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angående upphäfvandet af det i Cirkulär N:o 62 gifna förbud
mot befordran å jernvägens telegraf af privata telegram

mellan vissa orter, samt med bestämmelser om
redovisning för telegram, som expedieras

mellan stationer tillhörande olika
telegraflinier.

Med stöd af Kongl. Maj:ts nådiga Bref af den 24 sistlidna
Mars varder den i § 1 af Styrelsens Cirkulär N:o 62 meddelade be-
bestämmelsen, att privat telegrafering med jernvägstelegrafen icke må
ega rum mellan sådana orter, som äro med hvarandra förenade ge
nom Kongl. Telegrafverkets ledningar, härigenom upphäfd; egande
således samtliga statens järnvägsstationer att, så vidt telegraferingen
i jernvägens egna ärenden sådant medgifver, för befordran mottaga
enskilda telegram till hvilken annan telegrafstation som helst.

Jemte meddelande häraf, vill Styrelsen, med anledning deraf
att osäkerhet synes råda, under hvilka stationer telegram från eller
till främmande telegraflinier skola i »Specifikation till utdrag ur
telegramjournalerua» (form. N:o 314, a) redovisas, härmed i afseende
å bemälda redovisning föreskrifva:

Telegram från eller till en Statens jernvägsstation, hvilket fort-
skaffats endast å jernvägens telegraflinier, redovisas i speeifikationen
under den ursprungliga afsändnings- eller adress-stationen, oafsedt
om det blifvit repeteradt på en eller flera mellanliggande stationer.
Ett telegram, som t. ex. afsändes på jernvägstelegraf från Upsala
till Åkarp, skall således i specifikationen, af Upsala redovisas un
der Åkarp och af Åkarp under Upsala, om det ock blifvit repeteradt
på flera mellanliggande stationer.

Telegram mellan någon Statens jernvägsstation och station be
lägen vid bibana, hvilket således fortskaffas både pä Statens jern-
vägars och bibanans telegraflinier, redovisas i specifikationen af den
förra såsom ankommet från eller afsändt till den förmedlingsstation,
der telegrammet inkommit på eller leranat Stambanans telegrafiinie.



så att t. ex. ett telegram mellan Wexiö ocli Wislanda redovisas
af Wislanda under »Alfvesta», hvarjemte vid telegramafsändarens
namn antecknas inom parentes »frän (till) Wexiö». Alfvesta, "som
redovisar samma telegram under Wislanda, gör likartad anteckning
bredvid namnet.

Telegram mellan någon Statens järnvägars och Statstelegrafver-
kets station redovisas likaledes af den förra såsom afsändt till eller
mottaget frän förniedlingsstationen mellan de olika linierna, och
antecknas den ursprungliga adress- eller afsändningsstationen såsom
förut är sagdt.

Pörmedlingsstationerna mellan statstelegrafens och jernvägstele-
grafens linier äro för hvarje jernvägsstation angifna å den till statio
nerna utlemnade »Taxa jemte Reglementariska bestämmelser för
telegramvexling genom Sveriges telegrafstationer», sidan 14 och föl
jande. För redovisningen bör dock tillses om, dä en jernvägsstation
med endast visare-apparat afsänder ett till statstelelegrafstation adresse-
radt telegram till en närliggande raorsestation för repetition, denna
sednare har samma förmedlingsstation som den förra. Förmedlings
station för t. ex. Wislanda är Malmö; om derföre ett telegram från
Wislanda till Engelholm sändes öfver Elmhult, hvars förmedlings
station äfven är Malmö, sä skall telegrammet af Wislanda redovisas
såsom afsändt till Malmö, men om det först afsändes till Alfvesta
för att derifrån repeteras till förraedlingsstation, så blifver denna
Jönköping, hvarföre Wislanda måste redovisa telegrammet såsom af
sändt till sistnämnda station.

Enär det till följd af afbrott å telegraflinierna och andra om
ständigheter lätt inträffar, att ett telegram ej alltid kan expedieras
öfver den i ofvan omnämnda taxa angifna förmedlingsstationen, sä
bör afsändningsstationen, då telegrammet blifvit repeteradt vid annan
jernvägsstation göra sig underrättad, genom hvilken förmedlingssta
tion det ingått på statstelegrafen.

Har åter ett från en statstelegraf-expedition till jernvägsstation
afsändt telegram icke kunnat expedieras till vederbörlig förmedlings^
station, utan annan såd.m måst begagnas, så bör denna sednare
vid telegrammets befordran till adress-stationen såsom tjensteanmärk-
ning angifva detta förhållande; t. ex. om ett telegram, adresseradt
Wislanda, inlemnas i Engelholm men icke kan befordras öfver
Malmö, utan i dess ställe försändes öfver Jönköping, så åligger det
Jönköpings station att förse telegrammet med tjensteanmärkningen
»via Jönköping».

Vid telegram adresseradt till jernvägsstation frän en statstele
grafstation ä ort, der äfven jernvägstelegrafstation finnes, skall för
medlingsstationen foga en tjensteanmärkning, som upplyser att det
är frän statstelegrafen detsamma utgått, pä det att adress-stationen
må redovisa telegrammet under förmedlingsstationen. T. ex. oin tele-



gram, adresseradt Wislanda, blifvit inlemnadt i Stockholm å Tele
grafverkets station och derlfrän expedieradt till Malmö, tecknar för-
medlingsstationen vid afsändningen till Wislanda ä telegrammet
tjenste-anmärkningen »Statstelegrafen via Malmö.»

Bedovisning för transiterande telegram mellan tvenne stationer,
som ej tillhöra Statens jernvägar, bör ej förekomma, enär Telegraf
verkets ledningar alltid skola begagnas i de fall, då så val dessa
som andra telegrafiurättiiingars ledningar kunna begagnas såsom
mellanlänk, och samtliga enskilda telegrafer stå i direkt förbindelse
med Telegrafverkets.

Stockholm som ofvan.

C. o. TEOILIUS.

C. U. Sparre.

Stockholm, Joh, Beckman, 1868




