
Hongil Styrelsens fur Statens jeinTägstrafik

Cirkulär (N:0 62),
utfärdadt den 14 Mars 1865,

innehållande föreskrifter för befordran af privata telegram å statens
I  jemvägstelegraf, att gälla från och med den 1 April 1865.

Med upphäfvande af förut gällande föreskrifter i ämnet, vill
Kongl. Trafik-Styrelsen i afseende på befordran af privata tele
gram härigenom till efterrättelse meddela följande bestämmelser:

§1.
Telegrafen å Statens Jernvägar upplåtes för privat korre

spondens, då den icke är för jernvägens tjenst tagen i anspråk.
Dock får privat telegrafering med jemvägstelegraf en icke äga
rum direkte emellan Stockholm, Södertelje, Örebro, Göteborg,
Jönköping, Lund och Malmö, eller mellan sådana orter, som
äro med hvarandra förenade genom Kongl. Telegrafverkets led
ningar.

§ 2.
Statens Jernvägar underhålla icke någon personal uteslu

tande för telegraftjensten, hvadan telegraflokalerne icke äro
öppna å andra tider än då sådant för trafiktjenstgöringen är
anbefaldt.

§ 3.
Stationsinspektorer och Bokhållare eller andra personer,

som sköta telegraferingen, äro icke edsvurne, hvarom under
rättelse äfven meddelas korrespondenter å de tryckta telegram-
blanketterne.

'  § 4.
Befordran utlofvas endast för på Svenska språket skrifna

telegram, hvadan telegram till utlandet i allmänhet icke kunna
på jemvägstelegraf erna emottagas till befordran.



§ 5.
Styrelsen för Statens Jernvägstrafik ikläder sig icke något

ansvar hvarken för telegrammens framkomst inom bestämd tid
eller för vid aftelegraferingen begångna felaktigheter.

§ 6.
Telegramblanketter j em te behöfiiga skrifmaterialier tillhanda-

hållas allmänheten å hvarje station, der äfven detta cirkulär
finnes anslaget. t

§ 7.
Om telegrafstation icke finnes å den uppgifna adressorten,

befordras telegrammet från den af afsändaren uppgifna jernvägs-
eller allmänna telegrafstationen med post, express eller stafett
i enlighet med hvad i 12 § närmare bestämmes.

Har adress-stationen icke erhållit uppgift om sättet för
sådan vidare befordran, begagnas dertill post och antages det
motsvarande afgiftsbeloppet såsom uppburet.

§ 8.
Originalet till afgående telegram skall vara tydligt skrifvet

med bläck, och s. k. Latinsk stil. Ändringar och raderingar må
deri icke förekomma. Finnas ord utstrukna eller öfverskrifna,
bör afsändaren med sitt namns underskrift å original-telegrammet
hafva styrkt, att dessa ändringar blifvit af honom eller med hans
vetskap vidtagna.

§ 9.
Vid beräkning af ordantalet i telegram iakttages följande

reglor:
l:o. Allt hvad af afsändaren finnes skrifvet på original-

telegrammet, i ändamål att få detsamma aftelegraferadt, inbe-
räknas i ordantalet.

Hvarje ord, som icke innehåller mera än 7 stafvelser, räknas
såsom ett ord.

Vid längre oi'd blifver öfverskottet räknadt som ett ord. i
Telegram får icke innehålla ovanliga ordsammansättningar 1.,

eller förkortningar. Sammansatta ord, såsom t. ex. igår, idag,
iafton, imorgon och i allmänhet 2:ne sammansatta substantiver,
räknas för ett ord, såvida sammansättningen icke strider mot



1

det allmänna bruket och ej innehåller flera än 7 stafvelser; så
ledes må icke sådana ord sammansättas som t. ex. hvaromicke,
ejmindre m. fl. djdika uttryck.

2:o. Äro två eller flera ord genom bindestreck förenade,
räknas de likväl såsom särskilda ord.

3:o. Ensam stående bokstaf eller siffra och apostroferadt
ord räknas såsom ett ord.

Skiljetecken, alinea (tecknet för ny radj, apostrof, samman
bindnings- och citationstecken samt parentes medräknas icke.

Understruket ord räknas såsom tvänne ord.
Alla de tecken, hvilka telegrafapparaten endast med ord

kan återgifva, taxeras efter det antal ord, som erfordras för
återgifvandet.

4:o. I räknetal, skrifna med siffror, räknas hvarje afdelning
af 5 siffror för ett ord samt öfverskottet likaledes för ett ord.
Tecken, kommata och bråkstreck, som härvid förekomma, taxeras
såsom siffror.

Räknetal, skrifna med bokstäfver, taxeras efter ordantalet,
med iakttagande af hvad här ofvan blifvit bestämdt angående
stafvelsernas antal.

5:o. Vid bestämmandet af ordantalet medräknas adress,
underskrift, uppgift rörande sättet för vidare befordran från
sista telegrafstationen, bevis öfver egenhändig underskrift samt
anmärkning om förut betaldt svar, om återtelegrafering och om
mottagningsbevis.

6:o. Personers namn och titlar, äfvensom städers, gators,
torgs, platsers o. s. v. benämningar taxeras efter antalet ord,
som begagnas för att beteckna desamma.

7:o. Ord, tal och tecken, som station i tjensteväg bifogar
telegrammet, taxeras icke.

Dag, timme och minut, då telegram blifvit inlemnadt, äfven
som inlemningsstation, meddelas adressaten i tjensteväg och så
ledes utan kostnad för afsändaren, såvida icke något derom i
telegrammet särskildt finnes upptaget.

§ 10.

Porto för enkelt telegram eller högst 20 ord, adress och
namnteckning inberäknade, utgör En Riksdaler utan af-
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seende på afståndet från inleinnings- till adress-stationen å jern-
vägslinien.

Innehåller telegram mera än 20 ord, tillägges Tjugufeiii
öve för hvarje nytt påbörjande femtal af ord, hvarmed tele
grammets ordantal öfverstiger det för enkelt telegram fastställda.

§ 11.
För aflemnande af ankommet telegram, för hvilket vidare

befordran ej begäres, till uppgifven emottagare inom stad, der
jernvägsstation är belägen, eller å landet inom 2,000 fots afstånd
från station, erlägges å inlemningsstationen 10 öre.

Öfvergår ett telegram till fremmande telegraflinie, erlägges
likaledes vid inlemningsstationen samma afgift, hvilken då till
faller den fremmande linien såsom förutbetald aflemningsafgift.

§ 12.
För telegrams vidare befordran från adress-station erlägges

på inlemningsstationen, då vidare befordran begäres:
med post i orekommenderadt bref från sjelfva adress

stationen — 15 öre,
med post, då postexpeditionen ligger utom jernvägs-

stationen men inom 2,000 fots afstånd derifrån — 25 öre,
med post i rekommenderadt bref förestående afgifter
med förhöjning af 40 öre,

med express (gående bud) till ställen, belägna utom
stad der adress-stationen är belägen, eller å landet
på större än 2,000 och mindre än 9,000 fots af
stånd — 50 öre *),
och på ett afstånd af mellan 9,000 och 18,000 fot 1 Rdr,
med tillökning af ytterligare 1 Rdr för hvarje ny
börjande halfmil,

med stafett (åkande eller ridande bud), som alltid
begagnas för längre afstånd än 1^ mil och
intill högst 5 mil, för hvarje börjande halfmil... 1 Rdr50öre; j

och gifver adress-stationen kostnadsfritt behöflig upp- K
gift om afstånd och kostnad för vidare befordran.

**) Med undantag för befordran till Falköpings stad, hvarför afgiften betalas med
25 öre



§ 13.
Ett och samma telegram kan adresseras till flera särskilda

personer vid samma adress-station. Utöfver portot uppbäres då
å inlemningsstationen en afgift af 55 öre för hvar och en af
de afskrifter, hvilka adress-stationen skall utfärda.

Skall ett och samma telegram befordras till flera stationer,
uppbäres särskildt porto för hvar och en af de uppgifna adress
stationerna.

§ 14.
Afsändare är medgifvet att, vid inlemnandet af telegram,

förskottsvis erlägga afgiften för svar derå och för detta bestämma
ett visst ordantal.

I sådant fall skall telegrammet omedelbart före underskriften
innehålla för enkelt telegrafsvar anmärkningen: "svar hetaldt",
och för svar af mer än 20 ord: "svar 25 (30 o. s. v.) hetaldt."

Innehåller svaret färre ord än det antal, för hvilket afgift
blifvit erlagd, återbetalas icke öfverskottet. Är ordantalet större,
anses svaret såsom nytt telegram, och betalas af den svarande.
I  sednare fallet återställes till vederbörande den föruthetalda
svarsafgiften, med afdrag af 55'.öre, hvilka såsom inregistrerings-
afgift tillfalla jernvägskassan.

Vid korrespondens emellan inrikes orter må jemväl deposi
tion ega rum för svar af obestämdt antal ord, om hvilken depo
sitions belopp underrättelse utan särskild afgift meddelas adress
stationen. Efter dylikt svars ankomst eger vederbörande afsän
dare återbekomma det belopp, bvarmed den deponerade summan
öfverstiger portot för det erhållna svaret. Innehåller svaret der-
emot flera ord, än som motsvara det deponerade beloppet, åter-
lemnas detta utan afdrag och svaret betalas såsom nytt telegram.

§ 15.
När förutbetaldt svar afsändes, begynnes telegraferingen med

orden "hetaldt svar å N:o 00".

Denna förutskickade anmärkning medräknas icke i ordantalet.

§ 16.
Förutbetaldt svar, hvilket icke inlemnas inom åtta dagar

från inlemningsdagen för det telegram, som skall besvaras, be
handlas såsom nytt telegram.



Om förutbetaldt svar icke anländer inom 10 dagar, återfår
afsändaren af det föregående telegrammet det för svaret i förväg
erlagda beloppet, med afdrag af inregistreringsafgiften 55 öre,
såvida anmälan härom göres inom 5 dygn efter utgången af
omförmälda 10 dagar. Sker ej sådan anmälan, tillfaller hela
beloppet jernvägskassan.

Önskar afsändare af telegram få detsamma återtelegraferadt
eller erhålla underrättelse om dess framkomst till adressaten,
skall begäran härom i sjelfva telegrammet intagas och jemte
det öfriga ordantalet taxeras.

§ 18.
För kollationering af telegram erlägges hälften af porto

beloppet. Namn samt bokstafs- och siffergrupper kollationeras
i tjensteväg utan särskild afgift.

För mottagningsbevis beräknas portot efter det antal ord,
som afsändaren derför bestämt.

Hvardera af dessa afgifter betalas på den station, hvarest
tillsägelse sker om återtelegrafering eller emottagningsbevis.

§ 19.
Har ett telegram icke kunnat adressaten tillställas, bör detta

genom tjenstetelegram afgiftsfritt tillkännagifvas inlemnings-
stationen, som eger att, om möjligt, derom underrätta afsändaren.

Äfven bör i sådant fall tillkännagifvande om telegrammets
qvarliggande anslås å adress-stationen och införas i någon af
ortens tidningar.

Har adressaten icke inom sex veckor efter telegrammets
ankomst anmält sig till utbekommande deraf, må detsamma till
Trafik-Direktören inlemnas och uppbrännas.

Stockholm som ofvan.

C. 0. TEOILIUS. j[
C. LimnelL

Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1865,




