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Redogörelsen behandlar TELEGRAM och TELEGRAM-POSTANVISNINGAR.
Undertonen hfi är samarbetet som förekom mellan Post & Telegraf. Vid ett flertat till-
fiillen efter 1860 diskuterade och förberedde man just eu samgående mellan de bäda ver-

ken. Först 1995 hardettabliviten verklighet. Oftaarbetade man i sammaellerangriinsan-

de lokaler, och flitigt utrlyttjade man varandras tjåinster.

I det hisoriska avsnittet beskrivs den elektriska telegrafens uppbyggnad i Sverige från

1853 dåall tralikgick genom tråd ellerkabel, fram till l90l dåaltföriindrades i och med

ialienaren Marconis lyckade försök att trådlöst sända bokstaven "S" (...) över Atlanten.

Den person som i alla tider kommer att såittas i samband med den första telegrafen är den

amerikanske uprpfinnaren Samuel Morse som redan 1843 hade sitt morsealfabet filrdigt.
Stort utrymme har berets beskrivningen av telegrammens utb:iring och de förstakuver-

tens utseende, olika påuyck och frankering.

Det en aning invecklade systemet med inbetalning, försiindning, avisering och utbetal-

ning av telegrampostanvimingar visas på sidorna 3247.
Uppgifterna åir i huvudsak hiimtade ur: Hans Heimb'rirger, Svenska Telegrafverket.

Mycket nöje önskar
Eder Ingvar larsson

(Jnder de första åren 1853-1856 tryckte varje telegrafstation (40 st vid dåna id) sina

egna blankztter och kuvert. Inneluållet är de*arruru men utseende och stilval skifiar.

Öuerst till höger på kuvertets frantsida, på frinrirlczts plats, placerades detta avtryck.

Sc dven avbildning på baksidon.

EOtå ELEEI'R. TELEOR"
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1854 i Stocklwlm 1855 i Göteborg 1856 i Nylöping



INNEHÅLL
Telegrambrevens behandling och befordring den första tiden 1853-1852.

Kongl. Elekriska Telegrafen stafiår - kort hisorik-, tclegramporto och budbfingsavgift
sida 4; Karaöverdenförsaeappensutbyggnad l859,sida3; Dentidigastetelegraflinjen

Stockholm-Uppsala-Grisslehamn klar, en fönta Telegraf-Rapport sändes till Sockholm
via "dubbelråden" den 10 okt 1854, sida 5; Telegrafnätet byggs ut i rask täkt mellan

Uppsala-Örebro-Göteborg-Malmö 1854, kabel drages över Öresund under dramatiska

förhållanden, den internationella direkttrafrken öppnas den 1/l 1855; Telegraf-Rapport

ankom från London till Göteborg den 15 mars 1855, sida6. Norsk transittraFrk, sida 7.

Taxor och utbäringsavgift de första tio åren.
DenförstatelegamtaxanochavgiftenförutbäringbenämningeniindradesfrånTelegraf-
Rapport till Telegraf-Depesch, enhets-porto införes, sida 8; Tablå som uwisar linjenras

liingd och antalet anlagda stationer. Tablå som utvisar anal såinda telegram under samma

tid, sida9

Tiden 1852-1874.

Missnöjet med medelponot. Konkurrensen ökar dll stambanan fiirdigsr"lls mellan Stock-
holm och Göteborgl862, med en restid av endast 14 timmar.
Privat påkosade elegrafstationer startas, den telariska utvecklingen, sida l0;

- Morseapparatförfärgslnift, sida 11.

Tjenste- , Stats- och Privauelegrammer, klassindelning av stationer, sida 12-15.

Utbåring av telegramkuvert samarbete med posten.

Utbäring av telegram inom stationsorten, depescherna kallas fr.o.m. 1857 TELEGRAM,
Kuvertens utseende, olika fiirg, påtryck "Lösen l0 öre kmt" "Budbåiringsafgilu l0 öre"
sida l6t7; Utbäring med post, med gångbud eller ilbud till mouagare utanför relegraf-
sationsorten. Brev med 3 öres poro 5/1 1866, och "Ingen budbiiringsafgift". Frankering
med vapentypoch tjänste tandn 14, sida 18-19.

Nyu utseende och förändrade storlekarpå kuven Iokal- och riksporo 3 och l0 öre srora
tjåin$. Ttrycksakspono 4 örc ringtyp och inrikes poro medlO öre Oscar Il, sida 20-21.

Järnvågstelegram frankerade, 1862 och 1881, befordrade av posten, sida??:Utburet av
j?irnvägen 1888, sida 23; Kvito påjlirnvägstolegram, obesrällban d:o, sida 24; Avi om
telegrams obeståUbaftet utburen av posten, d:o utburen av jåirnvägen, sida 33.

Övriga tjänster i telegrambehandligen. 25 olika tjänster redovisade på sida 26-31 .

Telegrampostanvisningar inrikes. Inbetalning dlirav på posren, sida 32-35.
Utbetalning på posten sida 36-37; Avisering av pa sida 38-39; Blanketrer sida 4042;
Telegrampostanvisningar internationella. Avis D'emission till utlandeL sida43-47.
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Bildz. Karaöver ulcgrafitiitetibörjanat,år 1859.C:a6.600 kilorrcterledningarvar
dragna på adast fan år ti/J 6 telegrafstationer i landet, fr,ån Ystd till Haparanda.

Iiinwögstckgr$erruvoånnuendast5 påsträckortaFalu-GdvleochNora'Ervalla.
I sluut av 1859 tillkom &nftrsa privatbyggda telegraflkien mellan Ratan och Urrcå.
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TELEGRAM, kort historik för åren 1852'1862

Kungl. Maj:t uppdrog den 15 maj 1852 åt generalen carl Fredrik Al«ell att inkomma

med förslag till ett system [Ör stambanelinjer och avge fÖrslag till sträckningar fÖr elek-

riska telegraflinjer i riket. Dilr så kunde ske föreslogs gemensamma stolplinjer med

järnvägstelegrafema, men den snabbaste och lättaste uppsäuningen kunde ske till en

början utmed de större landsvägama"

Morses revolutionerande sYstem.

I maj 1853 påbörjades slolpufp$uningen lllngs landsvägen Stockholm-Uppsala- Själva

ledningen utfördesmedgalv-ir"*a(rooinkad) j:lrntråd som inköptes ffin England, och

som isolatorer anvandÅ i Sverige tillverkade guttaperkahattar, varav en plrcerades i

bppen på var stolpe på en räpinne. Tetegrafapparater enligt Morses systern tillverkades

inom landet-

Den 2l okr1853 godkände Kungl. Maj:t general Alrells förslag till stadgar för

telegraftinjen stockholm-up,psala, och den 1 nov. öppnades telegrafförbindelsen fÖr

allmärnafik.
Alla sända skrivelser kallades Telegraf-Rapporter'

Enligt dessa stadgar skulle var och en äga räB att med telegraf översända skrivelser

(ordet TELEGRAM började användrs först år 1857) mot en avgift av 50 Öre för hÖgst 20

ord med tillägg av 25 öre förvarje påbörjat tionl ord dilrutöver Högsta tiltåma ordantal

var 100. ÄrnUetsst irelser som rills vidare befordrades avgifsfriu' skulle expedieras

genastochditrefterprivataidenhrdeintämnades. Snartnogmåsteäven tjåinsteskrivelser-

naa beralas av avsändaren, som oftast inte sparde på titlar och ordrikedom.

Budbäraren frck b€hålla hembåringsavgiften'

Ankommande rapporter (benämndes senare depescher) forskaffades till adressaten

genom budskickning eller genom posten allt efter avsändarens önskan och mot silrskild

U"otnirg. Kosmaden för hembliringen faststlllldo till 4 skilling banco (l2J öre)'

Avsiindaren ägde rär att återflt erlagda avgifter om slrrivelsen till fÖljd av fel på linjen inrc

kunde komma fram fortare iln posten.

Telegrafdiinstemiinnen skulle vara edligt förplikrade a$ hemlighålla telegrafskrivelses

innehåll. Under pågäende telegrafering skulle friimmande person inte få tillriide till

rclegrafrummet.
Anralet under november och december månad I 85 3 utvilxlade rapporter uppgick till 85 1,

för vilkaportoavgifterberalades med 513 riksdaler. Driftskosmadema fÖr tiden 16 till3l/
12 utgjorde dock 2.81 I riksdaler.

Grisslehamnslinjen kommer till på grund av krimkriget'

I slutet av år 1 85 3 hade kig utbrudt mellan Ryssland oc h Turkiet, det s*' lrrimkriget"och

den4 februari 185a brötsde diplomatiska fÖrbindelsernamellan Ryssland åenasidan och

Frankrike-Englandådenandra. Den svenskaregeringen som avgivitneutralitetsfÖrklaring



väntade sig ändå Östersjön som en kommande l«igsskådeplats. Som ett led i de försvars-
förberedelsersom regeringen beslötvidtaga, ingickförbättrade förbindelsermellan Sock-
holm och den yttre skärgården.

General Alaell anbefalldes dels ar förbäura den befintliga optiska telegrafen mellan
stockholm och Furusund-Arholma.söderarm, dels att anlägga en elekuisk
telegrafförbindelse frän Uppsala till Grisslehamn.

Denna telegrafanlitggning, som stod klar att tas i bruk redan den l l maj 1854, skiljde sig
från öwigagenom attledningen lades påhattarav glas, och att landets första undervattens-
lednirig nedlades mellan fastlandetoch Väddö. Kabeln som besrod av en gutaperkaklädd
kopparledning, inlagd i enblyhölje, inköptes ffin Tyskland. Grisstehamnslinjen förlltngdes
senane under året från uppsala till stockholm, som på så sätt fick "dubbeltråd" på denna
sräcLa d.v.s. en råd för nordgående och en för sydgående rapporter.

Bild 3. Grisslehonnnslinjen togs i bruk i hela sin längdför alla slag av tekgramrner i
börjanav okt.1854. Ovan sesöwedelenav enTelegraf-Rapportjwtfråndennalinje
daterad 10 okt.1854 och nwnrerd som No l. Är det möjligen en förstadags-rapport?
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Det lyckade resultatet med uppsalalinjen

gjorde att man redan i mars 1854 påbörjade arbetet med uppsättände av solplinjer Upp-

äa-VAsterås- Köpin g-Örebro-Mariestad-LidkÖping- Vänersborg-GÖteborg. Senarc med

fortsänning till Varberg'Halmstad-Helsingborg-Lund och Malmö'

Atrellarbeudesnabbtmedstoraarbetslagochredanden4juli lS54kundeförbindelsen

mellan Stockholm och Göteborg öppnas.

Betriiffande penningvilrdetkan nilrnnas attarbetama vidbyggandetav dessa linjeruppbar

en lön av 1 riksdaler och 25 öre per dag.

Kabeln går över sundel
Den flitige generalen Alaell insåg vilka möjligheter som öppnades om man kunde nå

telegrafisk direktkontakt med Europa och öwiga världen'

Underhösten l854underhandlademanpåregeringsnivåmeddanskarnaomanläggnings-

och underhållskostnader för en blivande förbindelse Över Öresund.

Först enades man om den kortaste sf'åckan Helsingborg'Helsingör, men insåg risken

med det ringa djupet och de många anlrande fartygen- Därför valde man den sydligare

betydligl längre sdåckningen från Hildersborg vid Landstrona, söder om Ven till

VeåUaect pe danska sidan. IGbeln lades ut med början den 5 november 1854 av skoner-

ten "Chrisloptu Hage" assisterad av rvå ångbåtar och en korvetl
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Bild 4. Telegraf-Rapport från Innfun emottagen i Götheborg den 15 mars 1855, den

hittitlstidigastkåndarapportensomgåttgenomöresundslcabeln,somöppnadeslll l855'



I ett brev till general Alaell beslrrev den svenske kontrollanten kapten Fahnehjelmden inte
helt riskfria utläggningen på följande sätu
"Kabelnvarnedskjuten i lastnrmmetpåskonaren, och l2 man voro ställdaruntom kabeln

för att med skarpslipade knifvar afskära fejsingarne. lindan av kabeln var upptagen genom

lastluckan, men dessa tillsällningar gingo likväl ej rätt vä.
De mekaniska tillstllllningarna med block och hjul förorsakade att kabeln erhöll4 kin-

kar, samt au stycken av den armerandejärntråden uppsles. Ingen blef skadad, ehunr

dåinstgöringen uti lastrummet, der manskapet låg på knä på kabeln och skar loss hvarje
hvarf, under det den löpande ändan slängde rundt om och läu kunnat meddela farliga slag,

ingaf en viss hemsk känsla. Kabel öppnades för trafik 1/l 1855.

Transit.TELEGRAM.
Vad betråffar förbindelsen med Norge anlades en ledning från Vänenborg över Udde-
valla till norska grtusen vid Kornsjö och däriffin till Fredrilshald. För att tillmötesgå
norrmätnens önskan att nå kontakt med kontinenten upplades en sänkild ledningstråd
Vänenborg-lllllsingborg. Linjen bekosades helt av svenska telegrafen som i gengäld fick
uppbärahelatransitporotfördennasulåckaNedansesetttelegrarnffinKristianiatill Kiel
sänt den W 1855. Portoberakningen gick till pä fö[ande sät:
a) nonkt porto Kristiania-Kornsjö, b) svenslt inrikes porto KornsjGHelsingborg,
c)avgift för överftlring av telegnmmet med linjen Helsingborg-Helsingör, blanketten ses

nedan och avsåg endast transport av telegrarnmet till danska kabeln, d) danskt porto

Helsingör-Hamburg, e) tyskt porto Hamburg-Kiel.
Norska telegrafen skaffade sig säsmåningom en egen kabel mellan Egersund i Norge och

Peterhead i Skottland, och 1894 lades en direktkabel Kristiania-Köpenhamn.

Telegraphllnlen fra Helslngborg tll Helslng0n
Slatior Eclsiagborg. tLruo,-

0epe6e.
_-_,4a2*H**

Bidi. DendanskalinjentrcllanHelsingborgochHelsingörfurgeradc somftrbindelselänk
(rned roddbåt) nullan de sensk-norska och dansk-tyslu lubelsystemen.

Ifr.

IrdL

Atl

O;d



TAXOR.
Den 12 oktober 1854 godkiinde Kungl. Maj:t den taxa Akrell föreslagit, vilken var

uppställd på samma såitt som den tyska. D.v.s. avgiften bestilmdes dels efter ordantalet,

dels efter avståndet. En enkel depesch skulle omfatta högst 25 ord, vid ordantalet 26-50

skulledepeschen taxeras dubbeltoch videttordantalav 51-100 tredubbelt.5 ord lämnades

fria för adressen. Med denna taxa blev minimiavgiften för en telegramdepesch från

Stockholrn dU ÖreUro it -25 mil) I rilsdaler, rill Göteborg (26-50 mil) 2 riksdaler och till
Helsingborg-Malmö (51 mil och däöver) 3 riksdaler.

llilrtill kom en §inkild utbfingsavgift, ellerpostporto till adressu som indde på annan

ort än adresståtionen. Jilmfört med de vanliga telegramavgiftema i Europa vid denna tid

måsteta,ranbetecknassommycketlåg.Denutgiordeexempelvisendast l/4avmosvarande

avgifter inom Tysk-Österrikiska Telegrafföreningen.

Samtidigt besttimdes at tjiinstedepescher skulle vara avgiftsfria, för kollationering

betalades häIften av vanligtporro,natrdepescherdubbel avgiftoch att statsdepescher fick

""rtää;å-alTdet nya telegrafreglemenrer den förestcrifren, a$ den såirskilda avgiften

för utbäring av depesch, som tidigarc utgån med 125 öre (4 skilling banco) och fättbeta-

las av avsändaren, etsaltes nu av en lÖsenavgift av 10 öre, 3$ lstalas av mottagaren.

Samtidigt infördes förurbetalda svarsdepescher, svar om 10 ord (5 ord fria i adressen)

taxerades med halv avgifr
Genom de nya bestiimmelserna som riidde i lcraft den I juli 1959, genomfÖrdes det

inllindska enåetsportot,en höjning till 2 riksdaler oberoende av viigens längd.

Bild 6. 1856 anvöndes orden TELEGRAF-DEPESCH i ställetförTelegraf-Rapport.
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Vid slutet
av år

Telegrafvertets aät
LäEgd i km. av Aatal tdegrafstationer

t2
3o
+o
60
66
69
68

67

7o

1853

r85{
r855
r856
t857
r858
r859
r86o
r86r
r86z

78
I.o70
2-323

3-t97
4.3tu
.+.930

5-o97

5.II3
§.r2 r
5.358

78
r.r48
2.757

4.2ao
5.34r
6.6r r
6.228
6.zg+

7.3r3
2.68s

BiId7. TölåsomvisqrelegrgnäetsuoecHingmdcrperbdenlg53-lg62.viserlgs3."
års linie Stocklolm'Ilppula7S btr.,och 1854 års wvidgning tilt Malnö med 12 stationer
och ett ledningnä på 1.148 lqr:* Den privaa lhjen drogs mellan utuå och Ratan.

tra$i-
terade

qnlrqmn3
frårr

utlandet

II
r7

37-
45.

39.4
t73.68
r7t

53 r59.
6r-8
6z.tss

Bild 8. Tablå som umisar anul tarcrade rclegran under perbden lg53-1g62. När
trafikzn genm Öresudskabeln kom ig,ång 1855, ruåddes konnh med övriga vrirlden.
Efier det otycHiga enlutsportots inftrande 1859 sjönktrafiken tilt ungeftr en rredjedel.
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Tiden 1862-1874.
Underde förstaåren av telegrafverkets verksamhetvarallmänhetens inställning synner-

ligen välvillig. Missnöjet blev dock mycket starkt i och med införandet av 1859 års

olyckliga raede lporlo,vilket innebar aU alla telegram på 20 ord kostade 2 riksdaler oav-

seit vägens längd. För de flesta relegrammen (1-25 mil) blev det en hÖjning med minst I

riksdaler. Detta medförde en minskning av trafiken med ungefär en Eedjedel, och någon

stegring syntes ej föniln man 1862 Wingades sänka medelportot till I Rdr 50 öre'

fien tAO: byggdes framför allt det nonllrndska ledningsnätet upp. Detta år lades även

en ny ledning mellan Stockholrn och Gtiteborg, vilken hela vägen följde den i november

lg62 fördigstlillda sumbarwn. I själva verket hade konespondensen mellan de båda

säderna vuxit så, att det tog ända upp till 8 timmar aU få eU telegram avsånt' Tidsvinsten

jiimförd med postbefordran med järnväg krymte, dll restiden numer var sndest 14 timmar'

Privattelegrafstationer startas.

Mindre orter eller söne industrier årog sig ar bekosta lämplig lokal och avlöning till'

stationens förcständare och budbiirare, mot att staten bekosude morseapparat och fram-

dragning av ledning till nåirmaste huvudlinje. Man delade portoinkomsema lika och

budbäraren fick behålla utbiiringsavgiften. Den försa privattelegraflinjen drogs mellan

Umeå och Ratan I 860 och 1874 hade 19 sådana stationer inrättas i landet. Dessa förvand-

lades 1876 till sutsielegrafstationer av redje klassen.

Den tekniska utvecklingen
Till ledningarna anviindes galvaniserad järntrad med 43 mm. diameter, som måste

importeras från England.I bÖrjan av 1860-utet upptogsdock tillverkningen av Lesjöfors

bruk i värmland, som dilrefterblev televerkets huvudleverantör av tråd.

Som isolatorerpå solparnaanvåindes dubbekupiga hauar av äkta porslin. Problemetatt

skydda hattarna mot sönderslagning av stenkastande ungdomar blev så briinnande att

anslag sattes upp på gästgivargårdar och andra lämpliga platser, med löfte om 2G50

riksdalen belöning för den som kunde medverka till den skyldiges upptåickt.

Under hela 1860-talet förnyades det gamla solpnätet (som började ruuna i rotiindan)

mot nya impregnerade stolpar. Det pris som vid denna tid betalades för barkad stolpe av

28 fots liingd (c:a 8 meter) var 85 öre per st
Sändninphastigheten måste ökas.

Vad telegrafappararema berrilffar, infördes från 1863 flirgskrifsapparater i stlillet fÖr de

tidigare stiitapparaterna. Sedanen betydanderansittrafikmellan Rysslandoch Våisteuropa

börjar befordras över Sverige måste telegramhastigheten ökas, och däfÖr inkÖptes två

Weatstone-apparater som uppsa[es i Stockholm och Göteborg.

Vid detta relegnfsystem utstansades de olika tecknen i form av hål i en 300 meters lfutg

pappersremsa, som kördes genom en transmitter med stor hastighet och precision-
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Blld9.Morseapparatmedteckneni firgskrifi,l863.Tidigare anvtind,es perforerad skrifi,
liknande blindsbirt. /f,65 infirdes systemet med utstansade hål i remsan.

De första Morseapparaterna var sJ<. sriftappararer för reliefskrift, senare med fjädrande
anslag som blev behagligare att arbeta med. 1g62 kom automatisk frammaming av
papPersremsan med uwerk. Ovan ses Morseapparaten för f?irgskrift. Man försrikre vid
denna tid lösa problemet att kunna telegrafera samtidigt i båda rikrningarna. Olika ladd-
ningsfenomen upptr'ådde på lilngre ledningssrräckor, som giorde skriften alltför osiiker.
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Klassindelning av stationer.
Srafon av första klassen hölls öppen oavbrutet dag och nau.

Stadon av andra klassen hade tjåinsgöringstid mellan 7 f.m. - 9 e.m.

Station av tredje klassen hölls öppen vardagar halv 10 till halv 12, halv 4 till halv 6.

Telegramindelning. Telegrammer indelades i följande 3 slag:

Tjenste-TELEGRAMMER var sådana som angick Telegrafverkets eller Postverkets

brådskande interna angelägenheter. SIaIs-TELEGRAMMER utgick från kungahuset,

Sus-departementen eller dem underlydande ämbetsverk, diplomater, konsuler m.fl.

Alla öwiga kallades Privat-TELEGR LMMER.
Beträffande företrildesrätten fick alla vika fär stats-telegrammen.

Tjänste-TELEGRAM.

,:' /
'eruto: rfitn

,..

,ift.

Bild 10. Tj enste-T ele grarn sdnt från Odaba till Engelho lm I 885 :
"lng Fagef lind.Var god sdnd till Kauarp 200A st stängselbampor. C. Svensson".

Tjånste-TELEGRAM. I cirkulåir 1867 stadgas, "ATT vi funnit nödigt au ldsta upp-

miirksamheten diirå au, vid dylika telegrams förfauande, ordantalet bör inskränkas sä

mycket ske kan utan a$ derigenom uppoffras nildig tydtghet och fullståndighet i upp-

giftema, ATI all onödig vidlyftighet i adress och titulatur undvikes, Afi postkassan ej

drabbas af större telegraferingskosmad iln nödigt ilr".

12



'0vitto'å inlemnadt Tele
mrau{

'r/+27zrtr7/gq

*.*: 
,ri/...2.22.

Bild ll. Tiånste-TELEGRAM frånpostltontoret iGefle denTl12 1876 tillGeneralpost-
sryrelsen i Stocklolm: "Inbrou skcd i Bergby poststation genomfönstren. Kassalådan

Alla pengarna stulna. Hur ntånga tusen lcan ej uppgifvas. Ndnttare beskzd
sahas. Awrölan af nig gjord l@s lÅnssryrelsen. undersöloting begörd. Har jag någon
dtgdrd au vidtaga. Edholm
För an postrnästare Blholm skulle återfå utlagt telegrampono måste inlämningskvitot
bifogas den arkiverade telegramavslcriften. Ur postens arkiv

l3



W:0",
N,o

d,
/,*,

. -7?

lL. it*.

Bild12.SIas.TELEGRAMwsöntfrånLinlöpingden16lIl1875till:
,,Postinspektionen i central-Dispiktet, srockholm. Konuner nu från sammanstötnings'

stdltet, hvaril der för ut efrerse hwuvida några postförsöndelser der ännu qvarfunnes'
'-d"r;;* rutrnÅ *gro; bppos starstadelenav ncdgående posten tillröttakorunen"'"

Ur postens arkiv.

VlT
ankomrii
/',/.2' 'å

i' Or,. f*g$ru taitw qt b-cJt tuJ 4lz ls haftdttthnd"--;d4. &,/,,å-/ 
-

-- .- .;"'-:--; -..'-

t4



Stats-TELEGRAM

Bild13. Statstelegronsönt7l21893frånlönlöpingrtile.o.NotarienEhnbomKalmar:
" Hofrdttcn har ftrordnat Eder fimatta domsagan från 8 februari under fi orton dagar';.'- -

tu.fi'

Ivitto å

^/h

Bild 14. "Qvitto pä inlfunrudt Stats+elegron." Avsiint Hn DU fr,ån Unuå till lotskap.

tenen i Luleå. Lin Ta (l15x175, brunalaigt papper) Avlätnrudes lostnadsfritt.

15



Utbäring inom stationsorten.
Vid varje telegrafstarion anstjllldes i början en vaktmllstare eller annan person som nlr

som helst$drgen varbereddanskyndsamtutbiiraankomnadepescher. Utbiiringsavgiften

4 sk banco (eller l2J öre), avkr'Jvdes till en början avsiindaren och deua belopp tillföll

urb:lrarcn.Genom 1856ärstelegrafrcglementeblevbudbfingsavgiftennedsatttill l0öre

och skulle, förerhållandeav bätuekontroll överatttelegrammen blivitriktigtavlämnade,

avfordras adressaten i stållet för avsilndaren.

Från udandet ankomna telegram bars ut avgiftsfritt till mouagarens hemvist, även till

'lposte rcstantd" eller "telegraph resEnt6".

För tjilnstetelegrams avlitmnande uttogs ej budbfingsavgift. I Sockholm och Göteborg

och sedermera även vid andra stöne sadoner antogs s:lrskilt fast anstllllda budbärare mot

fasta arvoden om 240-500 riksdaler per år och med fria skodon, uniformsrock och mössa

medemblem.
Att man levde före velocipedernas tid fär' man en påminnelse om genom det kontrakt, som

i Stockholm gjordes upp med en stallmäsmre om befordran av ankommande telegram,

även nattetid, med ridande eller åkande bud inom staden, i de fall vederbÖrande

konespondenter förklarat sig villiga att betala h:trfÖr.

Senare benilrnndes deua utbäringsät ILTELEGRAM.

y'ar _
T E LE GRAM

% Z-tq
/'/-

n%,---,/-.-
?

l,ijscu: l0 :ire R:rtrt'

Bild 15. /857 infördes det nyaordctTELEGRAM.Avgiften sänlaes l856från 12 till l0
öre Rikmynt fir Wbdring inom stationsorten och artbävdes mottagaren som en

lösenavgifi. På så sött fick man kontroll över att telegranurut ldnnats till rätt person.

l6
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Bild 16. Telegramhuert med budbäringsa,gifien angiven soz Liisen:10 öre R:mL
I dcnafall btivdes åvenfyllnadsinbetalningför överordigt telegramsvar ned25 öre. '
Vitt lutert rrcd blå pil fr,ån 1862. Santliga hnert på dcua uppslag ifortut 80x145 run.

Eudbenin

Bild 17. I miuen a,t 1860-talet ändrades benfurmingen IäSEN I0 öre till det rilaigare
Budbålringsavgifk 10 öre. Kostnaden fir denntavgifi ör redovisad pd sida 8.
Vitt hrert nud blå pil. Något senare lom även ett mörkbrunt kuvert med samma rcx[.

t7



Utbäring utanför stationsorten-
som allm:in regel gällde att telegram som var adresserade till mottagare uunför sjillva

sadonsorten, genast skulle befordras med post till sin besdtmmelse'

De avgifter för inländskt telegrams utbäring utanför stationsorten från sista telegraf-

stationen, borde vid inlämningen betalas av avsändaren:

För befordring md post, i rekommenderat telegrambrev 36 öre'

i orekommenderat brev inrites portol2 Öre (efter 1885 10 öre). Lokaltporto 3 Öre'

För befordring med gångbud (åkande), 50 Öre för varje enfjiirdedels mil och 20 öre

för varje påtrörjad tiondels mil dilrefter, längst en och en halv mil' Minsta avgift 50 öre

FOr LeLrdring med itbud (ridande) för alla avstånd över en och en halv mil'

I Riksdaler 50 öre för varje påbörjad halvmil, (1885 40 öre per ulo mil, minsta avgift

l Riksdaler).

Telegram ankomna från utlandet bars ut inom stffionsorten kostnadsfri$' men utanför

sationsortenkrävdes moragarenpåutbzlrningsavgiften enligtovan, om ej tydligtangi

vits 'PP" =Postbefordring betald, "XP" =Exprqss befald (gångbud, åkande)' "Urgent"

eller 
*D'=Iltelegram (AOanOe), senare även "Telefon" =Vidarebefordran per telefon'

Dessaavgiftervarieradeenheldel genom åren, men de flestabenåimningamakvarstod'

1861fannsT3 telegralkommissarieranställdavidde63 telegrafs6rionernai landet' med

en årslön av I 500 riksdater och 77 fasta budbiirare med en årslön av högst 500 riksdaler.

Bild t8. Telegrämadresserat till person boende utanför telegrafstationsorten,mgntnom

posrens lakala utdelningsorwåde i Stocktatm. Befordrat som lakalbrev med porto 3 öre ''Sil 
lBd6. Möitisen beider ordet LÖSEN a$ moilagrenfickbenla brevbtirarskillingen'

18
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Bild 19- Mörkgrönt telegramh*ert nud blå pil och texten Ingen budbäringsavgifl
Frbrärb 17112 1870 nud 12 öre som betaladcs at inliindaren. Posten anlitadcs fir
wbdringen av telegran adresserade till adresser wanftr sjålva relegrafsntio^orrqi.

BiId20. svagtbrunaktigt kuvertnudrödpitpåfratrcidanochpåsbiften,'Ilas,,. Använd-
ningenav dessarödahrertdrinteHarlagd.Denltl ls74inftrdestjänstefrbnärkenoch
deua hpert årfrankerat l0t9 lB74 med riksporto 12 öre. sanrliga kuvert g0xl45 mm..

19
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Bild2l. Gulbrunthryertmedblåpilochi adresslinier.Detvd kuverten på denmsida

i fornat l0;xl30 rtm. Kuvertetivagril*ta ned"3 öre tidnste,lokalporto' I§l'

-/2 ,/)

- ,/Z-zz*r-bz-

Bild22 Telegram sönt från Lilta Edet tilt Rometed t6t4 1886 med inrilces porto 10 öre'

20



Bild 23. Telegranh,ert med nytt blåu monogrctm och2 adresslinjer,format I t}xl30.
Deta brev såntfrånöregrtudTr3 lggl till sockhblmmed korsbandsporto4 örg!

'- ..=t'€1ffi5t"

tu e*b:ru;-
Bild'z4' Anledningen titt au ett fåtal brev ej frankerades ned tjänstefrimtirlen är inte
Harlagd. Möjligen kan derb porto varaftrutbetart vid. intänmanaet isuyae nn.

21



Järnvägs-TELEGRAM

Bild25.TELEGRAMvidarestutmedpostfranLindesbergtillDalkarlshyttanlS62.

i§ä.ry
. lI e,tscVa g s-T ele gram

i;?)JEB]IVÄG§.TELEGRAII 'i,,

Bild 26. Postbefordrat tdrnvdgs-TELEGRAM Flisby-Iönlöping 23t7 1881 .
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JERNYÅGSTELEGRÅI[.

r
:a

Iagen budb!,rinpdCrft.

BildZT.Tetegranfrån Hollandtilt Råå, söntmedbåde stats-ochjdrnvögstelegraf 1888.

JåirnvågTTELEGRAM. SamtraEkmellantelegnfuerkesochjiimvägarnastelegrallinjer

utvecklades oavbrutet genom det fortsaua utbyggandet av statsbanenätet och tillkomsten

av allt flernya enskilda jitrnvägar' 
rlle a,tid finnasPä de telegramblanketter och kvittenser, som jlimviigen tillhandahöll skt

angivet,anjiirnvåigens alegraftj2instem2in ickevoro edsvumaoch aubefordringen enriait

kunde ske om telegraferingen ijärnvägens egna iirenden det medgav

Förtelegram sombefordrades påtelegrafverkets och en jåimvägslinje, skulle avgiften de;

las lika och anlitades för befordringen ytterligare en linje skulle avgiften delas i re delar.

Antaler enbarr på jtirnvägstelegraf befordrade taxerade telegram uppgick år 1863 ti[
14.630 och hade år 1874 vuxit till 93.891.

Antal taserade inläadska telegram befordrade

av telegraf-
verket och
jårnvåigar

§ltsgraalars

enbart av
telegraf-
verket

r89o
r894
r898
rqo2

Absolut
8z4.2tr
7rt-777
963.98r

r.o9ro.570

r58.r4z I

r47.335 
I

totalsumr:le

r.r45.o8S
r.or7.36o
r.e96.8 r r
r,37r.350

t37.26S
r63.4r4

r83.6rz
t42.t69
r74.688
r33.445

Bild28. DensenareutvecHingenav sonarbetetmellattstatstelegrafenochiörnvögarnas

rcle grafanldg gningar frangår rydligt av dessa uppgifter-
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i,lluhdllaadc fulrstÅda enuttqel och

Lösen 5 öre.

Obs */or*hg alp"atuAqffiGHlula ailc d
f jadea qrc &rudcr dd, dOW".

Bild 29. Kvitto p,å inUimrut jArnvdgstelegran2Sl12 189i. Avgifi 5 öre (fran 111 1882).

6-dZ*å
yzr

,?Z

Bild30. Obestdllbarttelegran,vidaresänttill2nyadresser.Påbakidan:"5ökt,ingen
hemma påflera ldgenheter", slwligen återsfut till telegrafstationen Sthlm Cerntral.
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*rl*
teleErams obeståll

F§}

Bild 31. Avi om telegrams obestiillbarhet Detta meddelandet sändes till inlitmnaren.

A'vis om telegrams obeställbarhet.

icke kunnat tillställu adressteo.

t #*r*d^l:* /<4.^.^
I

lnm. Rlittelse eller fullstindigrndc lv adressen i telegam kan

undcrtuhl tiln3lohhgrm. vilkct skall uttirla cmcllan atsiindninss. och

i.medelst e[ larcrir0

Fffi. n, :rJ
- rlTG lsrr.

Bild 32. Form. nr 293: "Adressaten bortrest. Telegrarwrut avlämnat till fadern"
25



Hör har sanntanförts de olika tillöggstjönster som erbjöds inlömnaren av
telegrwn. Bestintntelserna och tcaorno varierade en hel del under åren,
men i huvudsak lar de förhållanden beskrivits som gtillde före år 1900.

Allmån bestilmmelse. Såväl telegrams innehåll som avsändarens och motagarens namn
-skall 

hemlighällas under avlagd edsförpliktelse av tjänstemännen vid telegrafverkes' stationer. Järnvfuarnas telegraftjänstemän är dllremot ej edsvurna.

Beräkningen av ord. Såsom I ordräknas tilleuropeiska ländec ord om högst 15 bokstä-

ver eller tal med 5 siffror. Till öwiga världen räluras som I ord; ord med I 0 boksäver eller
tal med 3 siffror. Såsom särskilda siffror räknas punkter, komma och bråksreck.

Chifferskrift, godkänns p.g.a en "icke obetydligkonespondens rörande familje- eller
andra enskilda ärenden af sådan ömtålig beskaffenhet, au innehållet önskas obekant för
hvarje fremmande person". Varje 3-tal siffror =l ord. Chiffer draga dubbel avgifr

Duplextelegrafering. 1878 infördes en dubbelskrivningsapparat på linjen Stockholm -

Göleborg-Malmö föratrsamtidigtkunna telegrafera i bådariktningarna på en och samma

ledningstråd- Med det nya systemet erhölls dubbelt så stor telegraferingshastigher
Är t SSe gprOes även försök med qvadruplextelegrafering som tillät samtidigt avsiindan-

deav rvåtelegram i var&rariktningen. Förutnäen starkareeffekt idec:a25.000 insnlle-
rade Bounsens bauerier, ersaues efter hand salpetersyran med svavelsyra-

&
lriiwarande tclegrafstation

3l Ll
af tcleggnadirsseo

saot af sarskildt

kronor, kvittcras.

TdecraGtationect i
o.,/.

..-..-.-- deo I ,o....-

å2å,G..-/
rrgn briL0 21@

Förkortad adress. Adressen böri sörre städerinneMllauppgiftpågataoch husnummer,

elleri bristdärpå,mottagarensyrke, titelellerannan välkänd hänvisning. Namn och adress

kan dilremot skrivas i överenskommen eller förkortad form, och rilknas dll för I ord.
-För 

brrk"t a, sådan adress skall motragaren till telestationen beala 10 kronor årligen.
26



Extra utskrift. Ett och samma telegram kan adresseras till flera mottågare på samma

ort.Vanlig telegramavgift för första avskriften samt 40 öre per 100 ord eller del dllrav på

varje löljande extra utskrift.

Förutbetalt svar "RP" (Rdponse payee). Avsiindare är medgivet au, vid inlärnnandet er-
lägga avgift försvarstclegmm. Utanpåkuvertetoch före adressen skall skrivas "RP", som

visar att avgiften erlagts för enkelt svar om högst 20 ord. Vid uteblivet svar återbetalas,

Iltelegram harföreriidesäuframförandratelegram.Framlilmnasävennattetidmotextra
budbfingsavgifi. Avgifu dubbeltporto. Framför adressen införes "Iltelegram".

På utrikes telegram skrives "Urgenr" ellerenrlnst"D". Avgifttill utlander Eedubbeltporto'

Tveksamhet rådde under lång tid, innan man godkåinde denna typ av telegmm, d,ll man

mosatte sig au privatpersoner kunde köpa sig till företrädesräuen.

Inlåmningavtelegramefterstängningsdags. T5öre(minimiavgift)debiterasinlålmna-

ren perhalvtimme förvarje station utmed linjen som i anledningdlirav måste håIlas öppsn.

Kollationering "TC" Geldgmrn collationde).

Före I 872 kallades denna dilnst för "Rrekommenderat telegram ". Av varje telegrafstadön"

som deltar i bestyrer med översändandet skall telegramtexten kollationeft§. Så snart tele'

grammet blir överlämnat skall ett tjilnsteelegram återsändas till avsåindningsstationen,

med noggrann uppgift på tiden då överlilmnndet ägt rum, och till vem.

27
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Kvitto. Den första tiden lilmnades "Qvitto å inlemnadt Telegram" avgiftsfritt till inliim-
naren, men från 1/l 1882 uttogs en avgift av 5 öre för varje inliimnat telegram.

Lokaltelegram. Som l. behandlas alla telegram som inliimnas och biirs ut inom samma

stationsområde. L. slinds mot halv avgift då någon egentlig telegrafering till annan ort ej

utföres. Kring sekelskiftet blev det "fint" att silnda lokala lyckönskningstelegram

- Lolo; cfua
' ': ' ' "" .rfoar l
li-,.' W*t

cr

,tr//,,,, rli,U ocf Cflf
ffiildd
b,ti tW c.t +:å":

i ---- -,=='-g

stocttholm mainZ w39 6

Mottagningsbevis "CR" (Accusö de reception). Avsiindare av vilket telegram som helst
(Stas-, Tj?inste- ellerPrivat-telegam) kan begära attpä telegrafisk väg erhålla uppgiftpå
tiden dll hans telegram mottages. Från 1/1 1882 utgick en enhetlig avgift av en krona.

Presstelegram. Förautillförsiilaapresstelegram en hastigare befordran hadeP ressil rrcd

ft)retrödesrdL 1892 blivit infört mot uedubbeltporto, såväl inom Sverige som till Norge

och Danmark. Vanliga presstelegram s:indes dliremot mot halv normaltaxa.

Den inllindska trafiken, som hade uppnått sin högsta punkt 1889, dll antalet presstelegram

uppgick ttll19.725, minskade efter hand i takt med att telefonen togs i bruk.

Från I 896 avsåg Dagens Nyheter att ge ut en landsorsupplaga i Malmö, till vilken ar-tiklar

och notiser skulle övertelegraferas. Under detta år befordrades 1.800.000 ord och ersätt-

ningen hilrför utgick med 1 öre per ord.

Samtalsstationer. Under 1880-talet inrättades allmålnna samtalsstationer, huvudsak-

ligast i.Bohuslän och Norrland, med möjlighet att intelefonera och mottaga telegram.

1890 fanns ett 40-tal sådana stationer i olika delar av lander

28



Signaltelegramkansilndrcfrånellerull tartygisjön.Avgiftlkr50öreförsjillvasigna-
leringen plus vanlig avgift för ordanulct.

Tillbakavisande. Privat-telegram, vars innehåll synes farligt för rikets säkerhet, eller

strider mot allrnåinna ordningen eller serltigheten, tillbakavisas till avsilndningsstationen.

/.tr7', r'r'a"'
''/ttr.-' I

/7. /.4 ,7+t -;' 't-'C/ i'*tu/t (J'

Telegrambrev.Frårrljulil8T3införrhsettsystemförinlämningavprivat-telegrampå
posr;. SManabestilllningarskrevspåe11vanligtpappersarkmeduppklistradeomakule-

rade frimåirken som lilckte telegramgr6L Brevet med påskriften "Innehåller telegram"

kunde lllmnas i postkassaeller läggas I tnevläda. Ovan ses en redovisningav 7 kr24 $e

med Exten: 'Postfrimilrken åsatta inlåmnade telegram vid Gefle Telegrafstation,4:de

quarulerl875". Frimärkeninlåtmnade pädettasärmakuleradesavtelegrafstationenmed

s6eck eller kors i bläck. Bilden ova$ ur stitmpelhandboken, sid 358. Det visade sig

emellertid alt sysrcmet fick liten anvarrdning, då al}nåtnheen drog sig för art insända

rclegram i brev, dels av rfisla fÖr fetratning av portQ-L dels för den extrakosmad au.pol:

pluexpres-augvift 12+ 18öre, örbrqretsskyndsammaavlilmnanderill telegrafstationeh'

29



Utbäringsavgift. Då det visade sig, att det ofta medförde olägenherer och besvjir för' mottagaren att erlllgga den faststiltlda sarskilda ubtlringsavgiften av l0 öre - om avgifren
av någon anledning inte kunde beualas av adressaten, måste telegrammet återbäras till
stationen för att senare avhämtas - beslöt man nu att i stållet åter UIta avsärdaren beala
avgiften i fräga. Helst sade sig telegrafstyrelsen ha velat heltavskaffadensamma, men den

. 
medförde dock en inkomst av c:a 45.000 riksdaler per år.

Utbåringsområdet för telegram skall alltid omfatta alla platser, som är belilgna pä ett
avstånd av minst I kilometer efter närmaste kör- eller gångväg från stationen, samt i' 
stadens sarnmanbyggda område. Särskilda avtal uppätÅ Å j"* Hngre bort boende.

Utbaringspersonal anställdes i regel efter avslutad konfirmation och fick kvanrå till 23
ån ålder. Den vanligaste lönen var 25 eller 30 kr i månaden för hel degstjänsr, och med
ädentillägg kunde lönen stiga till40 lcr. Från 1899 ålndrades lönen till 3 öre per utburet
telegram. Både lönen och utberingshastigheten ökade.
Tvåtekniskanyhetersom även förkortade uöäringstidernavardels velocipedens moderna
utformning och dels spårvälsdriften som möjliggjorde en hastigare förflyuning än till fos.
En annan åtgärd som förkortade utbäringstiderna var slopandet år l8% av kviuerings-
förfarandet då telegram avlämnades till adressaren.

Y* f !

Bild 37. vidaresänt telegram, adresserat tiil Ryumr*tare Nyström, ösrersund somför
tillftllet befann sig på Frösön.
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Bild 38. Telegramrnet blev ett vanligt brev vid postens eftersändning. Hdr lösenbelagt,

Yidarebefordring av telegram.
Med post mot 10 öres porto, som inbetalats av avsii4daren.

Med gångbud. 20 öre för varje påbörjad kilometer. Lägsu avgift 50 öre.

Med ilbud. (ridande),40 för varje påbörjad kilometer. Liigsta avgift 1 l«ona-

Med telefon. om i telegrammet utmilrkts före adressen "Tl', utan såirskild kostnad om

telefonledning finns framdragen till adressatens bostad.

Telegrammet utbiires d:lrefter i vanlrg ordning.

Vidaresändning "FS" (Faire suivre). Postverket anv:inder benämningen eftersiindes.

Om eutelegram förses med "FS" framföradressen och ej kan tillstiillas mottagaren enligt

den uppgivna adressen, åligger der telegrafverket att §inda det vidare till ny uppgiven

visrclseort snarast möjligt. Se bild.37.

Väderlekstelegram innefattande underrättelser och förutsilgelser rörande väderleken,

kan från vissa in- och utrikes oner dagligen erhållas mot, en årlig avgift av 100 kronor.

Ångbåtstelegram skall vara undertecknat av beftilhavare eller kommissioniir för ång-

fartygoch innehållaendastuppgiftom fartygetsnamn och tiden förfartygetsankomsteller

avgång. Avgift 60 öre för högst l0 ord.
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InLctalningsbcvis

&t

Framställning
orn

telegrampostanvisni ngs utfärdande.
UnCcrtecknatl anh{ller om utl}irrlanile. af eu telegrampostanvisning i öfverens.

' stämuelse med nedanstående nppgifter, nemligen:

- blr engifru afstndarea de tillff,lliga uppgifler, hen krn önskr i telGgrrrnmet inl6rda, lullt utstrifne eller
i lörtortniogar, medgifoa inour telegrafljeosteo:

/ Dc oppgifler, som i sidut afsecodc förclommq Lro: Iltclc1ran (D), socr belaldl lRPl, ibw' bctntilt\
I (RPD), kouä&brura lTCl, ldcgram mdl mollaoninqtbcois orcd.lscldcorL!l?Cl,ldeorailmcdmoladonilos-l
I bcok maddsl p6t (PCPI, tckomm.tu)crdd pxabc.fodra^ (PIl), ctlrrusröel bcluldl lXPl, e4prcs.r. Uppgifter I
\i littnÄmndr ttc hloseendcn tunor dock cj ftlrclomme I inrilu talsgrrmpostrnvisDing. /

Önrtu tpute.pr$sr,i dc fdl rlt ddmtl
tan crhllh!, ulsåtls! deth ord bar: / ' 

.

BlankcL ilr 1.
(E.9r.ub.. l8rr.)

Belopp:

Ädressatens namn och erforderlig närt[are bostadsuppgift:

. Ousl* lfslndsren rtt fi i t-el€grslnmet iofö-rdl yttcrligrro meddelandc lill.adressaten, r0randc lörfogandct' 6fver auvianingrbeloppet n. n., införe dcttr maddclaride oräagmnt hlr:

A[sIudars

Bild 39. Bl. n:r4, anvöndcs undcr åren 1892-1912 sominbetalningsbevis fir dc olika
postala och telegrafiska tjönster som inl(Mnaren begärde och betalade ftr. Denna
blanken ftrvarades på inlärmingspostanstalten, och togs fram vid ev. reklarnation.
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Telegrampostanvisningars inbetalning på posten.
Från I juli 1892 infördes ett nytt slag av telegram, telegrampostanvisningar, både i in-

ländsk och utländsk rafik.
Besluter om införandet av möjligheten att hastigt kunna siinda pengar från en ort till en

annan, hade fattats på den internationella postkongressen i Wien 1891.

Telegrampostanvisning, nedan kallad tpa, skulle sl«rivas ut på blankett n:r 7, (se nästa

uppslag), av vederbörande postkontor och diirefter av avsiindaren sjåilv överlämnas till
telegrafstationen, som oftast läg vägg i vfug med posten.

Tpa telegraferades till mottagarstationen och bars ut på samma sätr som ett vanligt

telegram till postkontoret på orten, dlir adressaten fick hitmu pengarna.

Antalet silnda in- och utlilndska tpaar var 1893 3.896 st. De ökade sedan undan för undan

och 1902 uppgrck antalet till 13.833 st-

Inbetalningsbevis.
De många och invecklade turerna kring uwåixlingen av tpa:ar kan *rtn3lf4ttes på

följande sätt:

Den som pä postkonor begärde au få siinda pengar telegrafiskt till annan ort, fick till
en början fylla i er inbetalningsbevis, (blankett n:r 4 se sida 32),

"Framstälning om telegrampostanvimings utfärdande".

Blanketten förvarades på inlämningspostanstalten för au vid eventuell reklamation

kunna tas fram flör kontroll av inlämnarens besällda posrala tjiinster som beloppets sor-
lek, adressatens namn- och adressuppgifter, extra telegramtext eller följande bestlillda

telegrafiska diinstec
Iltelegram (D)

Svar betalt (RP)

Ilsvar betalt (RPD)

Kollarioneras (fC)
Tpa med telegrafiskt mottagningsbevis (PC)

Tpa med mouagrringsbeviset i brevsvar (PCP)

Rekommenderad postbefordmn av tpa adresserad till mottagare utanför telegtrafver-

kets utdelningsområde (PR)

Om "Postexpress" begiirdes, utslrcvs hela deua ord på blanketten

I den internuionella traliken kunde för utdelningen expressbud begriras 0(P)
Förkortad telegramadress för anvisningsbeloppeS mottagare, Iick ej anvilndas.

önskade avsiindarcn att i telegrammet införa yuerligare meddelande till adressaten,

rörande förfogandetöveranvisningsbeloppetm.m., infördesdettameddelande ordagmnt.

Posporto för tpa var detsamma som för vanlig postanvisning.

Telegramporto för tpa taxerades efter den vanliga telegramtaxan.

JJ



.L

äo

.9

HH
å68
ehEt»
(E

h"o
OFI
_oo
;Erq)

L{

\
-ra
L:§

§r

.\)

ti:
+i i

\l=

\l

§
i

':

ril
ii

3=
v

i
I
i

I

i

!

I

I

I

i .".

§

.;
=

kö
d<
t$E
H!.d=
ka
§5r.u
|c t-.

rr

I

l,iB:::
I ilb j : : :

| ': 
= 

i . .:- |

I i §_§ I l_i ,u

.-.9'E=dEE'Ehqii7'=4 §å 9i 'å:sE:å

;åå i EEEåå;tä

åålä 3;ä! e,ä * E

'i ,:"_,!.r 
- ;..._ rr

Bild 40. Br. n :r 7, Maj I 892 ( I 801230 rwtr.) vdr fi)rsta TELEGRAMP OSTNWI SNING

användes inrikcs ochtill Norge ochDannark.Ifylldes vid inbetalningen på postkantoret.

Bl. n:r8 anvöndesftrinbetalningartillövrigautlandet,ochvartillutfornningenlika.
Dessa nå blanketter arkiverades efier användningen av televerkets oxändningsst4tion.
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Bild41. BalrsidanattBl.n:rTupptognoSSrannaanvisningarhurblankeuensframsida

slaitefyllas i. Kvitra och postwrto utgicksomftr vanlig postanvisning. Avsöndarenfick

tpa:en innesluren i eu Tarsigtot h»ert och siölv gå till tetegrafru'nwgt dtir vanligt

telegramporto erlades. Anvönda blanketter av n:r 4 , 7 eller 8 har hittills ei påtröffats '
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Telegrampmtanvisningars utbetalning .

Bild42. I exzmpletovansevihurl50bonortelegraferats(ellertelefonerats)frånLin-
löpk7 till tele grafstatb nen i N orrköping 1 904.

Texten på 14 ord sorn slaivits på envanlig telegramblankeu lyder:

"Anvisning 1722. Postkontoret Norrköping. Lindqvist betalar etthundrafemtio, 150

kronor för fru Lindqvist Broddgatan 57".

Observera att telegranarct adresserades till pos&ontorcl och ej till fru Lindqvist.

Telegratnbudet anläruudz telegranatut snffast till postkontorel
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Bild43. Baksidananknmststhnplasochtelegrammetblirnuenpostalhandlingtrcdsta'
tus som postanvisning.

Tetegrambudet qklar vidare tiltBroddgatan 57 ochmeddelar att telegrampostanvisnin§

adresserad tillfru Lindqvist anlönt till postkontoret.

Förutom Ingeborg Lindqvists biuens furdrades att nå personer beviunaTe hennes

namnteckning. Även den utbetalande postfunktiontirens namnstiimpel slo gs.

Deuaberalningssdttanvändesoftaav handelsresande ochftrsäliare somstannade en kort

tid på varje ort.
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SVEN§KÅ POSTVERKET.

Avis
oi sr tELnoBÅxPoBTÅNvrEr{Itro
(inrikes eller till Norse eller Danmcrt)

utfdrdad

r,id postlanbret i
fiA pstlcontoret i

Bhlf;cil ar 6,
l&'pl6bi l*Ll

Sild 44. Avi om-en tpa som sändes mellan dc deltagandc postkontoren.

Telegrampostanvbningars avisering postkontorel emellan.

Pä föregående uppslag har vi sett hur Lindqvist sänt I 50 kronor per tpa från Linköping till
en väntanäe fru Lindqvist, som löst ut pengama i Norrköping.
En vanlig föreställning är atr denna Bl. n:r 6 (ovan), är själva telegramposunvisningen,
men sä är inte fallet, pengarna är ju redan utbetalda i Norrköping mot en annan tpa.

Detta är en "Avisering om en pa" (avisering =undenoåttelse, lämna meddelande om),
d.v.s. en handling som gick mellan postkontoren med fönta post, med fyllnadsbetalning
förderedanutbetaldapengarna Nägonkviueringgjordesdltrföraldrigpädennablankett,
den bifogades endast det kvitterade telegrammet vid redovisningen i konuaboken.
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Ärris
om en telegrampos

i Ånrisningcns nunrmcr.

4//
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;!'' 16 7;,.^ ./t" ii
'./t?o' .\,,'
. vtl 1'

Bild45. Ovan ses den första §pen av avisen Bl. n:r 6 "Avis om en inrikes tele$am-

posunvisning" med redigeringsdatum Maj 1 892, (175x 140 mm).

Hilrse vi a$ telegrammetär avsilnt från Gellivare den 19.12 1893 och attdennaavis kom

fram till Stockholms postkonor först den24.121893. Ägare Magnus Gartrup i Malmö'

Bild 44 på sida 38 visar den andra mer vantiga blankettypen från september 1893

(145x150 mm), båda frankerade med gängse Postanvisningsporto.



riri
l-:jl

:!:

a

; -;':--
E9?--;-e€!EE

E å*';
åi E 

Ei E§ g

E
!

!!

E
a

si
!;
EE

as

E

q

§q
E0
EI

g

!

I

å

!

tt
,!d

:!!
ir4

Bi 3§T: ot
=å rl!; §§
!T; E B
E C n$T; ä E

iE i €E

9

rlr,!l
rl
riå Is
Ir 
'--lt

ti I oii lr
ti§ l§

99.
äE
ä<gE
Es
-ä rilåg
§ r.l
åf(

d
\

i

.il

iE
6ÄE!

o=åi
OFÖ<

åo
::!

=ito:t; F'Et ,{ä§§ ;ts 8= i

CLI

I 
grå:åii i :s

l:iåi!;äl iE

il{
lil
lilr

{lst. \IclI\rl
.§l
6l§t§I.lBI
nl
srl
§t
AI
.§l
-l<t

)

i

'!!!:ååå!gååii!ii



och adress

Adrcsspostanstalt.

Rodovlsande

llll:lruä ort-cller llll brotnrrf
Norge-

bostrd--:**-..

Telegrampostanvisningar, gemensam blankett fÖr anvisning och avi'

Bild 46 på sida40. frai lit-O sorrrrr-rrstogs blanl<cuerna, ociT för inrikes tpa ilt:Bl'

225 ,ochBt 5 ochSför internatbnell tpa till8l.226.Uppldggnkgenvar densamna under

mångaår,d.v.s. en tredelad perforerdblankcu c:a310 200 mm. påmrirkbrun lartong

som-på så söu innehölt både tpa, ai och bruluanvisningför inlämnaren.

Bild4l ovut. Hör syns den tvåsidiga perforeringen tydtigt på den nya avrivbara avisen

(120x115mm.)från blanlutt|Z|.Tpaovanharbehandlatssomobestöllbardå"Adress'
arcn avrest". För att återfd pengarna shtlle avsöndaren återlårnna inlämningsbeviset'

4l



r --! - - 
telegrampostanvlsnln& j'Avt om ,tf"trtr#@s-. i

.,i

har, enligt till postanstalterr ankonrmen avi, från telegrafstation överlämnats

f;§5,t1,-ierttqL'qgs nr................... å ert beropp av ................-....kr. .,.......,ore
ulDeta I nt ilgstelegtam

Beloppet kan lyftas härstädes mot kvitto å den av Eder mottagna telegram-

anvisningen.

Adresnt tlr shyltlig att oid beloppels lyflande styrha sln ifuntitet,
om sd pdfodras, Se ltidare blankettens baksida!

Bl- 136. (.rrn. rD
2t lt

E-tS&

-- Bild48. Omtelegratnpostanvisningej wlöstesankomstdagen,belwndladesdenifortfiit-
ningen Eom envanlig posrdnvisning, ned pbninnelse nösta dag gercm Bl. n:r 136.

11

REVERSÅL å pstbetalningsteleEam och telegramavier-

Till te tegrafanstalten öaerl(i mnas följande postbetalningstelegram'

telegrama'o ier och telegrdmaogifter :

Nr

Nr.

llr.

Utlåmnat till lelegrambudet

kt. .............................._

ei. iä
{NoL 29.}
» an2

)
(Podt lnrlcmB n.dL,

. Pr,t. S&

Bild 49. Redavisningshandling Bl. n:r 272 som bifugdes telegrambestållningen från
post ko ntor till te le grafanst al t.

r,l



Telegram postanvisnin gar' internationella.

Bild50. Hanteringenatinternatbnell tpagickistortsetttillpåsammasöusominrilczs'

Vidbetalningtilldcwrikespostkontoren användes Bl.n:r5 Mai 1892, (175x190rua)'

Ovan ses denfönta ndsprdkiga typcn av AVIS D'EMISSION '

,\I)IIINISTNATION DNS I'T)STES

rlo §ni tlc.

AYIS D'EMISSION.
ÄVI§ Of Xtr TELXOBAII?O8TÅ}TVI§ilIII0.

()opie d'rrn mrtulnt trlLlgnrphirpo rltlposc nu bttrenu rl
Aflirift st cn telogrlnrpoltrnvirnirg. inlcntnrrl virl portrnrtrltcn i

lo lrour lo buretrtt rl
rk,n och trlrcercrul till Urtrnltsltotr i

(P.t* - ^dr..lnod.t.)

189a ,le

t\Lc
\ / sisnnture )t. /" t.d..tnimi. F.lrj.ntr.h.nr ntril.irtlIr,

Tlmbrc dtr bnr..u d'orlglne.
Inh.nifl F!.i!.nil.ll.n. rlt.!P.1.

iles postcs,r'-^\,

()
-,/,. \g

Tlmlrr! rltr lrtrrctru,lo dartinitlot.
. ttlnr".pruftar.'r'rt,p.t.

llrrrtrnt
rln mtn,lrrt.
AovlinlDgt-

holonpc!.

Itior», prrirrotns. qrrnlihi ct
ilornicile dtt dcstittahtiro.
Ådrcrttrlcn! !sD!, fdrotrhr,

itt"l och bolird.
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ADUIN§TBÄTION DETI PO T§}

!f 
o"'""'"'

aus D'filIsslou,
AVIS OI Etr TIJ.NOBÅUPOSTANYIStrIIO.

la
d@

Copie d'un mondot tdlågmphique ddpos6 nu bureau d.c...
AftLrffi !, ,E tllcgrolDbuvioirg, ltardrd virl poclurbtleu i

..-..3 .., ... I .... ! I q 6....... ..pon. lo bureau (t r. .

till luurel.€u i

;*s§s .'*'-r

\r*i;§!i.*:eH:-\<*i:7
1tL56 th bE{ d'odth..
ail&aIBI-mFr

Bbnbö w il
(fsp6b. tm.,

t{oE
d6 I'caYoycu.

AöaoÖe. r&!.

Nooäm
du mrndsl.
Å!ri..ircr.

Nom, pr6noma, qudit6 et
domicile du' delinutuie
Ålll:geu [röo, ft]E.e, '

dd at hqrd.,

llmlrnt
du mudrt.
Ålrlrdr
!dof?d-

v /n
. 4.. L,],) L. r"......tr-.-:.... ../.....-..---* /7 o 7

TlDbs du Ll@.L d6Urdo!.

Bild 51. AVIS D'EMMISION, Bl- n:r 5, Sept 1893, (175r210nvn). Andra typen
atttelegramavisen. Obsemeratenen:"{ftfoiftafentelegranpostanvisning,utfårdadvid
postanstalten i Lindesberg". I N b sända till Kie l. P orto I b I öre -
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l,

220

ADilIINISTRATION DES POSTES

då 8nidc.

AVIS D'IMISSION
AYIS OM EN TEI,EGIiAI'IPOStrÅNVI§,NIT{G.

)
forn

Timbra du bnmau
d'origine.

.tr.andntrtr Fun.dt.n,
r{EFl.

Itlonkell n:r 3.
(D.r'rnrbor 19fit.)

....ffi1 .
I ...',^....

der postee,Ä..lL{Q)ri

(:(s:uqs);)

§,=-.*9'
Tiorbää..-o bnrou

dc deglinolior.

Copio d'un mn4d.ot trlttgtephiquo ddpcri au buroan rl€...
Åfskrilt il en lclilnopoilenvinhrg, ulllrded vid poslanrtaltar i

rc | .t.o I porrr te lxrrcau <l (-
rlrn I ^ t, till porlanrtnltan i

&td -Nm
do l'cnroyrnr.

lffi.ila raa.

Nuudm
du urdrL
l.rlt.lrlil
,!ddU!f}

. !Ioa, pd[oo!, qudiU ot:
" domlcild'dirdatinalali.

lidnr ranq lhhrt
urd eh ,ohd.

A lz r -

llmhot
dn mondat

lnrlolnl?
t.t,TFt.

3vt
343

,ffi 4o{=
,7fi1

/rt
... .-ffi-å{
!(-ry-å(l!?-- n*2\"Åi?ffiig:;ffi*_1

Bild 52. AVIS D'EMISSION, Bl. n:r 5, Dec. 1900. Tredie typen av telegramavisen.

Söndfr,ån Matmo 7.8 1909, ochbelandlatsvid Malmö Panv Ut denS'8 19N. 4a pmd

eller 5k728:80 stinda till England. Porto 7 b 50 öre. Ur Göran Hamnarlunds samling.
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Bild 53. TiU sist visas här eu fullständigt fantastiskt posthisorikt objekt som & funnet i
post€ns arkiv; en telegrampostanvisning adresserad 1912 till E.O- Öberg, Missionaire,

Sarasu Shansi, China och förmedlats av Bureau Postes Francaises i Peking.



t§lu d P€KIN & pi&tt ltablitsaln,l ton

pri€ rte se pråsentcr

de la pråseute lettre et

de toucher le mootantrl'
f, / LL*t- aatrdet-ile ponå dåhilt6 - ci-aprås:

' _ III"IDAT

BOBE^O DOruGlIlE
-

ADRESSE DE LII{YOIET'L IOilTAITI
! rltla&

/"//

.+
Si hbåa66cirirc wut Åir: louchct pc ol ticrc lcbotro§du oo-iLt (trfun,il rigoere

A d6qt dc f+plicatioor. --Atä.Ä. o"i a"t f* .pd"v. ifan tithrc ou dtDG grie yh:!1ge
-' 

-u 
-i r--i rr- r n----:'i--*-mir l. ffimdlm atsa5@i dutc

a. *"e04"i".. uU".fr" p.r*påå. p.t"d'a' pcroip^äc chrrc-+ ctc' Ef' Drottot
f& crLatgr, ro uoo
Zcre, htbrpctar rtndåd-I"" d eo"å gtitr" i hppui ärpouvoir. tc Potcc illvn

:- s-:3i-:- r.tL.å. *.-*i utmn- mir dc cåffrc-- at
åu rr&qrdurs to o.iari ro tiie. cf pt 

"a 
di bdldicirilG'

^å tooltcr i dat1rrrt ot lå ^aihtt 
(hnt lo dilail att ci'ihlci,c,'

Bitd 54. Telegrampostanvisning No 1431. O.E" Öberg ombeds pressntera sig på post-

kontoret i Peking, medförande denna anvisning och identiteshandling för aO uttaga

angiver belopp. Enligt påslaifien nedtill av Emil Johansson är postanvisningen returne-

rad av chinesiska postverket till avsändaren Möller i Falun, "Mr Öberg has now returned

to Sweden, so I send Tele Postage back..."
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Bild 55. Telegraf-Rapport sitnd 10/10 1854 Uppsala-Sockholm. Under 1855 ändrades

benämningen till Telegraf-Depesch och först 1857 till TELEGRAM. Se sida 5 och bild 3.

Bild 56. En kuriositet av senare datum, ett brevkon frankerat med ett förslumingsmiirke
för telegram, sämplat lGrlskrona Lådbrev 9ll01907.


