


INLEDNING 

TILL 

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens 
berättelse om Postverkets förvaltning under år ... – Stockholm : Joh. 
Beckman, 1866-1911. 
Täckningsår: [1864]-1910 = 1-47. 

Efterföljare: 

Postverket år … / av Kungl. Generalpoststyrelsen. – Stockholm : K. L. Beckman, 1912-1989. – 
(Sveriges officiella statistik). 
Täckningsår: 1911-1988. 

BISOS M digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008. 

urn:nbn:se:scb-bi-M0-0301_ 



BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. 

M) POSTVERKET. 40. 

GENEEALPOSTSTYRELSENS 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1903. 

STOCKHOLM 
K. L. BECKMANS BOKTRYCKERI 

1904. 





INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 

Underdånig berättelse 
pag. I—XXII. 

Tabe l l e r . 
1) Järnvägslinjer, som varit begagnade för postföring år 1903. 

2) Pos t för ing å l andsväg år 1903. 

3) Ångbåtslinjer, å hvilka post blifvit befordrad år 1903. 

4) Postkontor med underlydande poststationer samt antal 

breflådor, lösväskor etc. vid slutet af år 1903. 

5) Antal pos t fö r sände l se r år 1903. 

6) Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tid
skrifter, f ö r d e l a d e på de olika a d r e s s l ä n d e r n a , 
år 1903. 

7) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, 
inbetalade postanvisnings- och postförskotts-
medel samt prenumerationsafgifter vid rikets 
postanstalter år 1903. 

8) Assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsän
delser samt inbetalade postanvisningsmedel, i utväxling 
mellan Sverige och utlandet, år 1903. 

9) Inkomster och utgifter vid postanstalterna år 1903. 

10) Föreningar och kassor för sjuk- och begraf-
ningshjälp m. m. inom postpersonalen år 1903. 

11) De europeiska ländernas areal, folkmängd, an
tal postanstalter m. m. år 1902. 

1 krona à 100 öre = l·39 franc. 

(TABLE DES MATIÈRES.) 

Rapport au Roi 
PP. I—XXII. 

Tableaux. 

1) Voies ferrées utilisées par la poste pendant l'année 1903. 

2) Transport de la poste sur routes ordinaires pendant l'année 
1903. 

3) Voies maritimes, lacustres et f luviales utilisées par 
la poste pendant l'année 1903. 

4) Bureaux de poste de plein exercice en activité à la fin 
de l'année 1903, avec indication du nombre de bureaux 
d'exercice restreint en dépendant, ainsi que du nombre 
de boîtes aux lettres , de sacoches privées etc. 

5) Mouvement du service des postes pendant l'année 1903. 

6) Mouvement, pendant l'année 1903, des envois à destination de 
l'étranger — à l'exception des journaux et autres ouvrages pério
diques servis par abonnement — répartis d ' a p r è s l e s 
pays de destination. 

7) Montant total, pour l'année 1903, des valeurs décla
rées expédiées par les bureaux de poste, ainsi que des 
mandats de poste déposés, des remboursements 
encaissés et des prix de revient des abonne
ments-poste payés à ces bureaux. 

8) Montant total, pour l'année 1903, des valeurs déclarées, des rem
boursements 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'année 
1903. 

10) Sociétés et caisses de secours, de maladie et 
d'enterrement etc. en activité parmi le personnel de la 
poste pendant l'année 1903. 

11) Superficie, population, nombre des bureaux de 
poste, etc., des pays de l'Europe pendant l'année 
1902. 

1 nymil = 10 kilomètres. 





TILL KONUNGEN. 

Generalpoststyrelsen får, i enlighet med föreskrift uti § 23 
af don för Styrelsen utfärdade nådiga instruktion af don 31 
december 1902, härmed i underdånighet afgifva berättelse 

om postvorkets förvaltning under år 1903. I syfte att vinna 
större öfverskådlighet samt därigenom göra berättelsen mera 
användbar för praktiskt ändamål, hafva vissa förändringar 
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vidtagits i uppställningen, och har toxtinnehållet därvid för
dolats på följando afdelningar: 

I. Postföring, 
II. Postanstaltor och broflådor, 

III. Personal, 
IV. Postutväxling, 
V. Ekonomi, 

Yl. Postlagstiftning m. m., 
VII. Styrelsen och distriktsförvaltningarna, och 

VIII. Undorstödskassor, 
hvarjärato i en tilläggsafdolning (IX) lämnas några uppgifter 
rörande förhållandet år 1902 mellan postutväxlingon i Sverigo 
och i vissa andra europeiska länder. 

Till toxtafdelningen sluta sig tabellbilagorna n:r 1—11, 
af hvilka n:r 4 inrymmer bland annat det väsentliga af 
do uppgiftor, som i föregående årgångar af borättelson lämnats 
i den såsom toxttabell A intagna öfvcrsikt. Do särskilda tabell
bilagor, i hvilka tillförene redogjorts för inkomster och ut
gifter vid postanstalterna samt för frankoteckensuppbördon, för
delad på postkontoren samt underlydande poststationer, landt-
brofbäraro och ångbåtspostexpeditioner, hafva numera samman
förts till en onda tabell, n:r 9. 

I. Postföring. 

A) Postföringslinjer. 

Enligt hvad don vid berättelsen fogade tabell 1 närmare 
utvisar, utgjorde sammanlagda längden af de järnvägslinjer, å 
hvilka post befordrades undor år 1903, 12,242 kilometor samt 
antalot postförda kilometor samma år: 

i fullständig postkupé 11,348,201 km., 
i postiljonskupö 7,378,595 » 
mod begagnando af afstängdt fack, 

i breflåda, m. m 5,523,594 » 
tillsammans å järnvägslinjer 24,250,390 km., 

utvisando on ökning för året i antalot å järnväg postförda 
kilometer af 728,730. 

I postbofordringen å järnväg inträdde under året den 
förändring, att dylik postbefordran anordnades dels å den ny
öppnade dolon, Strömstad—Uddevalla, af bohuslänska längd
banan med en väglängd af 92 kilometor, dels II de enskilda 
bolag tillhöriga järnvägslinjerna Göteborg—Släp,'Limodsforsen— 
Malung, Munkfors—Dejo och Torsås—Borgqvara med en sam
manlagd väglängd af 90 kilometer. Däromot indrogs post-
föringen å don smalspåriga, 18 kilometer långa järnvägen 
mellan Smedjebacken och Ludvika. 

Sammanlagda våglängden af do landsvägslinjer, å hvilka 
regelbunden postföring under längro ellor kortare tid cgdo 
rum under år 1903, utgjorde, enligt hvad af tabell 2 framgår, 
33,882 kilometor. 

Under året blofvo igångsatta: 
åkande postor å en väglängd af 178 km., 
gång- eller roddpostor a en väglängd af 101 » 
landtbrofbäringspostor » » » 1,498 » 

eller tillhopa 1,777 km. 

Däremot indrogos under året, hufvudsakligast i-följd af 
anordnande af postbefordran å järnväg: 
åkande poster å en våglängd af 250 km. 
gång- eller roddpostor å en väglängd af 75 » 
landtbrofbäringspostor » » » » 189 » 

eller tillhopa 514 km. 

Åkande post utbyttes mot gångpost, roddpost eller landt-
brefbäring på en väglängd af 41 kilometer, gång- eller rodd-
post mot åkando post eller landtbrofbäring på en väglängd 
af 61 kilometer samt landtbrofbäring mot åkando post, gång-
eller roddpost på en väglängd af 26 kilometer. 

Post befordrades på en landsvägslängd af: 
1,635 kilometer minst en tur dagligen fram och åter 

(rosp. 14 enkla turer) i veckan, 
3,437 kilometer 6 turer fram och åter (resp. 12 enkla 

turer) i veckan, 
669 kilometer 5 turer fram och åter (resp. 10 enkla turer) 

i veckan, 
3,748 kilometer 4 turer fram och åter (rosp. 8 enkla 

turor) i veckan, 
9,558 kilometer 3 turor fram och åter (rosp. 6 enkla turor) 

i veckan, 
8,499 kilomotor 2 turer fram och åter (resp. 4 enkla 

turer) i veckan, 
5,414 kilometer 1 tur fram och åter (resp. 2 enkla turer) 

i veckan, 
922 kilometer färre antal turor. 
Å landsvägslinjer mod en sammanlagd väglängd af 959 

kilomotor utsträcktes postföringon till ett störro antal turer 
i veckan, hvaremot turernas antal minskades å en väglängd 
af 71 kilometer. 

Antalet postförda kilometer utgjorde: 
för åkando post 5,190,860 km., 

» gång- eller roddpost 1,013,728 » 
» landtbrofbäring 3,613,738 » 

tillsammans å landsvägslinjer 9,818,326 km., 
utvisande, vid jämföreiso med förhållandet under 1902, on 
ökning af 229,187 kilometer. 

Postbefordringen sjöledes har under år 1903 likasom uu
der föregående år i allmänhet försiggått med onskildos ång
fartyg under tillämpning — där ej särskilda med vederbörande 
fartygsredorier träffade aftal legat till grund för samma post-
befordring — af bestämmelserna i kungl. kungörelsen don 21 
december 1888. Särskilda anordningar hafva varit vidtagna 
dels i fråga om postföringon sjöledes under vintertiden och 
dels beträffande sjöpostföringen under den egentliga soglations-
tiden mellan Sverige och utlandet. 

Hvad sålunda först beträffar postförbindelsen under vinter
månaderna mellan fastlandet och Gotland, har densamma un
derhållits medelst ångfartygsaktiebolaget »Gotlands» ångfartyg 
och, i den mån naturförhållandena medgifvit, försiggått dels 
mellan Stockholm och Visby mod två turer i veckan fram 
och åter från årets början till och med don 14 april samt från 
och med den 15 november till årets slut, dels mellan Vester-
vik och Visby med tre turor i veckan fram och åter från. 
årets början till och med den 13 april samt från och med 



POSTFÖRING MED SJÖLÄGENHET. POSTFÖRDA KILOMETER. III 

don 1 december till årots slut, dels ock, med två turor fram 
och åter i veckan, mellan Norrköping och Visby under tiden 
15—30 november. 

Mellan Kalmar och Öland har mod postverkets eget fartyg 
underhållits regelbunden vinterpostförbindolso från årets början 
till och med don 30 april samt från och mod don 1 december 
till årots slut med en tur å sön- och holgdagar och två, tre 
eller fyra turer å söckondagar i båda riktningarna. 

Vinterpostföring har vidare egt rum mellan Sverige och 
Finland dels a. linjen Stockholm—Hangö, med två turor i 
veckan fram och åter under månaderna januari—april samt 
från och med den 10 november till årets slut, dels å linjen 
Stockholm—Mariehamn—Åbo, mod två turor i veckan fram 
och åter under månaderna januari—april samt med tro turer 
i veckan fram och åter från och med don 9 november till 
årets slut. 

Under don egentliga seglationstiden, i allmänhet från 
midton ellor slutet af maj intill midton eller slutot af novem
ber, har ångbåtspostföring mellan Sverige och Finland egt 
rum å följande linjer, nämligen: 

å linjon Stockholm—Mariehamn—Åbo med 4 turor i veckan 
fram och åter; 

å linjen Stockholm—Hangö—Helsingfors med 3 turer i 
veckan fram och åter; samt 

å linjen Sundsvall—Hernösand—"Vasa med 1 turivockan 
fram och åter. 

För öfrigt underhölls under årot dirokt sjöpostförbindelse 
med utlandet — oafsodt don postföreändning förmedelst be
gagnande af ondast breflåda, som å vissa linjer var anord
nad — å ncdannämnda, i tabell 3 angifna linjer, nämligen: 

å linjen Trelleborg—Sassnitz (sjöpostexpedition) under 
hela året med 2 turor dagligen fram och åter; 

å linjon Malmö—Köpenhamn under hela året med 4 a 5 turor 
dagligen fram och åtor; 

å linjen Malmö—Köpenhamn—Liibéck från och med don 
1 april till och mod den 30 september med on tur dagligen 
fram och åter; 

å linjon Helsingborg—Helsingör under bola året mod 5 
a 6 turer dagligen fram och åter; 

å linjon Landskrona—Köpenhamn under bola året med 1 
tur dagligen fram och åter, och under tiden 15 maj—15 sopt. 
med ytterligare 1 tur dagligen fram och åter; 

å linjen Ystad— Rönne under hela årot med 1 tur i veckan 
fram och åter; 

å linjen Göteborg—Fredrikshamn under hela året mod 3 
turor i veckan fram och åter; 

å linjon Göteborg—Grimsby under hela året med, i all
mänhot, 1 tur i veckan fram och åter; 

å linjon Götoborg—Hull under hela året med 1 tur i veckan 
fram och åter; 

å linjen Göteborg—London undor hela året med 1 tur i 
veckan fram och åter; 

å linjen Göteborg—Antwerpen under hela året med 1 
tur i veckan fram och åter; 

a linjon Strömstad—Frodrikshald med 13 turer i veckan 
fram och åter från senare hälften af maj till förra hälften af sept.; 

å linjen Strömstad—Kristiania hela året om med 2 turer 
i veckan fram och åter samt dessutom sommartiden från början 

af juni till slutet af augusti mod 3 turer i veckan fram och 
åter; samt 

å linjen Strömstad—Fredriksstad—Tönsberg med 1 a 2 
turer i veckan fram och åter. 

Af tabell 3 framgår vidare, att postföring medelst ångbåt 
under år 1903 varit anordnad a en sammanlagd våglängd af 
14,882 kilometer, hvaraf 9,809 km. mollan svenska ortor och 
5,073 km. mollan svensk och utländsk ort. 

Denna postföring verkställdes 
dels på det sätt, att postoxpodition fanns inrättad å de 

för ändamålet anlitade ångfartygen, 
dels gonom försändning af kartorad post i slutna väskor, 

säckar eller påsar, utan att postoxpodition fanns ombord, 
dels ock med användande af ondast breflåda. 

Antalet postförda kilometer utgjorde: 
med lägenheter af första slaget 3,879,720 km., 

» » » andra » 1,327,430 » 
» » » tredje » 1,780,610 » 

tillsammans å ångbåtslinjor 6,987,760 km., 
utvisande en ökning för året i antalet mod sjölägonhot post
förda kilometer af 631,960. 

Antalet postanstalter, som år 1903 anlöptos af postförando 
ångfartyg, var 282. Antalet postförando ångfartyg utgjordo 
280 af hvilka ett, »Öland», tillhördo postverkot. 

Antalot postförda kilometer under do sista femton åron 
beräknas hafva, för do olika bofordringssätten, utgjort: 

Vid jämförelse med förhållandet under år 1902 utvisar 
hola antalet postförda kilometer undor år 1903, 41,056,476, 
en ökning af 1,589,877. Af dessa komma på järnvägslinjerna 
728,730, pä landsvägslinjcrna 229,187 och på ångbåtslinjerna 
631,960. 

Hvad särskildt postföringen å landsväg angår, gifvor on 
närmare undersökning vid handon, att den ökning i antalet 
postförda kilometer, som framgår af ofvanståendo öfvorsikt, 
hufvudsakligen faller på landtbrefbäringslinjerna. 
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Under det att sålunda år 1889 antalet postförda kilo
meter utgjorde: 

för åkando post 5,014,000 km., 
» gång- eller roddpost 990,410 » samt 
» landtbrofbäring 975,480 » , 

voro år 1903 motsvarande tal följande: 
för åkando post 5,190,860 km., 
» gäng-.ollor roddpost 1,013,728 » och 
» landtbrofbäring 3,613,738 » , 

hvilket utvisar att ökningen under fomtonårsporioden utgjort 
blott resp. 3-5 och 2'4 procent för åkando och gång- eller 
roddpost, mon icke mindro än 270-5 procent för landtbrof
bäring. 

B) Postföringskostnader. 

Postföringskostnaderna hafva under de sistförflutna femton 
åren utgjort: 

Under år 1903 har don för befordran af vanliga åkande 
postor utbetalade logan å olika linjor växlat raollan 16 öve 
och 2 kronor 25 öro por häst och nymil. I medeltal för hela 
rikot har legan utgjort: 

for åkando postor por häst och nymil kr. 1-12, 
» gång- ellor roddposter por nymil » 0-78, 
» landtbrofbäring por nymil » 077. 

Modellogan har under de sonast förflutna foniton åren 
utgjort: 

Tages modoltalot, för hvarjo särskildt slag af postföring, 
af do i föreståendo tablå angifna belopp, crhålles för feniton-
årsporioden i dess helhot såsom approximativ medolloga: 
för åkande post por häst och nymil kr. 1-03, 
» gång- oller roddpost por nymil » 0-69. 
» landtbrefbäring per nymil » 0'68. 

C) Lösväskor. 

Tabell 4 angifver huru många lösväskor under året varit 
i bruk inom de olika postkontorens områden, d. v. s. vid post
kontorot sj alf t och undorlydande poststationor. Om man från 
öfriga lösväskor särskiljer sådana, som varit afsedda för be
fordran af endast tjänsteförsändelsor, och sådana, om hvilkas 
hållande en hel kommun förenat sig, finner man att hela an
talet lösväskor inom do olika grupperna under sistförflutna 
femton år utgjort följande: 
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II. Postanstalter och breflådor. 

A) Fasta postanstalter. 

Genom nådigt brof den 6 juni 1902 fann Edors Eungl. 
Maj:t godt för postverket fastställa nya stater, att lända till 
eftcrrättelso från och mod ingången af år 1903. 1 enlighet 
med dessa stater inträdde från sistnämnda tidpunkt don för
ändring i postkontorens klassindelning, att Stockholms, Göteborgs 
och Malmö postkontor, hvilka fortfarande skulle förestås af 
direktörer, hänfördes till en särskild öfverklass, samt öfriga 
postkontor sammanfördos å fyra klasser med postmästare såsom 
föreståndare för dessa postkontor. Inom första klassen var, 
enligt staterna, antalet postkontor 16, inom andra klassen 44, 
inom tredje klasson 50 och inom fjärde klassen 90. Post
kontoron af första och andra klass voro i statorna till namnet 
angifna, och gonom nådigt bref den 21 november 1902 fann 
Eders Eungl. Maj:t godt fastställa klassindelning af postkontor, 
afsedda att tillhöra tredje och fjärde klassorna. Därvid hän
fördes till tredje klassen 50 förut befintliga postkontor samt 
till fjärde klasson dels 78 redan befintliga postkontor, dels 
postkontoret i Grängesberg, som, på grund af Eders Eungl. 
Maj:ts medgifvande i nådigt bref den 17 oktober 1902, seder
mera trädde i verksamhot med 1903 års ingång, dels ock 11 
icke öppnade postkontor. 

Förutom i Grängesberg blofvo under år 1903, jämlikt 
nådiga brof den 22 maj 1903, nya postkontor inrättade i Flen, 
Jörn, Orsa och Sandviken. Dossa fyra kontor trädde den 1 
oktober i verksamhot. I sammanhang med inrättandet af post
kontoret i Flen blef postkontoret i As, som jämlikt nådiga 
brefvet don 21 november 1902 hänförts till fjärde klassen, 
berörda 1 oktober indraget. 

Efter dessa förändringar utgjorde vid slutet af år 1903 
antalet själfständiga postkontor tillhopa 195, oller fyra mer än 
vid slutet af år 1902, nämligen, förutom postkontoron i Stock
holm, Göteborg och Malmö, 16 inom första klassen, 44 inom 
andra klasson,' 50 inom tredje klassen och 82 inom fjärde 
klasson. 

Af samtliga postkontor voro 160 belägna å ort mod järn
vägsförbindelse och 35 — af hvilka 2 i andra klass, 3 i tredje 
klass och 30 i fjärde klass — å ort utan dylik förbindelse. 

På grund af nådigt bemyndigande don 12 december 1902 
inrättades den 1 augusti 1903 ett nytt filialpostkontor, med 
benämning Stockholm 17, vid Adolf Fredriks torg å Södermalm 
i Stockholm. Antalet filialpostkontor i riket ökados därigenom 
till 18, af hvilka 9 voro belägna i Stockholm, 6 i Götoborg, 
1 i Falköping:Ranton, 1 i Gollivaro och 1 i Kiruna. 

Nya poststationer öppnades under år 1903 till ett antal af 
72, af hvilka 34 belägna vid järnväg. Tillsammans 21 af de 
vid 1902 års utgång befintliga poststationerna blefvo under 
1903 års lopp efter hand indragna. Hela antalet poststationer 
ökados alltså under 1903 med 51 eller till 2,679, bland 
hvilka 2,258 tillhörde första klassen, 404 andra klasson och 
17%tredje klasson. Af första klassens poststationor voro 1,389 
belägna vid järnväg och återstående 869, liksom samtliga'till 

andra klassen hörande pöststationor, å ort utan järnvägsför
bindelse. Poststationor af tredjo klass (brefsamlingsställon) 
äro inrättado allonast i vissa störro städer och omedelbart 
underordnade därvarando postkontor. 

Poststationernas antal uppgick: 

år 1889 till 1,831, 
» 1890 » 1,867, 
» 1891 » 1,911, 
» 1892 » 1,950, 

1893 » 2,003, 

» 1894 » 2,055, 
» 1895 » 2,113, 
» 1896 » 2,162, 
» 1897 » 2,220, 
» 1898 » 2,298, 

» 1899 » 2,383, 
1900 » 2,482, 

» 1901 » 2,556, 
» 1902 » 2,628, 
» 1903 » 2,679. 

I tab. 4 äro samtliga vid 1903 års slut förofintliga post
kontor upptagna i bokstafsföljd, med angifvande tillika af don 
klass, till hvilken de särskilda kontoron voro hänförda. Vidare 
meddelas i tabellen för hvarje postkontor uppgifter om an
talet underlydande poststationor, antalet poststationor, med 
hvilka kontoret regelbundet utväxlat post, antalet breflådor, 
anbragta vid postkontoret själft och undorlydando poststationor 
eller för hvilka postkontoret eljest haft att redovisa, äfvonsom, 
såsom redan i det föregående är nämndt, antalet oxpodiorado 
lösväskor. 

Tid 112" af postkontoron fanns vid slutot af år 1903 
lokalbrefbäring anordnad, och äro dessa kontor särskildt ut
märkta i tab. 4. Dylik brefbäring var jämväl anordnad dels 
vid det under postkontoret i Falköping lydando filialpostkon-
toret Falköping—Ranten, dels vid de under postkontorot i 
Gollivare lydando filialpostkontoron Kiruna och Malmborgot. 

Af postkontoren voro vid början af år ]903 3, nämligen 
do i Leksand, Lindesberg och Ljusne, tillika telegraf anstalter. 
Donna förening mellan post- och tolegrafanstalter upphördo 
emellertid i Lindosborg vid april månads utgång och i Lok
sand vid slutet af september månad. 

I hufvudstaden funnos två föronado post- och telegraf-
anstalter, en vid Riddaregatan och en a Kungsholmen, samt 
i Göteborg on sådan anstalt vid Stigbergstorget. 

Vid poststationor å vissa orter mod statstclografstationcr, 
nämligen i Borgqvara, Husum, Iggesund, Mörbylånga och 
Ramselo, sköttes post- och tclografgöromålon af gemensamma 
föreståndare. 

Förhållandet mellan antalet fasta postanstalter samt arealen 
och folkmängden såväl inom do olika länen som ock i hola 
riket framgår af den å sid. VI införda toxttabell A, i hvilken 
dessa postanstalter jämväl äro fördolade på klasser. I antalet 
postanstalter ingå äfven do vid åtskilliga lägerplatser m. fl. 
ställen inrättado poststationer, hvilka allenast under någon del 
af året hållits öppna. Uppgifterna rörande arealen gälla år 
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1895 och äro hämtade ur Statistiska Centralbyråns samman
drag af Kungl. Maj:ts Bofallningshafvandos femårsborättelsor 
för aren 1891—1895 (Bidrag till Sveriges officiella statistik, 
litt. H.); folkmängdstalen åter äro hämtado ur don af Sta
tistiska Centralbyrån offentliggjorda »Uppgift å folkmängden 
inom hvarjo kommun, härad, tingslag, domsaga, stad och län 
don 31 december 1903». 

Vid slutofc af år 1903 utgjordo, onligt hvad tabellon gifver 
vid handon, för hela rikot modoltalet af hvarjo fast postanstalts 
områdo i kvadratkilometer 151-71 samt antalet invånare, för-
doladt på hvarjo sådan postanstalt, 1,805. 

Hurusom motsvarande tal växlat under sonast förlupna 
femtonårspcriod, framgår af don a nästa spalt införda samman
ställningen. 

Af de tal, som ingå i sista kolumnen af donna öfvorsikt, 
ådagaläggos, att under femtonårsperioden ökuingen af antalet 
postaustalter vida öfvorstigit ökningen af invånaroantalot. Om 
man oxakt boräknar dessa förhållanden, finner man att, medan 
ökningen i Sveriges folkmängd från år 1889 till år 1903 är 
9 4 procent, har antalet postanstaltor under samma tid ökats 
med 43-i procent. 

Tab. A. Areal, folkmängd, antal fasta postanstaltev m. m. inom de olika länen vid slutet af år 1903. 



AMBULANTA POSTANSTALTER. BREFLÅDOR. PERSONAL. VII 

B) Ambulanta postanstalter. 

Antalet af i verksamhot varande fullständiga ambulanta 
järnvägspostanstaltor eller s. k. postkupéexpeditioher, som under 
år 1902 utgjordo 112, uppgick år 1903 till 109, under det att 
antalet af öfriga ambulanta postanstaltcr å järnvägslinjerna, eller 
do s. k. postiljonshupéerna — i hvilka tjänstgöringen bestreds 
ensamt af postbetjänto — ökados från 162 år 1902 till 177 
år 1903. 

Jämväl under år 1903 har särskild sjöpostexpedition varit 
i verksamhet ombord å de ångfartyg, hvilka underhållit för
bindeiso å sjöpostlinjen Trolleborg—Sassnitz. Äfven å sjö
postlinjen Malmö—Köponhamn har, vid vissa turer från Köpen
hamn, särskild sjöpostexpedition medföljt. 

Angbåtspostexpeditionernas antal har under år 1903 ökats 
med 2 ellor från 153 till 155. 

C) Breflådor. 

Breflådor funnos vid årets slut i bruk till ett antal af 
5,931, af hvilka 4,562 voro fasta och 1,369 medföljde lands-
vägspostor, bantåg och ångbåtar. 

Af det uppgifna antalet fasta broflådor voro 296 s. k. 
landsvägsbreflådor, och af dessa voro 257 -uppsatta vid eller 
i närheton af de allmänna postvägarne och 39 i närhoten af 
järnvägsstationer. 

Tömningen och vårdon af 272 utaf dessa landsvägsbref
lådor ombesörjdes, utan särskild kostnad for postverket, af 
vederbörande postpersonal eller ock af don kommun eller 
korporation, på hvilkons hemställan breflådan blifvit uppsatt. 

Rörande antalet af de breflådor, för hvilka de särskilda 
postkontoren haft att redovisa, lämnas uppgifter i tab. 4. 

Hela antalet breflådor, fasta och ambulanta, under senasto 
femtonårsperiod angifvos i här efter följande sammanställning. 

III. Personal och undervisningsväsen. 

A) Generalpoststyrelsens personal. 

Jämlikt Eders Eungl. Maj:ts nådiga bref don 6 juni 1902, 
angåondo postverkets stater för år 1903 m. ni., liar en fonito 
byråchef uppförts å Genoralpoststyrelsons stat. 1 Styrolsons 
sammansättning har vidare genom nådiga kungörelsen den 4 
juli 1902, om ändrad lydoiso af vissa paragrafer i förordningen 
angåendo en postsparbank för rikot, samt § 28 i don för 
Generalpoststyrolsen den 31 december 1902 utfärdado nådiga 
instruktion don förändring skett, att chefen för postsparbanks
byrån icke vidare är ledamot af Generalpoststyrolsen. Efter 
dessa förändringar utgöros Generalpoststyrolsen, enligt berörda 
paragraf i instruktionen, af generalpostdiroktöron såsom chef för 
postverket och fem byråchefer såsom ledamöter i Styrolson 
och chefer hvar för sin byrå, nämligen en för kanslibyrån, en 
för trafikbyrån, en för kameralbyrån, on för utrikes- och för
fattningsbyrån samt en för revisionsbyrån. 

På grund af Eders Eungl. Maj:ts modgifvandon i särskilda 
nådiga bref don 17 oktober 1902 och don 3 oktober 1903 hafva 
vidare två adjungerado ledamötor under år 1903 biträdt Sty
relsen, den ene under tiden 1—15 januari vid handläggning 
af de till Styrelsens kanslibyrå hörande ärenden, den andro 
från och med den 8 oktober till och med den 30 november 
vid handläggningen af de ärenden, som tillhöra kamoralbyrån. 

Don Genoralpoststyrelsen biträdande ordinario tjänsto-
mannapersonalen har genom do nya staterna ökats med 10 
och utgjorde under år 1903 tillhopa 41 personer, nämligen: 

7 tjänstemän af andra lönegraden, af hvilka 3 sekreterare, 
1 kamrerare och sekreterare, 1 kassör, 1 intendent vid post
verkets frimärkosförråd och 1 intendent vid postverkets porso-
dolförråd, samt 

33 tjänstemän af första lönegraden, af hvilka 1 registrator, 
1 notario och ombudsman, 7 notarior, 8 aktuarior, 6 revisorer 
och bokhållare samt 10 revisorer, 

hvarjämto å öfvergångsstat kvarstod 1 kammarskrifvare 
Dessutom voro hos Styrelsen mot fasta årsarfvoden an

ställda 1 biträde rörande postångfartyg, 28 manliga amanu
enser och 24 kvinnliga biträdon för tabollarbeto, ronskrifning, 
breföppning, sortering af postanvisningar o. s. v., eller tillhopa 
53 personer. 

Vaktbetjäningon hos Styrelsen och dess särskilda afdol-
ningar utgjordes under år 1903 af 10 ordinario vaktmästare, 
hvaraf en försto vaktmästare, samt 7 extra vaktmästare med 
fasta arfvoden, hvartill komma 1 maskinist och 3 oldare. 

B) Distrikts- och lokalförvaltningarnas personal. 

Genom de för år 1903 gällande staterna ökados antalot 
ordinario tjänstemän vid distriktsförvaltningarna, å postanstal
terna och å linjerna med 12 postmästare och 250 postoxpedi 
törer, hvaremot antalot kontrollörer minskades med 9. Den 
ifrågavarande personalon är enligt nämnda stater sålunda 
fördelad: 
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3 postdirektörer, on i Stockholm, en i Götoborg och en i ! 
Malmö, 

5 postinspoktörer, 
200 postmästare, nämligen 16 vid postkontor af första 

klassen, 44 vid postkontor af andra klassen, 50 vid postkontor 
af tredje klassen och 90 vid postkontor af fjärdo klassen, 

25 kontrollörer, och 
750 postexpeditörer, nämligen 300 af första, 300 af andra, 

75 af trodjo och 75 af fjärdo lönegraden. 
Enär cmollertid, på sätt i det föregåendo är berördt, vid 

utgången af år 1903 allenast 82 postkontor af fjärdo klassen 
voro i verksamhet, utgjorde vid samma tidpunkt antalet post
mästare 8 mindre än enligt staterna, alltså 192. 

Samtliga postkontor förostodos af manliga postförvaltarei 
med undantag för det med telegrafanstalt förenado postkon
toret i Ljusne, där föreståndarebefattningen på förordnande 
tills vidare uppehölls af en kvinnlig postexpeditör. Af do tre 
förenade post- och telegrafanstalterna i Stockholm och Göte
borg förvaltades två af särskildt förordnado manliga förestån
dare samt den tredje af en manlig postoxpeditör. 

Enligt 1902 års stater utgjorde antalet kontrollörer 34, 
mon i staterna för år 1903 minskados detta antal till 25. Jäm
likt ofvanberörda nådiga.bref den 6 juni 1902 hade emeller
tid Eders Kungl. Maj:t.medgifvit, att under år 1903 finge af 
postmodlon användas så stort belopp, som utöfver tillgängliga 
kontroliörslönor och 9 i mån af behof innehållna postexpedi-
törslöner orfordrados för att med löner enligt äldro stat förse 
do under nämnda år å äldro stat kvarståonde kontrollörer. 
Antalet öfvortaliga kontrollörer utgjorde vid 1903 års utgång 
5, och på grund häraf hade vid samma tidpunkt ett mot
svarande antal postoxpeditörsbefattningar lämnats obesatta. 

Do öfvortaliga 5 kontrollörerna voro placerade såsom post-
mästarnos närmaste män vid postkontoren .i Falun, Gefle, 
Jönköping, Norrköping och Örebro. Yid öfriga postkontor af 
första och samtliga postkontor af andra klass voro, jämlikt före
skrift i nådiga brefvet don 6 juni 1902, såsom postmästarnes 
närmaste män placerade förste postexpeditörer, samtliga- till
hörande första lönogradon. Antalet försto postexpeditörer ut-
utgjordo sålunda 55. 

Samtliga kontrollörstjänster och postexpoditörstjänstor af 
första lönegraden voro besatta med manliga innehafvare; inom 
de lägro postexpeditörsgradorna uppehöllos . tillhopa 129 be
fattningar. af kvinnor. . 

Don extra ordinarie tjänstemannapersonalen utgjorde vid 
årets utgång tillhopa 1,052 personer, hvaraf 539 män och 513 
kvinnor. Bland dessa voro 603, nämligen 394 män och 209 
kvinnor, af Gonoralpoststyrolson antagna såsom extra biträden ' 
med arfvode af postmedel, under det att återstående 449, hvaraf 
145 män och 304 kvinnor, voro anställda af vederbörande 
postinspektöror eller postförvaltaro. Sistnämnda grupp ut-
göres dels af mera fast anställda s. k. dispositionsbiträden, 
dels af personer, som mer eller mindre tillfälligtvis anlitats 
för deltagande i postgöromålen. Antalet af dem, som vid 
årets utgång uppburo arfvode af postmedel, utgjorde 389, 
hvaraf 116 män och 273 kvinnor. 

Antalet ordinarie postbetjänte, som år 1902 uppgick till 
1,050, utgjorde enligt 1903 års stater tillhopa 1,250, hvaraf 
630 i första, 280 i andra och 340 i tredjo lönegraden. Här-

till komma 597 extra postbetjänte med fast arfvode af post
medel samt 696 reservpostbetjänte utan dylikt arfvode. 

Till postverkets personal i vidsträcktare mening äro äfven 
att räkna poststationsföreståndaro till ett antal af 2,679, hvaraf 
303 kvinnor, landtbrefbärare till ott antal af 1,051 sanit don 
for sjöpostföringen anställda personal, utgörande 11 personer 
för vinterpostfarton och 155 föreståndare för' ångbåtspostox-
poditioner. 

Af här förut anförda tal framgår, att antalet vid 1903 ars 
utgång till tjänstgöring vid distriktsförvaltningarna, å post
anstalterna eller å linjerna använda porsonor utgjorde till
hopa 8,468, hvaraf 7,522 män och 946 kvinnor. En närmare 
öfvorsikt'öfver denna personal lämnas här nedan. 

Under do sonasto femton åron har motsvarande personal 
utgjort: 

I detta antal äro emellertid icke medräknade de personer, 
hvilka mot lega, enligt kontrakt, för postverkets räkning be
sörjt landsvägsposternas fortskaffande med vanliga åkande eller 
mod gående bud, och hvilka beräknats hafva undor redogörel
seåret utgjort omkring 950 personer. 
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C) Undervisningsväsendet. 

Enligt hvad i nästföregående underdåniga berättelse är 
omförmäldt, hado under år 1902 anordnats en elevkum för ut
bildande af posttjänstemän, hvilken kurs pågick från början 
af oktober månad nämnda år till april månad 1903. Bland 
102 i kursen deltagande elever— 101 manliga och 1 kvinnlig — 
som hänvisades till undergåonde af examen, blefvo 91 man
liga och den kvinnliga i examen godkända och därefter an
tagna till e. o. postexpoditörer vid postverket. 

Under år 1903 anordnades två dylika kurser, hvilka på-
gingo, den ena från april till oktober månad nämnda år och 
den andra från oktober månad 1903 till april månad 1904. 
Beträffande don förra af dessa kurser är här att anteckna, 
att bland 57 deltagande elever, samtliga manliga, som hän
visades till oxamen, 48 godkändes och därefter antogos till e. o. 
postexpoditörer. 

IV. Postutväxlingen. 
A) Antal postförsändelser. 

Af tabellbilagorna 5 och 6, hvilka innehålla uppgifter om 
antalet postbefordrado försändelser af olika slag under år 
1903, lämnas i dona sid. X införda tabell B ett sammandrag. 

Tabell 5 redogör för hela antalet försändelser, inrikes såväl 
som utrikes, dock utan att dessa båda slag af försändelser äro 
vid do särskilda postanstalterna sins emellan fördelade; tabell 
6 åter redogör uteslutande för till utlandet afgångna för
sändelser, fördelade på de olika adressländerna. 

En jämförelse mellan de verkställda beräkningarna för 
åren 1902 och 1903 gifver vid handen, att antalet postbo-
handlado försändelser sistnämnda år skall i förhållando till år 
1902 hafva ökats mod 21,000,342 stycken, motsvarande 6-5 
procent. År 1902 utgjorde ökningen i förhållande till 1901 
32,883,223 stycken, motsvarande 109 procent. 

I nedanstående tablå redogöres för ökningen af olika slag 
af försändelser under år 190b. 

Den största ökningen, absolut taget, faller sålunda på 
gruppen brefkort. Under det att till och med år 1900 bref-
kortens antal ökados tämligen jämnt och nämnda år uppgick till 
något öfver 12 millioner, sprang siffran år 1901 upp till 
20,574,291; under år 1902 ökados antalet ytterligare till 
41,282,471 och under år 1903 till 48,428,266 eller med 17-3 proc. 

Såsom redan i ett pur föregående årsberättelser blifvit un-
tydt, beror utan tvifvel donna ökning på det allt mera spridda 
bruket att med post försända s. k. vykort, d. v. s. kort med 
utryckta vyer oller andra illustrationer. 1 senaste årsbe
rättelsen beräknades detta bruk hafva år 1902 medfört en 
ökning i postverkets intäkter af mer än 1 million kronor. Då 
emellertid den ytterligare ökningen i förovarande hänseende 
under år 1903 är väsentligt mindre, vill det förefalla, som om 
användandet af dylika kort numera skullo hafva i det närmaste 
nått sin höjdpunkt. 

Näst gruppen brefkort utvisar gruppen abonnerade tidnin
gar och tidskrifter (nummeroxemplar) don absolut taget största 
ökningen, i det att under år 1903 postbehandlades 5,820,178 
nummeroxemplar mer än under år 1902, hvilket motsvarar 
en tillökning af 3-5 procent. 

Relativt stark tillväxt finner man, förutom beträffande brof-
kort, i fråga om korsbandsförsändolser (20 procent), oassurorado 
paket (15-e procent) och postförskottsförsändelser (15-5 procont). 

/ förhållande till folkmängden har, hvad beträffar antalet 
till postbefordran aflämnade försändelser, postutväxlingon för 
år 1903 inom de särskilda länen och hela riket, enligt beräk
ning, gestaltat sig sålunda: 

II 
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Tab. B. Antal postförsändelser år 1903. 
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Do försändelser, hvilka atläranats direkt till postaustal-
terna å järnväg och till ångbåtspostoxpoditionorna, hafva i 
tabellen å sid. IX icke fördelats på de olika länen. 

För riket i dess holhot har, enligt hvad af samma tabell 
framgår, medeltalet på hvar invånaro af de till postbefordran 
aflämnado försändolser boräknats under år 1903 utgöra 64. 
Ensamt för Stockholms stad har motsvarande medoltal för 
1903 utgjort 318. Efterföljande tablå innehåller uppgifter i 
berörda hänseenden för senast förflutna fomtonårsperiod. 

Tab. C. Öfversikt af antalet postförsändelser åren 1889—1903. 

Här nedan införda texttabell C afser att visa posttrafikens 
omfattning i Sverigo under åren 1889—1903. Vid uppgö
randet af donna tablå hafva abonnerade tidningar och tidskrifter 
beräknats efter nummcroxomplar; och hafva i tablån upptagits, 
järato inrikes försändelser, försändelser bädo till och från 
utlandet, mon ej de, som transitbofordrats. 

B) Värdebelopp. 

Tabell 7 redogör för samtliga afgångna assurorado för
sändelsers angifna värdo äfvensom inbetalado postanvisnings-
och postförskottsmedel samt prenumerationsafgifter vid rikets 
postanstalter år 1903. 

Vidare är i taboll 8 en redogörelse för samma år lämnad 
rörande assurerade försändelsers angifna värdo, inlösta post-
förskottsförsändolser samt inbetalado postanvisningsmedel i 
utväxling mollan Sverigo och särskilda främmande länder. 

Såsom tcxttabell D har å sid. XII införts ett sammandrag, 
hvari slutsummorna uti tabellbilagorna 7 och 8 delvis ingå och 
som afser att för år 1903 visa postverkets ansvarighet i fråga 
om anförtrodda värdebelopp. I tabellen lämnas sålunda, sär
skildt för inrikes samt till utrikes orter afgångna och från 
utrikes orter ankomna försändelser, on redogörelse för angifna 
värdet å assurerade brof och assurerado paket, för postför
skotts- och postanvisningsbelopp samt för prenumerations
afgifter för tidningar. 

Slutligen utvisar första tabellen å sid. XII angifna värdet af 
afgångna assurerado försändelser äfvonsom beloppet af inlösta 
postförskott och inbetalade postanvisningsmedel vid rikets post
anstalter under åren 1889—1903. 
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Under det att totalbeloppen för inlösta postförskott och 
inbetalado postanvisningar under senare tider konstant stigit, 
är däremot det för assurcrade försändolsor angifna samman
lagda värde sodan ott par år tillbaka stadt i sjunkande. Denna 
minskning faller uteslutando på do afgångna assurcrade pake
ten, hvilkas sammanlagda angifna värdo under åren 1901—03 
utgjort i rundt tal resp. 668, 581 och 525 millioner kronor. 

År l'J03. År 1902. 
Genomsnittsbeloppet liar utgjort för afgångna 

assurcrade bref.;., kr. 305: 37 312: 95 
paket » G,908: 15 7,839: 18 

Beloppet af do prenumerationsafgifter, som under år 1903 
influtit för tidningar och tidskrifter, hvilka genom svenska 

Tab. D. Värdebelopp år 1903. 

postverkot blifvit förskrifna, inhämtas af tabell,7 och beloppet 
af do svenska postverket tillgodokomna afgiftor för befordran 
af tidningar och tidskrifter, förskrifna genom samma.postverk, 
inhämtas af tabell 9. 

I nedan införda öfversikt lämnas motsvarande uppgifter 
rörande tidningstrafiken under de sonaste femton åren: 

PostanvisHwgar, som utfärdats för tidningsabonnomont, 
jämlikt aftalet mellan Sverige och Frankrike den 30 juni 1880, 
hafva under år 1903 utgjort: 

från Svcrigo 788 mod sammanlagdt belopp af 15,787 
francs -1 centimes; 

från Frankrike 1 till belopp af 16 kronor 90 öro. 
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Svenska postverkets , andel, i kommissionsarfvodot tur 
nämnda abonnement uppgick till 272 kronor 22 öro. 

böljande tabell redogör i jämna krontal för de belopp, som 
medelst jwstancisniiigar blifvit sända mellan Sverige och Amerikas 
Förenta Stater, allt sedan början af april månad 1885, då 
ifrågavarande postanvisningsrörelso anordnades. 

via sjöpostlinjen Trolloborg—Sassnitz till och från Danmark. 
Poston till och från Norge bofordrados hufvudsakligen i slutna 
kolli. ' Det antal transiterande försändolscr till och frän Norge, 
Finland och Danmark, som behandlats styckovis, beräknades 
under år 1903 utgöra: 

vanliga försändelser 946,905 
värdeförsändelsor 66,897. 

Uti det angifna antalet värdeförsändelsor ingår jämväl 
det antal postanvisningar, som under rcdogörolseåret gon om 
svenska postverkets förmedling utväxlats mellan Finland och 
åtskilliga andra länder, med hvilka svenska postverket står 
i direkt utvexling af postanvisningar. Omfattningen under 
år 1903 af den sålunda förmcdlado postanvisningsrörclsen 
framgår af nedanstående tablå, i hvilken för jämförelse äfven 
införts motsvarande tal för år 1902. 

Bland dossa transitcrando finska postanvisningar komma 
i främsta rummet do, som utväxlats med Amerikas Förenta 
Stater. I detta afscondo må liar anföras, att under år 1903 
blef medelst postanvisningar från Amerikas Förenta Stater, 
expedierade via Sverige, tillsändt adressater i Finland ett 
sammanlagdt belopp af 536,006 kronor (mot 407,871 kronor 
under år 1902), medan do i motsatt riktning under året cx-
pedierado postanvisningarnas sammanlagda belopp utgjorde 
40,774 kronor (mot 20,366 kronor under år 1902). 

Såsom af förestående tabell framgår, är det synnerligen 
afsoviirda belopp, som under don tid, ifrågavarande postanvis-
ningsrörelso ogt bestånd, medelst postanvisningar från Ame
rikas Förenta Stater tillsändts adressater i Sverige utöfver 
hvad i motsatt riktning blifvit afsändt. Sammanlagda netto
beloppet i förevarande afseende utgör 70,913,702 kronor. 

Ännu ön grupp af postanvisningar utgöres af sådana, som 
på grund af särskilda aftal (jfr sid. XX) användas för redovis
ning till paketafsändaro af postförskott a paket i utväxling 
med vissa främmande länder. Antalet dylika anvisningar har 
sedan ingången af juli månad 1903, då nyssnämnda aftal 
trädde i tillämpning, utgjort: 

i riktningen till utlandet 14,814 med ett sammanlagdt 
belopp af 350,190 kronor 54 öro, och 

i riktningen från utlandet 2,989 med ett sammanlagdt 
belopp af 36,964 kronor 22 öro. 

C) Transiterande försändelser. 

Utom Sveriges egna försändelser till och från utlandet befor
drades i transit genom landet post till och från Norge och Fin
land, äfvensom — ehuru i väsentligt mindre omfattning — 

D) Inkasseringsuppdrag. 

På grund af det internationella aftalet angående inkasse
ringarörelsen hafva under år 1903: 

expedierats från utlandet och inlösts i Sverige 3,257 
inkassoringsuppdrag, hvilkas sammanlagda belopp utgjordo 
208,910 kronor 50 öre, samt 

expedierats från Sverige och inlösts i utlandet 31 stycken, 
hvilkas sammanlagda belopp utgjordo 1,816 kronor 99 öre. 

Do af svenska postverket uppburna inkassoringsafgiftorna 
uppgingo till 325 kronor 70 öro. 

Samtliga do under år 1903, i utväxlingen mellan Sverige 
och utlandet, begärda inkassoringsuppdrag äfvonsom de under 



XIV INKASSERINGSUPPDRAG. OBESTÄLLBARA OCH REKLAMERADE FÖRSÄNDELSER. 

6amma år, såsom oinlösta, återsända inkasseringsuppdrag voro 
på de särskilda länderna sålunda fördelade: 

Enligt senast afgifna årsberättelse utgjorde under år 1902 
antalet till Svorigo från utlandet ingångna inkasseringsuppdrag 
4,009, för hvilka sammanlagda boloppet uppgick till kronor 
269,235: 65. Motsvarande tal för år 1903 förete sålunda en 
ökning hvad beträffar antalet med 18-6 procent och beträffande 
beloppet mod 14-6 procont. Från Sverige till utlandet ex
pedierades under år 1902 ott antal af 108 inkasseringsuppdrag 
mod ott sammanlagdt värdobelopp af kronor 8,507: 89, hvadan 
här resultatet för år 1903 i förhållando till näst förogåondo 
år utvisar en minskning. 

E) Obeställbara och reklamerade försändelser. 

Under år 1903 inkommo till Generalpoststyrolsens re
klamationskontor 235,848 obeställbara försändelser, af hvilka 
icko mindre än 97,019 voro brefkort. I öfrigt förekommo 
bland försändolserna 22,943 trycksakor, 1,152 rekommenderade 
ellorassurerade bref, 1,389 postanvisningar, 2,876 postförskotts
försändelser och 622 paket. 

Bland samtliga a reklamationskontoret under sagda år 
öppnade försändelser bofunnos 7,136 innehålla föremål af 
värde, däraf penningar till ett sammanlagdt belopp af 3,275 
kronor 76 öro. Af nyssnämnda 7,136 försändelser blefvo mod 
ledning af upplysningar, som vid behandlingen å reklama-
mationskontoret vunnos, 6,537 stycken mod sammanlagdt 

ponningeinnohåll af 1,947 kronor 72 öre omedelbart tillställda 
vederbörande egare 

Angäondo öfriga å reklamationskontoret öppnade försän
delser med innehåll af värde, om hvilka försändelsers egare 
upplysning icke på nämnda sätt kunde vinnas, utfärdades kun-
görclso i vanlig orduing, på sätt äfven skett i fråga om obe-
ställbara postanvisnings- och postförskottsbelopp. 

Äfvon detta år har bland försändelser med värdoinnohåll 
ott betydando antal utgjorts af vanliga försändelser. Don i 
senast afgifna årsborättelso omförmälda benägenheten hos all
mänhoten att utan rokommondation eller assurans försända 
penningar och andra värdoföromål synes sålunda hafva äfven 
under nu ifrågavarando är fortfarit. 

Af de såsom oboställbara till roklaraationskontoret inkomna 
bref, 106,889 stycken, hvilka icke innehöllo föremål af värde, 
hafva under rodogörolsoåret 70,864 (motsvarande 66'3 procont) 
blifvit till resp. afsändaro oller adressator genom reklaraa-
tionskontorots försorg beställda. 

Hos roklaraationskontoret anmäldes under år 1903, att 
6,129 särskilda försändelser icke skulle hafva kommit voder-
börando adressater till hända. Af dessa försändelser tillrätta-
skaffades 4,093 stycken eller 66'8 procont. 

Att förhållandet mellan roklamerado och tillrättaskaffade 
försändelser ej ställer sig än gynnsammare, måste — frånsodt 
att en dol reklamationer kunna tänkas afse försändolsor, hvilka 
i själfva verket aldrig blifvit till postbefordran aflämnado — 
i väsentlig grad tillskrifvas don omständigheten, att do upp
gifter i afseende å tid och ordning för försändelsers afläm-
nando till postbefordran, lydelsen af den å försändelserna 
tecknade adress, m. m., hvilka af roklamantorna lämnas, i 
många fall äro ofullständiga, sväfvando ollor rent af oriktiga. 

Nedanstående öfversikt utvisar antalet roklamerado för
sändolsor åren 1889—1903 äfvensom det antal af dessa för
sändelser, som tillrättaskaffats och tillställts egarne. 



DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN. XV 

V. Ekonomi. 
A) Den finansiella ställningen. 

Don öfvorsikt rörande postverkets finansiella ställning år 
1903, som lämnas här nedan, är grundad på postverkets huf-

vudbok för nämnda år och redogör undor särskilda rubriker 
för in- och utgående balans äfvensom för inkomstor öch utgifter 
under året. 

Inkomsterna år 1903 hafva således utgjort 15,893,760 
kronor 44 öre och driftkostnaderna 13,999,359 kronor 46 öro," 

D e b e t . 

1) Balans från år 1902. 

Tillgångar 7,175,310:17 

2) Inkomster. 

Influtna medel för försålda frankotecken ra. ra. 14,600,927:01 
Postbefordringsafgiftor för tidningar och tid

skrifter 603,742:02 

Fraktmedel och passagerareafgifter af post
verkets ångfartyg 12,294:32 

Uppburna postafgifter för ankomna, modlösen 
belagda försändelser 287,991:65 

Uppburna tullafgifter 93,262:61 
Fackafgifter 2,890:50 

Eegistreringsafgifter 11,582:01 
Extra ordinarie uppbörd 27,530:09 
Bötesmedel 1,790: — 
Anmärkningsmedel 1,323:17 
Model, funna i öppnade oboställbara försändel

ser 1,710:79 

Återvunna medel till gäldande af utbetalad 
ersättning för bortkomna eller skadade 

värdoförsändelser 3,648: 99 

Godtgörolse af främmande postverk ,. 245,067: 28 15,893,760:44 

3) Balans till år 1004. 

Skulder. 

Öfverlovororirigar 65,200:17 
Innestående tidningsmedol för år 1904 1,625,536:68 

» ' postbofordrings- och pronume-
rationsafgifter för tidningar och tid
skrifter 4,212:22 

Innestående postanvisnings- och postförskotts
medel 2,118,079:34 

Oförutsedda utgifter: 
för om- och tillbyggnad af posthuset i Nässjö 867: 79 
> uppförande af nytt posthus i Stockholm... 17,209:89 
> > » » > > Helsingborg 10,466:60 

» > » » Malmö 439,572:67 
Sveriges Riksbank (å giroräkning n:r 2) 21,500: — 
Likviderna mod utländska postvork 1,145,408:23 
Förskott till ersättning af Kungl. Statskon

toret : dyrtidstillägg 133^52 5,448,187:11 

Summa kronor 28,517,257: 72 

K r e d i t . 

1) Balans från år 1902. 

Skulder 5,105,743:42 

2) Utgifter. 

Aflöningsstaten 6,754,890:52 
Övergångsstaten 1,200: — 
Pensionsstaten 100,847:90 
Omkostnatlsstaten: 

Uppbörds- och frimärkesprovi
sion 268,558:77 

Felräkningspenningar 55,938:17 
Förhyrande af postlägenheter, 

samt posthusens underhåll 
m. m 233,465:85 

Expensutgifter 613,734:27 
Eose- och traktamentsersätthingar: 
för resor i tjänsteärenden i all

mänhet 55,296:35 
till traktamenten åt 

.tjänstemän i jäm-

vägspostkupé 139,900:22 

till traktamente åt 

postbetjänte 187,680:67 382,877:24 

Postbetjäntes beklädnad och be
väring 166,764:24 

Inköp och underhåll af inven
tarier 405,636:01 

Postföringskostnad: 
å järnväg 2,766,000:15 
å landsväg och inom postan

stalternas områden samt me
delst landtbref bäring 1,089,563:95 

sjöledes 505,070:97 
Tillverkning af frankotocken... 183,417:73 
Diverse utgifter 60,846: 26 6731873:61 

Oförutsedda utgifter 37,840:71 
för uppförande af nytt posthus i Malmö 215,000: — 

» » » > > » Karlsborg. 216: — 
• Afkortningar och restitutioner ni. m 157,490: 72 jg 999 359; 46 
Leverering till Kungl. Statskontoret 869,566:75 

3) Balans till år 1904. 

Kontant behållning 5,068,646:91 
Förskott 2,082,621:94 
Propriebalanser 38,769:92 
Fordringar 1,351,345:73 

Anmärkta poster __̂  1,203: 59 8,542,588:09 

Summa kronor 28,517,257: 72 



XVI INKOMSTER OCH UTGIFTER. FRANKOTECKENSFÖRBRUKNINGEN. 

i följd hvaraf ett öfvcrskott för året uppkommit af 1,894,400 
kronor- 98'öro, hvilka överskottsmedel, på grund af bestäm-
molson i § 17 af nådiga instruktionen för Goneralpoststyrolscn, 
blifvit till- Statskontoret utanordnade för att af Statsverket 
disponeras. 

Nedanståondo tabell utvisar — i afrundado krontal — 
postverkets inkomster, driftkostnader och öfverskott under de 
senasto femton åren: C) Frankoteckensförbrukningen. 

Antalet från postverkets frimärkesförråd åren 1902 och 
1903 till postan stal torna utsända frankotecken af olika slag 
framgår af efterföljande tabell. 

B) Inkomster och utgifter vid postanstalterna. 

En väsontlig dol af postverkets utgifter bostrides genom 
postverkets hufvudkassa, utan att distriktsförvaltningarna ollor 
postanstalterna för ändamålet anlitas. Likaledes inflyter en, 
om ock ringa del af postvorkots inkomster direkt till bufvud-
postkassan. I den öfversikt öfver inkomster och utgifter vid do 
särskilda postanstalterna, som lämnas i tab. 9, ingå icke do ut
gifter, som för postanstalternas räkning bestridts från hufvud-
postkassan. 

Såvidt cniollortid postanstaltomas utgifter bestridts vid 
anstaltorna själfva, angifver nämnda tabell, bland annat, att 
do särskilda postkontorons (med underlydande poststationer 
etc.) utgifter under år 1903 utgjort följande procenttal af in
komsterna, nämligen: 

högst 30 procent vid 31 postkontor, 
" Bi—40 » » 100 » 

4 1 - 5 0 » » 3 9 
5 1 - 6 0 » » 1 1 » 
61—70 » » 1 1 » och 

mer än 70 » » 4 » 

I toxttabollon E å sid. XVII hafva postkontoren ordnats efter 
uppbördens storlok år 1903. Ur tabellen framgår, att upp
börden under året uppgått till: 

Värdet af de till postanstaltcrna utsända frankotecknen 
utgjorde sammanlagdt: 
år 1903 : 15,242,603 kr. 
» 1902 13,525,521 ». 



XVII 

Tab. E. Postkontoren ordnade efter uppbördens storlek år 1903. 

III 



XVIII FRANKOTECKENSFÖRBRUKNINGEN. POSTVERKETS FASTIGHETER. 

Här nedan införda sammanställning utvisar dels antalot 
från frimärkesförrådot under åren 1889—1903 utsända franko
tecken äfvensom värdet å desamma, dels ock den vid post
anstalterna under samma tid influtna uppbörd för försålda 
frankotecken. 

Sammanlagda värdot af all postverkets fasta egendom vid 
slutot af år 1903 uppgick sålunda, enligt förestående beräk
ning, till 6,427,515 kronor. 

Beträffande de byggnadsarbeten, som pågått under år 1903, 
må här följande redogörelse lämnas. 

Arbetena för uppförande af nytt posthus i Stockholm, 
hvilka påbörjades under år 1899, voro till sin huvudsakli
gaste del afslutado i september månad år 1903, så att, sedan 
erforderlig uppsättning af nya möbler levererats, posthuset 
kunde den 27 oktober högtidligen invigas och för sitt ända
mål omedelbart upplåtas. 

Sammanlagda utgifterna under år 1903 för nya posthus-
byggnaden i Stockholm hafva belöpt sig till 284,579 kronor 
79 öro. 

Byggmästaren C. L. Muller, hvilken genom kontrakt af 
don 9 och 21 april 1902 åtagit sig att för det nya posthuset 
i Malmö utföra jordschaktningen och grundläggningen samt 
att anlägga källarevåningens såväl ytter- som innermurar 
äfvensom utföra sockel och yttertrappor, har under år 1903 
fullgjort sitt berörda åtagando . och uppburit den därför be
tingade entreprenadsumman, 98,580 kronor. 

På grund af bemyndigande i Eders Kungl. Maj:ts nådiga 
bref don 9 september 1903 har Generalpoststyrelsen med för-
bemälde Muller — hvilken å nedannämnda arbete afgifvit det 
lägsta anbudet — den 29 nyssberörda september afslutat 
kontrakt om utförandet af samma posthusbyggnad ofvan 
socklarna mot en ontreprenadsumma af 540,400 kronor. Detta 
arbeto har under redogörelseårot påbörjats. 

Utgifterna under år 1903 för posthusbyggnaden i Malmö 
hafva utgjort sammanlagdt 122,566 kronor 39 öro. 

Bet nya posthusot i Helsingborg har under året fullbor
dats, så att postkontorots inflyttning däri kunde ske don 6 
december. 

Totalutgifterna för nämnda posthus hafva under år 1903 
belöpt sig till 79,441 kronor 99 öro. 

*) Med 1891 ars utgäng upphörde användandet af s, k. porto- eller 

lösenmärken. 

D) Postverkets fastigheter. 

Nedanståondo tablå utvisar det ungefärliga värdet af 
postverkets fasta egendom vid 1903 års utgång: 

Posthus på landet: 

i Katrineholm 15,000: — 
»Ljusdal 10,000: — 
» Moholm...... 10,200: — 
»Nässjö : 129,500: — 
» Ragunda 12,300: — 
» Vingåker 2,500: — 
» Råda 12,000; — 
» Stora Rör på Öland 7,815: — 
»Inge : 25,000: — 

eller tillhopa kr. 224,315: — 

Hus och tomter i städer: 

i Stockholm vid Lilla Nygatan 140,000: — 
» d:o vid Rödbotorget 600,000: — 
» d:o nya posthuset vid Vasagatan 2,831,800: — 
» d:o n:r 1, 2 och 8 i kvarteret Riddaren 

i Klara församling 660,000: — 
» Göteborg 583,300: — 

VI. Postlagstiftning. 

För poststationer af tredje klass (brcfsamlingsställon) har 
Goneralpoststyrelson den 12 maj 1903 utfärdat ny instruktion, 
afsedd att galla för tiden från och med den 1 näst därpå 
följande juli. 



POSTVERKETS FASTIGHETER. POSTLAGSTIFTNING. XIX 

Sedan utredning blifvit verkställd, i hvad mån post-
göromål, hvilka tillförene ålegat tjänstemän, kunde öfver-
flyttas å betjänto, har Generalpoststyrelsen don 4 december 
1903 utfärdat ny instruktion för postbetjänto, afsedd att 
gälla för tiden från och med don 1 april 1904. 

Genom nådigt bref don 11 december 1903 har Eders 
Kungl. Maj:t bemyndigat Generalpoststyrelsen att vidtaga 
anordningar för beredande åt tjänstemän och betjänto vid 
postverket af ledighet, i viss omfattning, under sön- och helg
dagar, då sådant utan hinder af göromålens behöriga gång 
kunde ega rum; och har mod anledning däraf Goneralpost-
styrolsen meddelat vederbörande postinspoktörer och postför-
valtaro närmare föreskrifter i ämnet. 

Sedan Eders Kungl. Maj:t,- jämlikt nådigt bref den 31 
december 1903, förklarat hinder icko möta för Gcneralpost-
styrelsen att i enahanda ordning, som egt rum för år 1902, 
jämväl för år 1903 förhöja årsarfvodena för de af Styrelsen 
antagna extra tjänstemannabiträden och extra postbetjänte 
vid postverkets distrikts- och lokalförvaltningar intill angifna 
belopp, har Styrelsen beslutat tilldela dem af dessa tjänste
mannabiträden och betjänte, som vid 1903 års utgång ännu 
kvarstodo i postverkets tjänst, ett tillfälligt arfvodestillägg för 
året, utgåendo med 10 procent af det för on hvar bestämda 
årsärfvode. 

Den 18 decembor 1903 har Eders Kungl. Maj:t fastställt 
nya grunder för bestämmande af dels arfvoden åt förestån
dare för poststationer, som förvaltas af järnvägsstationsföre
ståndare, dels afiöningsbidrag till biträden å dylika poststa
tioner, och hafva dessa grundor börjat från och med den 1 
januari 1904 tillämpas beträffande samtliga vid såväl statens 
som enskilda, järnvägar belägna poststationer, hvilka trädt i 
verksamhet senast den 1 januari 1900. 

Mod utgåDgen af mars månad 1903 upphörde det aftal 
mellan Goneralpoststyrelson och Stockholms Enskilda Bank, 
på grund af hvilket åtskilliga postkontor egt att medelst an
visningar, dragna a nämnda bank, hos bankinrättning på 
platsen assignera erforderliga medel för postanvisningsrörol-
sens bestridande. I stället har, jämlikt med Fullmäktige i 
Sveriges Riksbank träffad öfverenskommelso, Riksbankon 
från och med den 1 april 1903 öfvertagit verkställandet af 
sådan penningförmedling ej endast för postkontor å ort, där 
Riksbanken har afdelningskontor, utan äfven för postkontor å 
annan lort genom å platsen varande enskild bankinrättning, 
med hvilken Riksbanken står i förbindelse, så länge dylik 
assignering kan ske utan kostnad för postverket, samt i vissa 
fall genom närbeläget afdelningskontor af Riksbankon. 

Vanliga frimärkon af 5 kronors och 8 öres valörer hafva 
under året införts i poströrelsen. 

Rörande rabatt vid köp af större parti frankotockon har 
intill utgången af år 1903 varit stadgadt, att då på en gång 
köpas minst tro ark frimärkon, hvartdera innohållando 100 
märken, eller minst 100 kortbref eller 100 brofkort eller 100 
frankokuvort, skall köparon tillgodokomma rabatt af en procent 
af inköpssumman. Genom nådiga brefvet den 10 juni 1903, 
angående postverkets utgiftsstater för år 1904 ni. m., hafva 
dessa föreskrifter blifvit sålunda förändrade, att från och mod 
1904 års ingång dylik rabatt får af antagna särskilda franko-
teckonsförsäljaro åtnjutas mod två procont af inköpssumman. 

Angåendo ordningen för utbotalning af postförvaltaros 
uppbörds- och frimärkesprovision har, genom nådigt bref don 
22 maj 1903, Eders Kungl. Maj:t meddelat särskilda bostäm-
melser. 

Mod tillämpning af föreskrifterna i art. 15 af världspost-
konvontionen den 15 juni 1S97 ocli i art. XXIV af det till 
samma världspostkonvention hörando expcditionsroglomonto 
hafva under år 1903 anordningar träffats för utväxling af 
slutna poster mellan postanstalt i Sverige och svenskt örlogs
fartyg i främmando farvatten. I dessa poster få inneslutas 
orekommenderado, oassurerado och mod postförskott ej be
lagda bref (innefattande äfven kortbref), brofkort och kors
band mod undantag af varuprof samt, från och mod den 1 
januari 1904, jämväl postanvisningar, under förutsättning att 
försändelserna äro adrosserado till ollor afsändas af personor, 
som äro anställda ombord å fartyget. 

I enlighet med vissa, af Genoralpoststyrclson den 18 
april 1903 meddelado föreskrifter kan tillfälle till direkt ut
växling mellan poststationor af första och andra klass af van
liga postförskottsförsändelsor, innohållando medicin, hädan
efter beredas de orter, där behof af dylik utväxling gjort sig 
för allmänheten särskildt kännbart och utväxlingen kan utan 
afsevärd olägenhet genomföras. 

På grund af nådigt boslut den 10 juli 1903 hafva gällande 
bestämmelser angåondo poststafions af första ollor andra klass 
befogenhet att ombesörja utväxling af postanvisning i sådan 
mån utvidgats, att från 1904 års början får till vederbörande 
adressat genom dylik poststation direkt utbetalas postanvisning 
intill det för hvarje särskildt slag af anvisningar fastställda 
högsta belopp. I sådant hänseende äro såledos numera post
stationer af omförmälda slag likställda med postkontor. 



XX POSTLAGSTIFTNING. STYRELSEN. 

Öfveronskommolser hafva träffats mellan Generalpoststy-
rolsen, å ena sidan, samt postförvaltningarna i Norge, Tyskland, 
Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Österrike, Ungern och 
Egypten, å andra sidan, angåonde å paket hvilande post
förskotts likviderando medelst postanvisningar i stället för, 
såsom förut, genom beloppens uppförande'å vederbörande 
paketkartor. Dessa öfverenskommelser hafva don 1 juli 1903 
trädt i tillämpning. 

Förutom den utvexling af vanliga postanvisningar, som 
egt rum mellan Sverigo samt vissa orter i Turkiet gonom 
förmedling af postanstalter, hvilka främmande postförvalt
ningar där inrättat, har, på grund af öfvoronskommelso mollan 
Styrelserna för svenska och turkiska postverkon, från och mod 
don 1 april 1903 dylik utvexling anordnats mollan Sverigo 
och åtskilliga orter inom turkiska riket, genom förmedling af 
postanstalter, inrättade därstädes af turkiska postförvaltningen. 

Mollan svonska och. norska postförvaltningarna har aftal 
träffats om sådan ändring, från ingången af år 1904, i § 13 
mom. 1 af gällando expeditionsroglomento för utväxlingen af 
postförsändelser mollan Sverige och Norge — enligt hvilket 
moment förskrifning af tidningar kunnat sko allenast hos 
postkontoret i Kristiania, å norsk sida, och hos tidningsexpedi
tionen i Stockholm eller någotdera af postkontoron i Göteborg 
och Karlstad, å svensk sida — att genom postkontoret i Narvik 
må hos postkontoret i Gellivare förskrifvas tidningar och tid
skrifter, som utkomma i Sverige, samt att genom postkontoret 
i Gellivare må hos postkontorot i Narvik förskrifvas tidningar 
och tidskrifter, som utkomma i Norgo. 

VII. Styrelsen och distriktsförvaltningarna. 

A) Styrelsen. 

Goneralpoststyrolson är, onligt § 28 i den för Styroisen 
den 31 december 1902 utfärdade instruktion, fördelad på fem 
särskilda byråer, nämligen kanslibyrån, trafikbyrån, kamoral-
byrån, utrikes- och författningsbyrån samt revisionsbyrån. 

Under kanslibyrån höra rogistratorskontoret, som förestås 
af en registrator, ombudsmansexpoditionen, som företrädes af 
en notario och ombudsman, samt reklamationskontorct, som 
förestås af en aktuarie. Till kamoralbyrån hora postverkets 
hufvudkassa, som förestås af en kassör, postverkets frimärkos-
förråd och postverkets persedolförråd, hvilka afdelningar för
valtas af hvar sin intendent, samt blankottförrådot, som före
stås af en aktuarie. Statistiska kontoret och taxokontoret 
höra undor utrikes- och författningsbyrån och förestås af hvar 
sin aktuarie. 

Med afseende å ärondenas handläggning inom General-
poststyrolsen tordo här böra antecknas, att byråchefs befogen-

För att hugfästa minnet af.det nya posthusets i Stock
holm invigning och därjämte gifva en återblick öfver svenska 
postverkets utveckling, har, med. stöd af det genom Eders 
.Kungl. Maj:ts nådiga bref den 21 november 1902 gifna be
myndigande, Gonoralpoststyrolseu gått i författning om ut
arbetande af en särskild minnesskrift, .hvars första del utgafs 
i sammanhang, mod invigningen. 

het att utaii föregående föredragning meddela beslut numera 
blifvit utvidgad. • Sedan nämligen i § 57 af instruktionen för 
Goneralpoststyrelson den 4 juni 1886, sådan nämnda paragraf 
lydde jämlikt nådiga kungörelsen den 21 juni 1901, blifvit 
stadgadt, att byråchef finge,, förutom i vissa ängifna fall, äfven 
i öfrigt meddola beslut i ärenden af beskaffenhet, att do icko 
funnes i hvarje särskildt fall påkalla styrelsens profning — 
hvilket stadgande upprepats i § 38 i den nya instruktionen 
för Genéralpoststyrélsen 'af" den '31 december 1902 — har 
Styrelsen den 18 oktober' 1902, i enlighot méd hvad i samma 
lagrum vidare föreskrifves, hos Eders Kungl. Maj:t'anmält, 
hvilka ärenden styrelser! ansett vara af beskaffenhet att skola 
på nyss angifna satt handläggas, hvarefter de nya bestäm
melserna trädt i tillämpning med 1903 ars ingång. 

Antalet af de under hvart och ett af åren 1889—1903 
till Generalpoststyrelsen inkomna och a/gjorda mål — oberäk
nadt de från vederbörande distrikts- och lokalförvaltningar å 
bestämda tider insända redogörelser af olika slag samt en 
mängd rokvisitionor med mora dylikt, som icko införts i 
diarierna — framgår af följande tabell: 
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B) Distriktsförvaltningarna. 

Distriktsförvaltningarnas verksamhet är i hufvudsak be
stämd genom Eders Kungl. Majits nådiga bref den 28 oktober 
1892. Jämlikt detta nådiga bref är riket, med undantag af 
städerna Stockholm, Göteborg ' och Malmö. jämte de under 
postanstalterna i dessa städer af Generalpoststyrelsen förlagda 
poststationer och postlinjer, fördeladt i fem postdistrikt med 
benämning södra, västra, östra, mellersta och norra distriktet, 
hvart och ett omfattande vissa särskildt angifna län eller delar 
af län. . Hvarje ' postdistrikt förestås af en postinspektör, och 
ega postdirektörerna i Stockholm, Göteborg och Malmö, be
träffande dom underlydande personal och för de till deras 
postkontor hörande områden, i tilllämpliga delar ntöfva post-
inspoktörs myndighet och åligganden. 

Från och med den 1 april. 1896, då postinspektionon i 
östra distriktet förflyttades från Norrköping till Stockholm, 
hafva de särskilda distriktsförvältningarnas stationsörter varit 
följande: för södra distriktet Malmö, för västra distriktet Göte
borg, för östra och mellersta distrikten Stockholm och för 
norra distriktet Sundsvall. 

Här nedan lämnas för hvart och ett af de särskilda distrik
ten uppgifter om antalet fasta postanstalter vid slutet af år 
1903 samt om uppbörden under året. 

TJtanordnade understöd i 55 olika poster kr. 1,461: 48 
Utbetalad ränta vid obligationsköp » 21: 12 
Utlottad obligation å 1,000 kr. bokförd till in

köpspris » 1,005: — 
Återstod, behållning till år 1904 kr. 49,607:94, 

hvaraf Allmänna Hypoteksbankens obligationer till nominellt 
belopp af 47,400 kronor, bokförda till inköpspris 47,238 kro
nor 83 öre. 

För den genom enskilda bidrag bildade Generalpostdirek
tör Wilhelm Boos' understödsfond för medellösa änkor och 
barn efter aflidne pösttjänstemän, från hvilken fond understöd 
jämväl utdelas af Generalpoststyrelsen,. torde här få för år 
1903 lämnas följande öfversikt: 

Behållning från år 1902 kr. 4,968: 47 
Gåfva » 4: 87 
Räntemedel » 187: 19 

Summa kr. 5,160: 53 

Utdelade understöd, under år 1903. i 14 olika 
poster kr. 150: — 

Återstod, behållning till år 1904 kr. 5,010:53, 

hvaraf Svenska Statens och Allmänna Hypoteksbankens obli
gationer till nominellt belopp af 4,900 kronor, bokförda till 
inköpspris 4,807 kronor 69 öre. 

Af den vid denna berättelso fogade tabell 10, uti hvilken 
redogörelse lämnas för de onskilda föreningar och kassor för 
sjuk- och begrafningshjelp m. m., som äro i verksamhet inom 
postpersonalen, framgår, att dylika föreningar och kassor under 
år 1903 funnos till ett antal af 18, med tillsammans 2,973 
medlemmar vid årets slut. Under året hade från ifrågavarande 
föreningar och kassor utbetalats sjukhjälp till 403 personor 
med 22,623 kronor 93 öre, begrafningshjälp för 13 personer 
med 2,593 kronor samt utbetalats lifförsäkring för eller läm
nats annat understöd till 19 personer med 6,825 kronor. 
Tillhopalagda kassabehållningen för samtliga dessa föreningar 
och kassor utgjorde vid 1903 års utgång 194,378 kronor 24 
öre, eller 9,479 kronor 32 öro mindre än vid nästföregående 
års slut. 

Under året hafva tvänne kassor, nämligen Södra Järn-
vägspostdistriktets Sparkassa och Södra Postdistriktets Sjuk
kassa, med en vid 1902 års slut sammanlagd kassabehållning 
af 28,647 kronor 3 öre upphört med sin verksamhet. 

Beträffande postverkets borgens- och garantiförening må här 
endast anmärkas, att sedan genom nådiga brefvet don 6 juni 1902, 
angående postverkets stater för år 1903 m. m., blifvit i nåder 
förklaradt, att befintliga föreskrifter rörande skyldighet för vissa 

IV 

VIII. Understödskassor. 

Beträffande den under Generalpoststyrelsens förvaltning 
ställda särskilda kassa, som är afsedd att bereda understöd åt 
änkor och barn efter personer, hvilka varit i postverket anställda, 
tillåter sig Styrelsen lämna nedanstående summariska öfver-
sikt för år 1903. 

Behållning från år 1902 kr. 47,988: 86 
Influtna bötesmedel » 1,205: — 
Räntemedel » 1,901: 68 
För en utlottad obligation » 1,000: — 

Summa kr. 52,095: 54 
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posttjänstemän att ställa uppbördssäkorhet skulle upphöra att 
gälla i fråga om uppbörd, tillhörande tiden efter utgången af 
år 1902, några nya medlemmar icke under redogörelseåret 
inträdt i nämnda förening. 

IX. Internationell poststatistik år 1902. 

Det åligger postförvaltningarna i de till världspostföre-
ningen hörande länder att årligen tillställa föreningens 
internationella byrå i Bern en samling, så fullständig som 
möjligt, af statistiska uppgifter för näst förutgångna år. 
Hufvudsakligen med ledning af don »allmänna statistik», som 
på grund af de särskilda ländernas uppgifter årligen utgifves 
af nämnda byrå, har tabellbilagan 11 utarbetats; och upp
tagas i densamma, bland annat, antalet postanstalter, vanliga 
och rekommenderade porfcopliktiga brefpostförsändelser, tid-

Stockholm den 20 september 1904. 

ningar och tidskrifter, rekvirerade genom vederbörande post
verk, äfvensom postverkens inkomster och utgifter inom världs-
postföreningon tillhörande europeiska länder. 

Enär fullständigt statistiskt material i förevarande hän
seende ännu ej föreligger för år 1903, afse de uti tabellen in
tagna uppgifter icke enahanda redogörelseår som berättelsen 
i öfrigt, utan i allmänhet kalenderåret 1902, men i några fall 
ännu tidigare kalenderår eller ock räkenskapsår, börjande den 
1 juli 1901 eller den 1 april 1902. 

Uti kol. 7 af tabell 11 (i postverkens tjänst använda 
personer) ingår för Sverige jämväl den hos Generalpoststyrel-
sen anställda personal. Kolumnerna 14 och 15 visa, hvad 
Sverige angår, högre slutsummor i francmynt, än som mot
svara de uti den underdåniga berättelsen för år 1902 i kron-
mynt upptagna, beroende detta därpå att i summan af in
komster och af utgifter uti tabell 11 upptages hela beloppet 
af hvad svenska postverket uppburit af och utbetalat till 
främmande postverk, under det att uti den underdåniga be
rättelsen (afd. III) endast upptages skillnaden mellan de, enligt 
afräkningarna med främmande postverk, uppburna och utbe
talade godtgörelserna. 

Underdånigst 

E. VON KRUSENSTJERNA. 

H. A. KOLMODIN. AXEL HUSBERG. E. BAECKSTRÖM. C. A. HASSELROT. HERMAN ASKBERG. 
Föredragande. 

1 . s. 

A. B. M. Ericsson. 



TABELLBILAGOR. 
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Tab. 1. Järnvägslinjer, som varit begagnade för postföring år 1903. 



Tab. 1. (Forts.) Järnvägslinjer, som varit begagnade för postföring år 1903. 3 

Anmärkningar till tab. 1. 

Siffrorna inom parentes straxt efter numret på jämvägslinjon angifva numren 
& de fullständiga kupéexpeditioncrna. 

I do fall, att järnvägslinje dolvis sammanfaller med annan eller andra i denna 
taboll upptagna linjer, har i kol. 2 den gemensamma våglängden allenast under en 
af do sålunda delvis sammanfallando linjerna inräknats i de tal, som ingå i slut
summan. För den oller do öfriga af ifrågavarando linjer utmärker siffran inom 
parentes don Terkliga väglängdon. 

1) Fostföringen tog sin början den t6 december. 
2) » » » » » 13 juli. 
3) » o » » » 20 norembcr. 
4) » » » » » 1 oktober. 
5) Ben breflädsbofordran, som cgt rum S linjen, indrogs don 10 eoptonibof. 
6) Fostföringen tog sin början don 7 maj. 
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Tab. 2. Postföringen å landsväg år 1903. 
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Tab. 3. Ångbåtslinjer, å hvilka post blifvit befordrad år 1903. 



6 Tab. 3. (Forts.) Ångbåtslinjer, å hvilka post blifvit befordrad år 1903. 



Tab. 3. (Forts.) Ångbåtslinjer, å hvilka post blifvit befordrad år 1903. 7 

*) Särskild sjöpostexpedition har under året varit i verksamhet i bagge riktningarna. 

Anmärkningar. 

Följande svenska postanstalter anlöptes af postförande ångfartyg: Arboga, 
Arholma, Arjepluog, Asbysand, Bengtsfors, Berg, Bergqvara, Bergshamra, 
Björkå bruk, Blidö, Blåvik, Bo, Borensberg, Borgholm, Bovallstrand, Brottby, 
Brännfors, Burgsvik, Byske, Båtskärsnäs, Bönan, Cimbrishamn, Dalarö, Djur
hamn, Djursholm, Dooksta, Dragsmark, Drottningholm, Ed, Edebäck, Ekerö, 
Ekolsund, Elfängon, Engsösund, Enköping, Enånger, Figeholm, Fiskebäckskil, 
Fittja, Ejellbacka, Fogelbro, Forsvik, Fryksta, Frånö, Furusund, Fårösund, 
Färjostaden, Gamla Lödöse, Gamleby, Gefle, Gnarp, Grafvarne, Grebbestad, 
Grenna, Grisleliamn, Grundsund, Gryt, Gullholmeu, Gustafsberg, Gustafsfors, 
Gäddede, Göteborg, Hackas, Hafstenssund, Hallon, Hamburgsund, Haparanda, 
Harg, Hargshamn, Hellekis, Helleviksstrand, Helsingborg, Henån, Hernösand, 
Hillsand, Hjo, Hofverberg, Holmsund, Hotagon, Hudiksvall, Hunnebostrand, 
Husum, Hållsviken, Hästholmen, Iggesund, Ingarö, Insjön, Jettendal, Jons
berg, Jönköping, Kalfsund, Kalmar, Kappelshamn, Karlberg, Karlsborg, Karls
hamn, Karlskrona, Karlstad, Katthammarsvik, Klintehamn, Klädesholmen, Kol
mården, Kramfors, Kungelf, Kungsör, Kyrkesund, Kåge, Kårehogen, Kårgärde, 
Käringö, Landskrona, Laxviken, Leksand, Lennartsfors, Lidingö, Lidköping, 
Lilla Edet, Linköping, Ljugarn, Ljungskile, Ljusne, Ljusterö, Luleå, Lycke, 
Lysekil, Lysvik, Långodrag, Läppo, Malexander, Malmö, Mariefred, Mariestad, 
Marstrand, Medevi, Mem, Mollösund, Mora, Motala, Multrå, Muskö, Möja, 
Mönsterås, Mörbylånga, Nederkalix, Njurunda, Nol, Norderö, Nordnialing, 
Norra Vi, Norrköping, Norrtelje, Norsholm, Nyköping, Nyland, Nynäshamn, 
Näfveqvarn, Nälden, Nämdö, Nösund, Odensbacken, Offerdal, Olofsholm, 
Oscarshamn, Oviken, Oxelösund, Pataholm, Piteå, Prestmon, Påskallavik, 
Qvarsebo, Qvicksund, Qvistrum, Riddersvik, Eoknäs, Ronehamn, Eonneby, 
Kottneros, Eunmarö, Eydbo, Eådmansö, Eåneå, Eättvik, Salmis, Saltsjöbaden, 
Sandarne, Sandhamn, Sankt Ibb, Sannäs, Soskarö, Sigtuna, Sikeå, Singö, Sjö-

torp, Skollofteå, Skogstorp, Skokloster, Skutskär, Skönvik, Slite, Slussen 
Sniögen. Sollefteå, Sollerö, Sömmen, Spräugsviken, Stallarholmen, Stegeborg, 
Stonungsund, Stillingsön, Stjernorp, Stocka, Stockevik, Stockholm, Stora Eör, 
Stora Sundby, Strand, Strengnäs, Strömstad, Strömsund, Styrsö, Stöpafors, 
Sundbyberg, Sundsby, Sundssandvik, Sundsvall, Sunne, Svanesund, Svartsjö, 
Svartvik, Svenstavik, Sämstad, Särö, Söderhamn, Söderköping, Söderteljo, 
Södra Möckleby, Sölvesborg, Taxinge-Näsby, Torsby, Torrskog, Trelleborg, 
Trollhättan, Trosa, Tynderö, Töcksfors, Tore, Töreboda, Uddevalla, Ulföhamn, 
Ullånger, Umeå, Undrom, Upsala, Ursviken, Utö, Vadstena, Valdemarsvik, 
Varekil, Vaxholm, Venorsborg, Verkebäck, Vermdö, Vestervik, Vesterås, Vifsta-
varf, Visby, Visingsö, Vårvik, Väddö, Västra Emtervik, Ystad, Åhus, Åker
ström, Arjeng, Orobro, Örogrund, Örnsköldsvik, Örsuudsbro, östanå, Öster
sund, Östhammar, Östra Emtervik. 

Siffrorna inom parentes angifva numren å ångbåtspostexpeditionerna. 

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

För linje, som sammanfaller med annan i denna tabell upptagen linje, 
hvars längd i kol. 2 angifves, har i nämnda kolumn något kilometertal ej 
upptagits. Likaledes har i de fall, att linje 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 linjerna. 



Tab. 4. Postkontor med underlydande poststationer m. m. vid slutet af år 1903. 
Anm. Med tecknet + utmärkas de orter, å hvilka lokalbrefbäring var anordnad. 
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J) Därjämte 1 filialkontor. — a) Därjämto 2 filialkontor. — s) Därjämte 6 filialkontor. 



Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer m. m. vid slutet af år 1903. 9 

') Därjämto 9 filialkontor. 
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Tab. 5. Antal post-
Anm. För hvarje särskild postanstalt upptagas, där ej annat är angifvet, å första raden 



11 

försändelser år 1903. 
postkontorets egna och å andra raden underlydande poststationers försändelser. 



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

1) För tiden oktober—docembor. 



försändelser år 1903. 13 



*) För tiden oktober—december. 

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



försändelser år 1903. 15 



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



försändelser år 1903. 17 

3 



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

*) FSr tiden oktober—december. 



försändelser år 1903. 19 



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

*) För tiden oktober—docomber. 
**) » » augusti—december. 



försändelser år 1903. 21 



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



försändelscr år 1903. 23 



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

*) För tiden januari—september. 
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försändelser år 1903. 25 



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



försändelser år 1903. 27 

') Do rekommenderade försändelserna äro jämväl medräknade i de tal, som finnas upptagna i kol. 2—8 samt 10 och 11. 
s) De försändelser, å hvilka postförskott begärts, äro jämväl medräknade i de tal, som finnas upptagna i kol. 2—8 samt 12—15. 



Tab. 6. Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adress-
länderna, år 1903. 

Anm. Angående utväxlingen af inkasseringsuppdrag, se texten. 28 



29 



*) De rekommenderade försändelserna äro jämväl medräknade i do tal, som finnas upptagna i kol. 2-—10. 
**) De försändelser, å hvilka postförskott begärts, äro jämväl medräknade i de tal, som finnas upptagna i kol. 2—8 samt 11—14. 

Tab. 6. (Forts.) Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adressländerna, år 1903. 30 



31 

Tab. 7. Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, inbetalade postanvisnings- och 
postförskottsmedel samt prenumerationsafgifter vid rikets postanstalter år 1903. 

*) Uppgifterna i kol. 2, 5 och G omfatta jämväl filialpostkontoret i Falköping-llanton. 
**) För tiden oktober—december. 

***) Uppgifterna i kol. 2, 5 och 6 omfatta jämväl filialpostkontoren i Kiruna och Malnibergot. 



*) För tiden oktober—decembor. 

32 Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1903. 



Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1903. 33 

*) För tiden oktober—december. 
5 



34 Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1903. 



*) För tiden januari—soptomber. 

Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1903. 35 



Tab. 8. Assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser samt in
betalade postanvisningsmedel i utväxling mellan Sverige och utlandet år 1903. 

Anm. Första raden för hvarje land upptager beloppon för ifrågavarande försändelser från Sverige till samma land; den andra däremot beloppen för försändelser 
till Sverige från samma land. 

36 



Tab. 8. (Forts.) Assurerade försändelsers angifna värde m. m. i utväxling mellan Sverige och utlandet år 1903. 37 



38 

Tab. 9. Inkomster och utgifter 

') Uppgiftorna i kol. 2 samt 7—18 afse äfvon filialpostkontoret i Falköping-Kanten. — s) Postkontoret öppnades den t oktober. — 3) Uppgifterna i kol. 2 samt 7—'° 
afso äfven filialpostkontoren i Malmberget och Kiruna. — ) Detta belopp utgör värdot å de frankotecken, som försålts å banlinjen Gelllvare—Riksgränsen, där postkupc-
expoditionen n:o 51, postiljonskupén mo 307 och en postbetjänt, som beledsagat fackpost, i afseende ä postutväxling egt samma befogenhet som ångbåtspostespedition »» 
första klassen. 



39 

vid postanstalterna år 1903. 



40 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter 

') Postkontoret öppnades den 1 oktober. 
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vid postanstalterna år 1903. 41 



42 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter 

J) Postkontoret öppnados den I oktober. 



vid postanstalterna år 1903. 43 



44 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter 

') Postkontoret Bppnas den 1 oktober. 



vid postanstalterna år 1903. 45 



46 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter 

') Postkontoret indrogs don 30 september. 



vid postanstalterna år 1903. 47 



48 

Tab. 10. Föreningar och kassor för sjuk- och begraf-



49 

ningshjälp m. m. inom postpersonalen år 1903. 

7 



50 Tab. 10. (Forts.) Föreningar och kassor för sjuk- och 



begrafningshjälp m. m. inom postpersonalen år 1903. 51 



52 Tab. 10. (Forts.) Föreningar och kassor för sjuk- och 



begrafningshjälp m. m. inom postpersonalen år 1903. 53 

8 



Tab. 11. De europeiska ländernas areal, folkmängd, antal postanstalter m. m. år 1902. 

54 

') Vatten är for. vissa länder oberäknadt i arealen, for andra icke. Sålunda är for Sverige are- gifvas. — 8) Inrikes saknas. — 9) Inkomsterna omfatta endast postverket, men utgifterna till en del 
alen af sjöarno Vcncrn, Vcttern, Mälaren och Hjelmaren icke inräknad. — 2) Folkmängdsuppgifterna afso äfven telegrafverket. — ,0) Brefkort endast från utlandet. — " ) Endast vanliga. 12) Endast trycksaker. 
olika år. Don for Sverige uppgifna folkmängdssiffran afser den 31 december 1902. — 3) Endast till och — «) Betecknar tidningspaket (ej nummerexemplar). — u ) Personalon till en del gemensam för post-
från utlandet. — 4) Personalen gemensam för post- och telegrafverken. — 5) Uppgiften omfattar både och telegrafverken. — 1S) Endast årgångar, inrikes och till utlandet, uppgifvas. — l0) Endast inrikes och 
post- och telegrafverken. :— °) Inrikes affärshandlingar saknas. — ') Årgångar, ej nummerexemplar, upp- från utlandet. 
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