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Den senare delen av 1800-talet var i många avseenden en mycket omvälvande period som 
förändrade livet för de flesta i Finland. Liberalare lagar gjorde det möjligt att bl.a. bygga upp 
industrirörelsen som i sin tur skapade nya yrken. Framtiden låg i nya uppfinningar av vilka 
telegrafen ansågs som en av den tidens största. Tyvärr hörde Nykarleby till de kuststäder som 
fick vänta ända till år 1869 innan staden fick en fungerande telegraf. 
 
 
Kustlinjen från Åbo till Torneå.  I januari 1857 gjorde städerna Björneborg, Kristinestad, 
Vasa och Uleåborg en skriftlig anhållan till generalguvernören, greve F.W.R. Berg, gällande 
byggandet av en telegraflinje från Åbo till Torneå. (I brevet nämndes också bl.a. de 
österbottniska städerna Nykarleby, Jakobstad och Gamlakarleby). Motiveringen var att 
telegrafen behövdes främst för handel, industri och sjöfart. Byggandet uppsköts dock på 
framtiden då kostnadsberäkningarna visade sig vara alltför stora. Först den 25 mars 1859 gav 
Alexander II, storfurste av Finland (1855–81), sitt tillstånd och byggandet av linjen Åbo–
Torneå kunde påbörjas. En besvikelse var dock att det Finska telegrafverket fortfarande skulle 
fungera under rysk ledning 
 
Dock förutsattes att städerna skulle delta i kostnaderna för 
byggandet av stationerna samt bekosta hyra, värme och lyse 
för lokaliteterna. Fastän ingen telegraf då var planerad i 
Kaskö, Nykarleby och Jakobstad, hade Vasa läns guvernör 
ändå hört sig för hos magistraterna i dessa städer om de kunde 
hjälpa till med byggandet av telegraflinjen, t.ex. genom att 
leverera stolpar gratis. Städerna meddelade dock att de p.g.a. 
sina knappa resurser inte på något sätt kunde delta i 
kostnaderna. Däremot meddelade magistraterna i Kristinestad, 
Vasa, Gamlakarleby – och sedermera också magistraten i 
Nykarleby – att de nog kunde ordna gratis lokaliteter för 
telegrafen. 
 
 
I samband med byggandet av ledningen, (markerad med rött i bilden ovan), uppstod ibland 
konflikter och ersättningskrav. I pressen kunde man nämligen läsa om hur vederbörande 
klagade över intrång och skadegörelse på privat mark. Därtill förekom ofog i form av förstörda 
isolatorer och stöld av ledningstråd. Speciellt vanligt var detta i Österbotten, vilket framgår av 
statistik från åren 1867–68, då totalt 1 723 isolatorer förstördes i Vasa län. Flest söndrades på 
följande orter: Kristinestad (43) – Övermark (24) – Johannisdal (123), Rimal och Helenelund i 
Malax (45) – Klemetsö (6), Roparnäs (7) och Gamla Vasa (15) – Höstves, Karvat och Rökiö i 
Vörå (84) – Storsved (45) – Munsala (70) – Sundby (73). 
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Medling i konflikterna ledde till förordningar, där markägaren var skyldig att avstå mark mot 
skälig ersättning, medan illdåd på telegrafanläggningar kriminaliserades och oftast belades med 
böter. I vissa fall kunde dock påföljden vara fängelse från en månad upp till ett år och i värsta 
fall t.o.m. tre års tukthus. Som exempel kan nämnas att sju bondsöner, som år 1884 hade slitit 
av telegrafledningen och slagit sönder ett flertal isolatorer på stolparna i närheten av 
Villmanstrand, dömdes till tre månaders fängelse i Viborg. – Ofoget fortsatte dock och i 
upplysningssyfte publicerade läraren och tidningsmannen Anders Svedberg 1866 både på 
svenska och på finska ett litet häfte: ”Några varningsord till dem, som ofreda 
telegrafledningen”. (Den svenskspråkiga versionen finns som bilaga.) 
 
 
Nykarleby får telegrafkontor.  Kuststäderna vid Bottniska viken gjorde enträgna anhållanden 
till myndigheterna om att bli delaktiga i telegrafen. Man framhöll bl.a. att, om det hade funnits 
en telegraf då det stod klart att skördarna slog fel, skulle stadens affärsmän snabbt ha kunnat 
göra upp om spannmålshandeln med utlandet och därigenom lindrat hungersnöden. – Redan då 
generalguvernör P. I. Rokassovski, (som hade efterträtt greve F. W. R. Berg), besökte 
Nykarleby år 1862 lovade han halvt om halvt en telegraf åt stadens affärsmän. Besvikelsen var 
nämligen stor i staden för att man måste åka tur-retur till Gamlakarleby eller Vasa, en resa på 
120 respektive 180 verst (1 verst = 1 068,8 m), i telegramärenden. Man framhöll också att 
kostnaderna och tidsförlusten blev stora och påpekade vidare att genom staden redan gick en 
telegraftråd som man bara fick titta på. 
 
Men det skulle dröja ända till den 12 juni 1869 innan telegrafstationen äntligen kunde tas i 
bruk. I en notis (Hufvudstadsbladet 11.6.1869) kan man nämligen läsa bl.a. följande: 
”NyCarleby stads förbindelse med öfriga werlden i telegrafwäg är äfwen nu närmare än 
någonsin förut, då [ångaren] "Österbotten" medförde apparaterna till det nyblifwande 
telegrafkontoret, hwilket som i morgon borde öppnas till allmänhetens begagnande. Sålunda 
undslippa trafikerande i NyCarleby för framtiden att som hittills åka åtskilliga mil längsmed 
den genom staden dragna telegraftråden, för att få en depesch [brådskande meddelande] afsänd, 
och det kunde t.o.m. hända att Hufvudstadsbladet en vacker dag skulle uppwaktas med ett 
telegram från sin österbottniske korrespondent, om blott någon särdeles wigtig händelse skulle 
inträffa på vår nog så fattiga ort. Vi hoppas att telegrammerna från och till den nya stationen 
icke skola låta wänta så länge på sig som sjelfwa telegrafstationen; ty öppnandet av en sådan i 
NyCarleby har åtskilliga år varit omtaladt, utan att saken kommit dess närmare, och sednast 
skulle den vid detta års början öppnas och lokal upphyrdes äfwen för ändamålet, utan att det 
förrän nu blifwit allwar af saken.” 
 
Kontorets placering och dess föreståndare. Vad gäller lokalfrågan är källmaterialet till vissa 
delar ofullständigt. Redan 1860 hade Nykarleby i en anhållan förbundit sig att gratis upplåta 
behövliga lokaliteter och uppfylla nödvändiga villkor för att få tillstånd en telegraf. Och då 
staden genom branden 1858 till största delen förstörts, hade magistraten kommit överens med 
doktorinnan Topelius om att få lokaliteter i mangården på Kuddnäs. Men ändå hade det blivit 
avslag från myndigheterna i S:t Petersburg. 
 
Nu nio år senare hade man fått klartecken och kontoret inrättades sannolikt i Benzelstiernas 
gård; huset med den höga stenfoten söder om Brostugan. Platsen låg bra till eftersom 
ledningstråden kom söderifrån längs gamla vägen från Munsala. Som första föreståndare för 
telegrafstationen (1869–1875) fungerade Alexander I. Ivanoff, född 1839 i Moldavien av 
ryska föräldrar. Han var också ledamot i Ryska Nikolajkyrkan i Vasa. Då han sedan efter sex år 
lämnade Nykarleby för en motsvarande tjänst i Sordavala, hette det i en tidningsnotis (ÅU 
29.9.1875) bl.a. att, ”den korresponderande allmänheten har haft all anledning att vara belåten 
med hr Ivanoff såsom telegraftjänsteman”. 
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    Tomt 103
(Benzelstierna)

Järnvägs-
station

Tomt 43
(Holmström)

Tomt 59
(Nya 
Alko)
Tomt 57
(Gamla
Alko)

Så bra gick det däremot inte för den 
följande stationsföreståndaren (1875–
1878) Gustav A. Heikel, född 1843 i 
Gamlakarleby. Det finns nämligen goda 
skäl att anta att han hade svårt att hålla 
sig inom lagens råmärken. Som exempel 
kan nämnas att han bl.a. finns antecknad 
i brottsboken 1877, ”fälld för misshandel 
å person”. Men det som ledde till att han 
avskedades från sin tjänst 1878 var 
sannolikt konsekvensen av följande 
händelse enligt en notis, (Morgonbladet 
3.6.1878): ”Enligt hvad enskilda under-
rättelser från Nykarleby förmäla, skall 
föreståndaren för telegrafkontoret där-
städes dagen före en väntad inspektion å 
kontoret, hafva afvikit nämnde ort, 
qvarlemnande i telegrafkassan endast 
några få kopparslantar jemte en skriftlig, 
försmädligt hållen anvisning, hvartill 
dessa penningar borde användas. Då 
efterspaningar gjordes angående den 
förrymdes tillflyktsort, befanns det att 
han begifvit sig öfver till Sverige, hvarest 
han blev gripen och återsänd till 

Nykarleby, der han nu under afvaktan på laga undersökning och dom lärer hållas i fängsligt 
förvar.” 
 
Som ny chef för kontoret (1878–1891) utnämndes 
endast 23-årige Konstantin Wegge, son till staden 
Vasas kommendant, överstelöjtnanten och riddaren 
Peter C. Wegge. Han var utbildad telegrafist och hade 
två bröder som också blev telegrafchefer. Förutom sitt 
arbete innehade K. Wegge olika förtroendeuppdrag i 
staden. Han deltog också flitigt i sällskapslivet och 
sjöng första tenor i en manskvartett. För sina 
förtjänster utnämndes han till riddare av Ryska 
Stanislaiorden, 3:e klass. År 1891 flyttade Wegge 
med familj från Nykarleby när han tillträdde tjänsten som chef för Borgå telegrafkontor. 
Vistelsen där varade dock bara två år, då han i december 1893 utnämndes till chef för 
telegrafkontoret i Nikolaistad. – Under inbördeskriget 1918 var Wegge också en kort tid (ca en 
vecka) t.f. chef för telegrafverket som då tillfälligt fanns i Vasa.  
 
Till Wegges efterträdare i Nykarleby (1891–1905) utsågs Oskar E. Strengberg, född 1853 i 
Åbo. Han kom från Eckerö där han hade arbetat som t.f. stationschef. Han bodde med sin 
familj i gården på tomt 59, (dvs. i hörnet mellan nuvarande Borgaregatan och 
Topeliusesplanaden), dit telegrafkontoret troligtvis hade flyttats i samband med ett ägarbyte av 
Benzelstiernas gård. Vid sidan av sin egentliga tjänst fungerade Strengberg också som 
bärgningschef för stadens Frivilliga brandkår. – I en tidningsnotis (Tammerfors Nyheter, 
21.10.1901) beskrevs en tragisk händelse som drabbade familjen sålunda: ” En svårare 
olyckshändelse inträffade härstädes den 15 dennes på f. m. då en ett och ett halft år gammal 
gosse Oskar Adam, adoptivson till telegrafchefen O. Strengberg miste lifvet. Tillgången härvid 
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Tomt 43

Tomt 58

var följande: Inne på gården till det hus där telegrafen är inrymd var en arbetare å ett af 
hustaken sysselsatt med att anlägga tegelpannor hvarvid han kastade de söndriga ned på 
gården. En af dessa träffade gossen, som råkade befinna sig i närheten, i hufvudet med den 
påföljd att han inom tio minuter låg på bår.” – Oskar Strengberg blev också vald som enda 
sökande till pressombudsman i Nykarleby 11.10.1905 och innehade då titeln kollegie-
registrator. men förflyttades kort därefter till Nystads telegrafkontor som post-
telegraftjänsteman, 5:e klass, fr.o.m. 14.10.1905. 
 
Därmed kan man säga att telegrafkontoret gick in i en ny fas. Dels därför att kontoret tvingades 
flytta ett antal gånger under de kommande åren, dels för att telegrafverket för första gången 
utnämnde en ortsbo till kontorschef (1905 – 1922), nämligen Simon Myntti, född 1855 i 
Storkyro. Redan i början av 1891 hade han anställts som telegrafuppsyningsman på stationen i 
Nykarleby och senare även fungerat därstädes som telegrafrevisor under många år. – Någon 
gång mellan 1905 och 1916 torde också telegrafkontoret ha flyttats till tomt 43, (se bild nedan,) 
vilket framgår av att tomtägarna Anders och Evelina Blomqvist hade tecknat ett 3-årigt 
kontrakt med telegrafstyrelsen den 1 juni 1916. 
 

Telegrafnätet    
         1890

 
 
Av bilderna kan man se hur telegraftråden nu kommer in österifrån från Kovjoki till staden vid gamla järnvägs-
stationen och i första skedet fortsätter stolpe för stolpe till tomt 43, för att sedan 1919 omdirigeras till tomt 58.  

 
År 1918 övergick alla telegrafstationer i finska statens ägo – efter att ha tillhört det ryska 
monopolet sedan starten 1855 – och samma år sålde makarna Blomqvist gårdarna till Victor 
Holmström. Då den nya ägaren nu krävde högre hyra för att förnya hyreskontraktet, fick S. 
Myntti i uppdrag av telegrafstyrelsen att söka en billigare lokal. Detta ledde så småningom till 
att telegrafkontoret flyttades till gården på tomt 58 som ägdes av Elna E. Myntti, dotter till 
Simon Myntti. Enligt hyreskontraktet fungerade telegrafen där under tiden 1919–1923.  
 
Emellertid avled Elna Myntti redan i januari 1920 och då gården sedermera såldes sade den nya 
ägaren, apotekare Oskar Wilkman, upp hyreskontraktet i november 1922. Dessförinnan hade S. 
Myntti beviljats avsked från sin tjänst efter en tids sjukledighet och ersatts av telegrafisten A. 
Einar Siitari, som kom att tjänstgöra som t.f. kontorschef under tiden 1922–1923. Det blev 
alltså hans uppgift att skaffa fram nya lokaliteter fr.o.m. den 1 juni 1923. Telegrafkontoret hade 
dessutom också hotats av indragning 1922 p.g.a. olönsamhet, men detta kunde sedan avvärjas 
då fullmäktige beslutade att ”fritt upplåta gamla järnvägsstationen till telegrafkontor och 
dessutom iordningsställa ett rum för telegrafisten mot skälig hyra”, vilket accepterades till fullo 
av telegrafstyrelsen i maj 1923. Förslag till ändringsarbeten uppgjordes av K. A. Björklund och 
beräknades kosta 4 091 mk och för genomförandet svarade revisor V. Ståhl på Jakobstads 
telegrafkontor. (Apotekare O. Wilkman fick sedan köpa 11 gamla stolpar för 7 mk/st.) 
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Den vänstra planlösningen till de nya utrymmena i järnvägsstationen ritades av Einar Siitari 1923 och den högra 
av Ruben Hedberg som efterträdde Siitari. 

Den 1 december 1923 meddelade A. Einar Siitari att han överlämnat skötseln av Nykarleby 
telegrafstation till telgraftjänstemanen Ruben R. M. Hedberg, f. 1899 i Nyland. Själv titulerade 
han sig ”vt. asemahoitaja” [dvs. t.f. stationsföreståndare], en tjänst som han skötte med den 
äran under perioden 1923–1927. – Korrespondensen med myndigheterna i Helsingfors gick vid 
den här tiden mestadels på finska. Ruben Hedberg skrev alla sina brev för hand, medan breven 
från telegrafstyrelsen oftast var maskinskrivna. Och i ett brev från telegrafstyrelsen daterat den 
8 mars 1926 heter det bl.a.: ”Sänd era brev till den tekniska avdelningen på finska, eftersom 
tjänstespråket är finska!”  
 
 
Telegrafverket blev finskt och sammanslogs med postverket. Kort efter att Ryssland hade 
erkänt Finlands självständighet proklamerade G. Mannerheim Telegrafverket som ett finskt 
verk, vilket fastslogs av senaten i Vasa räknat fr.o.m. den 14 februari 1918.  Och den 5 
november samma år gav senaten en telegrafkommitté i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
postens och telegrafens samgång. Kommittén ansåg dock i sitt betänkande att man inte funnit 
några ekonomiska eller praktiska fördelar som talade för en samgång. – Frågan ältades de 
följande åren i flera instanser och regeringen övervägde en tvångssammanslagning. Besked i 
ärendet avgavs först den 16 augusti 1926 och sammanslagningen skulle förvekligas följande år. 
Inbesparingen uppskattades till 3,5 miljoner mark, vilket betvivlades av motståndarna. 
Riksdagen godkände dock lagförslaget och efter att president L. Relander stadfäst lagen trädde 
den i kraft fr.o.m. 1.6.1927. Efter nio års manglingar hade Finland nu äntligen fått en Post- och 
telegrafstyrelse. 
 
Redan år 1926 påbörjades arbetet inför sammanslagningen, vilket innebar en hel del 
omställningar och indragningar av tjänster. För att nå sparmålen var tanken bl.a. att postens och 
telegrafens arbete skulle ske i samma lokaliteter, men tyvärr hade man underskattat 
kostnaderna för flyttning av ledningar och apparatur. Dessutom hade statsrådet i sin budget för 
1927 antecknat att antalet telegrafkontor skulle minskas. Beslutet som togs i november 1926  
innebar att Nykarleby hörde till de sju orter som miste sina kontor och tjänster. Dock skulle 
fyra dem, dvs. Degerby, Heinola, Salmi och Nykarleby, få kvarstå som telegrafexpeditioner 
och förmedla telegram per telefon till närmaste telegrafkontor. Nykarlebys närmaste kontor 
fanns i Jakobstad. 
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   Förslag till ny dragning av telegrafledningen och planlösning till lokaliteter för Post- och telegrafkontoret. 
 
Med anledning av den planerade sammanslagningen av telegrafverket och postverket, 
meddelade telegrafstyrelsen 1926 att hyreskontrakt inte fick utgöra hinder för anstalternas 
överflyttande till gemensamma lokaliteter samt att besked om åtgärder skulle vara styrelsen till 
handa senast den 28 augusti samma år. – Uppdraget gick till Ruben Hedberg, som i ett brev 
daterat den 16 augusti svarade att man kunde tänka sig två olika dragningar av den nya 
telegrafledningen från järnvägsstationen till postkontoret beläget i hörnet av Bankgatan och 
Kyrkogatan enligt bifogad skiss. Den blåa linjen, 900 m lång, längs Bankgatan ansågs som det 
sämre alternativt, eftersom gatan påstods vara stenig och redan hade många telefon- och 
elledningar från förr. Den röda linjen längs Bangatan och Kyrkogatan var visserligen 100 m 
längre, men skulle ändå bli fördelaktigare tack vare Bangatans bättre underlag. 
 
Som tidigare nämnts degraderades Nykarleby telegrafstation till telegrafexpedition i samband 
med att lagen gällande Post- och telegrafstyrelsen vann laga kraft 1927. Därmed var behovet av 
gemensamma utrymmen betydligt mindre än vad R. Heberg hade planerat. Och därför slöts ett 
5-årigt hyresavtal (1.6.1927–1.6.1934), mellan Finska post- och telegrafverket och gårdsägaren 
V. Holmström, gällande Post- och telegrafkontoret i Nykarleby omfattande tre rum för post-, 
telegraf- och telefonändamål. Som föreståndare för det nya Post- och telegrafkontoret 
fungerade Nanny Schwela under perioden (1927–1951). 
 
Ekonomi. När det gäller Telegrafverkets lönsamhet finns det bara fragmentariska uppgifter att 
tillgå, men i början torde inkomsterna ha täckt endast cirka hälften av utgifterna. Detta berodde 
dels på att man inte hade råd att betala telegramavgifterna som var mycket höga i internationell 
jämförelse, dels på driftskostnaderna som var tre gånger så stora som i Sverige och Norge. – 
Telegrafstationerna indelas först på basen av trafik och viktighet i kontor och avdelningar och 
därefter vidare i ett flertal underkategorier. Dessa utgjorde sedan grunden för både öppet-
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hållningstider och personalens löner. Nykarleby telegrafavdelning tillhörde 1891 kategori fyra 
och höll därför öppet dagligen 9-14 och 16-19. Vintertid kunde tiderna begränsas i viss mån.  
 
Nya regler för löner och pensioner utfärdades år 1872. Som tjänstemän räknades 
chefer/föreståndare, telegrafister, signalister och granskare/revisorer, och deras respektive lön 
(rubel/år) var enligt klassificeringssystemet följande: 1080–360; 780–420; 240–180 och 360–
240. Varje ordinarie tjänsteman hade rätt till pension enligt ett system med nio pensionsklasser. 
Kravet för full pension var 35 tjänsteår, medan 25 år berättigade till 50 % av full pension. (År 
1883 fick även kvinnliga telegrafister pension enligt samma regler som männen. Ogifta kvinnor 
anställdes dock inte!) – En ny lönetabell utkom 1891 och efter 1917 höjdes lönerna igen 
inklusive ålders- och dyrortstillägg samtidigt som antalet tjänstemän i landet ökade väsentligt. 
År 1914 fanns det 464 tjänster och 1918 hade de ökat till 1 174. Tanken var också att en 
tjänsteman skulle ha fri bostad. Om detta inte kunde ordnas, skulle personen i stället få ett 
hyresbidrag på minst 20 % av lönen. Hyresbidraget till en vaktmästare blev då t.ex. 48, 36 eller 
24 rubel per år när årslönen var 120 rubel plus 30 rubel var 5:e år. 
 
Telegram. Vaktmästarens uppgift var att föra ut depescherna 
(telegrammen) till adressaten. Detta kunde ske till fots eller till 
häst och senare med cykel som bilden från 1905 visar. – Som 
vaktmästare i Nykarleby fungerade bl.a. Johan Forsman 1871–75, 
Berndt Svanström 1878–85, E. Nylund 1918 och Maria Johanna 
Lillqvist 1922–24. 
Som exempel kan nämnas att år 1869 var grundtaxan 1 rubel för 
ett telegram, innehållande 20 ord, medan ett expresstelegram 
kostade tre gånger så mycket. (Telegram som utnyttjades inom 
väderlekstjänsten fick sändas gratis.) Taxan var alltså gjord i 
rubel och då Finland 1860 fick egna mynt var 1 rubel värd 4 mk 
enligt dåvarande kurs, vilket ansågs dyrt och förorsakade 
missnöje. Med åren justerades dock taxorna successivt och 1886 
var grundtaxan nere i 12,5 kopek. – Rubelns kurs ändrades flera 
gånger över tid och då Ryssland 1897 övergick till guld, bestämdes att 1 rubel = 2,67 mk. 
Denna kurs stod sig till december 1914 då rubelns värde sjönk till 1,35 mk p.g.a. första 
världskriget, för att sedan år 1921 återta värdet 2,67 mk. 
 
 

                      
      
      Från Hilda Olsson till systerdottern i Lovisa 1877.   Avsänt från Helsingfors 1885 till Nykarleby.  
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Under inbördeskriget förekom det – på den ”röda” sidan – en del ryska observatörer på 
telekontoren. Men då de inte behärskade andra språk än ryska spelade det ingen större roll. Det 
sändes dock hemliga telegram mellan Helsingfors, Vasa och Seinäjoki där högkvarteret låg. 
Telegram som handlade om kriget granskades och språket fick inte vara krypterat, utan skulle 
förstås av tjänsteman. Fullständigt namn och adress krävdes. Fram till 1920 fick man endast 
undantagsvis sända privata telegram till utlandet. – I april 1922 beviljade ministeriet tillstånd 
för sändning av s.k. lyxtelegram till förmån för Mannerheims barnskyddsförbund (1922), 
Tuberkel (1923) och Hjärtsjuka (1965), och 1927 började man också använda lyxtelegram i 
Skandinavien. 
 

Telegram från Nykarleby till Seinäjoki 1918.                 Lyxtelegram Kk 5 av Albert Edelfelt: 
                    Björneborgarnas marsch (1900). 
 

 
Telefonen. Nyheten om telefonen, även kallad taltelegraf, kom till 
Finland 1876 och redan följande år, bara cirka 18 månader efter att 
uppfinnaren A.G. Bell (1847–1922) hade fått patent på den, byggdes 
de första telefonlinjerna utan lov. Det var nämligen oklart vem som 
skulle administrera och bevilja tillstånd för telefonverksamheten. 
Trots att telegrafverket vid den här tiden var ryskt, fick senaten lov 
att handa dessa ärenden och såg då inga hinder för att privata 
personer fick bygga telefonlinjer. – Den första telefoninrättningen 
grundades i Helsingfors 1882 och fram till andra världskriget fanns 
det totalt 815 lokala telefonbolag i Finland. (Nykarleby telefonbolag 
grundades 1883.) – Under perioden 1894–1910 ökade telefonernas 
antal femfalt, medan telegraflinjernas och telegrammens antal ökade 
med endast cirka 10 respektive 20 % . Samtidigt minskade telegraf-
kontorens antal från 72 till 63. Dock grundades ändå 18 nya 
telegrafkontor mellan 1897 och 1917.  

Morgonbladet 2.2.1878. 
 
Den nya uppfinningen ansågs ha sina fördelar, trots bristen på skrivna kvitton på vad som hade 
sagts. Men det skulle dröja länge innan telefonen blev accepterad i alla kretsar. En riktig 
herreman talade sällan själv i apparaten; den var för tjänstefolk och bodbiträden. Ty hur skulle 
en herreman kunna tala naturligt med en helt främmande person, någon man inte sett och inte 
var presenterad för, eller en person vars namn, titel och ställning man inte kände till? 
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Telegrafen i förändring. Sett ur telegrafverkets synvinkel var det självständiga Finlands första 
skede ingen dans på rosor. Verkets personal minskades på några år med ca 30 % och många 
telegrafkontor stängdes p.g.a. kostnadsskäl. Några öppnades också, så minskningen under åren 
1918–23 blev endast fem kontor. Riktningen var dock klar. Telegrammens antal minskade 
också med 30 % under perioden 1927–1938. Under krigsåren, framför allt i början av 1940-
talet, försämrades telefonförhållandena och då ökade antalet telegram markant. Mellan 1945 
och 1960 ökade både de inhemska och utländska telegrammen så att det totala antalet i slutet av 
perioden var t.o.m. något större än år 1927. 
 
I slutet av 1960-talet sändes årligen nästan 600 000 
lyxtelegram, vilket utgjorde över 70 % av den 
inhemska telegramtrafiken. Dessa kunde också 
sändas till över 60 andra länder och Norden hade ett 
gemensamt lyxtelegram med de nordiska flaggorna 
som motiv. År 1978 sändes totalt 557 000 lyx-
telegram, av vilka 5 000 gick till utlandet. Samma år 
förmedlades 56 % av telegrammen per telefon till 
telegrafen; 25 % fördes dit och knappt 20 % faxades. 
Mottagaren fick telegrammen hemburna (ca 50 %), 
med posten (ca 20 %) och resten sköttes per telefon (14 %), med telex (7 %) och med taxi (6 %). 
Programtoppar fanns framför allt i maj och december under åren 1960–1980. 
 
I slutet av den ryska eran, krigsåren 1914–1917, hade telegrafverket expanderat och 
lönsamheten minskat så att en tredje del av personalen måste avskedas. En liknande 
personalminskning förekom också både på 1970-talet p.g.a. automationen och på 1990-talet då 
Tele sanerades och sattes i marknadsskick som ett affärsföretag. Vid sidan av 
automationstekniken på 1900-talet slog bl.a. digitaltekniken igenom vad gäller bild- och 
dataöverföring. Och i mitten av 1990-talet inleddes en ny epok inom informationsteknologin då  
Internet blev tillgängligt för allmänheten. 
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