels antalet därifrån till 
utlandet afgångna telefonsamtalsperioder med fördelning af 
dessa på de särskilda adressländerna, dels summan af de 
till stationen från utlandet i dess helhet ankomna samtals
perioder. Då till denna summa samt till slutsumman läggas 
samtalsperioderna å direkta linjen Kristiania—Köpenhamn 
sålunda, att de från Norge afgångna 4,633 samtalsperioderna 
påföras Norge och de från Danmark afgångna 7,585 samtals
perioderna detta land, erhållas följande siffror: 

Af hela antalet mellan Sverigo och utlandet växlade 
samtalsperipder belöpte på: 

Norge 45-7, Danmark 52-4 samt Tyskland 1-9 procent. 

IX. Den ekonomiska ställningen. 
Rörelsens inkomster och utgifter 

hafva för år 1905 varit följande: 
Inkomster: 

A. Telegrafinkomster: 

Telegramporto: 

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

B. Telefoninkomster: 



XXIV DEN EKONOMISKA. STÄLLNINGEN. 

Enligt de af Eders Kungl. Maj:t genom nådiga brefvet 
den 17 juni 1904 fastställda staterna för år 1905 hade utgif
terna sammanlagdt beräknats till 7,360,000 kronor. Då de i 
verklighoten uppgått till 9,099,428 kronor 74 öre, hafva de 
öfverskjutit do beräknade med 1,739,428 kronor 74 öre. 

Denna ökning förskrifver sig hufvndsakligen därifrån, att 
å skulden till Riksgäldskontoret kunnat amorteras betydligt 
större belopp än som beräknats vid statens uppgörande. Be
träffande Öfriga utgiftstitlar hafva af de under aflöningsstaten 
till ett antal af 5 upptagna titlarna en uppgått till högre och 
4 till lägre belopp än hvad staton innehåller. Pensionsstatens 
utgifter hafva uppgått ungefär till de beräknade. Af de till 
ett antal af 15 i omkostnadsstaten intagna olika utgiftstitlarna 
hafva 6 uppgått till högre och 9 till lägre belopp än hvad 
staten upptager. 1 likhet med hvad förhållandet var under 
år 1904 hafva å omkostnadsstaten utgifterna under titlarna 
stationers och linjers underhåll, inköp och underhåll af inven
tarier, verktyg m. m. samt blanketter, telefonkataloger etc. 
varit de, som i någon större grad öfverstigit do beräknade 
beloppen. Äfven för år 1905 gäller hvad i föregående berät-

C. Inkomster från telegrafverkets verkstad: 

D. Ofriga inkomster: 

öfverskott: Utgifter: 

stationers och linjers underhåll: 

pensionsväsendet: 
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telser antydts, att vid beräkningarnes uppgörande för nämnda 
titlar icke kunnat utrönas det verkliga behofvets omfattning. 

Såsom förut nämnts, hafva inkomsterna uppgått till 1,639,441 
kronor 85 öre mera än som beräknats. Lägges bärtill leve
reringen från telegrafverkets verkstad 100,000 kronor och från 
summan 1,739,441 kronor 85 öre dragés utöfver i stat be
räknade utgifter 1,739,428 kronor 74 öre, framgår, att den 
öfverskjutande behållningen uppgår till 13 kronor 11 öre. 

Till Kungl. Statskontoret har efter verkställdt bokslut inle
vererats nettovinsten 140,013 kronor 11 öre. 

Till öfversikt af det ekonomiska resultatet af rörelsen 
under de senaste 10 åren äro i efterföljande tabell samman
ställda bruttoinkomsterna af de båda hufvudgrenarna af rörelsen 
jämte öfriga inkomster, som icke kunna hänföras till den ena 
eller andra rörelsen, samt inkomsten från telegrafverkets verk
stad, äfvensom utgifterna för aflöningar, pensionering, öfrig 
drift och räntor samt öfverskott af rörelsen och beloppen, som 
af öfverskottet användts till amortering. 

Inkomster: 

Utgifter: 

Inkomst af telegraftrafiken. 

Enligt tabellbilagan 3 utgör summan af debiterade porto- och 
andra afgifter för 1905 års telegramväxling 2,794,674 kr. 34 öre, 

däri inberäknadt ett belopp af 7,659 kr. 93 öre utgörande ersätt
ning på grund af särskild öfverenskommelse för befordring af 
vissa sjöfarts- och väderlekstelegrammer m. m. Från först
nämnda summa böra dock afräknas de belopp, som blifvit ut
betalda: dels för telegrammers vidarebefordring inom landet 
m. m., dels för telegrambefordring i utlandet, dels ock till 
Stora Nordiska Telegrafsällskapet för dess andel i Sveriges termi
nal- och transitporto. Dessa belopp hafva sammanräknade uppgått 
till 760,386 kr. 19 öre, så att återstoden 2,034,288 kr. 15 öre 
utgör telegrafverkets behållna portoinkomst för året. 

Motsvarande inkomst för år 1904 uppgick till 1,872,424 kr. 
72 öre, hvarför således en ökning för det sist förflutna året 
uppstått till ett belopp af 161,863 kr. 43 öre eller 8-6 procent. 
Betraktas detta resultat med hänsyn till dels in- och dels ut
ländsk korrespondens, framgår, att inkomsten ökats af den 
förra med 21,234 kr. 09 öre eller 2-G procent samt af den 
senare med 140,629 kr. 34 öre eller med 13-5 procent. 

Jämföres den portoinkomst, som den inländska och den 
utländska tolegrafkorrespondensen år 1905 livar för sig till
fört telegrafverket, visar det sig, att för 1,309,938 inländska 
telegrammer influtit 843,592 kr. 76 öre, eller i medeltal per 
telegram kr. 0-64, och för 1,610,220 utländska telegrammer 
1,183,035 kr. 46 öre, eller i medeltal per telegram kr. 0-73, 
hvartill komma förenämnda 7,659 kr. 93 öre för sjöfartstele-
grammer m. m. 

Beträffande Sveriges utländska telegramväxling, fördelad 
i terminal- (från och till Sverige) och transitkorrespondens, 
har medelportot per telegram för den förstnämnda, omfattande 
1,112,826 telegrammer med en inkomst af' 992,318 kr. 17 öre, 
uppgått till kr. 0-8 9 och för den sistnämnda 497,394 telegram
mer med en inkomst af 191,742 kr. 29 öre (ind. portoandelen 
för Libautrafiken) till kr. 0-39. 

Inkomst af telefontrafiken. 

Telegrafverkets inkomst af inträdes- och telefonabonne-
mangsafgifter under år 1905 utgjorde 4,132,288 kr. 16 öre 
mot 3,735,244 kr. 73 öre år 1904, hvadan uppstått en ökning 
af 397,043 kr. 43 öre eller 10,6 procent. Inkomsten af särskildt 
betalda telefonsamtal uppgick till 2,898,518 kr. 68 öre mot 
2,388,899 kr. 34 öre år 1904, och har således denna inkomst
post ökats med 509,619 kr. 34 öre eller 21,3 procent. Inkomsten 
för samtal fördelar sig sålunda, att den inländska korrespon
densen inbragt 2,767,029 kr. 02 öre och den utländska 131,489 
kr. 66 Öre, mot 2,275,286 kr. resp. 113,613 kr. 34 öre år 
1904. Således har uppkommit en ökning å den inländska 
korrespondensen med 491,743 kr. 02 öre eller 21,G procent 
och å den utländska med 17,876 kr. 32 öro eller 15,r procent. 

Resultatet af rörelsen. 

Vid 1905 års slut var den genom telegrafverkets rörelse 
uppkomna . ställning sådan som framgår af nedanstående ut
drag af rörelsens utgående balanskonto: 

IV 
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Kapitalbehållning. 

Skulder: 

Tillgångar: 



REGLEMENTARISKA FÖRESKRIFTER. HANDLAGDA MÅL. XXVII 

Anläggningskostnader åren 1881—1905. 

Utgifter för statens telefonanläggningar, samt inköp af 
enskilda telefonnät hafva från början af år 1881 till slutet af 
år 1905 uppgått till följande belopp: 

X. Reglementariska före
skrifter m. m. 

Genom nådigt bref den 13 april 1905 har Eders Kungl. 
Maj:t förordnat angående grunder för resekostnads-och trakta-
mentsersättning till telegrafverkets ämbets- och tjänstemän 
vid kortare tjänsteresor i Norge och Danmark. 

Den 15 juli 1905 har Eders Kung.l Maj:t fastställt be
stämmelser om kustsignalväsendets telefonmateriel m. va. 

Genom särskilda nådiga bref samma dag den 15 juli 1905 
har Eders Kungl. Maj:t dels bemyndigat Telegrafstyrelsen att 
med danska telegrafstyrelsen och Stora Nordiska Telegrafsäll
skapet träffa aftal om sammanslagning af afgiftorna till en 
kassa, ur hvilken de kontraherande parterna äga utfå hvar 
sin andel efter en gång för alla fastslagna grunder, eller så-
kalladt joint purse aftal, dels ock medgifvit förlängning till 
den 1 januari 1925 af de kabelkoncessioner, som beviljats 
Stora Nordiska Telegrafsällskapet. 

Genom nådigt bref den 15 september 1905 har Eders 
Kungl. Maj:t bifallit en af Telegrafstyrelsen gjord underdånig 
framställning angående befordran mot nedsatt, porto af storm-
varningstelegrammer. 

Uppå underdånig framställning af Telegrafstyrelsen har 
Eders Kungl. 3Iaj:t genom nådigt bref den 15 december 1905 
bemyndigat Styrelsen att i vissa fall höja arfvodet till lands-
linjetelefonister. 

Genom .nådigt bref samma dag den 15 december 1905 
har Eders Kungl. Maj:t fastställt vissa ändringar i telegraf-
inspektörsdistriktens omfattning samt i de hufvudsakliga be
stämmelserna rörande telegrafinspektörernas åligganden. 

Under året har tysk-nederländska telegrafbolaget anslutit 
sig till den internationella telegrafkonventionen i S:t Peters
burg af den 10/22 juli 1875. 

XI. Hos Styrelsen handlagda mål. 
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XII. Tekniska anordningar och under
sökningar m. m. 

Do undersökningar, som vid Styrelsens materialprofnings-
anstalt under år 1905 utförts, hafva hufvudsakligen afsett prof-
ning af till telegrafverket levererad materiel samt undersök
ningar af de apparater och instrument, som begagnas vid 
dessa profningar. 

Bland öfriga undersökningar, som företagits, må nämnas 
jämförande undersökningar af olika torrelementtyper, under
sökningar af verkningssättet hos olika anordningar för isola-
torers fastsättande samt undersökningar angående hållfastheten 
hos olika slags trådskarfvar. 

Vidare hafva undersökningar utförts i ändamål att utröna 
i hvad mån blymantlarna å de i cemonttrummor nedlagda 
telefonkablar äro utsatta för risk att skadas genom cementens 
inverkan. Den under år 1904 påbörjade allmänna revidering 
af gällande specifikationer har fortsatts under år 1905. 

Genom Eders Kungl. Maj:ts nådiga bref den 21 oktober 
1904. och den 17 mars 1905 rörande försök med elektrisk 
järnvägsdrift å statsbanan mellan Tomteboda och Yärtans 
stationer samt mellan Stockholms centralstation och Järfva 
station, har uppdrag lämnats åt representant för Telegrafsty
relsen att deltaga i arbetet rörande försöksresultatens till
varatagande och utarbetandet af de tekniska grundvalarna för 
kommande anläggningar för elektrisk järnvägsdrift å stats
banorna, och hafva på grund häraf undersökningar utförts dels 
för att bestämma i hvad mån telegrafering och telefonering 
försvårades å ledningar, framdragna i närheten af elektriska 
banor, dels för att utarbeta metoder till förebyggande af de 
genom starkströmsanläggningar förorsakade störningar i tele
graf- och telefonkorrespondensen. 

De under föregående år påbörjade undersökningar å isola-
tionsmotståndet hos för långlinjetelefonering konstruerade för
sökskablar, utlagda vid Nyboda och Järfva, hafva under året 
fortsatts. 

XIII. Undervisningsväsendet. 
Under år 1905 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 kvinnliga elevers utbildande till e. o. 
telegrafister. 

I vårkursen, som började den 9 januari och afslutades 
den 9 maj, deltogo 19 telegrafverkets elever, 3 tjänstemän 
från statens järnvägar och 1 underlöjtnant från Kungl. Forti
fikationen. 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 19 utexaminerade elever. 

I höstkursen, som fortgick från och med den 1 september 
till och med den 21 december, deltogo 33 elever, alla till
hörande telegrafverket. Vid slutexamen blefvo samtliga elever 
godkända uti alla i kursen förekommande ämnen, hvarför till 
extra ordinarie telegrafister under året kunnat antagas 33 ut
examinerade elever. 

Vid verkets undervisningsanstalt hafva under år 1905 
äfven anordnats särskilda prof dels i telegrammers mottagning 
med hörseln, dels ock i telegrammers punsning för Wheat-
stones snabbskriftssystem med de elever, som därtill anmält 
sig, och hafva vid dessa prof 10 kvinnliga elever och 1 man
lig elev förklarats kompetenta i telegrammers mottagning med 
hörseln och 3 manliga i telegrammers punsning för "Wheat-
stones snabbskriftssystem. 

XIV. Studieresor. 
Under år 1905 hafva nedannämnde tjänstemän företagit 

studieresor med understöd från det därför afsedda anslaget. 
Kommissarien vid Stockholms station E. G. Olsson har 

under en tid af 14 dagar vistats i Berlin för att därstädes 
s tudera de anordningar, som vunnit tillämpning vid an
vändandet af typtryckstelegrafapparater. 

Assistenten vid Stockholms station E. H. Burman har 
under en månad besökt Frankrike för att därstädes taga känne
dom om telegrammernas behandling inom de större stationerna 
samt sättet för deras aflämnande till adressaterna. 

Linjedirektören Landström har under 14 dagar besökt Eng
land för studerande af den engelska metoden för kreosotering 
af stolpar. 

XV. Pensionsväsendet. 
Af de från direktionen för telegrafverkets pensionsinrätt

ning erhållna uppgifter rörande förhållandet vid 1905 års ut
gång torde här få meddelas följande. 

Af dessa 12,758 mål tillika med 947 från nästföregående år 
balanserade mål, eller tillhopa 13,705, blefvo inom 1905 års 
utgång 13,298 bandiagda och afgjorda, så att de till år 1906 
balanserade målens antal uppgick till 407. 

. Af föregående årets 12,502 inkomna tillika med 708 balan
serade, eller tillhopa 13,210 mål, blefro under samma år 12,263 hand
lagda och afgjorda. 



Antalet delägare utgjorde: i pensionsinrättningen 874 samt 
i änke- och pupillkassan 345 eller i den förra anstalten samma 
antal som år 1904 och i den senare anstalten 6 flera än vid 
slutet af år 1904. 

Antalet utgående pensioner utgjorde: i pensionsinrätt
ningen 139 samt i änke- och pupillkassan 75 eller i den 
förra anstalten 8 flera och i den senare anstalten 7 flera än 
under år 1904. 

Beloppet af utbetalda pensioner utgjorde 206,298 kronor 
från pensionsinrättningen samt 35,396 kronor 33 öre från änke-
och pupillkassan. Dessutom hafva till 133 tjänstemän under 
året utbetalts fyllnadspensioner af telegrafmedel till belopp af 
52,222 kronor 16 öre. 

Pensionsinrättningens tillgångar uppgingo till 3,634,315 
kronor 15 öre samt änke- och pupillkassans till 902,576 kro
nor 34 öre, hvilket utgör en ökning från år 1904 af 248,660 
kronor 69 öre för den förra anstalten och 51,932 kronor 58 
öre för den senare. Dessutom ägde pensionsinrättningen en 
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fordran å den retroaktivsumma, som statsverket iklädt sig att 
amortera för den vid pensionsinrättningens början befintliga 
personal, till belopp af 110,048 kronor 11 öre. 

XVI. Öfversikt. 
Förutom do fem bilagor, till hvilka i texten förut hän

visats, följa ytterligare dels en bilaga n:r 6, innehållande öf
versikt af telegrafväsendet i Europa och åtskilliga utomeuro
peiska länder — gällande öfversikten i regel år 1904, mon 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 7, innehållande en öfversikt af telefonvä
sendet i en del af Europas stater jämte åtskilliga utomeuropeiska 
länder, hvilken senare öfversikt i allmänhet gäller för år 1904. 

Underdånigst 

HERMAN RYDIN. 

AXEL RYDIN. KNUT ERICSSON. NILS L. H. JOHANSON. ERNST CARLBERG. 
Föredragande. 

Stockholm den 15 juni 1906. 

e. f. 

Niklas A. Lindhult. 
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Tab. 2. Telegramväxling och inkomster vid kontrollstationerna år 1905. 

Tab. 3. Telegramväxling och telegramafgifter år 1905. 
(Sammanställning af tab. 1 1) och 2.) 

') I hvad den angår telegramväxling och portoinkomst. 
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Tab. 4. Sveriges taxerade telegramväxling med utlandet år 1905, samt jämförelse med 
enahanda telegramväxling år 1904. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramväxlingen med utlandet år 1905. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramväxlingen med utlandet år 1905. 
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Tab. 4. (Forts.) Telegramväxlingen med utlandet år 1905. 
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Tab. 5. Sveriges taxerade telefonkorrespondens med utlandet år 1905. 
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Tab. 5. (Forts.) Sveriges taxerade telefonkorrespondens med utlandet år 1905. 
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Tab. 7. Statistisk öfversikt af telefonvasendet i en del 
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af Europas stater och åtskilliga utomeuropeiska länder. 
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Tab. 7. (Forts.) Statistisk öfversikt af telefonväsendet i en del 
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af Europas stater och åtskilliga utomeuropeiska länder. 
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