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BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

M) POSTVERKET. 20: I. 

GENERALPOSTSTYRELSENS 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1883. 

STOCKHOLM, 
TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 

1884. 





TILL KONUNGEN. 

Då Generalpoststyrelsen nu går att, i enlighet med 
föreskrifterna uti § 25 af den för Generalpoststyrelsen 
den 5 december 1873 utfärdade nådiga instruktion, i 

underdånighet afgifva berättelse om Postverkets för
valtning under år 1883, anhåller Styrelsen få, i likhet 
med hvad föregående år egt rum, i en särskild be-



4 Nya eller utvidgade postgångar. 

rättelse redogöra för förhållandet mellan postutvexlin-
gen i Sverige och i andra till Verldspostföreningen 
hörande länder; och skall denna underdåniga berät

telse afgifvas, så snart de derför nödiga statistiska upp
gifter rörande posttrafiken i andra länder kommit Sty
relsen till hända. 

I. Postföringen och postanstalterna. 

Enligt hvad den vid berättelsen fogade tabell litt. 
A närmare utvisar, utgör sammanlagda längden af de 
landsvägar, å hvilka regelbunden postföring under år 
1883 egt rum, 2,407,2 mil. 

Under året hafva blifvit igångsatta: 
vanliga poster å en våglängd af 19,8 mil, 
gångposter » » '» » 15,3 » 
landtbrefbäringsposter » » 16,8 » 

eller tillhopa 51,9 mil. 

Deremot hafva under året indrasrits: 
vanliga poster å en våglängd af 9,2 mil, 
gångposter » » » » 7,3 » 
landtbrefbäringsposter » » 2,4 » 

eller tillhopa 18,9 mil. 

Landsvägsposternas längd ökades således under 
år 1883 med 33 mil. 

Vanlig post har utbytts mot landtbrefbäring på 
en våglängd af 0,3 mil, gångposter mot vanliga poster 
eller landtbrefbäring på en sträcka af 20,8 mil, landt
brefbäring har förändrats till vanlig post eller gång
post å en våglängd af 6,1 mil. 

Post befordrades å en landsvägslängd af: 
1,9 mil 14 turer fram och åter i veckan, 
0,6 » 9 » » » » » » 

149.6 » 7 » » » » » » 
20,4 » 6 » » » » » » 

2,3 D 5 x> » » » » » 
73,6 » 4 » » D » » » 

217,2 » 3 » » » » » » 
1,410,0 » 2 » » » » » » 

483.7 » 1 tur » » » » » 
47,9 » 1 » » » » hvarannan 

vecka. 

A landsvägslinier med en sammanlagd våglängd 
af 59,3 mil har postföringen utsträckts till ett större 
antal turer i veckan, hvaremot turernas antal blifvit 
inskränkt å en våglängd af 8,6 mil. 

De åtgärder, Styrelsen, jemlikt § 7 mom. 2 af 
den för Styrelsen gällande nådiga instruktion den 5 
december 1873, vidtagit till postutvexlingens befräm
jande, varda af Styrelsen i särskild skrifvelse denna 
dag i underdånighet anmälda. 

Antalet postförda mil har utgjort: 
för vanlig post 415,049 mil, 
» gång- eller roddpost • 81,258 » 
» landtbrefbäring 65.259 •>> 

tillsammans å landsvägslinier 561,566 mil. 

I postbefordringen å jernväg har, hvad stats
banorna angår, inträdt den förändring, att postföringen 
å norra stambanan utsträckts till den för allmän trafik 
senast öppnade bandelen Bräcke—Håsjö, 6,3 mil, hvar-
jemte tillfälle beredts att få post befordrad på de en
skilda bolag tillhörande jernvägarne Borlänge—Lenn-
heden (af linien Borlänge—Insjön), Morshyttan—Näs, 
Cimbrishamn—Tomelilla och Efveröd—Ahus, med en 
sammanlagd våglängd af 5,7 mil. 

Af tabell litt. B framgår, att längden af de jern-
vägar, å hvilka post under år 1883 befordrats, upp
går till 586,8 mil samt att antalet postförda mil samma 
år utgjorde: 
i fullständig postkupé.. 504,533 mil, 
i postiljonskupé 128,673 x> 
med begagnande af afstängdt fack, i bref-

låda m. m 324,447 » 

tillsammans å jernvägslinier 957,653 mil. 

Sjöpostföring har fortgått: å linien Malmö—Stral-
sund dagligen under tiden från och med den 1 maj 
till och med den 30 september, å linien Göteborg— 
Hull under hela året samt å linien Malmö—Ltibeck, 
via Köpenhamn, dagligen från och med den 1 april 
till och med den 30 september. 

Vinterpostföring fortgick: mellan Vestervik och 
Visby från årets början till och med den 16 april 
och från och med den 30 november till årets slut, 



Postbefordringen å landsväg, å jernväg och med sjölägenhet. Trafikkostnader m. m. 5 

samt mellan Sverige och Finland, dels å linien Stock
holm—Hangö med ångfartyget »Express» från årets 
början till och med den 18 maj och från och med den 
17 november till årets slut, dels å linien Grislehamn 
Eckerö medelst s. k. isbåtar eller andra farkoster från 
årets början till den 18 maj och från den 1 november 
till årets slut. 

Postföring med ångbåtslägenhet har, enligt hvad 
af tabell litt. C framgår, varit anordnad på en våg
längd af 1,506,4 mil. 

Denna postföring har verkstälts 
dels på det sätt att postexpedition funnits inrättad 

å de för ändamålet anlitade ångfartyg, 
dels genom försändning af karterad post i slutna 

väskor eller säckar, 
dels ock medelst begagnande af breflåda. 

Antalet postförda mil har utgjort: 
med lägenhet af första slaget 189,170 mil, 

» » » andra » 154,980 » 
» » » tredje » 158,760 » 

tillsammans å ångbåtslinier 502,910 mil. 

Antalet postanstalter, som under år 1883 anlöp-
tes af postförande ångfartyg, utgjorde 238. 

Nedanstående år har antalet postförda mil utgjort: 

Kostnaden för posttrafikens besörjande under de sistförflutna femton åren angifves i nedanstående tablå: 



6 Personbefordringen med postdiligens. De fasta postanstalternas antal. Nya poststationer. 

Antalet försålda diligensbilj etter och beloppet af 
influtna passagerareafgifter af personbefordringen med 
Postverkets åkdon åren 1869—1883 inhemtas af föl
jande tabell: 

Den för befordrande af åkande poster utbetalade 
legan har å olika linier vexlat mellan 16 öre och 2 
kronor 70 öre per häst och mil. 

I medeltal för hela riket har legan utgjort: 

för åkande poster per häst och mil 1 kr. 27 öre, 
» gångposter per mil — 62 » 
» landtbrefbäring per mil — 71 » 

Antalet fullständiga fasta postanstalter var oför-
ändradt 193. Af nämnda postanstalter voro 6, nem-
ligen de i Dalarö, Kopparberg, Leksand, Lindesberg, 
Ljusne och Säter, tillika telegrafanstalter; dessutom 
funnos 2 förenade post- och telegrafanstalter i hufvud-
staden, nemligen en å Ladugårdslandet och en å Kungs
holmen. Jemväl vid poststationer å orter hvarest fun

nos statstelegrafstationer, nemligen i Arholma, Berg, 
Byske, Hallstahammar, Horn, Skutskär, Stocka, Vifsta-
varf och Viken,, sköttes post- och telegrafgöromålen af 
en gemensam föreståndare. 

Nya poststationer hafva inrättats till ett antal af 
33, hvaraf 17 belägna vid jernväg. Deremot hafva 
indragits 5 dylika postanstalter, så att poststationernas 
antal under året. ökats med 28. 

Poststationernas antal uppgick: 

år 1869 till 277, 
» 1870 » 302, 
Ö 1871 » 320, 
» 1872 »> 349, 
» 1873 » 383, 

» 1874 » 1,006, 
» 1875 » 1,648, 
» 1876 » 1,686, 
» 1877 » 1,686, 
» 1878 »> 1,643, 

» 1879 » 1,440, 
» 1880 » 1,451, 
» 1881 » 1,485, 
» 1882 » 1,511, 
» 1883 » 1,539. 

Efteråt intagna förteckning upptager de fullstän
diga fasta postanstalterna och jernvägspostdistrikten i 
ordningsföljd efter storleken af den vid dem år 1883 
influtna uppbörd, hvarjemte meddelas redogörelse för 
förhållandet mellan uppbörden och omkostnaderna äf-
vensom för antalet postförsändelser, reqvirerade tid
ningsexemplar (årgångar) och expedierade lösväskor 
samt dels antalet underlydande poststationer, dels ock 
antalet poststationer, med hvilka post direkt utvexlats. 
De i denna förteckning och i de berättelsen vidfogade 
tabeller förekommande uppgifter rörande Norra distrik
tet afse postkupéexpeditionerna å jernvägarne norr om 
Bollnäs samt de vid samma jernvägar belägna post
stationer, för hvilka postmästaren i Sundsvall bestrider 
postinspektionsgöromålen. 
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12 De fasta postanstalternas fördelning. Ambulanta postanstalter. 

Af tabellen litt. E framgår, huru inånga af här 
ofvan för de särskilda fullständiga postanstalterna och 
jernvägspostdistrikten upptagna postförsändelser belöpa 
sig på underlydande poststationer. 

Förhållandet mellan antalet fasta postanstalter 
samt arealen och folkmängden såväl inom de olika 
länen som ock i hela riket framgår af följande tabell: 

Antalet ambulanta jernvägspostanstalter eller s. k. 
postkupéexpeditioner, som vid början af år 1883 utgjorde 
55, har genom inrättandet af en ny dylik expedition 
å norra stambanan och en å linien Krylbo—Borlänge 
ökats till 57. Bland dessa voro 21 dubbla d. v. s. så 
anordnade att postutvexling i de olika rigtningarne om
besörjdes i särskilda vagnar och af särskild personal. 

Ångbåtspostexpeditionernas antal har under året 
ökats från 103 till 107. 

Antalet ångbåtar, med hvilka post befordrats un
der året, uppgick till 260, deraf 1 tillhörde Postverket. 

Postångfartyget Sofia var under sommarmånaderna 
stäldt till Professorn Friherre Nordenskiölds förfogande 
för en expedition till Grönland. 

Breflådor funnos vid årets slut i bruk till ett an
tal af 2,927, deraf 2,282 voro fasta och 645 med
följde landsvägsposter, bantåg eller ångbåtar. 

Antalet personer, som under årets lopp användts 
till tjenstgöring å postanstalterna eller å linierna, upp
gick till 3,801, bland hvilka voro: 

3 postdirektörer, 
3 postinspektörer, 

190 postmästare, 
2 föreståndare för förenade post- och telegraf

anstalter i hufvudstaden, 
36 kontrollörer, 

174 postexpeditörer, 
477 extra biträden med arfvoden utgående af postmedel, 
187 extra biträden utan dylikt arfvode, 

1,539 poststationsföreståndare, 
66 vaktmästare, deraf 38 ordinarie och 28 extra, 

340 brefbärare, deraf 257 ordinarie och 83 extra 
eller reserv-, 
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416 postiljoner, deraf 230 ordinarie, 130 extra 
och 56 reserv-, 

248 landtbrefbärare, 
samt för sjöpostföringen: 

13 personer för vinterpostfarten och 
107 föreståndare för ångbåtspostexpeditioner. 

Antalet af de i Postverkets tjenst, i omförmälda 
afseende, använda personer liar under de senaste fem
ton åren utgjort: 

år 1869 1,300, 
» 1870 1,369, 
» 1871 1,403, 
» 1872 1,524, 
» 1873..„ 1,689, 

I Postverkets borgens- eller garantiförening upp
gick vid 1883 års slut antalet ledamöter till 269, 
hvilkas delaktigbetsbelopp utgjorde tillhopa 626,500 
kronor. 

II. Postutvexlingen. 

Af bifogade tabell litt. E öfver antalet postför-
sändélser år 1883 torde här nedan få lemnas följande 

sammandrag, utvisande att antalet postbefordrade för
sändelser af olika slag nämnda år utgjort: 



14 Jemförande öfversigt öfver olika arter af postförsändelser. 

Posttrafikens omfattning under åren 1875—1883 
framgår af följande tablå, i hvilken abonnerade tid
ningar beräknats efter nummerexemplar och hvarest, 

jemte inrikes försändelser, upptagas försändelser både 
till och från utlandet. 

Hvad angår de särskilda slagen af försändelser, visar sig, vid jemförelse mellan förhållandena år 1882 
och 1883, att sistnämnda år tillökning egt rum i antalet 

vanliga bref med 1,231,470, motsvarande 3,3 %, 
brefkort » 440,953, » 17,4 » 
abonnerade tidningar (nummerexemplar) » 2,032,369, » 7,2 » 
bandförsändelser (utom abonnerade tidningar) » 223,511, D 5,5 » 
expressförsändelser » - 4,861, » 106,8 » 
rekommenderade försändelser » 48,972, » 2,2 » 
assurerade bref : » 67,857, , » 10,5 » 
postanvisningar » 48,451, x> 13,3 » 
postförskottsförsändelser » 23,025, » 20,1 » 
vanliga paketer » 25,844, » 8,o » 
assurerade » 3> 543, » 1,4 » 

men att minskning deremot förekommit i antalet 
mottagningsbevis » 260, » 8,8 » 
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I förhållande till folkmängden ställer sig postntvexlingen år 1883 inom de särskilda länen och i hela 
riket sålunda: 

De försändelser, hvilka aflemnats direkt till de 
ambulanta jernvägspostanstalterna äfvensom till ång-

Mtspostexpeditionema hafva, såsom af ofvanstående 
tabell synes, icke kunnat fördelas på de olika länen. 
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Antalet exemplar tidningar och tidskrifter, efter 
hel årgång beräknadt, som år 1883 "blifvit genom post
anstalterna förskrifna, inhemtas af tabell litt. F, och 
beloppet af de härför influtna prenumerationsafgifterna 
af tabell litt. Gr. Nedanstående tabell innehåller mot
svarande uppgifter rörande tidningstrafiken under de 
senaste femton åren: 

Antalet af de med postanstalt utvexlade lösväskor 
utgjorde: 

Af de uti tabell litt. Gf uppgifna slutsummor belöpa sig: 

a) för assurerade försändelser: 

1) bref till inrikes ort 399,979,862,78. 
» till utrikes ort 8,941,061,93. ^Qg g2o 924 71 

2) paketer till inrikes ort 307,621,657,89. 

» till utrikes ort 17,392,464,51. 325,014,122,40. 733,935^47, , , . 

b) för postanvisningar: 
till inrikes ort 9,268,455,07. 
till utrikes ort 1,452,387,37. 10 720 842 44 

c) för postförskott: 
från inrikes ort 964,021,54. 
från utrikes ort 348,512,97. 1312 534 51 

d) för tidningar m. m.: 
från inrikes ort 1,061,069,24. 
från utrikes ort 97,676,33. -i ^ 0 7 ^ , . 

2 »_ 1,158,745,57. 747 127,169,68. 
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Följande tabell utvisar angifna värdet af försän
delser, som vid aflemnandet till postbefordran blifvit 
assurerade, äfvensom beloppet af de medelst postanvis
ning eller postförskott befordrade medel: 

Så kallade sjömansinvisningar hafva under åren 
1869—1883 inlösts till nedanstående antal ocli belopp: 

Postanvisningar, som utfärdats för tidningsabonne-
ment, jemlikt aftalet mellan Sverige och Frankrike den 
30 juni 1880, hafva under år 1883 utgjort: 
från Sverige 319 stycken med sammanlagdt belopp af 

9,256 francs 37 cent., 
» Frankrike 20 » T> » » 433 kronor 5 öré. 

Svenska Postverkets andel i kommissionsarfvodet 
för nämnda abonnement uppgick till 127 kronor 91 öre. 

Under år 1883 inkommo till Styrelsens reklama
tionskontor 60,628 obeställbara försändelser, deraf 296 
assurerade och rekommenderade bref, 6 postanvisningar, 
31 postförskott och 52 paketer. Bland samtliga å re
klamationskontoret under år 1883 öppnade försändelser 
befunnos 852 innehålla föremål af något värde, deraf 
penningar till sammanlagdt belopp af 886 kronor 39 
öre. Af nyssnämnda 852 försändelser blefvo med 
ledning af de upplysningar, som vid behandlingen å 
reklamationskontoret vunnos, 458 stycken med sam
manlagdt penningeinnehåll af 416 kronor 2 öre, ome
delbart tillstälda vederbörande egare. Angående de 
öfriga värdeförsändelserna, om hvilkas egare upplysning 
icke på nämnda sätt kunde vinnas, utfärdades kun
görelse i vanlig ordning. 

Hos reklamationskontoret gjordes anmälanden om 
1,125 särskilda försändelser, som icke kommit veder
börande adressat tillhanda. 

Af nedanstående öfversigt inhemtas antalet rekla
merade försändelser under åren 1869—1883 äfvensom 
antalet försändelser, hvilka tillrättaskaffats och till egarne 
befordrats: 
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III. Den finansiela ställningen. 

Postverkets hufvudbok för år 1883 utvisar: 

D eb et. 

Balans från år 1882: 

Tillgångar .'.... 1,592,051,14. 

Uppbörd: 

Influtna medel för försålda frimärken m. m 5,610,399,49. 
Afgifter för diligenspassagerare och deras effekter 4,295,57. 
Postbefordringsafgifter för tidningar, som förskrifvits genom Postverket 239,393,68. 
Fraktmedel af Postverkets ångfartyg 7,196,59. 
Fackafgifter 4,104,oo. 
Eegistreringsafgifter 1,307,58. 
Kontant redovisad paketlösen 27,805,50. 
Extra ordinarie uppbörd 11,287,90. 
Bötesmedel 3,148,75. 
Anmärkningsmedel 3,488,58. 
Medel, funna i öppnade, obeställbara bref 470,87. 
Expeditionslösen » l,563,oo. 
Återvunna medel till gäldande af utbetalad ersättning för bortkomne eller skadade 

värdeförsändelser 1,778,31. 5 g-̂ g 239 82 

Balans till år 1884: 

Skulder: 

Öfverlevereringar 24,597,48. 
Innestående tidningsmedel för år 1884 640,609,86. 

D:o postbefordrings- och prenumerationsafgifter 11,319,03. 
D:o postanvisnings- och postförskottsmedel 175,922,54. 

Till åtskilliga utländska postverk 295,883,53. 
Deponerade medel m. m 2,080,oo. 1150 412 44. 

Summa kronor 8,658,703,40. 
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Kredit. 

Balans från år 1882: 

Skulder l ,206,327,u. 

Utgifter: 

Aflöningsstaten 2,046,404,45. 
Övergångsstaten ' 11,000,00. 
Indragningsstaten 7,253,75. 
Pensionsstaten 63,050,82. 
Omkostnadsstaten: 

Uppbörds- och frimärkesprovision 259,023,87. 
Förhyrande af postlägenheter samt posthusens underhåll m. m 76,486,28. 
Expensutgifter 334,672,26. 
Hese- och traktamentsersättning 419,010,70. 
Postbetjentes beklädnad och beväring 50,587,31. 
Poståkdons anskaffande och underhåll 7,885,00. 
Postföringskostnad å jernväg 880,051,28. 

D:o å landsväg, genom landtbrefbärare och inom post
anstalternas områden 672,500,32. 

D:o sjöledes 124,818,86. 
För utrikes brefvexlingen 79,284,09. 

» tillverkningen af frimärken, frankokuvert och brefkort 37,519,70. 
Diverse utgifter 71,856,52. 3^13,696,19. 

Oförutsedda utgifter 26,045,02. 
Afkortningar och restitutioner 39,035,71. FJ 206 485 94. 

Levereringar till Kongl. Statskontoret 625,000,00. 

Balans till år 1884: 
Tillgångar: 

Kontant behållning 1,446,520,15. 
Förskott 59,124,35. 
Anmärkta poster 1,766,80. 
Propriebalanser : 31,214,75. 
Fordringar 82,264,27. 1^20,890,32. 

Summa kronor 8,658,703,40. 
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Trafikinkomsterna år 1883 hafva således utgjort 
5,916,239 kronor 82 öre. 

Minskas den angifna utgiftssumman, 5,206,485 
kronor 94 öre, med 31,775 kronor, utgörande kostnad 
för posthuset i Sundsvall, visar det sig att den egent
liga driftkostnaden under året uppgått till 5,174,710 
kronor 94 öre. 

Nedanstående tabell utvisar Postverkets trafik-
inkomster och driftkostnader under de senaste femton 
åren: 

Trafikinkomsterna hafva sålunda år 1883 med 
741,529 kronor öfverstigit driftomkostnaderna sam
ma år. 

Till Statskontoret levererades under år 1883 
625,000 kronor för att, i enlighet med Eiksdagens 
medgifvande, förvaltas och enligt Eders Kongl. Maj:ts 
bestämmande användas ensamt för Postverkets egna 
ändamål. I enahanda ändamål hade under år 1882 
levererats 750,000 kronor, hvadan dessa reserverade 
medel vid slutet af år 1883 uppgingo till ett sam-
manlagdt belopp af 1,375,000 kronor, räntor obe
räknade. 

Arbetet med uppförande af en posthusbygg
nad å Postverkets tomt i Sundsvall har under året 
fortgått. 

Antalet af de under år 1883 till Styrelsen in
komna mål — oberäknadt de från postanstalterna å 
bestämda tider insända redogörelser af olika slag, rap
porter, reqvisitioner m. m. — utgjorde... 11,074, 
från år 1882 balanserade 1,226. 

Af dessa 12,300 mål 
afgjordes under redogörelseåret 11,480 » 
hvaremot öfriga 820 » 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller för
klaring från vederbörande eller på föredragning inför 
Styrelsen. 

IV. Postlagstiftning m. m. 

Genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse 
den 11 maj 1883 angående vilkoren för tidningars 
och tidskrifters postbefordran, meddelades hufvudsak-
ligen följande förändrade bestämmelser att träda i kraft 
den 1 januari 1884: 

Den särskilda afgiften för postbefordran af tid
ning, som genom Postverkets försorg tillhandahålles 
prenumerant, skall i allmänhet motsvara, för tidning, 
som utkommer mer än en gång i veckan, en femtedel 
af prenumerationspriset och för tidning, som utkommer 
endast en gång i veckan eller mindre ofta, en tionde
del af samma pris; men må ej för år och i förhål
lande dertill för kortare prenumerationstider öfverstiga 

4 kronor, om tidningen utkommer oftare än två 
gånger i veckan och hvarje nummers ytinnehåll, be-
räknadt efter papperets ena yta, icke öfverstiger 90 
qvadratdecimeter; 

1 krona 20 öre, om tidningen utkommer två 
gånger i veckan och hvarje nummers ytinnehåll icke 
öfverstiger 90 qvadratdecimeter; 

60 öre, om tidningen utkommer en gång i veckan 
och hvarje nummers ytinnehåll icke öfverstiger 90 
qvadratdecimeter; eller 

50 öre, om tidningen utkommer mindre ofta än 
en gång i veckan och hvarje nummers ytinnehåll icke 
öfverstiger 220 qvadratdecimeter. 
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Befordringsafgiften för tidningar, tidskrifter m. m., 
hvilka aflemnas for att såsom försändelse under band 
ined post befordras, skall utgöra 1 öre för livar vigt 
af 50 gram eller öfverskjntande del deraf, dock så, 
att icke i något fall afgiften för en särskild försän
delse understiger 4 öre. 

I anledning af utaf Generalpoststyrelsen gjord 
underdånig framställning, fann Eders Kongl. Maj:t 
genom nådigt bref, likaledes den 11 maj 1883, godt 
förklara: 

att, derest tryckalster, livilket blifvit anmäl dt att 
såsom tidning eller tidskrift postbefordras, befinnes 
uteslutande eller till väsentligaste delen bestå af ett 
eller några få i särskilda häften fördelade större ar
beten, må i afseende å detsammas postbefordran icke 
tillämpas de bestämmelser, som i den ofvan åberopade 
nådiga kungörelsen äro meddelade rörande tidningar 
och tidskrifter, utan skall för dylikt tryckalsters post
befordran gälla livad i sådant afseende är om tryck
saker i allmänhet föreskrifvet; 

att, om i Postverkets tidningstaxa blifvit såsom 
tidning eller tidskrift upptaget tryckalster, livilket se
dermera befinnes icke vara att hänföra till sådana 
skrifter, för hvilkas förskrifvande postanstalterna må 
anlitas, det skall tillhöra Generalpoststyrelsen att med
dela föreskrift derom, att å postanstalt icke vidare må 
mottagas prenumeration å dylikt tryckalster, samt att 
för dess befordran under band afgiften ej må utgå 
efter annan beräkningsgrund än som i fråga om tryck
saker i allmänhet är stadgadt; samt 

att, derest emellertid dessförinnan å postanstalt 
mottagits prenumeration å dylikt tryckalster och be
löpande afgifter derför uppburits, skall, under den tid 
prenumerationen omfattar, postbefordringen till prenu

meranterna fortgå i enahanda ordning, som i afseende 
å tidningar och tidskrifter iakttages. 

Genom en den 29 augusti 1883 utfärdad dekla
ration rörande utvexlingen af paketpostförsändelser 
mellan Sverige och Tyskland har öfverenskommelse 
träffiits derom, att, då mellan nämnda länder utvexlas 
vare sig paketer af högst 3 kilograms vigt, hvilka ej 
falla under bestämmelserna i konventionen den 3 no
vember 1880, eller paketer i allmänhet, som i vigt 
uppgå till mer än 3, men ej öfver 5 kilogram, de för 
dessa paketers befordran belöpande afgifter alltid skola 
vid afsändandet utgöras. 

Under loppet af år 1883 har af Eders Kongl. 
Maj:t och Riksdagen blifvit fattadt beslut om inrät
tande af en Postsparbank för Riket och om förenande 
med posttjenstgöringen af de till denna sparbanks
rörelse hörande göromål. 

Den för Postsparbanken tillförordnade Styrelse 
tillhör det emellertid — jemlikt § 20 af nådiga för
ordningen den 22 juni nästlidna år — att till Eders 
Kongl. Maj:t afgifva underdånig berättelse om denna 
sparbanks tillstånd och förvaltning. 

I åtta särskilda, denna underdåniga berättelse bi
fogade diagram lemnas en öfversigt af den utveckling, 
de olika grenanio af postväsendet undergått; i vissa 
fall omfattar denna öfversigt perioden 1859—1883, i 
andra fall • har det icke varit möjligt att gå så långt 
tillbaka i tiden, dels på grund af bristande primär
uppgifter och dels af andra orsaker. 

Stockholm den 16 maj 1884. 

Underdånigst 

WILHELM ROOS. 

L. HÜBNER. C. H. WESTMAN. F. H. SCHLYTERN. OTTO PRINTZSKÖLD. 

e. f. 

Th. Westman. 
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Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande tabeller. 
(Spécification des tableaux.) 

A) Landsvägslinier, å hvilka postbefordring blifvit verkstäld 

år 1883. 

B) Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1883. 

C) Ångbåtslinier, derå post blifvit befordrad år 1883. 

D) Postkontor och jernvägspostdistrikt med underlydande 
poststationer samt expedierade lösväskor, vid slutet af 
år 1883. 

E ) Antal postförsändelser år 1883. 

F ) Uppgift å antalet exemplar, efter hel årgång beräknadt, af tid
ningar och tidskrifter, som blifvit genom Postverket till 
olika orter reqvirerade år 1883. 

G) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, in
betalade postanvisningsmedel, inlösta postförskott 
och inbetalade prenumerationsmedel vid rikets postan
stalter år 1883. 

H) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket under 
år 1883. 

A) Voies ordinaires exploitées pendant l'année 1883. 

B) Voies ferrées exploitées pendant l'année 1883. 

C) Voies maritimes, lacustres et fluviales exploitées pen
dant l'année 1883. 

D) Bureaux de poste fixes en activité à la fin de l'année 
1883 avec indication de leur classe et de leur situation ainsi 
que du nombre des valises et sacs privés expédiés. 

E ) Mouvement du service des postes pendant l'année 1883. 

F ) Nombre des exemplaires, calculé d'après l'année entière, des 
journaux et autres publications périodiques ex
pédiés par le service des postes. 

G) Montant total, pour l'année 1883, des valeurs déclarées, 
des mandats de poste, des remboursements sur la poste 
et des a b o n n e m e n t s aux journaux et antres publications 
périodiques opérés par l'intermédiaire du service des postes. 

H) Recettes et dépenses des bureaux de poste pendant l'année 
1883. 

1 Krona à 100 öre — 1,39 Franc. 

1 Mil = 10,689 Kilomètres. 
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Tab. litt. A. Landsvägslinier, å hvilka postbefordring blifvit verkstäld år 1883. 
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14 Tab. litt. A. Landsvägslinier, å hvilka postbefordring blifvit verkstäld år 1883. (Forts.) 

Anmärkningar till tabell litt. A. 

För do linier, å hvilka posten en del af vägen befordrats i förening 
med annan post, är i tredjo kolumnen icke hela våglängden mellan liniens 
ändpunkter upptagen, utan endast det antal mil, som posten fortskaffats 
med särskild skjuts. 

Vid postforslingen har i regel användts för diligenserna två hästar 
samt för vanliga åkando poster en häst. Vid särskilda tillfällen, synnorligast 
vid nienföro ollor då postförsändelsornas tyngd sådant påkallat, har dock 
äfvon ott större antal hästar begagnats. 

Der mor än en häst användts för postforslingen har — vid beräkningen 
af postförda mil — dot miltal, posten tillryggalagt, multiplicerats med 
hästantalot. 

J) Vintertiden instäld. 
2) Sommartiden instäld. 
3) Indrogs under dret å en del af limen. 

4) A en del af Hnien vintertiden flera turer. 
6) A en del af Iinien färre turer. 
6) Igångsattes under året å en del af Iinien. 

') A en del af Iinien flera turer. 
8) Sommartiden flera turer. 
9) A en del af Iinien sommartiden instäld. 
10) A en de l af I inien s o m m a r t i d e n flera tu re r . 
11) Igångsattes under året. 
12) Indrogs under året. 

") Postföringen underhölls vintertiden med Postverkets diligens. 
u) Sommartiden färre turer. 
15) A en del af Iinien sommartiden färre turer. 
K) A en del af linieu vintertiden instäld. 
I7) Hvarannan vecka. 
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Tab. litt. B. Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1883. 

Anmärkningar till tabell litt. B. 
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Tab. litt. C. Ångbåtslinier, derå post blifvit befordrad år 1883. 



Tab. litt. C. Ångbåtslinier, derå post blifvit befordrad år 1883. (Forts.) 17 



18 Tab. litt. C. Ångbåtslinier, derå post blifvit befordrad år 1883. (Forts.) 

Anmärkningar 

Följando postanstalter anlöptes af postförando ångfartyg: Arboga, 
Arvika, Askorsund, Barsebäck, Bengtsfors, Berg, Bergqvara, Bergshamra, 
Borgvik, Billingsfors, Blidö, Bo, Borensborg, Borgholm, Brokind, Brottby, 
Burgsvik, Byske, Dalarö, Djupvikon, Djurhamn, Drottningholm, Ed, Ekol-
sund, Eksund, Engolsborg, Engsösund, Enköping, Enångor, Eskilstuna, Falken
berg, Figoholm, Finspong, Fiskobäekskil, Fittja, Fjellbacka, Forsvik, Fryksta, 
Furusund, Fårösund, Färjestaden, Gamla Lödöso, Gagnof, Gamloby, Gefle, 
Gillborga, Gnarp, Grafvarne, Grangärdo, Grebbostad, Grenna, Grundsund, 
Gryt, Gullholmon, Gustafsborg, Gustafsfors, Göteborg, Hackas, Hallen, Halm
stad, Haparanda, Härads, Harg, Holloviksstrand, Holsingborg, Henån, Hornö-
sand, Hjo, Horn, Hudiksvall, Husum, Hycklingo, Hästholmen, Höganäs, Hög-
sätersby, Jottondal, Jonsberg, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, 
Kilafors, Klintohamn, Kristianopel, Kungolf, Kungsör, Kårehogen, Köping, 
Köpmannobro, Landskrona, Loksand, Lennartsfors, Lilla Edot, Linköping, 
Ljungskilo, Ljusne, Ludvika, Luloå, Lycko, Lyckoby, Lysokil, Lysvik, Lång
bron, Maloxandor, Malmö, Mariefred, Marstrand, Mollösund, Mora, Motala, 
Motala verkstad, Myckleby, Möja, Mölle, Mönsterås, Mörbylånga, Nedor-
kalix, Nettraby, Nordorö, Nordmaling, Norra Yi, Norrbo, Norrköping, Norr-
telje, Norsholm, Nyköping, Nyland, Näfveqvarn, Nälden, Nösund, Oppeby, 
Oskarshamn, Oxelösund, Pataholm, Fiteå, Fåskallavik, Qvarsobo, Qvicksund, 
Ramnäs, Ratan, Rimforsa, Ronehamn, Ronneby, Rottneros, Råncå, Rättvik, 
Sankt lbb, Saudarno, Sandhamn, Sefflo, Sofflo köping, Seglingsborg, Sigtuna, 

till tabell litt. C. 

Sillerud, Singö, Skanör, Skellefteå, Skokloster, Skutskär, Slite, Smedjo
backen, Sollefteå, Sollerön, Sömmen, Sparroholm, Stallarholmen, Stonung, 
Stockholm, Strand, jätrengnäs, Strömsholm, Strömstad, Styrsö, Sundsby, 
Sundsvall, Sunnansjö, Sunne, Surahammar, Svanesund, Svartsjö, Sämstad, 
Söderhamn, Söderköping, Söderteljo, Sölje, Sölvesborg, Torsby, Torshälla, 
Torskog, Trolleborg, Trollhättan, Trosa, Trångsvikon, Tunsta, Tyresö, Töcks-
fors, Tore, Töreboda, Uddevalla, Ullånger, Ulricehamn, Umeå, Undrom, Upsala, 
Ursviken, Yadstena, Valdemarsvik, Vallhalla, Varberg, Vaxholm, Venersborg, 
Verkobäck, Vestanfors, Vestervik, Vesterås, Vestra Emtervik, Vifstavarf, 
Viken, Visby, Visingsö, Väddö, Värnanäs, Ystad, Ytterån, Åhus, Akers-
berg, Åkerström, Åmål, Årjeng, Ockerö, Örobro, Örogrund, Örnsköldsvik, 
Örsundsbro, Östanå, Östersund, Östhammar, Östra Emtervik. 

') För -vinnande af enhet med uppgifterna angående poatföring å jern-
väg och landsväg, har äfven i denna tabell vägens längd uttryckts i landviil 
mellan de platser, som af de postförande fartygen anlöpts. 

2) Siffrorna inom parentes angifva numren & ångbåtspostexpeditionerna. 
3) För linie, som sammanfaller med annan i denna tabell upptagen 

linie, hvars längd i 2:dra kolumnen angifves, har i nämnda kolumn något 
miltal ej upptagits. Likaledes har i de fall, att linie en del af vägen är 
gemensam med annan, i förenämnda kolumn ej upptagits hela våglängden 
mellan liniens ändpunkter, utan allenast miltalet a den del af vägen, som ej 
är gemensam. 
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Tab. litt. D. Postkontor och jernvägspostdistrikt med underlydande poststationer samt 
antal expedierade lösväskor, vid slutet af år 1883. 



20 Tab. litt. D. Postkontor och jernvägspostdistrikt, poststationer samt lösväskor, 1883. (Forts.) 
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Anmärkningar till tabell litt. D. 
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Tab. litt. E. Antal post-
A första raden för hvar särskild fullständig postanstalt angifvas dennas egna 
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försändelser, år 1883. 
försändelser; å den andra dcremot samtlige u n d e r l y d a n d e p o s t s t a t i o n e r s . 
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Tab. litt. F. Uppgift å antalet exemplar, efter hel årgång beräknadt, af tidningar och 
tidskrifter, som blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, år 1883. 



Tab. litt. F. Antalet exemplar af tidningar m. m., som blifvit genom Postverket reqvirerade, år 1883. (Forts.) 45 

Anmärkning till tabell litt. F. 
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Tab. litt. G. Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, inbetalade postanvisningsmedel, 
inlösta postförskott och inbetalade prenumerationsmedel vid rikets postanstalter, år 1883. 



Tab. litt. G. Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1883. (Forts.) 47 
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Tab. litt. H. Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket under år 1883. 
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Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande tabeller. 
(Spécification des tableaux.) 

A) Landsvägslinier, å hvilka postbefordring blifvit verkstäld 

år 1883. 

B) Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1883. 

C) Ångbåtslinier, derå post blifvit befordrad år 1883. 

D) Postkontor och jernvägspostdistrikt med underlydande 
poststationer samt expedierade lösväskor, vid slutet af 
år 1883. 

E ) Antal postförsändelser år 1883. 

F ) Uppgift å antalet exemplar, efter hel årgång beräknadt, af tid
ningar och tidskrifter, som blifvit genom Postverket till 
olika orter reqvirerade år 1883. 

G) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, in
betalade postanvisningsmedel, inlösta postförskott 
och inbetalade prenumerationsmedel vid rikets postan
stalter år 1883. 

H) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket under 
år 1883. 

A) Voies ordinaires exploitées pendant l'année 1883. 

B) Voies ferrées exploitées pendant l'année 1883. 

C) Voies maritimes, lacustres et fluviales exploitées pen
dant l'année 1883. 

D) Bureaux de poste fixes en activité à la fin de l'année 
1883 avec indication de leur classe et de leur situation ainsi 
que du nombre des valises et sacs privés expédiés. 

E ) Mouvement du service des postes pendant l'année 1883. 

F ) Nombre des exemplaires, calculé d'après l'année entière, des 
journaux et autres publications périodiques ex
pédiés par le service des postes. 

G) Montant total, pour l'année 1883, des valeurs déclarées, 
des mandats de poste, des remboursements sur la poste 
et des a b o n n e m e n t s aux journaux et antres publications 
périodiques opérés par l'intermédiaire du service des postes. 

H) Recettes et dépenses des bureaux de poste pendant l'année 
1883. 

1 Krona à 100 öre — 1,39 Franc. 

1 Mil = 10,689 Kilomètres. 



Antalet postförda mil åren 1859-1883. Diagr. 1 



Antalet postförsändelser (inrikes, till och från utlandet) åren 1862-1883. Diagr. 2 



Antalet postförsändelser (s. k. vanliga försändelser och värdeförsändelser) åren 1862-1883. 
Diagr. 3. 



Antalet s. k. vanliga försändelser (bref, brefkort, korsband, abonnerade tidningar) åren 1862-1883. 
Diagr. 4 



Antalet värdeförsändelser (rekomenderade, assurerade, postanvisningar, postförskott, paket) åren 1862-1883. Diagr. 5 



Uppgifna värdebeloppet af af samtliga värdeförsändelser 
(assurerade försändelser, postanvisningar, postförskott) åren 1859-1883. 

Diagr. 6. 



Värdebeloppet af postanvisningar och postförskott åren 1866-1883. Diagr. 7. 



Trafikinkomster och driftkostnader åren 1859-1883. Diagr. 8. 
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