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Förord

Förord
I den här e-boken får du veta hur krångligt det var förr att snabbt
kontakta någon i andra delar av Sverige – eller världen.
Den här texten handlar helt enkelt om det i dag försvunna telegraf-systemet.
Du får läsa om de många olika typerna av telegram man kunde
skicka, vilka språk man fick använda och de många förkortningarna man måste hålla reda på.
I dag när du kan skicka ett e-mail helt gratis, är den mest fascinerande delen av e-boken den långa prislistan.
Man betalade en startavgift och fick sedan betala för varje ord.
Att skicka ett telegram till utlandet kostade oftast flera kronor. Det
låter kanske inte så farligt men när den här texten skrevs så var
dagslönen för en dräng 2,78 kronor och en liter svagdricka kostade
bara 5 öre.
Den här texten publicerades ursprungligen år 1917 i tidskriften
”Svenska kalendern 1918. En årsbok för alla” med rubriken ”Telegrafunderrättelser”. Texten publicerades anonymt.
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Kapitel 1 – Skicka telegram

Så skickar
du telegram
Den här texten publicerades ursprungligen år 1917 i tidskriften ”Svenska kalendern 1918. En årsbok för alla” med
rubriken ”Telegrafunderrättelser”. Texten publicerades
anonymt.

Språk.
Telegram få affattas på något af de språk, som vid internationell telegrafkorrespondens äro tillåtna och såsom sådana blifvit af vederbörande telegrafförvaltningar uppgifna, eller ock på latin; de skrifvas
med latinska bokstäfver. Telegram på öfverenskommet språk få endast
innehålla ord, hämtade ur ett eller flera af de engelska, franska, holländska, italienska, portugisiska, spanska, tyska eller latinska språken.
Chifferskrift, bestående af vanliga bokstafstecken eller siffror, är till de
flesta främmande länder tillåten.

Ordberäkning.
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Vid taxering af telegram på klart språk räknas som ett ord: ord
om högst 15 bokstäfver eller tal om högst 5 siffror. Vid taxering af telegram på öfverenskommet språk (»code-ord») räknas som ett ord: ord
om högst 10 bokstäfver eller tal om högst 5 siffror. Som ett ord räknas
äfven hvarje understrykning, parentespar eller par af citationstecken. Såsom siffror eller bokstäfver räknas de punkter, kommata, samt bindeoch bråkstreck, hvilka ingå i bildandet af tal eller bokstafsgrupper.

Telegrambref.
Per post får telegram insändas till telegrafstationen för vidare befordran å telegrafledning,
a) om det åtföljes af frimärken till belopp motsvarande samtliga
telegraferingsafgifterna,
b) och inneslutes i försegladt, fullt frankeradt kuvert, som i nedre
vänstra hörnet försetts med påskriften »Telegrambref».
Adressen bör för vinnande af snabb befordran alltid fullständigt
utskrifvas, och inräknas den vid taxeringen i telegrammet. Adresstationens namn räknas dock, oafsedt antalet bokstäfver, endast som ett
ord.

Särskilda bestämmelser.
= D = Iltelegram, tredubbelt porto.
= RPx = (inom Sverige för 5 ord endast = RP =) Svar betaldt, vanligt porto.
= RPDx = (inom Sverige för 5 ord = RPD =) Ilsvar betaldt, tredubbelt porto.
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= ZD = Presstelegram, half afgift, dock minst 25 öre.
= ZD = Pressiltelegram.
Telegram å lyxblankett (Lx-telegram), telegram, som å ankomststationen skola utskrifvas å lyxblankett, utväxlas endast inom landet
samt med Danmark. (Lx-afgift = 35 öre.)
= TC = Kollationeras, tilläggsafgift ¼ af enkelt porto (inom Sverige
minst 25 öre).
= TMx = Telegram med flera adresser å samma adresstation, tillläggsafgift 40 öre pr 100 ord för hvarje utskrift utom den första. Vid inländsk korrespondens dock endast 0,15 för utskrift om högst 12 ord.
= PC = Telegrafiskt mottagningsbevis, afgift porto för 5 ord.
= PCD = Telegrafiskt ilmottagningsbevis, afgift tredubbelt porto för
5 ord.
= PCP = Mottagningsbevis pr post (endast vid utländsk korrespondens), afgift 20 öre.
= FS = Telegram att med telegraf försändas vidare på afsändarens
begäran. Afgifterna för telegrams vidare sändning från första adresstationen erläggas af adressaten.
= MP och RO = Telegram att aflämnas: egenhänd. = MP =; öppet
= RO =; under natten nattbud (inom Sverige). Ingen särskild afgift.
= PR, GP och GPR =. Postbefordran, vanligt bref [Poste], rekommenderadt bref = PR =, poste restante = GP =, rekommenderad poste restante = GPR =.
Afgifter: Inländskt telegram att postbefordras till ort inom riket 10
öre, rek. 25 öre. Är telegram adresseradt till svensk telegrafstation
för att därifrån befordras med post till utlandet, erlägges postbefordringsafgift för vanligt bref 20 öre, rek. 35 öre.
= TR = Télégraphe restant, lngen särskild afgift.
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= CH = Chiffer.
Gångbud [Exprès], afgift inom riket (intill 15 km.) 20 öre pr km.,
dock minst 50 öre.
Ilbud endast inom riket, 40 öre pr km., dock minst 1 kr. Afgiften
deponeras.
Kvitto å inlämnadt privattelegram 5 öre.
Samtliga förkortningar äro internationella och utsättas inom = =
på telegrammet.

Telegramtaxa.
För inländskt telegram om högst fem ord erläggas 25 öre, hvarje
ord däröfver 5 öre. Lokaltelegram half taxa, dock minst 25 öre.
				

För två ord

För hvarje ord mer

				Kr.		öre
Belgien			0.80		15

Bulgarien			0.95		22,51
Danmark: i allmänhet2) 0.80 		
5
fr. svensk station vid Öresund t. dansk vid
d:o 3) 			0.60 		5
Finland 			0.50		15
Frankrike 		0.60		20

Färöarna 			1.25		47,54
1
2
3
4

Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
Äfven för 3 t. o. m. 10 ord.
Äfven för 3 t. o. m. 6 ord.
Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
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Gibraltar			0.95		27,55
Grekland, fastlandet
0.95		
27,56
Kreta o. öfriga öar 7) 1.00		

30

Island 			1.55		62,5
Italien 			

0.90		

20

Kanarieöarna 		1.30		40
Luxemburg 		0.80		15

Malta 			1.25		37,58
Montenegro 		0.90		20
Nederländerna 		0.80		15
Norge 9			0.80		5
Portugal (via kontinenten) 0.95		

27,510

Rumänien 		0.90		20
Ryssland 			0.70		25
Schweiz 			0.80		15
Serbien			0.90		20
Spanien (via kontinenten) 0.80 		
Spetsbergen 		 1.9011

25

Storbritannien 		0.75		17
5
6
7
8
9
10
11

Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
Äfven för 3 t. o. m. 10 ord.
Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
Äfven för 3 t. o. m. 10 ord.
Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
I telegram om högst 10 ord: för hvarje ord utöfver de 2 första 55 öre; i
telegram om mer än 10 ord: för de 10 första orden 6.30, för hvarje ord
därutöfver 55 öre.
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Turkiet 			1.50		50
Tyskland 			0.50
3 ord 0.60. 4 ord 0.70 			

12,512

Ungern 			0.70		20
Österrike 		0.60		20
Algeriet och Tunis

1.00		

25

Azorerna 			2.00		75
Marocko (med undantag af vissa stationer på Marockos medelhafskust, där Spaniens taxa tillämpas)

				1.25		37,513

Senegal, franska Sudan och Mauritanien
				3.30 		140
Tripolis 			1.80		65

Alexandria, Kairo 			

0.95 pr ord

Kapkolonien, Natal, Transvaal		

2.35 pr ord

Boston, Newyork, Quebec		

1.30 pr ord

Filadelfia,Washington			

1.45 pr ord

Chicago, S:t Louis, Milwaukee		

1.50 pr ord

San Francisco				1.80 pr ord

12
13

Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
Vid udda ordantal höjes det sammanlagda telegramportot till närmast
högre femtal öre.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se
Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla
utbudet hos E-boksforlaget.se
Här kan du söka bland e-böcker från flera olika förlag om
en rad olika ämnen, bland annat historia och arkeologi.
Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i
iTunes samt på många bibliotek.
Här är några exempel på titlar:

Klassiska deckare

• ”Sherlock Holmes: Musgraves ritual”
• ”Sherlock Holmes: Det gula ansiktet”

• ”Sherlock Holmes: »Gloria Scott»”
• ”Sherlock Holmes: Beryllkronan”
• ”Sherlock Holmes: De fem apelsinkärnorna”
• ”Sherlock Holmes: De rödhårigas
förening”

• ”Sherlock Holmes: Det hemlighetsfulla
mordet vid skogssjön”
• ”Sherlock Holmes: Den hemlighetsfulle
patienten”
• ”Sherlock Holmes: Börsmäklarens
biträde”

• ”Sherlock Holmes: Den avhuggna tummen”

• ”Sherlock Holmes: En skandal i Böhmen”
• ”Sherlock Holmes: Krymplingen”

• ”Sherlock Holmes: Den blå karbunkeln”

• ”Sherlock Holmes: Lorden och hans rika
amerikanska brud”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna brudgummen”

• ”Sherlock Holmes: Mordet i Reigate”

• ”Sherlock Holmes: Den försvunna kapplöpningshästen”

• ”Sherlock Holmes: Tiggaren med den
kluvna läppen”

• ”Sherlock Holmes: Blodbokarna.”
• ”Sherlock Holmes: Det spräckliga bandet.
”

Arkeologi

• ”Sherlock Holmes: Den grekiske tolken”

• ”Solgudens yxa och Tors hammare”
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(1899)

• ”Skäggets historia” (1893)

• ”Hällristningarnas ålder” (1869)

• ”Kattens kulturhistoria” (1882)

• ”Feniciska kolonier i Skandinavien”
(1875)

• ”Djurens sömn” (1889)

• ”Hällristningar på Kinnekulle” (1892)

• ”Ett dygn på månen år 1870”

• ”Forntidens perioder” (1892)

• ”Orkidéernas historia” (1894)

• ”Hur gamla är hällristningarna?” (1869)

• ”Blomsterspråket” (1888)

• ”Bohusläns bygdeborgar” (1909)

• ”Sveriges hundraser” (1880)

• ”Bohuslänska hällristningar” (1879)

• ”Guide till biskötsel” (1885)

• ”Katten i forntida Egypten” (1889)

• ”Fynden i Troja” (1878)
• ”Förbindelse mellan Skandinavien och
vestra Europa före Kristi födelse” (1889)

Kulturhistoria
• ”Midvinterns solfest” (1894)

• ”Svear och götar under folkvandringstiden” (1905)
• ”Husaby kyrka” (1899)

• ”Julen på 1870-talet – Skildringar och
illustrationer i svenska tidskrifter ”

• ”Hällristningarna i Järrestad” (1881)

• ”Om julens härkomst” (1899)

• ”Nordens fartyg från hednatiden” (1872)

• ”Julen i Skåne på 1820-talet”

• ”Anmärkningar rörande figurteckningar
från forntiden” (1842)

• ”Nyaste och tillförlitligaste Drömboken”
(1918)

• ”Grafkistor af klufna och urhålkade
stockar” (1894)

• ”1870-talets bästa tips för frisyr och
utseende”

• ”Den svenske solguden och den svenske
Tyr” (1906)

• ”Lyxens historia” (1870)

• ”Skånska fornminnen” (1853)

• ”Kanalbyggen på planeten Mars” (1888)

• ”Ölands fornminnen” (1874)

• ”Vårt solsystem” (1878)

• ”Gaffelns historia” (1889)

• ”Tors hammare” (1872)

Resor

• ”Våra fornminnen – vad de lära oss”
(1916)
• ”Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden” (1901)

• ”Ett besök i Venedig år 1878”

• ”Förstörda fornminnen i Bohuslän år
1924”

• ”Resa på Dalslands kanal år 1877”

• ”Strandgatan i Visby år 1879”
• ”Nyköpings slott” (1877)
• ”Ett besök i Marstrand år 1882”

Djur & natur

• ”Min resa i Blekinge och Kalmar år 1854”
• ”Resor med luftballong år 1873”

• ”Svenska djur i folktron” (1898)
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• ”Runlejonet i Venedig” (1871)

Svensk geografi

• ”En utflykt på Mälaren år 1871”
• ”Skildring af Vestergötland år 1882”

• ”Märkliga orter i Sverige” (1883)

• ”Kalmar slotts historia” (1880)

• ”Skildring av Värmland år 1882”

• ”Ett besök i Södertälje år 1881”

• ”Skildring av Dalälven år 1876”

• ”En färd på Donau år 1882”

• ”Skildring av Ångermanland 1882”

• ”Ringmuren i Visby” (1874)

• ”Skildring av Bohuslän år 1882”

• ”Fredrikstens fästning och Karl XII”
(1879)

• ”Skildring av Dalsland år 1882”
• ”Skildring av Närke år 1882”

• ”Petras helgedomar” (1921)

• ”Skildring av Öland år 1882”

• ”Ett besök i Boxholm år 1885”

• ”Skildring av Stockholm år 1882”

• ”Ett besök i Roms katakomber år 1870”

• ”Skildring av Västmanland år 1882”

• ”Skildring av Riseberga klosterruiner”
(1874)

• ”Skildring av Härjedalen år 1882”

• ”Borgholms slottsruin” (1878)

• ”Skildring av Gästrikland år 1882”

• ”Rundtur i södra Frankrike år 1880”

• ”Skildring av Jämtland år 1882”

• ”Ett besök på Djurgården sommaren
1868”

• ”Skildring av Göteborg år 1882”

• ”Sigtunas tidiga historia” (1872)

• ”Skildring av Blekinge år 1882”

• ”Helgeandskyrkan i Visby” (1878)

• ”Skildring av Gotland år 1882”

• ”Norrköpings historia” (1871)

• ”Skildring av Södermanland år 1882”

• ”Ett besök i Waxholm år 1870”

• ”Skildring av Östergötland år 1882”

• ”Skildring av Halland år 1882”

• ”Vadstena slott” (1875)

Vikingar

• ”Skildring av Island” (1870)
• ”Besök på Gripsholms slott år 1895”

• ”Vikingatidens Lund och Birka” (1909)

• ”Ett besök i Rom år 1870”

• ”Jomsvikingarnas saga” (1888)

• ”Besök på Helgoland år 1874”

• ”Fyndet av vikingaskeppet i Gokstad år
1880”

• ”Guide till Uppsala år 1875”
• ”Kyrkoruinen S:t Katarina i Visby” (1877)

• ”Hervars och Hedreks saga” (1888)

• ”Gripsholms slott” (1877)

• ”Carl Larssons Uppsala-tempel” (1908)

• ”Ett besök i Strängnäs år 1874”

• ”Sagan om Ragnar Lodbrok och hans
söner” (1880)

• ”Ett besök i Visby år 1906”
• ”Bohus fästning” (1869)

• ”Sverige och vikingafärderna västerut”
(1924)

• ”Ett besök i Ystad år 1872”
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