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TILL KONUNGEN. 

Generalpoststyrelsen får, i enlighet med föreskrift uti § 
29 af den för Styrelsen utfärdade nådiga instruktion af 
den 4 juni 188G, härmed i underdånighet afgifva berät

telse om postverkets förvaltning under ar 1897. 'Denna 
berättelse är affattad i fem särskilda afdelningar under 
följande rubriker: »Postföringen och postanstaltcrna», 



II Nya eller förändrade postgångar. Postbefordringen å landsväg och å jernväg. 

»Postntvexlingen», »Den finansiela ställningen», »Postlag
stiftning m. m.» samt »Styrelsen m. m.». Till berättelsen 
sluta sig tabellbilagorna n:ris 1—11. 

Den statistiska redogörelsen angående förhållan

det år 1896 mellan postutvexlingen i Sverige och i 
öfriga europeiska länder lemnas uti afd. VI af denna 
berättelse och i tabellbilagan 12. 

I. Postföringen och postanstalterna. 

Enligt livad den vid berättelsen fogade tabell 1 
närmare utvisar, utgjorde sammanlagda längden af de 
landsvägslinier, å hvilka regelbunden postföring under 
längre eller kortare tid af år 1897 egde rum, 2,738'0 
nymil. 

Under året blefvo igångsatta: 
vanliga poster å en våglängd af 21-5 nymil, 
gång- eller roddposter » » 21-2 » 
landtbrefbäringsposter » D 84-4 » 

eller tillhopa 127-1 nymil. 
Deremot indrogos under året, lrafvudsakligast i 

följd af anordnande af postbefordran å jernväg: 
vanliga poster å en våglängd af 54-4 nymil, 
gång- eller roddposter » » 11-4 » 
landtbrefbäringsposter » » 12-4 » 

eller tillhopa 78-2 nymil. 
Vanlig post utbyttes mot gång- eller roddpost 

eller landtbrefbäring på en väglängd af 20-5 nymil, 
gång- eller roddpost mot vanlig post eller landtbref
bäring på en väglängd af 20o nymil samt landtbref
bäring mot vanlig post eller gång- eller roddpost på 
en väglängd af 37 nymil. 

Post befordrades på en landsvägslängd af: 
108-8 nymil minst en tur dagligen fram och åter, 
155-3 nymil 6 turer fram och åter (resp. 12 enkla 

turer) i veckan, 
3 9 " nymil 5 turer fram och åter (resp. 10 enkla 

turer) i veckan, 
216-4 nymil 4 turer fram och åter (resp. 8 enkla 

turer) i veckan, 
659-1 nymil 3 turer fram och åter (resp. 6 enkla 

turer) i veckan, 
1,072-2 nymil 2 turer fram och åter (resp. 4 

enkla turer) i veckan, 
437-8 nymil 1 tur fram och åter (resp. 2 enkla 

turer) i veckan, 
48-7 nymil färre antal turer. 

Å landsvägslinier med en sammanlagd väglängd 
af 146-c nymil utsträcktes postföringen till ett större 
antal turer i veckan, hvaremot turernas antal minskades 
å en väglängd af 7-o nymil. 

Antalet postförda nymil utgjorde: 
för vanlig post 455,057-7 nymil, 

» gång- eller roddpost 109,463-1 » 
» landtbrefbäring 172,153-0 » 

tillsammans å landsvägslinier 736,673-8 nymil, 
utvisande, vid jemförelse med förhållandet under näst
föregående redogörelseår, en ökning af 26,947-0 post
förda nymil. 

I postbefordringen å jernväg inträdde den för
ändring, att dylik postbefordran anordnades å de en
skilda bolag tillhörande nyöppnade jernvägslinierna 
Eslöf—Hörby, Visby—Vestkinde, Örebro—Svarta, Ling-
hed—Ockelbo—Norrsundet, Vexiö—Tingsryd, Lin
köping—Fogelsta, Kalmar—Berga, Markaryd—Ströms
näs' bruk samt Lidköping—Hellekis, med en samman
lagd väglängd af 37-2 nymil. 

Af tabell 2 framgår, att längden af de jernvägs-
linier, å hvilka post under år 1897 befordrades, upp
gick till 1,010-9 nymil, samt att antalet postförda nymil 
samma år utgjorde: 
i fullständig, postkupé 894,771 nymil, 
i postiljonskupé 381,091 » 
med begagnande af afstängdt fack, i 

breflåda, m. m 565,907 » 

tillsammans å jernvägslinier 1,841,769 nymil, 
utvisande en ökning för året i antalet å jernväg post
förda nymil af 89,700. 

Postbefordringen sjoledes har under år 1897 i 
allmänhet likasom under föregående år försiggått med 
enskildes ångfartyg under tillämpning — der ej sär
skilda med vederbörande fartygsrederier träffade aftal 
legat till grund för samma postbefordring — af bestäm
melserna i Kongl. Kungörelsen den 21 december 1888. 



Särskilda anordningar hafva varit vidtagna dels i fråga 
om postföringen sjöledes under vintertiden och dels 
beträffande sjöpostföringen under seglationstiden mellan 
Sverige och utlandet. 

Hvad sålunda först beträffar postförbindelsen un
der vintermånaderna mellan fastlandet och Gotland, har 
densamma underhållits medelst ångfartygsaktiebolaget 
»Gotlands» ångfartyg och, i den mån naturförhållandena 
medgifvit *), försiggått i lmfvudsaklig öfverensstämmelse 
med hvad under år 1896 egt rum, eller dels mellan 
Stockholm och Visby med två turer i veckan från 
årets början till och med den 14 april samt från och 
med den 16 november till årets slut, dels med ena
handa antal veckoturer mellan Vestervik och Visby 
från årets början till och med den 13 april samt från 
och med den 12 december till årets slut, dels ock, 
jemväl med två turer i veckan, mellan Norrköping och 
Visby under tiden 15 november—12 december. 

Mellan Kalmar och Öland har med postverkets 
eget fartyg underhållits regelbunden vinterpostförbin-
delse från årets början till och med den 30 april samt 
från och med den 1 december till årets slut med 
en tur å sön- och helgdagar och två, tre eller fyra 
turer å söknedagar. 

Vinterpostföring har vidare egt rum mellan Sverige 
och Finland dels å linien Stockholm—Hangö, med ång
fartyget »Express» en tur i veckan, från årets början 
till och med den 9 maj samt frän och med den 14 
november till årets slut, dels å linien Stockholm—Marie
hamn—Åbo, med ångfartyget »Sofia» en tur i veckan, 
från och med den 17 november till årets slut. 

Under den egentliga seglationstiden, i allmänhet 
från midten eller slutet af maj intill midten eller slutet 
af november, har ångbåtspostföring mellan Sverige och 
Finland egt rum å följande linier, nämligen: 

â linien Stockholm—Helsingfors (direkt) med 2 
turer i veckan; 

å linien Stockholm—Mariehamn—Åbo—Hangö— 
Helsingfors med 3 turer i veckan, hvilkcn postföring 
en gång i veckan utsträckts till Viborg; 

å linien Stockholm—Björneborg—Vasa—Kristine-
stad med 1 tur i veckan; 

å linien Stockholm—Mariehamn—Åbo—Nystad— 
Eaumo—Björneborg med 1 tur i veckan; 

å linien Stockholm—Hangö—Helsingfors med 1 
tur i veckan; samt 

*) Undor en dol af fobruari har i följd af isförhållandena trafiken i 
fråga underhållits allenast å Union Visby—Vestervik med fyra veckoturcr. 

å linien Sundsvall—Hernösand—Vasa likaledes 
med 1 tur i veckan. 

För öfrigt underhölls under året direkt sjöpost-
förbindelse med utlandet — oafsedt den postförsfmd-
ning förmedelst begagnande af endast breflåda, som å 
vissa, i tabellbilagan 3 angifna linier var anordnad — 
å nedannämnda linier, nämligen: 

å linien Trelleborg—Sassnitz med 1 tur dagligen 
i hvardera riktningen till årets slut från och med den 
1 maj, hvarförinnan denna nya trafikled blifvit under 
lifligt deltagande å såväl svensk som tysk sida hög
tidligt invigd; 

å linien Malmö—Köpenhamn under hela året med 
4 à 6 turer dagligen; 

å linien Malmö—Köpenhamn—Liibeck från och 
med den 1 april till och med den 30 september med 
1 tur dagligen; 

å linien Helsingborg—Helsingör under hela året 
med 4 turer dagligen; 

å linien Landskrona—Köpenhamn under hela året 
med 1 à 2 turer dagligen; 

å linien Ystad—Rönne under hela året med 1 
tur i veckan; 

å linien Göteborg—Fredrikshamn under hela året 
med 3 turer i veckan; 

å linien Göteborg—Hull under hela året med 1 
tur i veckan; 

å linien Göteborg—Grimsby under hela året med 
1 tur i veckan; samt 

å linien Strömstad—Frcdrikshald med 12 à 13 turer 
i veckan från och med den 1 juni till och med den 10 
september. 

Enligt hvad af tabellbilagan 3 framgår, var un
der året postföring med ångbåt anordnad å en sam
manlagd våglängd af 1,925'2 nymil. 

Denna postföring vcrkstäldes 
dels på det sätt att postexpedition fanns inrättad 

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

väskor, säckar eller påsar, utan att postexpedition fanns 
ombord, 

dels ock med begagnande af endast breflåda. 

Antalet postförda nymil utgjorde: 

med lägenheter af första slaget 342,470 nymil, 
» » » andra » 116,920 » 
» » » tredje » 256,700 » 

tillsammans å ångbåtslinier 716,140 nymil, 

Postbefordringen med sjölägenhet. III 



IV Postbefordring med sjölägenhet. Postförda nymil. Trafikkostnader m. m. 

utvisande en minskning för året i antalet med sjö
lägenhet postförda nymil af 6,800. 

Antalet postanstalter, som dr 1897 anlöptes af 
postförande ångfartyg, var 301. Antalet postförande 
ångfartyg utgjorde 311, af hvilka ett, »Öland», tillhörde 
postverket. 

Antalet postförda nymil beräknas hafva utgjort: 

Vid jemförelse med förhållandet under år 1896, 
utvisar hela antalet postförda nymil under år 1897, 
3,294,583, en ökning af 109,848. 

Kostnaden för posttrafikens besörjande har under de sistförflutna femton åren utgjort: 

Under år 1897 har den för befordran af vanliga 
åkande poster utbetalade legan å olika linier vexlat 
mellan 16 öre och 2 kronor per häst och nymil. 

I medeltal för hela riket har legan utgjort: 
för åkande poster per häst och nymil 92 öro, 
» gång- eller roddpostcr per nymil 64 » 
» landtbrefbäring per nymil 63 » . 

Ar 1896 utgjorde enahanda medellega resp. 94 
öre, 65 öre och 62 öre. 

I afseende å de fullständiga fasta postanstalterna 
har icke under redogörclseåret någon förändring egt 
rum. Antalet dylika postanstalter utgjorde sålunda 
vid 1897 års slut detsamma som vid utgången af år 
1896, nämligen 186. 

På grund af Eders Kongl. Maj:ts medgifvande i 
nådigt bref den 23 april 1897 har den 1 december 
samma år öppnats filialpostkontor inom stadsdelen 
Olskroken i Göteborg. 



De fasta postanstalternas antal m. m. V 

Under fortgången af den konst- ocli industriut
ställning, hvilken pågick i Stockholm under 1897 års 
sommar, var å utställningsområdet anordnad en förenad 
post- och telegrafanstalt. 

Af postkontoren voro jemväl under 1897, i lik
het med närmast föregående år, 6, nämligen de i Backe, 
Dalarö, Gellivare, Leksand, Lindesberg och Ljusne 
tillika telegrafanstalter. 

Vid 1897 års utgång funnos i hufvudstaden två 
förenade post- och telegrafanstalter, en vid Eiddare-
gatan och en å Kungsholmen, samt i Göteborg lika
ledes två sådana anstalter, nämligen en vid Viktoria
gatan och en vid Stigbergstorget. 

Vid poststatio.ner å vissa orter, der statstelegraf
stationer funnos, nämligen i Arholma, Bergqvara, Hu-
sum, Iggesund, Mörbylånga och Ramsele, sköttes post-
och telegrafgöromålen af gemensamma föreståndare. 

Vid 93 af postkontoren fanns vid slutet af år 
1897 lokalbrefbäring anordnad; och framgår af tabell 
4, hvilka dessa postkontor voro. 

Nya poststationer öppnades under år 1897 till 
ett antal af 82, af hvilka 49 belägna vid jernväg. 

Tillsammans 24 af de vid 1896 års utgång be
fintliga poststationerna blefvo under 1897 års lopp efter 
hand indragna. Hela antalet poststationer ökades alltså 
under 1897 med 58 eller till 2,220. Af samtliga 
poststationer voro vid redogörelseårets slut inemot hälf

ten belägna vid jernväg samt förvaltades af jernvägs-
stationsföreståndare. 

Poststationernas antal uppgick: 

Den härefter följande tabellen A upptager post
kontoren i ordningsföljd efter storleken af år 1897 in
fluten uppbörd, hvarjemte deri redogöres för förhållan
det vid postkontoren mellan uppbörd och omkostnader, 
antal afgångna postförsändelser, influtna medel för tid
ningar och tidskrifter, reqvirerade genom postverket, 
och expedierade lösväskor äfvensom för antal under
lydande poststationer och poststationer, med hvilka post 
direkt utvexlats. 



VI Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna. 

Tal). A. Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid de siirskllda postanstalterna är 1897. 



Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna. VII 



VIII Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna. 



Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna. IX 



X Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna. 



Areal, folkmängd, antal fasta postanstalter m. m. inom de olika länen. XI 

Af tabell 5 framgår, huru mänga af de i tabell 
A för de särskilda fullständiga fasta postanstalterna 
upptagna afgångna postförsändelser belöpa sig på post
kontoren och på de dessa underlydande poststationcr. 

I tabell 9 är den i tabell A angifna uppbörd vid 
postkontoren fördelad i frankoteckensuppbörd och kon
tant uppbörd, hvarjemte i samma tabell angifvits ut
gifter vid postkontoren. Emellertid äro uti tabell 9 
icke upptagna alla de utgifter, hvilka postkontorens 
föreståndare ega att af innehafvande postmedel för post
verkets räkning bestrida. Sålunda äro der icke an

gifna beloppen af de till vederbörande vaktbetjentc vid 
postkontoren utgående traktamenten, icke heller kost
naderna vare sig för vikariat och för verkstälda tjcnste-
resor eller för inköp och underhåll af inventarier. 

I tabell 10 visas, huru frankoteckensuppbörden 
under år 1897 var fördelad på postkontoren samt 
postkontoren underlydande poststationer, landtbrefbärare 
och ångbåtspostexpeditioner. 

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

Tal). B. Areal, folkmängd, antal fasta postanstalter m. m. Inom de olika IUnon vid slutet af Sr 1897. 



Vid slutet af år 1897 utgjorde alltså för hela 
riket medeltalet af Ii varje fast postanstalts område i 
qvadratkilometer 182-36 samt antalet invånare, fördeladt 
på hvarje sådan postanstalt, 2,082. Enahanda tal ut
gjorde vid 1896 års slut 186-86 och 2,114. 

Antalet af i verksamhet varande fullständiga 
ambulanta jemvägspostanstalter, eller s. k. postkupé-
expeditioner, som under år 1896 utgjorde 91, öka
des under 1897 till 96. 

Antalet af de öfriga ambulanta postanstalterna 
a jernvägslinierna, eller de s. k. postiljonskupéerna 
— i hvilka tjenstgöringen bestreds ensamt af vakt
betjente — utgjorde under år 1897 92 stycken mot 
82 stycken under år 1896. 

Angbåtsp ostexpeditionernas antal har under år 
1897 minskats med 2 eller.från 156 till 154. 

I sammanhang med öppnandet, från och med maj 
månads början 1897, af postförbindelse å den nya 
sjöpostliuien Trelleborg—Sassnitz, å hvilken linie, på 
sätt ofvan är omförmäldt, derefter under året post-
föring underhållits med en tur dagligen i hvardera rikt
ningen, har å de ångfartyg, med hvilka förbindelsen i 
fråga egt rum, anordnats en särskild, under öfver-
inseende af postinspektionen i södra postdistriktet stäld 
sjöpostexpedition, vid hvilken anstalts en i två reselag 
indelad personal af sex tjenstemän och två vaktbetjente. 

Brejiådor fnnnos vid årets slut i bruk till ett 
antal af 4,556, af hvilka 3,472 voro fasta och 1,084 
medföljde landsvägsposter, bantåg och ångbåtar. Vid 
slutet af är 1896 utgjorde antalet i bruk varande 
breflådor 4,501, af hvilka 3,385 voro fasta samt 1,116 
medföljde landsvägsposter, bantåg och ångbåtar. 

Af det uppgifna antalet fasta breflådor voro vid 
1897 års utgång 139 s. k. landsvägsbreflådor, af hvilka 
97 voro uppsatta vid eller i närheten af de allmänna 
postvägarne och 42 i närheten af jernvägsstationer. 

Dessa breflådor voro i länen sålunda fördelade: 

Tömningen och vården af 128 utaf dessa lands
vägsbreflådor ombesörjdes, utan kostnad för postverket, 
af vederbörande postpersonal eller ock af den kommun 
eller korporation, på hvilkens hemställan breflådan blifvit 
uppsatt. För tömning och vård af de öfriga lands-
vägsbreflådorna utbetalades särskild ersättning af post
medel, uppgående till ett belopp af 508 kronor. 

Antalet af till tjenstgöring a postanstalterna 
eller å linierna använda personer uppgick vid 1897 
års utgång till 6,044, bland hvilka voro : 

3 postdirektörer, 
5 postinspektörer, 

183 postmästare, 
4 föreståndare för förenade post- och telegrafan

stalter i Stockholm och Göteborg, 
34 kontrollörer, 

282 postexpeditörer, 
760 extra biträden med arfvoden, utgående af post

medel, af hvilka biträden 566 voro antagna af 
Generalpoststyrelsen och 194 af vederbörande 
postinspektörer eller postförvaltare, 

163 extra biträden utan dylika arfvoden, 
2,220 poststationsföreståndare, 

791 ordinarie vaktbetjente, 
450 extra vaktbetjente, 

XII Ambulanta postanstalter. Breflådor. Postpersonal. 



Postpersonal. Postverkets borgens- eller garantiförening. XIII 

413 reserv-vaktbetjente, 
570 landtbrefbärare, 

samt för sjöpostföringen: 
12 personer för vinter postfar ten och 

154 föreståndare för ångbåtspostexpeditioner. 
Antalet af de i postverkets tjenst uti omförmälda 

afseenden använda personer har under de senaste fem
ton åren utgjort: 

I detta antal uti postverkets tjenst använda per
soner ingår, såsom ofvan antydts, icke poststyrelsens 
personal; och äro icke heller i antalet medräknade de 
personer, hvilka mot lega, enligt kontrakt, för postver
kets räkning besörjt landsvägsposternas fortskafFande 
dels med vanliga åkande, dels med gående bud, och 
hvilka kunna beräknas liafva för redogörelseåret ut
gjort, i rundt tal, 1,200 personer. 

I postverkets borgens- eller garantiförening uppgick 
vid 1897 års slut antalet ledamöter till 3G0, hvilkas 
delaktighetsbelopp utgjorde tillhopa 947,000 kronor. 



XIV Postförsändelsernas antal. 

II. Postutvexlingen. 
Af bifogade tabeller 5 och fi öfver antalet postför-

sändelser ar 1897 torde här nedan få lemnas följande 
sammandrag, utvisande att antalet postbefordrade för
sändelser af olika slag nämnda år utgjort: 



Jemförande öfversigt öfver olika arter af postförsändelser. xv 
Af ofvannämndä tabeller redogör tabell 5 för hela 

antalet försändelser, inrikes såväl som utrikes, dock utan 
fördelning af dessa båda slag sig emellan vid särskilda 
postanstalter; tabell 6 redogör uteslutande för till ut
landet afgångna försändelser, fördelade på de olika 
adressländerna. 

Utom Sveriges egna försändelser till ocli från ut
landet befordrades i transit genom landet post till ocli 
från Norge och Finland. Posten till och från Norge 
befordrades hufvudsakligen i slutna kolli. Det antal 
transiterande försändelser till ocli från Norge och Fin
land, som behandlats styckevis, utgjorde under sist
lidet år: 

vanliga försändelser 300,833 st. 
värdeförsändelser 52,797 ». 

Uti angifna antalet värdeförsändelser ingår jem-
väl det antal postanvisningar, som under redogörelse
året genom svenska postverkets förmedling utvexlats 
mellan Finland och åtskilliga andra länder, med hvilka 
svenska postverket står i direkt utvexling af postan
visningar. Omfattningen under 1897 af den sålunda 
förmedlade postanvisningsrörelsen mellan Finland och 
andra länder framgår af den å vidstående spalt befint
liga tablå. 

Till jemförelse torde här fa anmärkas, att under 
1896 hade de frän Finland, via Sverige, till andra 
länder försända postanvisningarnas antal uppgått till 
allenast 1,247 med ett sainmanlagdt belopp af 34,506 
kronor 58 öre. Under samma år hade i riktningen 
till Finland öfver Sverige expedierats postanvisningar 
från andra länder till ett antal af allenast 1,849 med 
ett sammanlagdt belopp af 139,424 kronor 6 öre. 
Den genom svenska postverket förmedlade rörelsen i 
fråga synes sålunda vara stadd i jemn utveckling. 

Posttrafikens omfattning i Sverige under åren 1883 
—1897 framgår af följande tablå, vid hvars uppgö
rande abonnerade tidningar och tidskrifter beräknats 
efter nummerexemplar och hvarest, jemte inrikes för
sändelser, upptagits försändelser både till och från ut
landet, men ej de, som transitbefordrats. 
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Vid jcmförelse af förhållandena år 1896 och är 1897 visar sig, att sistnämnda år tillökning egt rum i antalet: 
vanliga, portopligtiga bref (kortbref inberäknade) med 5,251,206, motsvarande 7-8 % 
brefkort » 1,076,836, » 13-8» 
korsbandsförsändelser » 1,753,834, » 15-1 » 
abonnerade tidningar och tidskrifter (nummerexemplar) » 22,386,276, » 25-3 » 
portofria försändelser (postsaker) » 222,636, » 6-8 » 
rekommenderade försändelser » 212,929, » 5-8 » 
oassnrerade paket » 127,094, » 18-3 » 
assurerade försändelser » 73,197, » 4-3 » 
postförskottsförsändelser » 40,380, » 7-1 » 
postanvisningar » 137,660, » 6'8 t 

I hela antalet försändelser visar sig en tillökning af 31,028,739, motsvarande 17-o.%. 

Såsom af förestående sammanställning synes, har 
den betydliga ökningen af antalet under år 1897 post-
befordrade försändelser till väsentlig del fallit inom 
kategorien abonnerade tidningar och tidskrifter (num
merexemplar). Stegringen i dessa försändelsers antal 
torde få tillskrifvas, förutom allmänhetens "alltjemt ökade 
läslust och abonnementens deraf betingade tillväxt, 
jemväl den mer och mer yppade benägenheten hos 
tidningarnas utgifvare att öka antalet utgifningsdagar 
för sina tryckalster, så att tidningar, som från början 
utgifvits med ett nummer i veckan, utvidgas derhän att 
de utkomma två gånger i veckan, o. s. v. Såsom 
synnerligen belysande i detta hänseende torde få om
nämnas, hurusom publikationen »Aftonbladet, vecko
upplagan», hvilken intill årsskiftet 1896—1897 ut
kommit med allenast ett nummer i veckan, derefter 
utgafs med ytterligare ett veckonummer, samt att, då 
berörda, sålunda utvidgade publikation snart nog ut
gick i en postupplaga af ej mindre än 125,000 abon
nerade exemplar, ensamt sagda veckotidnings förändring 
till halfveckotidning medförde en ökning i antalet under 
1897 postbefordrade nummerexemplar af abonnerade 
tidningar med omkring 6V2 millioner. 

Ökningen från 1896 till 1897 i antalet postför

sändelser visar sig äfven i fråga om kategorierna bref
kort, korsbandsförsändelser och oassurerade paket 
hafva varit mycket betydlig. Att sålunda brefkort 
under 1897 förekommit i rörelsen till väsentligt större 
antal än tillförene plägat vara fallet, torde i betydande 
mån sammanhänga dermed, att det, på sätt här nedan 
under afd. IV närmare omförmäles, under redogörelse
året utgifna jubileums-brefkortet från allmänhetens sida 
i synnerligen hög grad rönt efterfrågan. Att åter an
talet korsbandsförsändelser från år till annat utvisar 
betydlig ökning, är ett helt vanligt förhållande. Och 
livad slutligen beträffar den ansenliga ökningen 1897 
i antalet oassurerade paket, i hvilket hänseende redan 
poststatistiken för år 1896 utvisade ett ganska märk
bart uppsving, så är visserligen en ej obetydlig del af 
denna ökning att hänföra till den, äfven i fråga om 
förevarande gren af poströrelsen, alltjemt fortgående 
tillväxten i den internationela posttrafiken, men torde 
också till det uti ifrågavarande hänseende uppnådda 
resultatet hafva i hög grad medverkat den med juli 
månads början 1896 inträdda, ganska afsevärda ned
sättning i det inrikes portot för paket vägande mera 
än 1 kilogram. 



I förhållande till folkmängden ställer sig postutvexlingen för år 1897 inom de särskilda länen ocli hela 
riket sålunda: 

De försändelser, livilka aflemnats direkt till post
anstalterna å jernväg och till ångbåtspostexpeditionerna, 
hafva naturligtvis, såsom af ofvanstående tabell jemväl 
synes, icke kunnat fördelas på de olika länen. 

För riket i dess helhet har medeltalet på livar 
invånare af de till postbefordran aflemnade försändel
ser beräknats utgöra under år 1897 40 mot 34 under 
år 1896. 

Beloppet af de prenumerationsafgifter, som under 
år 1897 influtit för tidningar och tidskrifter, livilka 
genom svenska postverket blifvit förskrifna, inhemtas 
af tabell 7, och beloppet af de svenska postverket till-
godQkomna afgifter för befordran af tidningar och tid
skrifter, förskrifna genom samma postverk, inhemtas 
af tabell 9. 

Följande tabell innehåller motsvarande uppgifter 
rörande tidningstrafiken under de senaste femton åren: 

in 
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Antalet af do med postanstalt utvexlade lösväskor 
utgjorde: 

Tabell 7 redogör för samtliga afgângna assurerade 
försändelsers angifna värde, inbetalade postanvisnings-
ocli postförskottsmedel samt prenumerationsafgifter vid 
rikets postanstalter är 1897. 

I tabell 8 redogöres särskildt för assurerade för
sändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser 
samt inbetalade postanvisningsmedel i utvexling mellan 
Sverige ocli utlandet år 1897. 

Följande tabell redogör i jemna krontal för de 
belopp, som medelst po stanvisning ar blifvit sända 
mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater under 
åren 1885—1897. 

Af de t tabellerna 7 och 8 upptagna summor belöpa sig: 
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Följande tabell utvisar angifna värdet af afgângna 
assurerade försändelser äfvensom beloppet af inlösta 
postförskott ock inbetalade postanvisningsmedel vid ri
kets postanstalter under åren 1883—1897. 

Så kallade sjömansinvisningar hafva under åren 
1883—1897 inlösts till nedanstående, antal och belopp: 

Ar, . Antal. Belopp. 

1883 500 77,347 kronor, 
1884 377 00,801 » 
1885 355 01,344 » 
1880 300 51,450 » 
1887 315 45,157 » 

1888 278 44,789 » 
1889 232 41,900 » 
1890 228 43,923 » 
1891 215 40,017 » 
1892 190 35,290 » 

1893 139 20,743 » 
1894 148 27,238 » 
1895 137 23,892 » 
1890 152 29,000 » 
1897 130 25,937 » . 

Postanvisningar, som utfärdats för tidningsabonne-
ment, jeralikt aftalet mellan Sverige och Frankrike den 
30 juni 1880, hafva under år 1897 utgjort: 

från Sverige 732 stycken med sammanlagdt be
lopp af 15,559 francs 64 centimes; 

från Frankrike 2 stycken med sammanlagdt be
lopp af 18 kronor 80 öre. 

Svenska postverkets andel i kommissionsarfvodet 
för nämnda abonnement uppgick till 181 kronor 59 öre. 

På grund af internationela aftalet angående in-
kasseringsrurelsen hafva under sistförflutna år: 

expedierats från utlandet och inlösts i Sverige 
1,905 inkasseringsuppdrag, hvilkas sammanlagda be
lopp, efter afdrag af belöpande inkasserings- och post-
anvisningsafgifter, utgjorde 134,712 kronor 28 öre, samt 

expedierats från Sverige och inlösts i utlandet 
158 stycken, hvilkas sammanlagda belopp, efter afdrag 
af enahanda afgifter, som nyss angifvits, utgjorde 29,705 
kronor 52 öre. 

De af svenska postverket uppburna inkasserings-
afgifterna uppgingo till 191 kronor 20 öre. 

Inkasseringsuppdragen voro på de särskilda län
derna sålunda fördelade: 

Enligt postverkets årsberättelse för 1896 utgjorde 
under detta år antalet till Sverige från utlandet in
gångna inkasseringsuppdrag 3,144, för livilka samman
lagda beloppet uppgick till kronor 197,616: 32. Mot
svarande tal för år 1897 förete sålunda, livad an-



talet inkasseringsuppdrag beträffar, en minskning af 
4.6 procent, men deremot, livad angår beloppet, en 
ökning af nära 7-6 procent. Från Sverige till utlandet 
expedierades under år 1896 ett antal af 323 inlcasse
ringsuppdrag med ett sammanlagdt värdebelopp af kro
nor 23,810: 78. Sålunda företer jemväl i fråga om 
inkasseringsuppdrag, som i sistberörda riktning expe
dierats, resultatet för 1897, livad beträffar antalet, en 
minskning, nämligen med nära 31 procent, samt, livad 
beloppet vidkommer, en ökning med nära 92-o procent. 

Under år 1897 inkommo till Generalpoststyrelsens 
reklamationskontor 76,119 obeställbara försändelser, 
deraf 399 rekommenderade eller assurerade bref, 124 
postanvisningar, 1,171 postförskottsförsändelser och 310 
vanliga paket. 

Bland samtliga å reklamationskontoret under sagda 
år öppnade försändelser befunnos 1,816 innehålla före
mål af värde, deraf penningar till ett sammanlagdt 
belopp af 1,657 kronor 98 öre. Af nyssnämnda 1,816 
försändelser blefvo med ledning af upplysningar, som 
vid behandlingen å reklamationskontoret vunnos, 1,582 
stycken med sammanlagdt penningeinnehåll af 712 
kronor 33 öro omedelbart tillstälda vederbörande égare. 
Angående öfriga försändelserna med innehåll af värde, 
om hvilka försändelsers égare upplysning icke på 
nämnda sätt kunde vinnas, utfärdades kungörelse i 
vanlig ordning. 

Hos reklamationskontoret anmäldes under år 1897, 
att 2,595 särskilda försändelser icke kommit veder
börande adressater till hända. Af dessa försändelser 
tillrättaskaffades 1,740 eller 67 procent. 

Att förhållandet mellan reklamerade och till-
rättaskaffade försändelser ej ställer sig än gynsammare, 

xx Inkasseringsuppdrag. Reklamerade försändelser. 

måste i väsentlig grad tillskrifvas den omständigheten, 
att de uppgifter i afseende å tid och ordning för för
sändelsers aflemnande till postbefordran, lydelsen af 
den â försändelserna tecknade adress, m. m., hvilka af 
•reklamanterna lemnas, i många fall äro ofullständiga, 
sväfvande eller rent af oriktiga. 

Nedanstående öfversigt utvisar antalet reklamerade 
försändelser åren 1883—1897 äfvensom det antal af 
dessa försändelser, som tillrättaskaffats och tillstälts 
egarne. 
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III. Don finansiela stilllnliigcii. 

Postverkets hufvudbolc för är 1897 utvisar: 

Debet. 

Balans från år 1896: 

Uppbörd: 

Balans till år 1898: 
Skulder: 
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Utgifter: 

Balans till år 1898: 
Tillgångar: 

Kredit. 

Balans från år 1896: 



Inkorasterna år 1897 hafva således utgjort 9,704,637 
kronor 18 öre och driftkostnaderna 8,408,113 kronor 
4 öre, hvadan alltså ett öfverskott för året uppkommit af 
1,236,524 kronor 14 öre. 

I anledning af Eders Kongl. Maj:ts nådiga fram
ställning i ämnet hade Riksdagen år 1896 medgifvit, 
att till en fond för anskaffande af tomt till nytt post
hus i Stockholm finge afsättas ej mindre den behåll
ning, som för åren 1895 och 1896 kunde å postverkets 
rörelse uppstå utöfver de redan för statsregleringarna 
beräknade öfverskotten för samma år, än äfven hälften 
af blifvande öfverskottsraedel för år 1897, dock att till 
fonden icke finge afsättas större del af öfverskottet för 
sistnämnda år än det belopp, hvarmed detsamma öfver-
stege 220,000 kronor. 

Genom nådigt bref den 22 maj 1896 anbefaldes 
Generalpoststyrelsen att till Eders Kongl. Maj:t inkomma 
med utredning och förslag i fråga om lämpligaste sättet 
att anskaffa tomt till nytt posthus i Stockholm, hvar-
jemte Generalpoststyrelsen bemyndigades att under visst 
förbehåll träffa aftal om inköp af dylik tomt. 

Sedan i anledning deraf Generalpoststyrelsen af-
gjfvit underdånigt förslag i ämnet och dervid hemstält, 
att till plats för nytt posthus i Stockholm samt till den 
utvidgning af byggnaden, som i framtiden med visshet 
kunde antagas blifva erforderlig, måtte förvärfvas de 
egendomar i qvarteret Riddaren inom Klara församling, 
som bildade det område, hviket begränsades af Vasagatan, 
Mästersamuelsgatan, Bryggaregatan och Klara Norra 
Kyrkogata, har Eders Kongl. Maj:t, i enlighet med 
Riksdagens medgifvande, i nådigt bref den 19 mars 
1897 dels bemyndigat Generalpoststyrelsen att enligt 
upprättade köpekontrakt för postverkets räkning afsluta 
köp om tomterna n:ris 1, 2, 3, 8 och 10 i det nämnda 
qvarteret Riddaren äfvensom att för postverkets räkning 
uthyra nyssberörda tomter n:ris 2 och 8, intill dess de 
behöfde användas till utvidgning af det nya posthuset, 
dels förordnat, att tomten n:o 9 i berörda qvarter iinge 
för uppförande af nytt posthus förvärfvas af postverket 
i den ordning, nådiga förordningen den 14 april 1866 
angående jords eller lägenhets afstående för allmänt bc-
hof bestämde, att tillträdas senast den 1 april 1898. 

På grund deraf hafva ifrågavarande fastigheter 
under år 1897 åt postverket förvärfvats, tomterna n:ris 
1, 2, 3, 8 och 10 för ett sammanlagdt pris af 1,224,000 
kronor och tomten n:o 9, efter expropriation, för 267,796 
kronor 97 öre, hvartill kommit en del utgifter, såsom 
ersättning till expropriationsnämnd m. m. 
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Behållningarna å postverkets rörelse, utöfver de 
för statsregleringen beräknade öfverskott, uppgingo för 
åren 1895 och 1896 tillhopa till 1,311,865 kronor 42 
öre. Af detta belopp blefvo — på sätt i årsberättelsen 
för 1896 meddelats — 37,200 kronor använda direkt 
för ofvannämnda tomtköp. Återstoden, som, jemlikt 
nådigt bref den 19 juni 1896, stälts under Kongl. 
Statskontorets vård och förvaltning, hade med tillagda 
räntor den 20 november 1897 stigit till 1,312,378 
kronor 43 öre. 

För inköpet af förenämnda fastigheter och för en 
del smärre, i sammanhang dermed stående utgifter liar 
Gcneralpostslyrelsen dels användt från fonden utbe
komna 1,312,000 kronor äfvensom de i årsberättelsen 
för 1896 särskildt omförmälda 37,200 kronor, dels ock 
disponerat, förskottsvis, af postmedlen under år 1897 
140,360 kronor 27 öre och under innevarande år in
till den 14 sistlidne maj — den dag då nedannämnda 
levereringar till Statskontoret egt rum — ytterligare 
2,832 kronor 36 öre. 

Summan af sistberörda två förskjutna belopp, 
143,192 kronor 63 öre, har afdragits från den andel 
af överskottsmedlen för år 1897, 618,262 kronor 7 
öre, som eljest skolat till förenämnda fond afsättas. 
På grund deraf har af överskottsmedlen för 1897 
till fonden i fråga utanordnats allenast ett belopp af 
475,069 kronor 44 öre, hvilket belopp, i enlighet med 
bestämmelserna i nådiga brefvet den . 19 juni 1896, 
till Statskontoret levererats. 

Den andra halfparten af postverkets öfverskotts-
medel för år 1897, eller 618,262 kronor 7 öre, har, 
på grund af den i § 23 af nådiga Instruktionen för 
Generalpoststyrelscn intagna bestämmelse, om leverans 
till Statskontoret af postverkets öfverskottsmedel, jemväl 
utanordnats till Statskontoret, för att af Statsverket 
disponeras. 

Postverkets inkomster, driftkostnader och öfverskott m. m. 



Nedanstående tabell utvisar postverkets inkomster, 
driftkostnader och öfverskott under de senaste femton 
åren : 

På grund af erhållet bemyndigande genom Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga bref den 12 juli 1897 hade Ge
neralpoststyrelsen under den 6 november sagda år ej 
mindre inbjudit fem svenska arkitekter till pristäflan 
rörande hufvudritningar till den beslutade nya post
husbyggnaden i Stockholm än äfven utsett en i enlig
het med Eders Kongl. Maj:ts nådiga föreskrift sam
mansatt nämnd för granskning och bedömande af täf-
lingsritningarna i fråga. En redogörelse för resultatet 
af omförmälda pristäflan samt angående ifrågavarande 
byggnadsföretags vidare utveckling torde emellertid ej 
falla inom ramen för denna berättelse, utan för den, 
som Styrelsen i sinom tid har att afgifva rörande post
verkets förvaltning innevarande år. 

livad beträffar den om- och tillbyggnad af post
huset i Göteborg, hvarom förmälts i årsberättelserna 
för 1895 och 1896, har arbetet dermed pågått äfven 
under 1897. 

De uti berättelsen för år 1896 jemväl omförmälda 
förändrings- och reparationsarbeten inom postverkets 
egendom i Haparanda hafva under 1897 bragts till 
fullbordan. 

IV. Postlagstiftning m. m. 

Under år 1897 har, på Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga hemställan, Riksdagen medgifvit den förökning 
af postverkets ordinarie tjenstepersonal, att å verkets 
aflöningsstat för 1898 upptagits 75 nya postexpeditörs-
tjenster och 150 nya vaktbetjentbefattningar. 

I fråga om enskilda postförande fartygs rättighet 
att föra annan flagga än den vanliga handelsflaggan 
hafva, jemlikt nådigt bref till Generalpoststyrelsen den 
5 februari 1897, ändrade bestämmelser från och med 
den 15 derpå följde april trädt i tillämpning. 

Tillika hafva genom nådigt bref den 16 september 
1897 meddelats bestämmelser i fråga om flagga å 
postverkets fartyg och byggnader. 

Tillverkning af frankokuvert å tio öres valör, 
hvilket slag af frankotecken allmänheten endast föga 
tagit i användning, har under redogörelseåret upphört. 

Deremot hafva i rörelsen utsläppts enkla, vanliga 
brefkort å fem öres valör med i visst hänseende 
ändradt utseende, hvarjemte anstalt fogats om tillhanda
hållande af jemväl dubbla dylika brefkort (brefkort 
med betaldt svar) med motsvarande utseende. 

Till minne af Hans Maj:t Konungens tjugufemårs-
jubileum såsom Konung har, i sammanhang med jubi
leumshögtidligheterna under 1897 års höst, särskildt 
utgifvits ett för inrikes korrespondens afsedt brefkort 
å fem öres valör, tryckt å bättre papper och med 
prydligare, för ändamålet lämpad utstyrsel. 

I fråga om postkontors skyldighet att förmedla 
postanvisnings-, postförskotts- och inkasseringsrörelse vid 
poststationer af första och andra klass hafva, för till-
lämpning från och med 1898 års början, af General
poststyrelsen under den 10 december 1897 utfärdats 
förändrade, af förhållandena och särskildt ur kontroll
synpunkt påkallade föreskrifter. 

Genom nådigt bref den 19 mars 1897 har i 
fråga om afgifterna för befordran af tidningar och tid
skrifter mellan Norge och Finland i sluten transit öfver 
Sverige medgifvits enahanda nedsättning som, enligt 
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gällande bestämmelser om postförbindelsen mellan 
Sverige ocli Norge, förut beviljats för tidningar och 
tidskrifter, som, utan att vara förskrifna genom sven
ska postverket, försändas mellan, å ena sidan, Norge 
och, å andra sidan, Tyskland eller der bortom belägna 
länder i sluten transit öfver Sverige. 

Enligt under redogörelseåret ingångna meddelanden 
hafva verldspostkonventionens bestämmelser tagits i 
tillämpning i afseende å britiska protektoratet Sarawak 
för tiden från och med juli månads början 1897 samt 
af Oranjefristaten för tiden från och med början af 
innevarande år. 

Förutom den utvexling af vanliga postanvisningar, 
som förut anordnats mellan Sverige samt vissa orter i 
Turkiet genom förmedling af postanstalter, som tyska, 
franska eller britiska postförvaltningarna inrättat der-
städes, har under år 1897 jemväl anordnats dylik ut
vexling mellan Sverige samt åtskilliga turkiska orter 
genom förmedling af postanstalter, inrättade derstädes 
af österrikiska postförvaltningen. Vidare har utvexling 
af vanliga postanvisningar anordnats mellan Sverige 
och tyska postanstalten i Apia (Samoaöarmt). 

Den s. k. kommissionsafgift, som tillkommer stor-
britanniska postverket för förmedling af postanvisningar 
mellan Sverige, å ena, samt åtskilliga britiska kolonier 
och besittningar äfvensom vissa andra främmande län
der och orter, å andra sidan, har under år 1897 
blifvit nedsatt. 

Under sistnämnda år liar i Washington från och 
med den 5 maj till och med den 15 juni hållits inter-
nationel postkongress, vid hvilken Sverige, på grund af 
nådigt förordnande, representerades af undertecknad 
t. f. Generalpostdirektör. I kongressen deltogo repre
sentanter för icke blott alla Verldspostföreningen till
hörande länder, med undantag endast af republiken 
San Domingo, utan äfven två länder utom Föreningen, 
nämligen China och Korea, hvilkas ombud tillkänna-
gåfvo dessa båda länders förestående anslutning till 
Verldspostföreningen. 

Den vigtigaste fråga, som förekom till kongressens 
behandling, gälde nedsättning i den uti verldspost-
konventionen omförmälda godtgörelsen för transitbefor-
dran af brefpostförsändelser och förändring i sättet för 
beräknande af nämnda godtgörelse. De beslut, som 

kongressen, efter det att mycket meningsutbyte egt 
rum, fattade i denna fråga, gå, beträffande godtgörel-
sens belopp, hufvudsakligen ut derpå, att: 

l:o) hvad angår landtransitbefordran, de nuvarande 
afgifterna, 2 francs per kilogram af bref och brefkort 
samt 25 centimes per kilogram af andra försändelser, 
skola nedsättas med 5 procent under åren 1899 ocli 
1900, med 10 procent under de två följande åren och 
med 15 procent efter fyra år; hvarjemte de länder, 
hvilkas inkomster och utgifter i afseende å landtran-
siten sammanlagda icke utgöra mer än 5,000 francs 
årligen och hvilkas utgifter för denna transit öfverstiga 
inkomsterna, skola vara alldeles befriade från ifråga
varande afgifter; samt 

2:o) vidkommande sjötransitbefordran, den uti art. 
4, § 3, i verldspostkonvcntionen omförmälda afgift af 
15 francs per kilogram af bref och brefkort nedsättes 
till 14 francs under åren 1899 och 1900, 12 francs 
under de två följande åren och 10 francs efter fyra 
år; hvarförutom närmare bestämdes de fall, då sjö-
transitafgiften fortfarande skall utgå efter endast 5 
francs per kilogram af bref och brefkort samt 50 cen
times per kilogram af andra försändelser. 

Till grund för den generalafräkning, som enligt 
verldspostkonvention upprättas öfver transitafgifter för 
brefpostförsändelser, skall för hela den tidrymd, under 
hvilken den i Washington undertecknade hufvudkonvcn-
tionen och dertill hörande expeditionsreglcmente komma 
att tillämpas, läggas den statistik, som enligt -nu gäl
lande föreskrifter egt rum i maj månad 1896. En 
särskild statistik skall emellertid kunna åvägabringas, 
icke blott om ett land med mera betydande postför
bindelser skulle inträda i Verldspostföreningen, utan 
äfven, på begäran af intresserade postförvaltningar, i 
det fall att i brefposttrafiken mellan vederbörande län
der inträder en betydligare ändring, som fortvarar 
under en tid af minst G månader. 

I öfrigt verkstäldes vid kongressen en ganska om
fattande revision af alla de inom Verldspostföreningen 
gällande konventioner och aftal jemte cxpeditionsregle-
menten. Då emellertid vid postkongressen beslutade 
förändringar och tillägg i gällande bestämmelser rö
rande postutvexlingen icke skola träda i kraft förr än 
den 1 januari 1899, har någon utförligare redogörelse 
för kongressens beslut ej ansetts böra inflyta i före
liggande årsberättelse. 

livad angår de af ofvanbcrörda konventioner och 
aftal, som af Sveriges ombud biträddes och undcrtcek-
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nades, nämligen hufvudkonventionen angående Verlds-
postföreningen (den s. k. verldspostkonventionen), af-
talet angående utvexling af bref och askar med an-
gifvet värde, aftalet angående postanvisningsrörelsen, 
konventionen angående utvexling af postpaket, aftalet 
angående abonnement, genom postverkens förmedling, 
å tidningar och andra periodiska skrifter samt aftalet 
angående inkasseringsrörelsen, har, vid underdånig före
dragning den 19 november 1897, Eders Kongl. Maj:t 
funnit nämnda konventioner och aftal böra för Sveriges 
del antagas samt låtit till Kongl. Utrikesdepartementet 
öfverlemna ärendet i fråga för fortsatt "behandling. 

Med stöd af det i årsberättelsen för 1896 om-
förmälda nådiga bref af den 18 september samma år, 
hafva, med biträde af tillkallade tjenstemän vid post
verkets distrikts- och lokalförvaltningar, under år 1897 
hos Generalpoststyrelsen pågått arbeten för åstadkom
mande af reglementen för postkontoren och postkupé-
expeditionerna angående brefpostförsändelsers behand
ling m. m. 

Under 1897 har ånyo anordnats en elevkurs för 
dem, som önskade blifva antagna till e. o. postexpedi-
törer. Kursen, till hvilken hufvudsakligen manliga och 
blott ett mindre antal qvinliga aspiranter hade tillträde, 
omfattade ett antal af 113 elever samt fortgick från 
början af oktober 1897 till april 1898. 

Af anslaget, å postverkets aflöningsstat för år 1897, 
till gratifikationer m. m. åt tjenstemän och betjente har 
Generalpoststyrelsen tilldelatdet resestipendium, hvaröfver 
Styrelsen eger förfoga, åt en posttjensteman för studie
resa till Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna, 
i ändamål att inhemta kännedom angående vissa post
förhållanden i dessa länder, särskildt i fråga om post-
tjenstemäns och postvaktbetjentes aflöningsförhållanden, 
deras rätt till semester, söndagsledighet och pension 
m. m. äfvensom beträffande de åtgärder i öfrigt, hvilka 
kunde vara af de främmande postförvaltningarna vid
tagna till underlydande personals bästa. 

V. Styrelsen m. m. 

Generalpoststyrelsen utgjordes jemväl under år 
1897 af generalpostdirektören, såsom chef för post
verket, samt — med inberäknande af föredraganden 
för postsparbanksärenden — af sex ledamöter, i det 
att, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 27 
november 1896, under hela år 1897, i likhet med 
hvad fallet var under år 1896, en särskild adjungerad 
ledamot varit hos Styrelsen anstäld. Derjemte har, på 
grund af Eders Kongl. Maj:ts medgifvande i nådigt 
bref den 22 oktober 1897, under derpå följde no
vember och december månader ytterligare en adjungerad 
ledamot biträdt vid handläggningen af de till Styrelsens 
kameralbyrå hörande ärenden. 

livad beträffar sammansättningen af den General
poststyrelsen biträdande ordinarie tjenstemannapersona-
len har för redogörelseårct någon annan förändring ej 
egt rum än den, som föranledfs deraf att ft postverkets 
utgiftsstater för år 1897 blifvit uppförd aflöning till 
ytterligare en revisor å Styrelsens revisionsbyrå. Ifråga
varande tjenstemannapersonal har följaktligen under 
redogörelseåret utgjorts af: 

2 sekreterare, 
1 kamrerare och sekreterare, 
1 kassör, 
1 intendent vid postverkets frimärkesförråd, 
1 intendent vid postverkets persedelförråd, 
1 registrator, 
1 notarie och ombudsman, 
5 notarier, 
5 aktuarier, 
3 revisorer och bokhållare och 
6 revisorer; 
hvarjemte å öfvergångsstat qvarstodo: 
2 kammarskrifvare. 
Dessutom voro vid 1897 års utgång hos General

poststyrelsen med fasta arfvoden anstälda: 
1 biträde rörande postångfartyg och 
49 amanuenser. 
Hos Styrelsen och vederbörande afdelningar hafva 

under år 1897 tjenstgjort: 
7 ordinarie vaktmästare och 
6 extra vaktbetjente med fasta arfvoden. 
Antalet af de under hvarje af åren 1883—1897 

till Gcneralpoststyrelsen inkomna och afgjorda mål 
— oberäknadt de från vederbörande postanstalter å 
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bestämda tider insända redogörelser af olika slag, 
samt en mängd reqvisitioner med mera dylikt — 
framgår af följande tabell: 

Beträffande den under Generalpoststyrelsens för
valtning stälda särskilda kassa, afsedd att bereda un
derstöd åt enhor och barn efter personer, som varit 
i postverket anstälda, tillåter sig Styrelsen lemna nedan
stående summariska öfversigt för år 1897: 

Behållning från år 1896 kr. 41,618: 48 
Influtna botes- och vitcsmedel » 765: — 
Käntemedel » 1,623: 94 

Summa kr. 44,007: 42. 

Utanordnade understöd i 70 olika poster kr. 1,275: — 
Utbetald ränta vid obligationsköp » 15: 22 

Återstod, behållning till år 1898 kr. 42,717: 20, 
hvaraf Allmänna Hypoteksbankens obligationer till nö-
minelt belopp af 41,400 kronor, bokförda till inköps
pris 41,291 kronor 83 öre. 

För den genom enskilda bidrag bildade General-
postdirektör Wilhelm Boos' understödsfond för medel
lösa enkor och barn efter aflidne posttjenstemän, från 
hvilken fond understöd jemväl utdelas af Generalpost-

*) Uti årsberättelserna för 1895 och 1890 hade uppgifterna i föreva-
rando hänsoonden för 1895 blifvit delvis oriktigt angifna. Rättclso är nu i 
ofvanstående tabell vidtagen. 

styrelsen, torde här få för år 1897 lemnas följande 
öfversigt: 

Behållning från år 1896 kr. 4,549: 53 
Gåfvomedel under år 1897 » 29: 43 

Räntemedel » 164: 07 

Summa kr. 4,743: 03. 

Utdelade understöd under år 1897 i 
12 olika poster » 155: — 

Återstod, behållning till år 18JHT. . . .Z l«r4£88r i )3^ 
hvaraf Svenska Statens och Allmänna Hypoteksbankens 
obligationer till nominelt belopp af 4,500 kronor, bok
förda till inköpspris 4,402 kronor 94 öre. 

Af den vid denna berättelse fogade tabell 11, uti 
hvilken lemnas redogörelse för de enskilda föreningar 
och kassor för sjuk- och begrafningshjelp m. m., 
som äro i verksamhet inom postpersonalen, framgår, 
att antalet dylika föreningar och kassor under år 1897 
var 16, med tillsammans 1,826 medlemmar vid årets 
slut. Under 1896 hade 15 dylika föreningar varit i 
verksamhet. Den i nu föreliggande redogörelse till
komna »Norrköpings-Kretsens af Sveriges Postvaktbe-
tjenteförening Begrafnings-Fond» hade visserligen stif
tats redan i november 1896, men först med 1897 års 
början trädt i verksamhet. Under 1897 hade utbe
talats sjukhjelp till 206 medlemmar af ifrågavarande 
föreningar och kassor med 10,332 kronor 8 öre, be
grafningshjelp för 8 medlemmar med 1,339 kronor 
samt utbetalats lifförsäkring för eller lemnats annat 
understöd till 14 medlemmar med 1,670 kronor. Till-
hopalagda kassabehållningen för samtliga dessa förenin
gar och kassor utgjorde vid 1897 års utgång 139,286 
kronor 17 öre, eller 6,435 kronor 72 öre mera än 
vid nästföregående års slut. 

VI. Internationel poststatistik för är 1890. 

I öfverensstämmelse med cxpeditionsreglementet 
för tillämpning af verldspostkonventionen åligger det 
postförvaltningarna i de till Verldspostföreningen hörande 
länder att årligen tillställa föreningens Internationela 
Byrå i Bern en, så vidt möjligt, fullständig samling 
statistiska uppgifter i form af tabeller, llufvudsakligen 
med ledning af från den förenämnda byrån sålunda 
erhållna uppgifter har tabellbilagan 12 utarbetats; och 
upptagas i densamma, bland annat, antalet postanstalter, 
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brefpostförsändelser ocli tidningar äfvensom postverkens 
inkomster och utgifter inom Verldspostföreningen till
hörande europeiska länder. 

De uti tabellen 12 intagna uppgifter afse, efter 
vanligheten, icke enahanda redogörelseår, som berät
telsen i öfrigt — fullständigt statistiskt materiel i före
varande hänseenden för är 1897 föreligger ännu ej 
— utan i allmänhet kalenderåret 1896, men för några 
länder icke heller detta senare är, utan ännu tidigare 
kalenderår, för vissa andra länder åter räkenskapsår, 
börjande den 1 juli 1895 eller den 1 april 1896. 

Uti kol. 7 af tabell 13 ingår för Sverige, likasom 
för öfriga länder, hela personalen, således jemväl de | postverk, uppburna och utbetalade godtgörelserna 

hos de olika postverkens styrelser använda personer. 
Uti kol. 9 upptagas jemväl antalet paket för tidningar 
och tidskrifter, som abonnerats direkt hos utgifvarne. 
Kolumnerna 14 och 15 visa, hvad Sverige angår, 
högre slutsummor i francmynt än som motsvara de 
uti den underdåniga berättelsen för år 1896 i kron-
mynt upptagna, beroende detta derpå att i summan af 
inkomster och utgifter uti tabell 12 upptages hela be
loppet af hvad svenska postverket uppburit af och ut
betalat till främmande postverk, under det att uti den 
underdåniga berättelsen (afd. III) endast upptages skil-
naden mellan de, enligt afräkningarna med främmande 
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Tab. 1. Postföringen å landsväg under år 1897. 



3 

Tab. 2. Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1897. 



4 Tab. 2. (Forts.) Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1897. 

Anmärkningar till tabell 2. 

Siffrorna inom parentes angifva numren å do fullständiga kupécxpciUtionerna. 
I ilo full, att jernvägslinio dolvis sammanfaller med annan cllor andra i denna 

taboll upptagna linior, liar den gemensamma väglängdon upptagits i kol. 2 allenast 
under en af do sålunda dolvis sammanfallande linicrna. 

') Postföringon, som till den 1 juni utgjordes â sträckan Hörby—(Karnalund) 
Kristianstad, utsträcktes nämnda dag till hela linion Eslöf—Hörby—(Karnalund) 
Kristianstad. 

2) Postföringon tog sin början den 8 december. 
3) » » II » » 20 docombcr. 

4) Postföringon tog sin början den 1 novetnbor. 
5) Postföringon, som till den 1 decombor ogdo rum mellan Pogolsta och Ödcs-

bög, utsträcktes nämnda dag till hola linion Linköping—Fogolsta—Odeshög. 
6) Postföringon tog sin början don 28 november. 
7) » » » u » 1 septenibor. 
8) Postföringon, som till den IG december ogdo rum mellan Åstorp och 

Markaryd, utstriicktos nämnda dag till Strömsnäs' bruk. 
°) Tostforingon tog sin början den 1 oktober. 
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Tab. 3. Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1897. 



6 Tab. 3. (Forts.) Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1897. 
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8 Tab. 3. (Forts.) Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1897. 

Anmärkningar till tabell 3. 

Följando postanstaltor anlöptes af postförando ångfartyg: Arboga, 
Arholma, Arvika, Asbysund, Askorsund, Baskarp, Bongtsfors, Berg, Bergqvara, 
Bergshamra, Hjörkfors, Bliclö, Blåvik, Bo, Borensberg, Borgholm, Brokind, 
Brottby, Burgsvik, Byske, Cimbrisharan, Dalarö, Djurhamn, Djursholm, 
Dragamark, Drottningholm, Edsolo, Ekorö, Ekolsund, Elfängon, Engelsboi'g, 
Engsösund, Enköping, Figeholm, Fiskobäekskil, Fittja, Fjellbacka, Eogelbro, 
Foravik, Fryksta, Frånö, Furusund, Fårösund, Färjestaden, Gamla Lödöso, 
Gamleby, Geflo, Grafvarno, Grangärde, Grobbostad, Gronna, Grislohamn, 
Grundsund, Gryt, Gullholmon, Gustafsborg, Gnstafsfors, Gäddodo, Göteborg, 
Hackas, Hafstonssund, Hallon, Halmstad, Hamburgsund, Hamneda, Haparanda, 
Ilarg, Hargshamn, Holgum, Hollekis, Holloviksstrand, Holjobol, Helsingborg, 
Honan, Hornösand, Hjorpon, Hjo, Hofvorberg, Holmsund, Horn, Hudiksvall, 
Ilunnobostrand, Husuin, Hycklingo, Hållsvikon, Hästholmen, Iggesund, Inimeln, 
Ingarö, Insjön, Jonsborg, Jönköping, Kalfsund, Kall, Kalmar, Kappolshanm, 
Karlberg, Karlsborg, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kila, Klintohamn, 
Klädosholmon, Kragenäs, Kramfors, Kristinehamn, Kungelf, Kungsbacka, 
Kimgsör, Kyrkesund, Kågo, Rårehogon, Kårgärde, Käringö, Köping, Lands
krona, Leksand, Lennartsfors, Lidingö, Lidköping, Lilla Edct, Linköping, 
Ljungby, Ljungskile, Ljusne, Ljusterö, Ludvika, Luleå, Lycke, Lyckoby, 
Lysokil, Lyavik, Långedrag, Maloxander, Malmö, Mariofred, Mariestad, Mar
strand, Modovi, Mom, Mollösund, Mora, Motala, Multrå, Muskö, Möja, Mön-
storås, Mörbylånga, Noderkalix, Njurunda, Nordorö, Nordmaling, Norra Vi, 
Norrköping, Norrtoljo, Norsholm, Nyköping, Nyland, Nytoboda, Näfvoqvarn, 
Näldon, Nämdö, Nösund, Offcrdal, Olofsholm, Oroust, Orsa, Oscarshamn, 
Ovikon, Oxolösund, Pataholm, Piteå, 1'rostmon, Påskallavik, Qvarsebo, 
Qvicksund, Qvistrum, Kamselo, Eatan, Eiddorsvik, Eimforsa, Ronohamn, 
Ronnoby, Rottnoros, Rydbo, Rådmansö, Rådom, Råneå, Rättvik, Saltsjö
baden, Sandarno, Sandhamn, Sankt lbb, Sannäs, Seffle, Seskarö, Sigtuna, 

Sillorud, Singö, Sjötorp, Skellefteå, Skogstorp, Skokloster, Skutskär, Skönvik, 
Slito, Slussen, Smedjobacken, Smögon, Sollefteå, Sollorö, Sömmen, Sprängs-
viken, Stafro, Stallarholmon, Stogeborg, Stonungsund, Stillingsön, Stocka, 
Stockovik, Stockholm, Stora Rör, Stora Sundby, Strengnäs, Ström, Strömstad, 

.Styrsö, Stömno, Stöpafors, Sundbyberg, Sundsby, Sundssandvik, Sundsvall, 
Sunnansjö, Sunno, Svartsjö, Svartvik, Svenstavik, Sämstad, Särö, Söderbärko, 
Södorhamn, Söderköping, Södortcljo, Södra Möckleby, Söljo, Sölvesborg, 
Taxingo-Näsby, Torsby, Torshälla, Torrskog, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, 
Tynderö, Töcksfors, Töro, Töreboda, Uddevalla, Ullångor, Ulricehamn, Umoå, 
Undrom, Upsala, Ursviken, Utö, Yadstena, Valdomarsvik, Varborg, Varekil, 
Vattjoin, Vaxholm, Venersborg, Verkobäck, Vermdö, Vestanfors, Vestervik, 
Vosterås, Vostra Emtervik, Vifstavarf, Visby, Visingsö, Våmhus, Väddö, 
Viitö, Ystad, Ahus, Akorsborg, Åkerström, Åmål, Ärjong, Orobro, Grogrund, 
Örnsköldsvik, Örsundsbro, -Ösmo-Nynäs, Östanå, Östersund, Östhammar, 
Östra Emtervik. 

Siffrorna inom parentes angifva numren å ångbåtspostexpeditionerna. 

För vinnande af enhet med uppgifterna angående postföring å landsväg 
och jernväg har äfven i denna tabell vägens längd uttryckts i nymil mellan 
de platser, som af de postförande fartygen anlöpts. 

För linie, som sammanfaller med annan i denna tabell upptagen Unie, 
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 eller andra, den gemensamma våglängden upptagits i kol. 2 allenast 
under en af de sålunda delvis sammanfallande linierna. 
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Tab. 4. Postkontor med underlydande poststationer samt antal expedierade lösväskor, 
vid slutet af år 1897. 

Anm. Mod töcknet f utmärkas do orter, å livilka lokalbrofbäring var anordnad. 
Mod töcknet * utmärkas do poststationer, som höllos öppna endast under sommarmilnadcrna. 



10 Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1897. 
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Tab. 5. Antal post-
Anm. A första radon för hvar särskild postanstalt angifvas donnas e g n a 
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försändelser år 1897. 
försändelser; å don andra deromot samtliga 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. 6. Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adress-
länderna, år 1897. 

Anm. Angående utveslingcn af inkasseringsuppdrag, se texten. 
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Tab. 6. (Forts.) Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adressländerna, år 1897. 
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Tab. 7. Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, inbetalade postanvisnings- och 
postförskottsmedel samt prenumerationsafgifter vid rikets postanstalter år 1897. 
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Tab. 8. Assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser samt in-
betalade postanvisningsmedel i utvexling mellan Sverige och utlandet år 1897. 

Anm. Första radon for hvarjo land upptager boloppon for ifrägavarando försändolsor frän Svorigo till samma land; don andra dororaot boloppon för försändolsor 
till Svorigo frän samma land. 
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Tab. 9. Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1897. 
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Tab. 10. Frankoteckensuppbörden under år 1897 fördelad på postkontoren samt postkontoren under-
lydande poststationer, landtbrefbärare och ångbåtspostexpeditioner. 
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Tab. 11. Föreningar och kassor för sjuk- och begraf-
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ningshjelp m. m. inom postpersonalen år 1897. 
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begrafningshjelp m. m. inom postpersonalen år 1897. 59 



Tab. 12. De europeiska ländernas areal, folkmängd, antal postanstalter m. m. år 1896. 

60 
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