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TILL KONUNGEN. 

Generalpoststyrelsen får, i enlighet med föreskrift uti § 
29 af den fur Styrelsen utfärdade nådiga instruktion af 
den 4 juni 1886, härmed i underdånighet afgifva berät

telsc om postverkets förvaltning under år 1899. Denna 
berättelse är, efter vanligheten, affattad i fem särskilda 
afdelningar under följande rubriker: »Postföringen och 

I 



II Nya eller förändrade postgångar. Postbefordringen å landsväg, å jernväg och med sjölägenhet. 

postanstalterna», »Postntvexlingen», »Den finansiela ställ
ningen», »Postlagstiftning m. m.» samt »Styrelsen ni. m.». 
Till berättelsen sluta sig tabellbilagorna n:ris 1—11. 

Den statistiska redogörelsen angående förhållan

det år 1898 mellan postntvexlingen i Sverige och i 
öfriga europeiska länder lemnas uti en tilläggsafdel-
ning (VI) till 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 1899 egde rum, 2,905-9 
nymil. 

Under året blefvo igångsatta: 

Deremot indrogos under året, hufvudsakligast i 
följd af anordnande af postbefordran å jernväg: 

Åkande post utbyttes mot gång- eller roddpost 
eller landtbrefbäring på en våglängd af 6-6 nymil, 
gång- eller roddpost mot åkande post eller landtbref
bäring på en våglängd af 14-3 nymil samt landtbref
bäring mot åkande post eller gång- eller roddpost på 
en våglängd af 5-8 nymil. 

Post befordrades på en landsvägslängd af: 
128-3 nymil minst en tur dagligen fram och åter, 
220-4 nymil 6 turer fram och åter (resp. 12 enkla 

turer) i veckan, 
58-4 nymil 5 turer fram och åter (resp. 10 enkla 

turer) i veckan, 
325-9 nymil 4 turer fram och åter (resp. 8 enkla 

turer) i veckan, 
797-7 nymil 3 turer fram och åter (resp. 6 enkla 

turer) i veckan, 
916'8 nymil 2 turer fram och åter (resp. 4 enkla 

turer) i veckan, 
368-4 nymil 1 tur fram och åter (resp. 2 enkla 

turer) i veckan, 
90-0 nymil förre antal turer. 

Å landsvägslinier med en sammanlagd våglängd 
af 170-7 nymil utsträcktes postföringen till ett större 
antal turer i veckan, hvaremot turernas antal minskades 
å en våglängd af 4-3 nymil. 

Antalet postförda nymil utgjorde: 

tillsammans å landsvägslinier 822,396-3 nymil, 
utvisande, vid jemförelse med förhållandet under näst
föregående redogörelseår, en ökning af 49,247-6 post
förda nymil. 

I postbefordringen å jernväg inträdde den för
ändring, att dylik postbefordran anordnades å stats
banedelen Gellivare—Koskullskulle äfvensom å de en
skilda bolag tillhörande nyöppnade jernvägslinierna Boll
näs'—Voxna, Elfsered—Holtsljunga, Gullberna—Torsås, 
Kolbäck—Hamnas, Kosta—Målerås, Lyckas' gård— 
Bunn, Markaryd—Veinge, Strömsnäs' bruk—Vernamo, 
Torsås—Kalmar och Vestkinde—Tingstäde med en sam
manlagd våglängd af 33'4 nymil. 

Af tabell 3 framgår, att längden af de jernvägs-
linier, å livilka post under år 1899 befordrades, upp
gick till 1,057-7 nymil, samt att antalet postförda nymil 
samma år utgjorde: 

tillsammans å jernvägslinier 2,058,865 nymil, 
utvisande en ökning för året i antalet å jernväg post
förda nymil af 107,172. 

Postbefordringen sjöledes har under år 1899 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 



Postbefordringen med sjölägenhet. III 

Särskilda anordningar liafva varit vidtagna dels i fråga 
om postföringen sjöledcs under vintertiden och dels 
beträffande sjöpostföringen under den egentliga segla-
tionstiden mellan Sverige och utlandet. 

livad 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 hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med hvad under år 1898 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 15 november till årets slut, dels mellan 
Vestervik och Visby med tre veckoturer från årets 
början till och med den 13 april samt från och med 
den 16 december till årets slut, dels ock, med två 
turer i veckan, mellan Norrköping och Visby under 
tiden 15 november—15 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 en 
tur i veckan, från årets böljan till och med den 13 maj 
samt från och med den 19 november till årets slut, 
dels ' å linien Stockholm —Mariehamn—Åbo, likaledes 
med en tur i veckan, under enahanda tidsperioder, dock 
att postföringen å sistnämnda linie på hösten tagit sin 
början redan den 15 november. 

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: 

å linien Stockholm—Mariehamn—Åbo med 2 turer 
i veckan; 

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

å linien Stockholm—Åbo—Hangö—Helsingfors 
med 3 turer i veckan, vid hvilken postföring jemväl 
Mariehamn anlöpts en å två gånger i veckan; 

å linien Stockholm—Kaumo—Björneborg—Vasa— 
Kristinestad med 1 tur i veckan; samt 

å linien Sundsvall—Hernösand—Vasa likaledes 

med 1 tur i veckan. 
För öfrigt underhölls under året direkt sjöpost-

förbindelse med utlandet — oafsedt den postförsänd-
ning förmedelst begagnande af endast breflåda, som å 
vissa, i tabellbilagan 8 angifna linier var anordnad — 
hufvudsakligen å nedannämnda linier, nämligen: 

å linien Trelleborg—Sassnitz med 1 tur dagligen 
i hvardera riktningen under tiden 1 januari—30 april, 
men med 2 turer dagligen under den återstående delen 
af året; 

å linien Malmö—Köpenhamn under hela året med 
4 ä 5 turer dagligen; 

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

å linien Helsingborg—Helsingör under hela året 
med 5 ä 6 turer dagligen; 

å linien Landskrona—Köpenhamn under hela året 
med 1 ä, 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—Grimsby under hela året med, 
i allmänhet, 1 tur i veckan; 

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

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

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

Enligt livad af tabellbilagan 3 framgår, var under 
året postföring med ångbåt anordnad å en sammanlagd 
våglängd af 1,855'Z nymil. 

Denna postföring verkstäldes 
dels på det sätt att postexpedition fanns inrättad 

å de 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: 

tillsammans å ångbåtslinier 676,850 nymil, 

utvisande en ökning för året i antalet med sjölägenhet 
postförda nymil af 11,850. 



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

Antalet postanstalter, som år 1899 anlöptcs af 
postförando ångfartyg, var 293. Antalet postförandc 
ångfartyg utgjorde 300, af hvilka ett, »Öland», tillhörde 
postverket. 

Antalet postförda nymil beräknas hafva utgjort: 

Vid jemförelse med förhållandet under år 1898, 
utvisar hela antalet postförda nymil under år 1899, 
3?558,1H, en ökning af 168,269. 

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

Under år 1899 liar den för befordran af vanliga 
åkande poster utbetalade legan å olika linier vexlat 
mellan 16 öre och 2 kronor 11'A öre per häst och 
nymil. 

I medeltal för hela riket har legan utgjort: 

Medellegan har under de senast förflutna femton 
åren utgjort: 



Medellega. De fasta postanstalternas antal m. m. v 

Tages medeltalet, för hvarje särskildt slag af post-
föring, af cle i förestående tablå meddelade belopp, 
erhållcs för feintonårspcrioden i dess helhet såsom 
approximativ medellega : 

livad angår de fullständiga fasta postanstalterna, 
har, på grund af Eders Kongl. Maj:ts bemyndigande 
enligt nådigt bref till Generalpoststyrelsen den 11 no
vember 1898, ett nytt postkontor den 1 april 1899 
inrättats i vistorp, samtidigt livarmed dervarande post
station indragits. Antalet postkontor utgjorde vid 1899 
års slut 188 eller 1 mera än vid utgången af år 1898. 

På grund af Eders Kongl. Maj:ts medgifvande i 
nådigt bref den 23 mars 1899 har, för tiden från 
och med juli månads början samma år, benämningen 
å postkontoret Staby ändrats till Högsby. 

Af postkontoren voro under 1899 5, nämligen de 
i Backe, Dalarö, Leksand, Lindesberg och Ljusne, tillika 
telegrafanstalter. 

I hufvudstadcn funnos två förenade post- och tele
grafanstalter, en vid Kiddaregatan och en å Kungs
holmen, samt i Göteborg likaledes två sådana anstalter, 
nämligen en vid Viktoriagatan och en vid Stigbergs-
torget. 

"Vid poststationer å vissa orter med statstelegraf
stationer, nämligen i Arholma, Bergqvara, llusum, Iggc-
sund, Mörbylånga och Ramsele, sköttes post- och tele-
grafgöromålen af gemensamma föreståndare. 

Vid 101 af postkontoren fanns vid slutet af år 
1899 lokalbrefbäring anordnad; och framgår af tabell 
4-, hvilka dessa postkontor voro. Dylik brefbäring var 
jemväl anordnad vid det under postkontoret i Falkö
ping lydande filialpostkontoret Falköping-Ranten. 

Nya poststationer öppnades under år 1899 till 
ett antal af 109, af hvilka 55 belägna vid jernväg. 

Tillsammans 24 af de vid 1898 års utgång be
fintliga poststationerna blefvo under 1899 års lopp efter 
hand indragna. Hela antalet poststationer ökades alltså 
under 1899 med 85 eller till 2,383. Af samtliga 
poststationer voro vid rcdogörelseårets slut inemot hälf
ten belägna vid jernväg samt förvaltades af jernvägs-
stationsföreståndarc. 

Poststationernas antal uppgick: 

Den härefter följande tabellen A upptager post
kontoren i ordningsföljd efter storleken af år 1899 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, rekvirerade genom postverket, 
och expedierade lösväskor äfvensom för antal under
lydande poststationcr och poststationer, med hvilka post 
direkt utvexlats. 



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

Tab. A. Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid de särskilda postanstalterna år 1899. 



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 många af de i tabell 
A för do särskilda fullständiga fasta postanstalterna 
upptagna afgångna postförsändelser belöpa sig på post
kontoren ocli på de dessa underlydande poststationer. 

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

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

I tabell 10 visas, huru frankoteckensuppbörden 
under år 1899 var fördelad på postkontoren samt 
postkontoren underlydande poststationer, landtbrcfbäraro 
och ångbåtspostexpeditioncr. 

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

Tab. B. Areal, folkmängd, antal fasta postanstalter m. m. inom de olika länen vid slutet af år 1899. 



XII Ambulanta postanstalter. Breflådor. Postpersonal. Postverkets borgens- eller garantiförening. 

Vid slutet af år 1899 utgjorde alltså för hela 
riket medeltalet af hvarje fast postanstalts område i 
qvadratkilometer 170-65 samt antalet invånare, fördeladt 
på hvarje sådan postanstalt, 1,983. Enahanda tal ut
gjorde vid 1898 års slut 176-50 och 2,037. 

Antalet af i verksamhet varande fullständiga 
ambulanta jernvägspostanstalter, eller s. k. postkupé-
expeditioner, som under år 1898 utgjorde 103, ökades 
under 1899 till 107. 

Antalet af de öfriga ambulanta postanstalterna 
ä jernvägslinierna, eller de s. k. postiljonskupéerna 
— i hvilka tjenstgöringen bestreds ensamt af vakt-
betjente — utgjorde under år 1899 121 stycken mot 
96 stycken under år 1898. 

Angbåtspostexpeditionernas antal har under år 
1899 Ökats med 2 eller från 150 till 152. 

Jemväl under år 1899 har en särskild sjöpost-
expedition varit i verksamhet ombord å de ångfartyg, 
hvilka underhållit förbindelse å sjöpostlinien Trelleborg 
—Sassnitz. 

Breflador funnos vid årets slut i bruk till ett 
antal af 4,882, af hvilka 3,739 voro fasta och 1,143 
medföljde landsvägsposter, bantåg och ångbåtar. Vid 
slutet af år. 1898 utgjorde antalet i bruk varande 
breflador 4,712, af hvilka 3,604 voro fasta samt 1,108 
medföljde landsvägsposter, bantåg och ångbåtar. 

Af det uppgifna antalet fasta breflador voro vid 
1899 års utgång 153 s. k. landsvägsbreflådor, af hvilka 
107 voro uppsatta vid eller i närheten af de allmänna 
postvägarne och 46 i närheten af jcrnvägsstationer. 

Tömningen och vården af 139 utaf dessa lands
vägsbreflådor ombesörjdes, utan särskild kostnad för 
postverket, af vederbörande postpersonal eller ock af 
den kommun eller korporation, på hvilkens hemställan 
breflådan blifvit uppsatt. 

' Antalet af till tjenstgöring vid postdistrikts-
förvaltningarna, ä postanstalterna eller a linierna 
använda personer uppgick vid 1899 års utgång till 
6,731, bland hvilka voro: 

3 postdirektörer, 
5 postinspektörcr, 

185 postmästare, 
4 föreståndare för förenade post- och telegraf

anstalter i Stockholm och Göteborg, 

34 kontrollörer, 
357 postexpeditörer, 
879 extra biträden med arfvoden, utgående af post

medel, af hvilka biträden 665 voro antagna af 
Generalpoststyrelsen och 214 af vederbörande 
postinspektörer eller postförvaltare, 

204 extra biträden utan dylika arfvoden, 
2,383 poststationsföreståndare, 

941 ordinarie vaktbetjente, 
390 extra vaktbetjente, 
479 reserv-vaktbetjente, 
704 landtbrefbärare, 

samt för sjöpostföringen: 
11 personer för vinterpostfarten och 

152 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 Generalpost
styrelsens personal; och äro icke heller i antalet med
räknade de personer, hvilka mot lega, enligt kontrakt, 
för postverkets räkning besörjt landsvägsposternas fort-
skaffande dels med vanliga åkande, dels med gående 
bud, och hvilka kunna beräknas hafva för redogörelse
året utgjort, i rundt tal, 1,200 personer. 

I postverkets borgens- eller garantiförening uppgick 
vid 1899 års slut antalet ledamöter till 396, hvilkas 
dclaktighetsbelopp utgjorde tillhopa 1,056,000 kronor. 



Postförsändelsernas antal. XIII 

II. Postutvexlingen. 

Af bifogade tabeller 5 och 6 öfver antalet postför
sändelser är 1899 torde här nedan få lemnas följande 

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



XIV Postförsändelsernas antal. Transiterande försändelser m. m. 

Af förenämnda 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 G redogör uteslutande för till ut
landet afgångna försändelser, fördelade på de olika 
adressländerna. 

Utom Sveriges egna försändelser till och från ut
landet befordrades i transit genom landet post till och 
från Norge och Finland, äfvensom — ehuru ännu i 
väsentligt mindre omfattning —- via sjöpostlinien Trel
leborg—Sassnitz till och från Danmark. Posten till 
och från Norge befordrades hufvudsakligen i slutna 
kolli. Det antal transiterande försändelser till och från 
Norge, Finland och Danmark, som behandlats styckevis, 
beräknades utgöra under sistlidet år: 

Uti angifna antalet värdeförsändelser ingår jem-
väl det antal postanvisningar, som under redogörelse
året genom svenska postverkets- förmedling utvexlats 
mellan Finland ocli åtskilliga andra länder, med hvilka 
svenska postverket står i direkt utvexling af postan
visningar. Omfattningen under 1899 af den sålunda 
förmedlade postanvisningsrörelsen mellan Finland och 
andra länder framgår af den å vidstående spalt befint
liga tablå. 

Till jemförelse torde här få anmärkas, att under 
1898 hade de från Finland, via Sverige, till andra 
länder försända postanvisningarnas antal uppgått till 
1,673 med ett sammanlägdt belopp af 50,398 kronor 
2 öre. Under samma år hade i riktningen till Fin
land öfver Sverige expedierats postanvisningar från 
andra länder till ett antal af 2,773 med ett samman
lägdt belopp af 214,983 kronor 96 öre. 

Posttrafikens omfattning i Sverige under åren 1885 
—1899 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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En jemförelse af förhållandena år 1898 ocli år 1899 gifver vid handen, att sistnämnda, år tillökning egt rum 
i antalet: 

Tillökningen i hela antalet försändelser har beräknats till 24,603,022, motsvarande 10-3 %. 

I förhållande till folkmängden ställer sig postutvexlingen för år 1899 inom de särskilda länen och hela 
riket sålunda: 
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De försändelser, hvilka aftemnats direkt till post
anstalterna å jernväg och till ångbåtspostexpeditionerna, 
hafva naturligtvis, såsom af förestående 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 försändelser 
beräknats utgöra under år 1899 49. Ensamt för 
Stockholms stad hur motsvarande medeltal för 1899 
utgjort 299. Efterföljande tablå innehåller uppgifter 
i berörda hänseenden för senast förflutna femtonårs
period. 

Beloppet af de prenumerationsafgifter, som under 
år 1899 influtit för tidningar och tidskrifter, hvilka 
genom svenska postverket blifvit förskrifna, inhemtas 
af tabell 7, och beloppet af de svenska postverket till
godokomna 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: 

Antalet af de med postanstalt utvexlade lösväskor 
utgjorde: 

Tabell 7 redogör — förutom, såsom ofvan nämnts, 
för prenumerationsafgifter — jemväl för samtliga af-
gångna assurerade försändelsers angifna värde samt in
betalade postanvisnings- och postförskottsmedel vid rikets 
postanstalter år 1899. 

I tabell 8 redogöres särskildt för assurerade för
sändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser 
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samt inbetalade postanvisningsmedel i utvexling mellan 
Sverige och utlandet år 1899. 

Följande tabell redogör i jemna krontal för de 
belopp, som medelst postanvisningar blifvit sända 
mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater under 
åren 1885—1899. 

Såsom af förestående tabell framgår, är det syn
nerligen afsevärda belopp, som alltsedan år 1885 — då, 
från och med april månads början, ifrågavarande post-
anvisningsrörelse anordnades — medelst postanvisnin
gar från Amerikas Förenta Stater tillsiindts adressater i 
Sverige utöfver hvad i motsatt riktning blifvit afsändt. 
Sammanlagda nettobeloppet i förevarandc afseende ut
gör 46,212,072 kronor. 

Det kan i detta sammanhang omnämnas, hurusom 
ett motsvarande förhållande egt rum äfven i fråga om 
den utvexling af postanvisningar mellan Amerikas För
enta Stater och Finland, som försiggår genom svenska 
postverkets förmedling, om ock denna rörelse — hvilken 
i likhet med postanvisningsutvexlingen, via Sverige, 
mellan Finland och åtskilliga andra länder först med 
den 1 november 1895 tog sin början — ännu icke 
hunnit antaga någon särdeles stor omfattning. Under 
år 1899 blef medelst postanvisningar från Amerikas 
Förenta Stater, expedierade via Sverige, tillsändt adres
sater i Finland ett sammanlagdt belopp af 144,853 
kronor, medan de i motsatt riktning under året expe
dierade postanvisningarnas sammanlagda belopp utgjorde 
allenast 6,759 kronor. 

Här efteråt intagna sammandrag — i hvilket slutsummorna uti tabellbilagorna 7 och 8 delvis ingå — 
afser att visa för 1899 Postverkets ansvarighet i fråga om assurerade försändelser äfvensom i andra uti sam
mandraget angifna hänseenden. 
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Följande tabell utvisar angifna värdet af af gångna 
assurerade försändelser äfvensom beloppet af inlösta 
postförskott och inbetalade postanvisningsmedel vid ri
kets postanstalter under åren 1885—1899. 

Så kallade sjömansinvisningar hafva under åren 
1885—1899 inlösts till nedanstående antal och belopp: 

Postanvisningar, som utfärdats för tidningsabonne-
ment, jemlikt aftalet mellan Sverige och Frankrike den 
30 juni 1880, hafva under år 1899 utgjort: 

från Sverige 783 stycken med sammanlagdt be
lopp af 15,348 francs 51 centimes; 

'från Frankrike 1 till belopp af 8 kronor 71 öre. 

Svenska postverkets andel i kommissionsarfvodet 
för nämnda abonnement uppgick till 178 kronor 65 öre. 

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

expedierats från utlandet och inlösts i Sverige 
2,311 inkasseringsuppdrag, hvilkas sammanlagda be
lopp, efter afdrag af belöpande inkasserings- och post-
anvisningsafgifter, utgjorde 181,171 kronor 77 öre, samt 

expedierats från Sverige och inlösts i utlandet 
68 stycken, hvilkas sammanlagda belopp, efter afdrag 
af belöpande afgifter, utgjorde 4,242 kronor 9 öre. 

De af svenska postverket uppburna inkasserings-
afgifterna uppgihgo till 232 kronor 10 öre. 

Samtliga de under år 1899, i utvexlingen mellan 
Sverige och utlandet, begärda inkasseringsnppdrag, 
äfvensom de under samma år, såsom oinlösta, återsända 
inkasseringsuppdrag, voro på de särskilda länderna 
sålunda fördelade: 

Enligt postverkets årsberättelse för 1898 utgjorde 
under detta år antalet till Sverige från utlandet in
gångna inkasseringsuppdrag 3,370, för hvilka samman-
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lagda beloppet uppgick till kronor 226,173: 85. Mot
svarande tal för år 1899 förete sålunda en ökning 
med respektive 7-4 och 25'6 procent. Från Sverige 
till utlandet expedierades under år 1898 ett antal af 
99 inkasseringsuppdrag med ett sammanlagdt värde
belopp af kronor 10,531: 76. Sålunda företer i fråga 
om inkasseringsuppdrag, som i sistberörda riktning ex
pedierats, resultatet för 1899 en minskning med re
spektive 17-2 och 37-0 procent. 

Under år 1899 inkommo till Generalpoststyrelsens 
reklamatiönskontor 96,020 obeställbara försändelser, 
deraf 549 rekommenderade eller assurerade bref, 249 
postanvisningar, 1,030 postförskottsförsändelser och 364 
vanliga paket. 

Bland samtliga å reklamationskontoret under sagda 
år öppnade försändelser befunnos 2,593 innehålla före
mål af värde, deraf penningar till ett sammanlagdt 
belopp af 3,254 kronor 4 öre. Af nyssnämnda 2,593 
försändelser blefvo med ledning af upplysningar, som 
vid behandlingen å reklamationskontoret vunnos, 2,479 
stycken med sammanlagdt penningeinnehåll af 1,635 
kronor 90 öre omedelbart tillstälda vederbörande egare, 
Angående öfriga försändelserna med innehåll af värde, 
om hvilka försändelsers egare upplysning icke på 
nämnda sätt kunde vinnas, utfärdades kungörelse i 
vanlig ordning. 

Hos reklamationskontoret anmäldes under år 1899, 
att 3,175 särskilda försändelser icke kommit veder
börande adressater till hända. Af dessa försändelser 
tillrättaskaffades 2,089 eller nära 66 procent. 

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

måste — frånsedt att en del reklamationer kunna tänkas 
afse försändelser, hvilka i sjelfva verket aldrig blifvit 
till postbefordran aflemnade, — i väsentlig grad till-
skrifvas den omständigheten, att do uppgifter i afseende 
å tid och ordning för försändelsers aflemnande till 
postbefordran, lydelsen af den å försändelserna teck
nade odress, m. m., hvilka af reklamanterna lemnas, 
i många fall äro ofullständiga, sväfvande eller rent af 
oriktiga. 

Nedanstående öfversigt utvisar antalet reklamerade 
försändelser åren 1885—1899 äfvensom det antal af 
,dessa försändelser, som tillrättaskaffats och tillstälts 
egarne. 
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III. Den finansiela ställningen. 

Postverkets hufvudbok för år 1899 utvisar: 

Debet. 

Balans från år 1898: 

Uppbörd: 

Balans till år 1900: 
Skulder: 
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Kredit. 

Balans från år 1898: 

Utgifter: 

Balans till år 1900: 
Tillgångar: 
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Inkomsterna år 1899 hafva således utgjort 11,121,371 
kronor 88 öre och driftkostnaderna 10,259,599 kronor 
28 öre, i följd livaraf ett öfverskott för året uppkom
mit af 861,772 kronor 60 öre. 

I nådigt bref till Generalpoststyrelsen den 26 maj 
1899 angående postverkets stater för år 1900 har 
Eders Kongl. Maj:t gifvit Styrelsen tillkänna, bland an
nat, att Riksdagen, i hufvudsaklig överensstämmelse 
mod hvad i nådig proposition föreslagits, medgifvit, att 
till den redan bildade fonden för anskaffande af tomt 
till nytt posthus i Stockholm finge afsättas ej mindre 
den behållning, som för år 1899 kunde å postverkets 
rörelse uppstå utöfver det redan för statsregleringen 
beräknade öfverskottet för samma år, än. äfven,. sedan 
postverkets bokslut för år 1900 verkstälts, af det för. 
sistnämnda år uppkomna öfverskottet den del intill 
200,000 kronor, som kunde komma att öfverstiga 
495,000 kronor, och att den sålunda förstärkta fon
den under benämning »fond till posthusbyggnader» 
finge, i den mån Eders Kongl. Maj:t funne sådant 
erforderligt, användas dels till fortsättande af uppföran
det af "ett posthus i Malmö, dels ock till betäckande 
af de kostnader, som utöfver förut beräknade kunde 
uppstå för uppförande af posthus i Stockholm och Hel
singborg. 

På grund af åberopade nådiga bref har af post
verkets öfverskottsmedel för år 1899 utanordnats till 
Statskontoret ett belopp af 80,372 kronor 60 öre för 
att läggas till ifrågavarande, under Statskontorets vård 
och förvaltning stälda fond till posthusbyggnader. 

Återstoden af postverkets öfverskottsmedel för år 
1899, eller 781,400 kronor, har, på grund af bestäm
melsen i § 23 af nådiga instruktionen för General
poststyrelsen, jemväl utanordnats till Statskontoret för 
att af Statsverket disponeras. 

Nedanstående tabell utvisar — i afrundade kron
tal — postverkets inkomster, driftkostnader och öfver
skott under do senaste femton åren: 

Fullföljandet af. det synnerligen omfattande, i års
berättelserna för 1896, 1897 och 1898 omförmälda 
arbetet med uppförande af ny posthusbyggnad i Stock
holm har, med stöd af erhållet bemyndigande i Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga bref den 24 februari 1899, va-
irit stäldt under närmaste öfverinseende af en särskild 
byggnadskomité, bestående af föredraganden hos Gene
ralpoststyrelsen i ärenden rörande byggnadsföretaget i 
fråga, byggnadskontrollanten och företagets arkitekt. 
Kostnaden för de i senast afgifna årsberättelse om
nämnda jordschaktningsarbeten, hvilka under år 1899 
afslutats, har uppgått till 47,600 kronor. På grund 
af kontrakt, som under den 5 juni 1899 upprättats 
med aktiebolaget Skånska cementgjuteriets filial i Stock
holm, har åt sagda bolag uppdragits utförandet af 
grundläggningsarbetena för ifrågavarande byggnad mot 
en summa af 213,000 kronor. Af berörda belopp har 
under 1899 till bolaget utbetalats 149,000 kronor. 
För leverans af sockel och yttertrappor af huggen gra
nit har likaledes entreprenör antagits, genom kontrakt 
den 7 augusti 1899. Leveranssumman derför utgör 
56,443 kronor, hvaraf under år 1899 utbetalats 17,000 
kronor. Med aktiebolaget Hilleviken har den 7 okto
ber 1899 afslutats kontrakt'om leverans under år 1900 
till posthusbygget i fråga af 1,000,000 murtegel ä 38 
kronor per 1,000 stycken. 

För det blifvande nya posthuset i Malmö hade 
under loppet af år 1898, såsom i berättelsen för samma 
år närmare omförmälts, lämplig tomt blifvit förvärfvad. 
Sedan derefter arkitekten F. Boberg — det nya post
husets i Stockholm arkitekt — på anmodan uppgjort 
eskissritningar och approximativt kostnadsförslag be
träffande posthusbyggnaden i Malmö, har Generalpost
styrelsen i augusti 1899 uppdragit åt bemälde arkitekt 
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att, med ledning af samma esldssritningar, uppgöra 
fullständiga, af kostnadsförslag åtföljda hufvudritningar 
till ifrågavarande byggnad. Detta uppdrag blef af 
arkitekten Boberg i slutet af påföljde oktober månad 
fullgjordt. Då emellertid det afgifna kostnadsförslaget 
slutade å en väsentligt högre summa än som tillförene 
för arbetet förutsatts, ansåg Styrelsen sig böra jemväl 
från andra sakkunniga inliemta yttranden i fråga om 
de kostnader, hvilka numera kunde för byggnaden an
ses nödiga. Med hänsyn till de meningsskiljaktighcter, 
som dervid yppat sig, har Generalpoststyrelsen under 
innevarande år hänvändt sig till Öfverintendents-Embetet 
med anhållan om dess yttrande i ämnet, och skall 
Generalpoststyrelsen icke underlåta att i en kommande 
årsberättelse afgifva underdåning redogörelse för frå
gans vidare utveckling. 

Beträffande den blifvande- nya posthusbyggnaden 
i Helsingborg är att anteckna, hurusom det i senaste 
årsberättelsen omförmälda, den 31 december 1898 af 
Generalpoststyrelsen upprättade aftal rörande utbyte af 
mark mellan postverket och staden Helsingborg den 21 
februari 1899 blifvit af stadsfullmäktige i Helsingborg 
godkändt. Efter det Generalpoststyrelsen sedermera 
uppdragit åt tre arkitekter att uppgöra täflingsritnin-
gar till posthuset i fråga, har Styrelsen i januari inne
varande år anmodat den af desse arkitekter, K. G. 
Améen, hvilkens afgifna förslag ansetts mest tillfreds
ställande, att uppgöra fullständiga hufvudritningar till 
byggnaden. 

IV. Postlagstiftning m. m. 

Jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref till Ge
neralpoststyrelsen den 30 juni 1899, har förändring 
uti vissa fall vidtagits i afseende å förut gällande be
stämmelser rörande den inrikes postutvexlingen. 

Så har, bland annat, beträffande omfånget och beskaf
fenheten af inrikes korsbandsförsändelser samt vilkoren 
för deras postbefordran blifvit i nåder förklaradt, att 
enahanda föreskrifter skulle iakttagas, som enligt verlds-
postkonventionen i Washington den 15 juni 1897 och 
dertill hörande expeditionsreglemente gälde för utvex-
lingen af korsbandsförsändelse mellan de till Yerldspost-
föreningen hörande länder. 

Maximibeloppet för inrikes postanvisning och post
förskott har bestämts till 500 kronor i stället för, så
som tillförene, allenast 100 kronor. 

Beträffande poststationerna af första och andra 
klass har i nåder förordnats, 

dels att — med bibehållande af den för post
station vid statens jernvägar medgifna rätt att, utan i 
förväg insändt qyitto, direkt mottaga från annan ort 
afsänd assurcrad försändelse utan inskränkning af be
loppet — poststation eljest må, såvida den tillhör för
sta eller andra klass, ombesörja utvexling af assurcrad 
försändelse till värde af högst 20,000 kronor samt post
anvisning till belopp af högst 100 kronor, 

dels ock att försändelse, hvarå hvilar postförskott 
till högre belopp än 100 kronor, icke må direkt till
sändas poststation för inlösen. 

I sammanhang dermed att nyssberörda nådiga be
stämmelser beträffande poststationer af första och andra 
klass meddelades vederbörande postinspektörer, post
förvaltare och poststationsföreståndare, utfärdades af 
Generalpoststyrelsen särskilda föreskrifter, jemlikt hvilka 
till första klassen skulle hänföras sådana poststationcr, 
hvilka vore belägna vid jernväg, eller till och från 
hvilka post befordrades med åkande bud eller med ång
fartyg, samt till andra klassen skulle hänföras sådana 
poststationer, till och från hvilka post uteslutande be
fordrades med gående bud (gångpost eller gående landt-
brefbärare). 

Genom nådigt bref den 7 april 1899 hafva af 
Eders Kongl. Maj:t meddelats bestämmelser angående 
tillverkning och användning af särskilda tjenstebrefkort 
med order till beväringsmän om krigstjenstgöring. 

En ny upplaga af Allmänna Poststadgan har don 
9 september 1899 af Generalpoststyrelsen utfärdats, 
vid hvars affattande behörigen iakttagits de förändrin
gar beträffande postutvexlingen inom riket samt i af
seende å postförbindelsen med utlandet, hvilka tillkom
mit efter utgifvandet af Allmänna Poststadgan af den 
9 juli 1892. 

På grund af öfverenskommelse med portugisiska 
postförvaltningen har tillfälle beredts att taga postför
skott jemväl å bref med angifvet värde, som utvexlas 
mellan Sverige och Portugal. 
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Mellan, å ena sidan, Sverige samt, å andra sidan, 
dels Storbritannien och Irland, dels Britiska Indien, 
dels ock vissa britiska kolonier har anordnats utvex-
ling af bref med angifvet värde till högsta belopp af, 
i allmänhet, 3,000 francs (2,160 kronor). 

Mellan svenska och ryska poststyrelserna har, för 
tillämpning i afseende å utvexlingen af postpaket mellan 
Sverige och Finland, upprättats och den 2Vio april 1899 
undertecknats ett nytt revideradt särskildt tilläggsregle
mente till konventionen den '% maj 1895 angående 
postförbindelserna mellan Sverige och Ryssland. 

Jemlikt nådigt bref den 27 oktober 1899 har 
Eders Kongl. Maj:t bemyndigat undertecknad, t. f. 
generalpostdirektör, att å svenska postförvaltningens väg
nar med britiska postförvaltningen träffa överenskom
melse om sådan ändring i svensk-britiska aftalet den 
16 november ^nnn „ . „ 
ÖH~J r~ 1896 angående utvexling af paketpost
försändelser medelst direkt sjöbefordring mellan Sverige 
och Storbritannien, att maximibeloppet af skadestånd 
för ett förkommet eller skadadt oassureradt paket blefve, 
i likhet med livad som stadgats i den uti Washington 
den 15 juni 1897 afslutade interriationela postpaket-
konvention, bestämdt till 25 francs oberoende af pa
ketets vigt inom faststäld vigtgräns. Sedan öfverens-
kommelse i berörda syfte derefter träffats, har den för
ändrade bestämmelsen från och med den 1 februari 
innevarande år trädt i kraft. 

Enahanda förordnande, som tillförene vid olika 
tillfällen i nåder meddelats beträffande skydd här i 
landet mot förfalskning eller missbruk af åtskilliga till 
Verldspostföreningen hörande länders frankostämplar, 
har genom nådiga kungörelsen den 30 december 1899 
meddelats beträffande Sydafrikanska republikens, Vene
zuelas förenta staters samt britiska kolonierna Ascen-
sions, S:t Helenas och Victorias frimärken och andra 
frankostämplar. 

Vid sidan af arbetena med affattandet af den nya 
upplaga af Allmänna Poststadgan, som, enligt hvad ofvan 
omförmälts, den 9 september 1899 utfärdades, hafva under 
samma år hos Generalpoststyrelsen jemväl pågått arbeten 
dels för åstadkommande af ett — sedermera under den 
10 januari 1900 af Generalpoststyrelsen utfärdadt—regle
mente för postkontoren och postknpéexpeditionerna i riket 
angående brefpostförsändelsers behandling, dels ock för 
revision af tillförene utfärdade postreglementen och dessas 
bringande till samstämmighet i nödiga delar ej mindre 
med den nya upplagan af Allmänna Poststadgan samt 
nyssberörda brefpostreglemente än äfven med de i Wash
ington år 1897 afslutade internationela postfördrag jemte 
tillhörande expeditionsreglementen. 

Under år 1899 anordnades två särskilda elev
kurser för dem, som önskade blifva antagna till e. o. 
postexpeditörer. Den förra af dessa kurser, till hvilken 
endast manliga elever hade tillträde, omfattade 56 ele
ver och fortgick från början af april till oktober 1899. 
Uti den senare kursen, som pågick från början af ok
tober 1899 till april innevarande år, deltogo 135 post
elever, af hvilka 94 voro qvinliga och 41 manliga. 

Af anslaget å postverkets aflöningsstat för år 1899 
till gratifikationer m. m. åt tjenstemän och betjente har, 
på grund af den Generalpoststyrelsen i sådant hän
seende tillkommande befogenhet, resestipendium tilldelats 
hvardera af tvenne vid den lokala postförvaltningen 
anstälde tjenstemän — med 500 kronor till livar — 
för att, den ene vid postanstalter i såväl Danmark som 
Tyskland och den andre vid postanstalter allenast i det 
sistnämnda landet, i enlighet med dem meddelade när
mare föreskrifter taga kännedom om paketposttjensten, 
särskildt i de delar, hvilka afso utvexlingen med Sverige. 

Under år 1899 har, med föranledande af Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga hemställan, Riksdagen medgifvit 
en väsentlig förökning af postverkets ordinarie tjenste-
personal, i det att å verkets aflöningsstat för år 1900 
uppförts dels ytterligare 2 aktuarier och 1 revisor hos 
Generalpoststyrelsen, dels 143 nya postexpeditörs-
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befattningar — af hvilka sistnämnda 40 skulle till
höra en nyinrättad 3:e lönegrad och 40 en likaledes 
nyinrättad 4:e lönegrad, begge dessa nya lönegrader 
hufvudsakligen afsedda för qvinliga expeditörer, — dels 
ock 112 nya vaktbetjentbefattningar. 

livad beträffar aflöningen till den fasta vaktbe-
tjentpersonalen vid postverkets distrikts- och lokal
förvaltningar, har, jemlikt 1899 års Riksdags på Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga framställning grundade beslut, den 
förändring vidtagits, för tillämpning från och med ftr 
1900, att i regel dagtraktamente såsom aflöningsform 
upphört och aflöningen till ifrågavarande, vaktbetjente 
blifvit bestämd att utgå, till de ordinarie i form af lön 
och tjenstgöringspenningar samt till de extra såsom 
årsarfvoden. 

Sedan Generalpoststyrelsen i underdånig skrifvelse 
till Eders Kongl. Maj:t den 30 oktober 1899 anmält 
sig ämna gå i författning om sådan allmän förhöjning 
af extra tjenstemannabiträdenas vid postkontoren minimi-
arfvoden, att dessa arfvoderi från och med 1900 års 
början komme att utgöra, för manligt biträde 1,050 
kronor för år eller å platser, der lefnadskostnaderna 
vore särskildt höga eller der biträdet användes till 
mera maktpåliggande eller ansträngande tjenstgöring 
såsom nattarbete m. m., 1,200 kronor om året och för 
qvinligt biträde 900 kronor, har genom embetsskrif-
velse från Statsrådet och Chefen för Finansdepartemen
tet den 24 november .1899 blifvit Generalpoststy
relsen meddeladt, att Eders Kongl. Maj:t vid föredrag
ning af omförmälda underdåniga anmälan funnit den
samma icke till någon Eders Kongl. Maj:ts åtgärd för
anleda. Ifrågavarande aflöningsförbättring har numera 
blifvit genomförd. 

Enligt hvad genom nådigt bref den 9 juni 1899 
blifvit Generalpoststyrelsen meddeladt, har 1899 års 
Riksdag med anledning af nådig proposition i ämnet 
medgifvit, att till poststaten hörande tjensteinnehafvare, 
hvilken efter ingången af år 1900 afginge ur tjenst, 
finge, derest de för rätt till pension af staten stadgade 
vilkor blifvit behörigen uppfylda, af postmcdlen utbe
komma jemväl den del af pensionsbeloppet, hvilken en
ligt förut gällande bestämmelser eljest bort erhållas 
från civilstatens pensionsinrättning. 

V. Styrelsen m. m. 

Gencralpoststyrelsen utgjordes jemväl under år 
1899 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 3 
december 1898, under hela år 1899, i likhet med 
hvad fallet var under hvartdera af åren 1896, 1897 och 
1898, en särskild adjungerad ledamot varit hos Sty
relsen anstäld. Derjemte har, på grund af Eders Kongl. 
Maj:ts medgifvanden i nådiga bref den 24 februari 
1899 samt den 13 oktober och den 10 november 
samma år, under redogörelseåret ytterligare tagits i an
språk biträde af adjungerade ledamöter, nämligen: vid 
handläggningen af de till Styrelsens kameralbyrå hö
rande ärenden under perioderna 21 mars—5 juli, 
1—31 augusti, 1—11 och 17—20 september äfven-
som 14 oktober—15 december samt vid handläggnin
gen af de till kanslibyrån hörande ärenden under tiden 
20 november—31 december. 

Den Generalpoststyrelsen biträdande ordinarie tjen-
stemannapcrsonalcn har under år 1899 utgjorts af: 

2 sekreterare, 
1 kamrerare och sekreterare, 

. 1 kassör, 
1 intendent vid postverkets frimärkesförråd, 
1 intendent vid postverkets perscdelförråd, 
1 registrator, 
1 notarie och ombudsman, 
5 notarier, 
5 aktnarier, 
3 revisorer och bokhållare och 
6 revisorer; 
hvarjemte å öfvergångsstat qvarstodo: 
2 kammarskrifvare. 
Dessutom voro vid 1899 års utgång hos General

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

under år 1899 tjenstgjort: 
7 ordinarie vaktmästare och 
6 extra vaktbetjente med fasta arfvoden. 

IV 
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Antalet af do under hvarje af åren 1885—1899 
till Generalpoststyrelscn inkomna och afgjorda mål — 
oberäknadt de från vederbörande distrikts- och lokal
förvaltningar å bestämda tider insända redogörelser af 
olika slag, samt en mängd rekvisitioner med mera 
dylikt — framgår af följande tabell: 

I senast afgifna underdåniga berättelse om post
verkets förvaltning tillät Generalpoststyrclsen sig om
nämna, att såväl antalet under 1898 till Styrelsen in
komna som antalet under samma år afgjorda mål varit 
högre än någonsin tillförene. Motsvarande tal för år 
1899 utvisa en ytterligare ökning, nämligen med 1,145 
flera inkomna och 909 flera afgjorda mål under 1899 
än under 1898. 

Beträffande den under Gcncralpoststyrelsens för
valtning stälda särskilda kassa, af sedd att bereda un
derstöd ät enkor och barn efter personer, som varit 
i postverket anstälda, tillåter sig Styrelsen lemna nedan
stående summariska öfversigt för år 1899: 

hvaraf Allmänna Hypoteksbankens obligationer till no-
minelt belopp af 43,400 kronor, bokförda till inköps
pris 43,273 kronor 83 öre. 

För den genom enskilda bidrag bildade General
postdirektör Wilhelm Boos1 understödsfond för medel
lösa enkor och barn efter aflidne posttjenstemän, från 
hvilken fond understöd jemväl utdelas af Generalpost
styrelsen, torde här få för år 1899 lemnas följande 
öfversigt: 

hvaraf Svenska Statens och Allmänna Hypoteksbankens 
obligationer till nominelt belopp af 4,500 kronor, bok
förda till inköpspris 4,419 kronor 19 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 dylika föreningar och kassor under år 1899 funnos 
till enahanda antal som under närmast förutgångna år, 
eller 17, med tillsammans 2,197 medlemmar vid årets 
slut. Under 1899 hade utbetalats sjukhjelp till 336 
personer med 19,974 kronor 62 öre, begrafningshjelp 
för 15 personer med 2,689 kronor 50 öre samt utbe
talats lifförsäkring för eller lemnats annat understöd 
till 18 personer med 11,110 kronor. Tillhopalagda 
kassabehållningen för samtliga dessa föreningar och 
kassor utgjorde vid 1899 års utgång 165,790 kronor 
24 öre, eller 10,298 kronor 39 öre mera än vid näst
föregående års slut. 

VI. Internationel poststatistik för år 1898. 

Det åligger postförvaltningarna i de till Verldspost-
föreningen hörande länder att årligen tillställa för-
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eningens Internationela Byrå i Bern en samling, så full
ständig som möjligt, af statistiska uppgifter för näst 
förutgångna år i form af tabeller. Hufvudsakligen med 
ledning af från nämnda byrå erhållna uppgifter har 
tabellbilagan 13 utarbetats; och upptagas i densamma, 
bland annat, antalet postanstalter, vanliga och rekom
menderade portopligtiga brefpostförsäudelser, tidningar 
och tidskrifter, reqvirerade genom vederbörande post
verk, äfvensom postverkens inkomster och utgifter inom 
Verldspostföreningen tillhörande europeiska länder. 

De uti tabellen 13 intagna uppgifter afse, efter 
vanligheten, icke enahanda redogörelseår, som berät
telsen i öfrigt — fullständigt statistiskt materiel i före
varande hänseenden för år 1899 föreligger ännu ej 
— utan i allmänhet kalenderåret 1898, men för 
några länder icke heller sistnämnda år, utan ännu 
tidigare kalenderår, för vissa andra länder åter räken-

Stockholm den 5 september 1900. 

skapsår, börjande den 1 juli 1897 eller den 1 april 
1898. 

Uti kol. 7 af tabell 13 (i postverkens tjenst använda 
personer) ingå för Sverige jemväl do hos Generalpost
styrelsen använda personer. Uti kol. 9 upptagas jem
väl antalet paket för tidningar och tidskrifter, som abon
nerats direkt hos utgifvarne. Kolumnerna 14 och 15 
visa, hvad Sverige angår, högre slutsummor i franc
mynt än som motsvara de uti den underdåniga berät
telsen för år 1898 i kronmynt upptagna, beroende 
detta derpå att i summan af inkomster och af utgifter 
uti tabell 13 upptages hela beloppet af hvad svenska 
postverket uppburit af och utbetalat till främmande 
postverk, under det att uti den underdåniga berättelsen 
(afd. III) endast upptages skilnaden mellan de, enligt 
afräkningarna med främmande postverk, uppburna och 
utbetalade godtgörelserna. 

Underdånigst 

F. H. SCHLYTERN. 

H. A. KOLMODIN. E. BÆCKSTRÖM. C. A. HASSELROT. HERMAN ASKBERG. JACQUES PRAMBERG. 

1. s. 

Rafael Lundgren. 
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Tab. 1. Postföringen å landsväg under år 1899. 
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Tab. 2. Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1899. 



4 Tab. 2. (Forts.) Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1899. 

Anmärkningar till tabell 2. 

Siffrorna inom parentes angifva numren å do fullständiga kupéoxpeditioncrna. 
I do fall, att jornvägslinio dolvis sammanfaller med annan ellor andra i donna 

taboll upptagna linier, liar don gemensamma viiglängdon upptagits i kol. 2 allenast 
under en af do sålunda delvis sammanfallande liniorna. 

') Postföringen tog sin början den 1 ̂ augusti. 
2) » « » » » 4 november. 
3J Postföringen, som till den 20 novombor utgjordes â sträckan Falkonberg— 

Elfsorod, utsträcktos nämnda dag till Holtsljunga. 
4) Postföringen, som till den 3 juli utgjordos å sträckan Hcssloholm—Marka-

ryd, utsträcktes nämnda dag till hola linion Hessloholm—Markaryd—Veingo. 
6) Postföringen, som till den 21 oktober utgjordes mollan Jönköping och Lyckas' 

gärd, utsträcktes nämnda dag till Bunn. 

°) Postforingen ä sträckan G ullborna—Torsås tog sin början den 10 januari och 
postforingen å sträckan Torsâs—Kalmar den 9 augusti. 

') 1'ostföringon, som till den 7 april utgjordes å sträckan Lessebo—Kosta, ut
sträcktes nämnda dag till hela linion Lessebo—Kosta—Målerås. 

8) Postforingen, som till don i november utgjordes å sträckan Ilckarno—Kol

bäck, utsträcktes nämnda dag till hola linien Rokarno—Kolbäck—Ramnäs. 
9) Posttöringon, som till den 29 november utgjordes å sträckan Visby—Vost-

kindo, utsträcktos nämnda dag till Tingstädo. 
10) Posttöringon, som till den IG juni utgjordes å sträckan Åstorp—Strömsnäs' 

bruk, utsträcktes nämnda dag till hola linion Åstorp—Strömsnäs' brak—Yernamo. 
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Tab. 3. Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1899. 



6 Tab. 3. (Forts.) Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1899. 
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8 Tab. 3. (Forts.) Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1899. 

Anmärkningar till tabell 3. 

Följando postanstaltor anlöptos af postförando ångfartyg: Arboga, 
Arholraa, Arvika, Asbysand, Bengtsfors, Borg, Borgqvara, Borgshamra, Björk
fors, Bjöikå bruk, Blidö, Blåvik, Bo, Borensberg, Borgholm, Bovallstrand, 
Brokind, Brottby, Burgsvik, Bysko, Bönan, Cimbrishanm, Dalarö, Djurharan 
Djursholm, Docksta, Dragsmark, Drottningholm, Ekorö, Ekolsund, Elfängon, 
Engolsborg, Engsösund, Enköping, Enångor, Figeholm, Fiskobäekskil, Fittja, 
Fjollbacka, Fogolbro, Forsvik, Fryksta, Frånö, Furusund, Fårösund, Färjo-
stadon, Gamla Lödöso, Gamloby, Gofle, Gnarp, Grafvarne, Grangärdo, Grobbo-
stad, Gronna, Grislehamn, Grundsund, Gryt, Gullholmon, Gustafsborg, Gu
stafsfors, Gäddodo, Götoborg, Hackas, Hafstenssund, Hallon, Halmstad, 
Hamburgsund, Haparanda, Harg, Hargshamn, Holgum, Hollokis, Holloviks-
strand, Helsingborg, Henån, Hernösand, Hillsand, Hjorpon, Hjo, Hofverborg, 
Holmsund, Horn, Hudiksvall, Hunnebostrand, Husum, Hycklingo, Hållsvikon, 
lliistholmon, Iggosund, Immeln, Ingarö, Insjön, Jottondal, Jonsborg, Jönkö
ping, Kalfsund, Kall, Kalmar, Kappolshamn, Karlborg, Karlsborg, Karlshamn, 
Karlskrona, Karlstad, Katthammarsvik, Klintehamn, Klädesholmen, Kramfors, 
Kristinehamn, Kungsbacka, Kungsör, Kyrkosund, Kågo. Rårohogon, Kårgärde, 
Käringö, Landskrona, Loksand, Lonnartsfors, Lidingö, Lidköping, Lilla Edot, 
Linköping, Ljugarn, Ljungskilo, Ljusno, Ljustorö, Iiudvika, Luleå, Lycko, 
Lyckoby, Lysokil, Lysvik, Långedrag, Läppo, Maloxandor, Malmö, Mariefred, 
Mariostad, Marstrand, Modovi, Mom, Mollösund, Mora, Motala, Multrå, Muskö, 
Möja, Mönstorås, Mörbylånga, Nodorkalix, Njurunda, Nol, Nordorö, Nord-
maling, Norra Vi, Norrköping, Norrteljo, Norsholm, Nyköping, Nyland, 
Nytoboda, Näfvoqyarn, Nälden, Nämdö, Nösund, Odonsbackon, Offordal, 
Olofsholm, Oroust, Oscarshamn, Ovikon, Oxelösund, Tataliolm, Piteå, Prost-
mon, Påskallavik, (Jvarsobo, Qvicksund, Qvistrum, Biddorsvik, Rimforsa, 
Ronohamn, Ronneby, Rottnoros, Runmarö, Rydbo, Rådmansö, Rånoå, Rättvik, 
Saltsjiibaden, Sandanio, Sandhamn, Sankt Ibb, Saunas, Scskarö, Sigtuna, 

Sikoå, Singö, Sjötorp, Skellefteå, Skogstorp, Skoklostor, Skutskär, Skönvik, 
Slite, Slusson, Smedjebacken, Smögon, Sollefteå, Sollorö, Sömmen, Sprängs
viken, Stallarholmen, Stegeborg, Stonungsimd, Stillingsön, Stocka, Stockovik, 
Stockholm, Stora Rör, Stora Sundby, Strongnäs, Ström, Strömstad, Styrsö, 
Stöpafors, Sundbyborg, Sundsby, Sundssandvik, Sundsvall, Sunuansjö, Sunno, 
Svartsjö, Svartvik, Svenstavik, Sämstad, Särö, Södorbärko, Söderhamn, Söder
köping, Södortcljo, Södra Möckloby, Sölvesborg, Taxingo-Näsby, Torsby, 
Torshälla, Torrskog', Trolloborg, Trollhättan, Trosa, Tyndorö, Töcksfors, 
Töro, Töreboda, Uddevalla, Ullångor, Ulricehamn, Umeå, Undrom, Upsala, 
Ursvikon, Utö, Vadstena, Valdemarsvik, Varokil, Vaxholm, Venersborg, 
Vorkobäck, Vormdö, Vestanfors, Vestorvik, Vostorås, Vestra Emtorvik, Vifsta-
varf, Visby, Visingsö, Vårvik, Väddö, Ystad, Ålws, Akorsborg, Åkerström, 
Arjong, Orobro, Örogrund, Örnsköldsvik, Örsundsbro, Ösmo-Nynäs, Östauå, 
Östersund, Östhammar, Östra Emtorvik. 

Siffrorna inom parentes angifva numren å ångbåtspostexpeditionerna. 

För vinnande af enhet med uppgifterna angående postföring ä 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 linic, 
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 sammanfallando linievna. 
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Tab. 4. Postkontor med underlydande poststationer samt antal expedierade lösvöskor, 
vid slutet af år 1899. 

Anm. Mod tecknet † utmärkas de orter, å hvilka lokalbrefbäring var anordnad. 
Med tecknet * utmärkas de poststationer, som höllos öppna endast under sommarmånaderna. 



10 Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 
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12 Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 



Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststatloner samt lösväskor, 1899. 13 



14 Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 
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16 Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 



Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 17 



18 Tab. 4. (Forts.) Postkontor mod underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 



Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 19 



20 Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 



Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 21 



22 Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1899. 
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Tab. 5. Antal post-
Anm. Å första raden för hvar särskild postanstalt angifvas dennas e g n a äfvensom, i förekommande fall, under-
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försändelser år 1899. 
lydande filialpostkontors försändelser; å den andra deremot samtliga underlydande poststationers. 



26 Tab. 5. (Forts.) Antal post-



försändelser år 1899. 27 



28 Tab. 5. (Forts.) Antal post-



försändelser år 1899. 29 



30 Tab. 5. (Forts.) Antal post-



försändelser år 1899. 31 



32 Tab. 5. (Forts.) Antal post-



försändelser år 1899. 33 



34 Tab. 5. (Forts.) Antal post-



försändelser år 1899. 35 



36 Tab. 5. (Forts.) Antal post-



försändelser år 1899. 37 



38 Tab. 5. (Forts.) Antal post-



försändelser år 1899. 39 



Tab. 6. Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adress
länderna, år 1899. 

Anm. Angående utvexlingen af inkasseringsuppdrag, se texten. 40 



41 



Tab. 6. (Forts.) Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adressländerna, år 1899. 42 
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Tab. 7. Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, inbetalade postanvisnings- och 
postförskottsmedel samt prenumerationsafgifter vid rikets postanstalter år 1899. 



44 Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1899. 



Tab. 7. (Forts). Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1899. 45 



46 Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1899. 



Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1899. 47 



48 

Tab. 8. Assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser samt in
betalade postanvisningsmedel i utvexling mellan Sverige och utlandet år 1899. 

Anm. Första raden för hvarje land upptagor beloppen för ifrågavarande försändelser från Sverige till samma land; den andra deremot beloppen för försändelser 
till Sverige från samma land. 



Tab. 8. (Forts.) Assurerade försändelsers angifna värde m. m. i utvexling mellan Sverige och utlandet år 1899. 49 
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Tab. 9. Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1899. 



Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1899. 51 



52 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1899. 



Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1899. 53 



54 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1899. 



55 

Tab. 10. Frankoteckensuppbörden under år 1899 fördelad på postkontoren samt postkontoren under
lydande poststationer, landtbrefbärare och ångbåtspostexpeditioner. 



56 Tab. 10. (Forts.) Frankoteckensuppbörden år 1899 fördelad på postkontoren samt underlydande poststationer m. fl. 



Tab. 10. (Forts.) Frankoteckensuppbörden år 1899 fördelad på postkontoren samt underlydande poststationer m, fl. 57 



58 

Tab. 11. Föreningar och kassor för sjuk- och begraf-



59 

ningshjelp m. m. inom postpersonalen år 1899. 



60 Tab. 11. (Forts.) Föreningar och kassor för sjuk- och 



begrafningshjelp m. m. inom postpersonalen år 1899. 61 



Tab. 12. De europeiska ländernas areal, folkmängd, antal postanstalter m. m. år 1898. 
62 


	Bidrag till Sveriges officiella statistik. M. Postverket. 36. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år 1899
	Inledning
	M. Postverket. 36. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år 1899
	Innehållsförteckning
	Underdånig berättelse
	Tabeller
	1) Postföring å landsväg under år 1899
	2) Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1899
	3) Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1899
	4) Postkontor med underlydande poststationer samt antalexpedierade lösväskor, vid slutet af år 1899
	5) Antal postförsändelser år 1899
	6) Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adressländerna, år 1899
	7) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde,inbetalade postanvisnings- och postförskottsmedelsamt prenumerationsafgifter vid riketspostanstalter år 1899
	8) Assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelsersamt inbetalade postanvisningsmedel, i utvexlingmellan Sverige och utlandet, år 1899
	9) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år1899
	10) Frankoteckensuppbörden under år 1899, fördelad på postkontoren samt postkontoren underlydande poststationer, landtbrefbärare och ångbåtspostexpeditioner
	11) Föreningar och kassor för sjuk- och begrafningshjelp m. m. inom postpersonalen år 1899
	12) De europeiska ländernas areal, folkmängd, antalpostanstalter m. m. år 1898


	Table des matières
	Rapport au Roi
	Tableaux
	1) Transport de la poste sur routes ordinaires pendant l'année1899
	2) Voies ferrées utilisées par la poste pendant l'année 1899
	3) Voies maritimes, lacustres et fluviales utilisées parla poste pendant l'année 1899
	4) Bureaux de poste fixes en activité à la fin de l'année 1899, avec indication de leur classe et de leur situation, ainsi que du nombre de sacoches privées expédiées
	5) Mouvement du service des postes pendant l'année 1899
	6) Mouvement, pendant l'année 1899, des envois à destination de l'étranger — à l'exception des journaux et autres ouvrages périodiques servis par abonnement — répartis d'après les pays de destination
	7) Montant total, pour l'année 1899, des valeurs déclarées expédiées par les bureaux de poste, ainsi que des mandats de poste déposés, des remboursements encaissés et des prix de revient des abonnements-poste payés à ces bureaux
	8) Montant total, pour l'année 1899, des valeurs déclarées, des remboursements encaissés et des mandats de poste déposés dans l'échange entre la Suède et l'étranger
	9) Recettes et dépenses des bureaux de poste pendant l'année1899
	10) Mouvement des timbres d'affranchissement pendantl'année 1899, avec répartition d'après les bureaux de poste deplein exercice et les stations postales en relevant, ainsi qued'après les facteurs ruraux et les bureaux flottants
	11) Sociétés et caisses de secours de maladie etd'enterrement etc. en activité parmi le personnel de laposte pendant l'année 1899
	12) Superficie, population, nombre des bureaux deposte, etc., des pays de l'Europe pendant l'année1898




