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TILL

KONUNGEN.

I enlighet med föreskrift uti § 29 af den för Generalpoststyrelsen den 4 juni 1886 utfärdade nådiga instruktion, får Styrelsen härmed i underdånighet af-

gifva berättelse om postverkets förvaltning under år
1893; varande uti afd. VI af denna berättelse leinnad
poststatistisk redogörelse för förhållandet år 1892 mellan
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Nya eller förändrade postgångar. Postbefordringen å landsväg och å jernväg.

postutvexlingen i Sverige och i öfriga europeiska
länder.
Enahanda redogörelse beträffande den internatio-

nela poststatistiken för år 1893 torde få anstå till
dess derför erforderliga uppgifter inkommit och hunnit
bearbetas.

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 1893 egde rum, 2,640-5
ny m il.
Under året blefvo igångsatta:
vanliga poster å en våglängd af......
1 2 l nymil,
gång- eller roddposter »
»
18-1
»
landtbref bäringsposter
»
»
19-8 »
eller tillhopa 50-0 nymil.
Deremot indrogos under året, hufvudsakligast i
följd af anordnande af postbefordran å jernväg:
vanliga poster å en våglängd af.
33o nymil,
gång- eller roddposter »
»
8-1
»
Iandtbrefbäringsposter
»
»
11'0
»
eller tillhopa 52.1 nymil.
Landsvägspostliniernas längd minskades således
under år 1893 med 2.1 nymil.
Vanlig post utbyttes mot gång- eller roddpost
eller landtbrefbäring på en väglängd af 14-0 nymil,
gång- eller roddpost mot vanlig post eller landtbrefbäring på en väglängd af 1(H nymil samt landtbrefbäring mot vanlig post på en väglängd af 1.4 nymil.
Post befordrades på en landsvägslängd af:
167-9 nymil minst en tur dagligen fram och åter,
86-8
» 6 turer fram och åter i veckan,
35-9
» 5 »
»
»
» »
»
190-7
» 4
»
»
»
» »
»
546-8
» 3 »
»
»
» »
»
1,113-8
x> 2
»
»
»
» »
»
365-0
» 1 tur
»
»
» »
»
14-7
» mindre ofta fram och åter i veckan,
0-i
)) 12 enkla turer i veckan,
0-9
» 10
»
» »
»
0-7
» 9
»
» »
»
3-o
» 8
»
» »
»
To
y> 7
»
» »
»
6o
» 6
»
» »
»
5-8
» 4
» • » »
»

58-2 nymil 3
40-4
» 2
1.6
». 1

enkla turer i veckan,
»
» »
»
enkel tur i veckan.

A landsvägslinier med en sammanlagd väglängd
af 113-8 nymil utsträcktes postföringen till ett större
antal tnrer i veckan, hvareroot turernas antal minskades
å en väglängd af 78-2 nymil.
Antalet postförda nymil utgjorde:
för vanlig post
504,808 nymil,
» gång- eller roddpost
106,129
»
» landtbrefbäring
127,454
»
tillsammans å landsvägslinier 738,391 nymil.
1 postbefordringen å jernväg inträdde, livad statsbanorna angår, den förändring, att densamma utsträcktes
till bandelen Hällnäs—Jörn 9-7 nymil; hvarjemte postbefordran anordnades på de enskilda bolag tillhörande
jernvägslinierna' Stockholm—Saltsjöbaden, Landskrona—
Kjeflinge, Dalby—Tomelilla och Hernösand—Sollefteå,
med en sammanlagd väglängd af 18'2 nymil.
Af tabell 2 framgår, att längden af de jernvägslinier, å hvilka post under år 1893 befordrades, uppgick till 883-2 nymil, samt att antalet postförda nymil
samma år utgjorde:
i fullständig postkupé
863,750 nymil,
i postiljonskupé
192,617
»
med begagnande af afstängdt fack, i
breflåda, m. m
,.
537,139
»
tillsammans å jernvägslinier 1,593,506 nymil.
Sjöpostbefordringen under år 1893 har likasom
under föregående år i allmänhet försiggått med enskildes ångfartyg jemlikt bestämmelserna uti Kongl. Kungörelsen den 21 december 1888. På sätt här nedan
omförmäles hafva dock i vissa fall, jemväl i hufvudsaklig överensstämmelse med livad under föregående
år egt rum, särskilda anordningar vidtagits af Generalpoststyrelsen, dels i fråga om postföringen sjöledes
vintertiden, dels i fråga om sjöpostföringen under seglationstiden mellan Sverige och utlandet.

Postbefordringen å landsväg, å jernväg och med sjölägenhet.

Så försiggick särskildt anordnad vinterpostföring
under är 1893. i den mån naturförhållandena sådant
medgåfvo, mellan Stockholm och Visby med två turer i
veckan från årets början till och med den 15 april
samt från och med den 15 november till årets slut;
mellan Vestervik och Visby med två turer i veckan
från årets början till och med den 14 april samt från
och med den 17 november till årets slut; mellan Kalmar
och Öland 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; mellan Sverige och Finland
dels å linien Stockholm—Hangö, med ångfartyg en tur
i veckan, från årets början till och med den 14 maj
samt från och med den 15 november till årets slut,
dels å linien Grislehamn—Eckerö, medelst isbåtar eller
andra fortskaffningsmedel en tur i veckan, från årets
början till och med den 16 maj samt från och med
den 9 november till årets slut.
Vidare var sjöpostföring under seglationstiden särskildt anordnad
dels å linien Malmö—Stralsund för tiden från
och med den 1 maj till och med den 31 oktober 1893
med 1 tur dagligen i hvardera riktningen;
dels å linien Malmö—Köpenhamn under hela året
med 4 à 7 turer dagligen i hvardera riktningen;
dels å linien Landskrona—Köpenhamn under hela
året med 1 à 2 turer dagligen i hvardera riktningen;
dels å linien Helsingborg—Köpenhamn direkt,
Helsingborg—Landskrona—Köpenhamn eller Helsingborg—Helsingör—Köpenhamn under hela året med
tillsammans 2 à 3 turer dagligen i hvardera riktningen;
dels å linien Helsingborg—Helsingör under hela
året med 3 à 5 turer dagligen i hvardera riktningen;
dels å linien Göteborg—Fredrikshavn med 3
turer i veckan i hvardera riktningen under hela året;
dels å linien Göteborg—Hull under hela året med
1 tur i veckan i hvardera riktningen;
dels å linien Göteborg—Granton, Göteborg—Grimsby eller Göteborg—London under hela året med tillsammans 1 à 2 turer i veckan i hvardera riktningen;
dels å linien Strömstad—Fredrikshald med 12
turer i veckan i hvardera riktningen från och med
den 1 juni till och med den 9 september;
dels å linien Stockholm—Åbo—Helsingfors med
3 à 4 turer i veckan i hvardera riktningen från och
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med midten af maj till och med midten af november;
dels å linien Stockholm—Vasa—Kristinestad resp.
Gamla Karleby med 1 tur i veckan i hvardera riktningen från och med den 25 maj till och med den
14 november;
dels å linien Stockholm—Mariehamn—Björneborg
med 1 tur i veckan i hvardera riktningen från och
med den 29 maj till och med den 16 november;
dels å linien Sundsvall—Hernösand—Vasa med
1 tur i veckan i hvardera riktningen från och med
den 1 juni till och med den 26 november.
Postföring med ångfartyg var, enligt livad af tabell
3 framgår, anordnad på en våglängd af 2,024'8 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 medelst begagnande af endast breflåda.
Antalet postförda nymil utgjorde:
med lägenhet af första slaget
292,100 nymil,
»
))
» andra »
110,140 »
»
»
» tredje »
277,310 »
tillsammans â ångbåtslinier 679,550 nymil.
Antalet postanstaltcr, som år 1893 anlöptes af
postförande ångfartyg, var 300. Antalet postförando
ångfartyg utgjorde 322, af hvilka ett, »Öland», tillhörde
postverket.
Antalet postförda nymil beräknas hafva utgjort:

IV

Trafikkostnader m. m. Postbefordringslegan. De fasta postanstalternas antal.
Kostnaden för posttrafikens besörjande har under de sistförflutna femton åren utgjort:

Under år 1893 liar den för befordran af vanliga hamn skulle å tid, som Generalpoststyrelsen egde beeller åkande poster utbetalade legan å olika linier vexlat stämma, indragas samt att inom Tryde socken af Krimellan 16 öre och 2 kronor 33 öre pr häst och nymil. stianstads län, skulle, likaledes å tid, som Styrelsen
egde bestämma, inrättas ett postkontor, tillhörande sjette
I medeltal för hela riket har legan utgjort:
för åkande poster per häst och nymil... 1 kr. 2 öre, aflöningsklassen och med benämning Tomelilla. De
sålunda beslutade förändringarne genomfördes emellertid
» gång- eller roddposter per nymil ... — 66 x>
» landtbrefbäring per nymil
—• 64 ». icke under år 1893.
Af postkontoren voro vid årets början 5, nemligen
Ar 1892 utgjorde enahanda medellega resp. 1
de i Dalarö, Kopparberg, Leksand, Lindesberg och
kr. 2 öre, 72 öre och 64 öre.
I afseende å de fullständiga fasta postanstal- Ljusne tillika telegrafanstalter. Under årets lopp genomterna hafva under år 1893 följande förändringar egt fördes förening ytterligare vid Backe och Grislehamns
rum. Med mars månads utgång indrogs postkontoret postkontor, så att hela antalet steg till 7.
Vid 1893 års utgång funnos 3 förenade posti Öfverkalix och ersattes med poststation. Den 1 april
öppnades postkontor i Storvik och Gellivare, samtidigt och telegrafanstaltcr i hufvudstaden, nemligen en vid
hvarmed den å hvardera af dessa båda platser befint- Riddaregatan, en vid Karlbergsvägen och en å Kungsliga poststation indrogs. Antalet fullständiga fasta post- holmen, samt två sådana anstalter i Göteborg, nemligen
anstalter ökades sålunda under år 1893 med en eller en vid Viktoriagatan och en vid Stigbergstorget.
Vid poststationer å vissa orter, der statstelegraffrån 186 vid årets början till 187 vid årets utgång.
stationer
funnos, nemligen i Arholma, Bergqvara, Husum,
Eders Kongl. Maj:t har genom nådigt bref den 2
juni 1893 förordnat att inom Borgsjö socken af Vester- Iggesund, Mörbylånga, Ramsele och Stocka, sköttes postnorrlands län skulle ' å tid, som Generalpoststyrelsen och telegrafgöromålen af gemensamma föreståndare.
Vid 93 af postkontoren fanns vid slutet af år
egde bestämma, inrättas ett postköntor, tillhörande sjette
aflöningsklassen, med benämning Ange. Genom nådigt 1893 lokalbrefbäring anordnad; och framgår af tabell
bref den 17 november 1893 har Eders Kongl. Maj:t 4, hvilka dessa postkontor voro.
Nya poststationer inrättades under år 1893 till
förordnat, att postkontoren i Borensberg och Klinte-

Nya poststationer. Poststationernas antal.
ett antal af 65, af hvilka 39 belägna vid jernväg ocli
3 i Stockholm. De sistnämnda voro af tredje klassen
(s. k. brefsamlingsställen), inrättade med stöd af nådiga
brefvet den 28 oktober 1892. Af de nya poststationerna ersatte 1 ett förutvarande postkontor.
Deremot indrogos under året 12 poststationer, så
att hela antalet dylika postanstalter under 1893 ökats
med 53 eller till 2,003.
Poststationernas antal uppgick:
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Den härefter följande tabellen A upptager postkontoren i ordningsföljd efter storleken af vid dem år
1893 influten uppbörd, hvarjemte deri redogöres för
förhållandet vid postkontoren mellan uppbörd och omkostnader, antal afgångna postförsändelser, influtna medel
för tidningar och tidskrifter, reqvirerade genom postverket, och expedierade lösväskor äfvensom för antal
underlydande poststationer och poststationer, med hvilka
post direkt utvexlats.
Generalpoststyrelsen tillåter sig här fästa uppmärksamheten dera, att sedan samtlige intill utgången af år
1892 under dåvarande jernvägspostinspektionerna lydande poststationer blifvit med ingången af år 1893
förlagda under postkontor, uppgifterna rörande uppbörden i sin helhet vid de särskilda postkontoren samt
omkostnaderna vid postkontoren i procent af deras
uppbörd i de flesta fall förete tal, som icke lämpligen
kunna jemföras med motsvarande tal i berättelserna för
föregående år. Detsamma gäller äfven de i denna berättelse för de särskilda postkontoren lemnade uppgifter rörande postförsändelsers antal, belopp af angifvet
värde för assurerade försändelser, tidningstrafik, influten lösen m. m. Särskildt hafva texttabellen A samt
tabellbilagorna 4, 5, 7 och 9 berörts af denna förändring.

VI

Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna.

Tab. Å. Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid de särskilda postanstalterna år 1893.

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

Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna.

Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna.

IX

X

Uppbörd, antal postförsändelser m. m. vid postanstalterna.

•) Postkontoret indrogs den 31 mars.

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

Af tabell 5 framgår, huru mänga af de i tabell
A för de särskilda fullständiga fasta postanstalterna
upptagna afgângha postförsändelser belöpa sig på postkontoren och på de dessa underlydande poststationer.
I tabell 9 är den i tabell A angifna uppbörden
vid postkontoren fördelad i frimärkesuppbörd och kontant uppbörd, hvarjemte i samma tabell angifvits utgifterna vid postkontoren.

Tab. B.

Ambulante postanstalter.
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I en ny tabell (10) visas, huru frimärkesuppbörden under år 1893 var fördelad på postkontoren samt
postkontoren underlydande poststationer, landtbrefbärare
och ångbåtspostexpeditioner.
Förhållandet mellan antalet fasta postanstalter samt
arealen och folkmängden såväl inom de olika länen
som ock i hela riket framgår af tabell B.

Areal, folkmängd, antal fasta postanstaltcr m. m. inom do olika Binon rid slutet af nr 1893.

Antalet af i verksamhet varande fullständiga ambulanta jernvägspostanstalter, eller s. k. postkupéexpeditioner, som under år 1892 utgjorde 94, ökades under
året till 96. Då inrättades nemligen en ny dylik post-

anstalt å hvardera af linierna Laxå—Charlottenberg,
Malmö—Tomelilla och Insjön—Borlänge, hvaremot postkupéexpeditionen n:r 96 (Kil—Åmål) ej under år 1893
var i verksamhet. T likhet med förhållandet under
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Breflådor.

Postpersonal.

Postverkets borgens- eller garantiförening.

föregående år hafva postkupöexpeditionerna n:r 58
(Göteborg—Falköping-Banten), n:r 69 (Falun—Ludvika) och n:r 70 (Laxå—Kil) ej heller under år 1893
varit i verksamhet.
Antalet af de öfriga ambulanta postanstalterna å
jernvägslinierna, eller de s. k. postiljonskupéerna — i
hvilka tjenstgöringen bestreds ensamt af vaktbetjente —
utgjorde under år 1893 49 stycken.
Ångbåtspostexpeditionernas antal har under året
ökats med 5, eller från 143 till 148.
Breflådor funnos vid årets slut i bruk till ett antal af 4,186, hvaraf 3,097 voro fasta och 1,089 medföljde landsvägsposter, bantåg och ångbåtar.
Af det uppgifna antalet fasta breflådor voro vid
1893 års utgång 112 s. k. Iandsvägsbreflådor, af hvilka
79 voro uppsatta vid eller i närheten af de allmänna
postvägarne och 33 vid eller i närheten af jernvägsstationer.
Dessa breflådor voro i länen sålunda fördelade:

kommun eller korporation, på hvilkens hemställan breflådan blifvit uppsatt. För tömning och vård af 15
utaf dessa s. k. Iandsvägsbreflådor utbetalades särskild
ersättning af postmedel, uppgående under år 1893 till
ett belopp af 533 kronor.
Antalet till tjenstgöring å postanstalterna eller å
linierna använda personer uppgick till 5,284, bland
hvilka voro:
3 postdirektörer,
5 postinspektörer,
184 postmästare,
5 föreståndare för förenade post- och telegrafanstalter i Stockholm och Göteborg,
36 kontrollörer,
250 postexpeditörer,
658 extra biträden med arfvoden, utgående af postmedel, af hvilka biträden 472 voro antagna af
Generalpoststyrelsen och 186 af vederbörande
postförvaltare,
200 extra biträden utan dylika arfvoden,
2,003 poststationsföreståndare,
761 ordinarie vaktbetjente,
•227 extra vaktbetjente,
382 reserv-vaktbetjente,
411 landtbref bärare,
samt för sjöpostföringen:
11 personer för vinterpostfarten och
148 föreståndare för ångbåtspostexpeditioner.
Antalet af de i postverkets tjenst uti omförmälda
afseenden använda personer har under de senaste femton åren utgjort:

Tömningen och vården af 97 utaf dessa s. k.
Iandsvägsbreflådor ombesörjdes, utan kostnad för postverket, af vederbörande postpersonal eller ock af den

I postverkets borgens- och garantiförening uppgick
vid 1893 års slut antalet ledamöter till 305, hvilkas
delaktighetsbelopp utgjorde tillhopa 754,000 kronor.

Postförsändelsernas antal.
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II. Postutvexlingen.
Af bifogade tabeller 5 och 6 öfver antalet postförsändelser år 1893 torde här nedan få lemnas följande

sammandrag, utvisande att antalet postbefordradc försändelser af olika slag nämnda är utgjort:
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Jemförande öfversigt öfver olika arter af postförsändelser.

Af ofvannämnda tabeller redogör tabell 5 för hela
antalet försändelser, inrikes såväl som utrikes, dock utan
fördelning af dessa båda slag sig emellan vid särskilda
postanstalter; tabell 6 redogör uteslutande för till utlandet afgångna försändelser, fördelade på de olika
adressländerna.
Utom Sveriges egna försändelser till och från utlandet befordrades i- transit genom landet post till och
från Norge och Finland. Denna post befordrades hufvudsakligen i slutna kolli. Det antal försändelser, som
behandlats styckevis, utgjorde under sistlidet år:

vanliga försändelser
• värde
försändelser

346,829 st.
13,102 ».

Posttrafikens omfattning under åren 1879—1893
framgår af följande tablå, vid hvars uppgörande abonnerade tidningar och tidskrifter beräknats efter nummerexemplar, och hvarest, jemte inrikes försändelser,
upptagits försändelser både till och från utlandet, men
ej transiterande.

Vid jemförelse af förhållandena år 1892 och år 1893 visar sig att sistnämnda år tillökning egt rum i
antalet:

Postförsändelsernas antal i förhållande till folkmängden.
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I förhållande till folkmängden ställer sig- postutvexlingen år 1893 inom de särskilda länen och i hela
riket sålunda:

De försändelser, hvilka aflemnats direkt till postanstalterna å jernväg och till ångbåtspostexpeditionerna,
hafva naturligtvis, såsom af ofvanstående tabell jemväl
synes, icke kunnat fördelas på de olika länen.
Beloppet af de prenumerationsafgifter, som under
år 1893 influtit för tidningar och tidskrifter, hvilka
genom Svenska postverket "blifvit förskrifna, inhemtas

af tabell 7 och beloppet af de Svenska postverket tillkommande afgifter för befordran af tidningar och tidskrifter, förskrifna genom samma postverk, inhemtas
af tabell 9.
Följande tabell innehåller motsvarande uppgifter
rörande tidningstrafiken under de senaste femton åren:
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Tidningar.

Lösväskor.

Antalet af de med postanstalt utvexlade lösväskor
utgjorde :

Värdebelopp.

Tabell 7 redogör för samtliga afgângna assurerade
försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser samt inbetalade postanvisningsmedel och prenumerationsafgifter vid rikets postanstalter år 1893.
I tabell 8 redogöres särskildt för assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser
samt inbetalade postanvisningsmedel i utvexling mellan
Sverige och utlandet år 1893.
Hvad särskildt postanvisningsutvexlingen mellan
Sverige och Amerikas Förenta Stater angår, så blefvo
under år 1893 medelst postanvisning öfversända, i
jemna krontal, från Amerikas, Förenta Stater till Sverige
5,178,621 kronor samt i motsatt riktning 876,636
kronor. Följande tabell innehåller motsvarande uppgifter rörande postanvisningsutvexlingen mellan Sverige
och Amerikas Förenta Stater under åren 1889—1892.

Af de i tabellerna 7 och 8 uppgifna slutsummor belöpa sig:

Sjömansinvisningar.

Följande tabell utvisar angifna värdet af afgångna
assurerade försändelser äfvensom beloppet af inlösta
postförskott och inbetalade postanvisningsmedel vid rikets
postanstalter under åren 1879—1893:

Inkasseringsuppdrag.
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från Sverige 437 stycken med sammanlagdt belopp af 10,494 francs 43 centimes;
från Frankrike 4 stycken med sammanlagdt belopp af 34 kronor 76 öre.
Svenska postverkets andel i kommissionsarfvodct
för nämnda abonnement uppgick till 119 kronor
1 öre.
På grund af det i Wien den 4 juli 1891 afslutadc
internationela aftalet angående inkasseringsrörelsen, livilket aftal Sverige tillträdt med 1893 års ingång, hafva
under sistnämnda år:
expedierats från utlandet ocli inlösts i Sverige
928 inkasseringsuppdrag, lwilkas sammanlagda belopp,
efter afdrag af belöpande inkasserings- och postanvisningsafgifter, utgjorde 53,909 kronor 89 öre, samt
expedierats från Sverige och inlösts i utlandet 54
stycken, hvilkas sammanlagda belopp, efter afdrag af
enahanda afgifter, som nyss angifvits, utgjorde 10,823
kronor 3 öre.
De af Svenska postverket uppburna inkasseringsafgifterna uppgingo. till 95 kronor 30 öre.
Inkasseringsuppdragen voro på de särskilda länderna sålunda fördelade:

Så kallade sjömansinvisningar hafva under åren
1879—1893 inlösts till nedanstående antal och belopp:

Postanvisningar, som utfärdats för tidningsabonnement, jemlikt aftalet mellan Sverige och Frankrike den
30 juni 1880, hafva under år 1893 utgjort:
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Obeställbara försändelser. Reklamerade försändelser m. m.

Under år 1893 inlcommo till Generalpoststyrelsens
reklamationskontor 119,215 obeställbara försändelser,
deraf 412 rekommenderade eller assurerade bref, 48
postanvisningar, 353 postförskottsförsändelser och 176
paket.
Bland samtliga â reklamationskontoret under sagda
år öppnade försändelser befunnos 1,657 innehålla föremål af värde, deraf penningar till sammanlagdt belopp
af 1,141 kronor 85 öre. Af nyssnämnda 1,657 försändelser blefvo med ledning af de upplysningar, som
vid behandlingen å reklamationskontoret vunnos, 1,424
stycken med sammanlagdt penningeinnehåll af 549
kronor 75 öre omedelbart tillstälda vederbörande égare.
Angående de öfriga försändelserna med innehåll af
värde, om hvilka försändelsers égare upplysning icke
på nämnda sätt kunde vinnas, utfärdades kungörelse i
vanlig ordning.
Hos reklamationskontoret anmäldes under år 1893,
att 1,755 särskilda försändelser icke kommit vederbörande adressater tillhanda.
Nedanstående öfversigt utvisar antalet reklamerade
försändelser åren 1879—1893 äfvensom det antal af

dessa försändelser, som tillrättaskaffats och tillstälts
egarne.

Finansiela

III. Den finansiela ställningen.

Postverkets hufvudbok för är 1893 utvisar:
Debet.
Balans från år 1892:

Uppbörd:

Balans Ull år 1894:
Skulder:

ställningen.
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Finansiela ställningen.

Kredit.
Balans från år 1802:

Utgifter:

Balans till år
Tillgångar'.

189i:

Postverkets inkomster och driftkostnader.

Inkomsterna år 1893 hafva således utgjort 7,945,604
kronor 58 öre och utgifterna 7,450,514 kronor 6 öre,
livadan alltså ett öfverskott för året uppkommit af
495,090 kronor 52 öre.
Nedanstående tabell utvisar postverkets inkomster
och driftkostnader under de senaste femton åren:

Det i föregående berättelser omnämnda nya gemensamma post- och telegrafhuset i Sundsvall upplåts
i slutet af år 1893 till begagnande.
För fullbordande af nya posthuset i Råda har
genom nådigt bref den 28 september 1893 medgifvits,
att utöfver redan anvisade 12,000 kronor, finge af
postmedel disponeras ytterligare högst 1,500 kronor.
Posthuset upplåts till begagnande i slutet af sistlidet år.
Sedan bestämdt blifvit, att ett nytt postkontor skulle
inrättas vid Ange i Vesternorrlands län, bemyndigades
Generalpoststyrelsen genom nådigt bref den 2 juni
1893 att låta genom Jernvägsstyrelsens försorg å den
af sistnämnda Styrelse för ändamålet kostnadsfritt upplåtna mark vid Ange jernvägsstation för en kostnad af
högst 26,000 kronor, att af postmedlen utgå, uppföra
ett posthus, afsedt att inrymma jemväl öfverliggningslokaler för vid reseposten anstälde tjenstemän och betjente. Ifrågavarande posthusbyggnad är nu under
uppförande.
Med hänsyn till framtida utvidgning af posthuset
i Göteborg har Generalpoststyrelsen genom nådigt bref

Postlagstiftning m. m.
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den 10 november 1893 erhållit tillstånd att till förvärfvande för postverkets räkning af en kronan tillhörig tomt i Göteborg, belägen invid posthustomten, af
postmedlen disponera ett belopp af 25,000 kronor.

IV. Postlagstiftning ni. in.
Sedan det vid 1891 års verldspostkongress i
Wien afslutade internationela aftal angående abonnement, genom postverkens förmedling, å tidningar och
andra periodiska skrifter trädt i tillämpning med ingången af år 1893, liar under sistnämnda år svenska
postverket, på grund af berörda aftal, utvexlat tidningar med postverken i Tyskland, Österrike, Belgien och
Schweiz. Tyska postverket har derjcmte förmedlat tidningsutvexlingen med en del länder bortom Tyskland.
Genom nådigt bref den 3 mars 1893 har art. 4
i de den 3 juni 1892 faststälda bestämmelser om postförbindelsen mellan Sverige och Norge erhållit ett tilllägg, innefattande föreskrift angående postanvisningsafgiften i inkasseringsrörelsen mellan Sverige och
Norge.
Genom en den 19 åålembor 1 8 ^ 3 mellan Generalpoststyrelsen, med stöd af den 18 augusti samma år
erhållet nådigt bemyndigande, å ena, och Postförvaltningen i det Förenade konungariket Storbritannien och
Irland, å andra sidan, afslutad tilläggsöfvercnskommelsc
till aftalet den ^ ~ 1886 mellan Sverige samt Storbritannien och Irland rörande utvexlingen af paketpostförsändelser, har denna utvexling utsträckts till
paketpostförsändelser med angifvet värde. Tilläggsöfverenskommelsen trädde emellertid i kraft först från
och med den 1 februari innevarande år.
Tillfälle har under år 1893 beredts allmänheten
att medelst vanlig internationel postanvisning försända
penningar, genom förmedling af belgiska postverket,
till Kongostaten.
Enahanda förordnande, som under åren 1890—
1892 i nåder meddelats beträffande skydd här i landet mot förfalskning eller missbruk af åtskilliga i
årsberättelsen för år 1892 uppräknade till Vcrldspostföreningen hörande staters frimärken och andra frankotecken, har genom nådiga kungörelsen den 17 mars
1893 meddelats beträffande Tyska protektoratens, Greklands, Japans, republiken Liberias, Mexicos, Nicaraguas,
Natals, Nederländska Guyanas, Queenslands och Salva-
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Postlagstiftning m. m.

dors frimärken ocli andra frankostämplar samt genom
nådiga kungörelsen den 4 november 1893 beträffande
republiken Costa Ricas, franska koloniernas, Perus samt
britiska kolonierna Nya Selands och Sydaustraliens frimärken och. andra frankostämplar.
Genom nådigt bref den 11 oktober 1893 har
förordnats, att den ersättning, som borde tillkomma
statens jernvägstrafik för postbefordran å statens jernvägar, skulle från och med den 1 januari 1894 för
hvarje kilometer, som postvagn eller annan jernvägsvagn tillryggalade för postverkets räkning, utgå, för
hel vagn, hvilande på två axlar, med sexton öre*) och
för post- eller postiljonskupé uti så beskaffad vagn
med hälften eller åtta öre**); samt att Generalpostoch Jernvägsstyrelserna skulle ega att öfverenskomina
om den ersättning, som, i förhållande derefter, borde
erläggas såväl för mindre del af jernvägsvagn, hvilken
för postens befordrande användes, som ock för så
kallad bogievagn, när sådan toges i anspråk för postens
forslande.
En sådan öfverenskommelse träffades derefter mellan båda styrelserna den 15 December 1893, att träda
i tillämpning med 1894 års ingång, och bestämdes
dervid, bland annat, att ersättningen för postbogievagns
fortskaffande skulle utgå med tjugotvå öre för hvarje
med post tillryggalagd kilometer.
Genom nådigt bref den 17 november 1893 fann
Eders Kongl. Maj:t godt förklara, att, vid derefter skeende tillsättningar af tjenster inom postverkets lokalförvaltning, i de konstitutorial, som å tjensterna utfärdades, förbehåll skulle intagas, att tjensteinnehafvaren
vore underkastad den reglering af aflöningsförmåner,
som kunde komma att ega rum i sammanhang med bestämmelser om upphörande af den nu utgående uppbördsprovision.
Det i årsberättelsen för år 1892 omförmälda
arbete med sammanfattning och fullständigande af gällande bestämmelser rörande uppbörds- och redovisningsväsendet inom postverket och dermed sammanhängande
ämnen, har jemväl under år 1893 fortgått; och har
Generalpoststyrelsen under sistlidet år utfärdat den 9
september Reglemente för postkontoren i riket angående postanvisningsrörelsen och den 29 november Promemoria, innefattande vissa bestämmelser angående
postanvisningsrörelsen till iakttagande vid poststationer af första och andra klass.
*) förut tretton öro.
**) förut BOX och ett hälft öro.

Under den 21 februari 1893 har af Generalpoststyrelsen utfärdats Förnyad instruktion för landtbrefbärare.
Att lända till efterrättelse för föreståndarne för
det nya slag af postanstalter (s. k. brefsamlingsställen),
som Generalpoststyrelsen, med stöd af nådiga brefvet
den 28 oktober 1892, under år 1893 börjat inrätta,
har under den 15 april sistlidet år utfärdats Instruktion för föreståndare för poststationer af tredje klassen (brefsamlingsställen).
Sedan flera år tillbaka har vid åtskilliga postkontor anordnats särskild elevkurs för dem, som önskat
blifva antagna till extra ordinarie postexpeditörer. Utbildningen afsåg dock hufvudsakligen den praktiska
posttjensten. Under de senare åren har Generalpoststyrelsen särskildt haft sin uppmärksamhet riktad på
förevarande angelägenhet och sökt att mera allsidigt
ordna dessa kurser, så att den blifvande posttjenstemannen måtte kunna erhålla ej blott praktisk undervisning i postgöromål, utan äfven handledning i de teoretiska ämnen, såsom postförfattningar, postal geografi,
lefvande språk, m. m., i hvilka han, för ett rätt fullgörande af sin verksamhet, nödvändigt måste ega insigt. För sådant ändamål hafva vid ett par af de
större postkontoren förordnats särskilda tjenstemän att
vara ledare för de vid kontoren anordnade elevkurser,
medan vid andra kontor såväl den praktiska handledningen, som, i den mån tjenstegöromålen sådant medgifvit, biträde åt eleverna vid studierna lemnats af kontorets föreståndare. I syfte att åstadkomma en så vidt
möjligt likartad handledning af de postelever, som till
genomgående af elevkurs vid de särskilda postkontoren
blifvit anstälda, har Generalpoststyrelsen under den 7
september 1893 utfärdat Bestämmelser att lända till
efterrättelse för de posttjenstemän, hvilka hafva handledning af postelever sig anförtrodd.
Generalpoststyrelsen har under år 1893 låtit förfärdiga nya, något förändrade tjenstefrimärken af 4
och 50 öres valörer.

På grund af medgifvanden från belgiska och tyska poststyrelserna har under år 1893 en svensk posttjenstemän, med understöd af postmedel, varit satt i
tillfälle att taga kännedom om posttjensten såväl vid
fasta som ambulanta postanstalter i nämnda båda
länder.

Styrelsen m. m. Postverkets understödskassa m. m.

V. Styrelsen m. m.
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, Såsom i berättelsen för år 1890 omförmäldes,
finnes under Generalpoststyrelsens förvaltning en särskild kassa, a/sedd att bereda understöd åt enkor och
barn efter personer, som varit i postverket anstälda.
De närmare föreskrifterna för kassans förvaltning m. m.
äro gifna genom nådiga brefvet till Generalpoststyrelsen
den 28 maj 1886. Denna kassas ställning år 1893
framgår af följande:
Behållning från år 1892
kr. 37,281: 77
Influtna botes- och vitesmedel
»
665: 50
Behållna räntemedel
» 1,631: 06
Gåfvomedel
»
9: 50
Återlevererado understödsmedel
»
35: —.
Summa kr. 39,622: 83.
Utanordnade understöd till 49 af de
understödssökande
» 1,295: —.
Återstod, behållning till år 1894
kr. 38,327: 83,
hvaraf Allmänna Hypoteksbankens obligationer till nominelt belopp af 36,400 kronor, bokförda till inköpspris
36,146 kronor.

Antalet af de under år 1893 till Generalpoststyrelsen inkomna mål — oberäknadt de från vederbörande postanstalter å bestämda tider insända redogörelser af olika slag, äfvensom en mängd reqvisitioner med
mera dylikt — utgjorde
13,446 mål,
från år 1892 balanserade
986 » .
Af dessa...,
14,432 mål
afgjordes under redogörelseåret
13,436 » ,
hvaremot öfriga
996 mål
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller förklaring från vederbörande eller på föredragning inför
Styrelsen.
Generalpoststyrelsen utgjordes under år 1893, liksom under nästföregående år, af generalpostdirektören,
såsom chef för postverket, och af fem ledamöter, af h vilka
fyra voro chefer, hvar för en af de byråer, som egde
att handlägga de till den egentliga postförvaltningen
hörande göromål, samt en ledamot var föredragande
för ärenden rörande postsparbanken.
För den genom enskilda bidrag bildade GeneralDen Styrelsen biträdande ordinarie tjenstemanna- postdirektör Wilhelm Boos' understödsfond för medelpersönalen utgjordes af:
lösa enkor och barn efter aflidna posttjenstemän, från
2 sekreterare,
hvilken fond understöd jemväl utdelas af Generalpost1 kamererare och sekreterare,
styrelsen, torde här få för år 1893 meddelas följande
1 kassör,
öfversigt:
1 intendent vid postverkets frimärkesförråd,
Behållning från år 1892
kr. 3,973: 54
1 intendent vid postverkets persedelförråd,
Gåfvomedel under år 1893
»
48: 50
1 registrator,
Räntemedel
»
147: 77
1 notarie och ombudsman,
Summa kr. 4,169: 81.
5 notarier,
Utdelade understöd under år 1893 till
5 aktuarier,
6 personer
»
145: —•
3 revisorer och bokhållare och
Återstod, behållning till år 1894
kr. 4,024: 81,
5 revisorer;
hvaraf Allmänna Hypoteksbankens obligationer till nohvarjemte å öfvergångsstat qvarstodo:
minelt belopp af 4,000 kronor, bokförda till inköpspris
2 kammarskrifvare.
3,890 kronor 44 öre.
Dessutom voro vid 1893 års utgång hos Generalpoststyrelsen med fasta arfvoden anstälda:
1 biträde rörande postångfartyg och
Af den vid denna berättelse fogade tabell 11, uti
47 amanuenser.
Hos Styrelsen och vederbörande afdelningar hafva hvilken lemnas redogörelse för do enskilda föreningar
och kassor för sjuk- och begrafningshjelp m. m., som
under år 1893 tjenstgjort:
äro i verksamhet inom postpersonalen, framgår, att an7 ordinarie vaktmästare och
talet dylika föreningar och kassor under år 1893 var
6 extra vaktbetjente med fasta arfvoden.
15, med tillsammans 1,545 medlemmar vid årets slut.
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Under året hade utbetalats sjukhjelp till 193 medlemmar med 7,325 kronor 25 öre, begrafningshjelp
för 16 medlemmar med 2,047 kronor 50 öre, samt utbetalats lifförsäkring för eller lemnats annat understöd
till 37 medlemmar med 18,440 kronor 21 öre. Samtliga föreningarnes kassabehållning vid 1893 års utgång
utgjorde 97,982 kronor 4 öre.

VI. Internationel poststatistik för år 1892.
I överensstämmelse med expeditionsreglementet
för tillämpning af verldspostkonventionen åligger det
postförvaltningarna i de till Verldspostföreningen hörande länder att för hvarje år tillställa föreningens
Internationela byrå i Bern en, så vidt möjligt, fullständig samling statistiska uppgifter i form af tabeller,
uppstälda efter anvisningar af byrån, som för detta
ändamål låter utdela särskildt uppgjorda formulär.
Med ledning af på sådant sätt erhållna uppgifter
har Generalpoststyrelsen låtit för år 1892, i afseende
å antalet postanstalter, brefpostförsändelser och tidningar
samt å postverkens inkomster och utgifter m. m. inom
de europeiska länderna, utarbeta en tabell, hvilken
upptagits bland tabellbilagorna under n:r 12.
Vid denna tabells upprättande har — för vinnande af öfverensstämmelse med uppgifterna rörande
andra länder — blifvit, hvad Sverige angår, upptagna

ej blott de fasta postanstalterna (postkontor och poststationer), utan äfven de ambulanta (postanstalter å
jernväg samt fingbåtspostexpeditioner). Genom ett sådant beräkningssätt varder medeltalet invånare för
hvarje postanstalt i Sverige något mindre än som erhållits i Generalpoststyrelsens underdåniga berättelse
om postverkets förvaltning under år 1892, hvari rikets
invånareantal fördelats på allenast summan af de inom
samtliga länen befintliga fasta postanstalterna.
I afseende å vissa länder hafva uppgifter ej erhållits för år 1892, oaktadt sådana lemnats för föregående år; och hafva i dessa fall de senast lemnade
uppgifterna införts, med utsättande efter landets namn
af det år, uppgifterna afse.
Uppgiften om Sveriges areal är hemtad ur den
af Statistiska Centralbyrån offentliggjorda »Befolkningsstatistik. Ny följd XXXII.: 2»; varande emellertid
arealen af de fyra stora insjöarna Venern, Vettern,
Mälaren och Iljelmaren icke inräknad.
Den för Sverige i tabell 12 uppgifna folkmängdssiffran afser den 31 december 1892.
För vissa af de i tabellen upptagna länder afse
de lemnade uppgifterna icke kalenderåret 1892, utan
räkenskapsår, börjande den 1 mars 1889, eller den
1 juli 1891, eller den 1 april 1892.
För några länder, der post- och telegrafverken
äro förenade, ingå uti uppgifterna inkomster och utgifter j em väl för telegraftjensten.

Stockholm den 7 augusti 1894.
ÎTnderdânigst

E. ron KRUSENSTJERNA.
H. A. KOLMODIN.

À. BOSTRÖM.

E. BACKSTRÖM.

VICTOR MBLANDER.

Sven JPm Lagerberg.
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Tab. 1. Postföringen å landsväg under år 1893.
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Tab. 2. Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1893.
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Tab. 2.

(Forts.)

Jernvägslinier, som varit begagnade för postföring år 1893.

Aumitrkningar till tabell 2.
Siffrorna inom parentes angifva numren â do fullständiga kupéexpeditionerna.

3

) Postföringen tog sin början den 8 augusti.
) Postföringen, som till den 22 Beptember egde rum mollan Malmö och Dalby,
utsträcktes nämnda dag till Tomelilla.
6
) Postföringen tog sin början den 2 juli.
4

') Postföringen, som till don 8 docembor egdo rum mellan Bräcke och Hällnäs,
utsträcktes nämnda dag till Jörn.
a
) Postföringen tog sin början den 12 december.

5

Tab. 3. Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1893.
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(Forts.) Ångbåtslinier, å hvilka post blifvit befordrad år 1893.
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Anmärkningar till tabell 3.
Följande postanstalter anlöptes af postförande ångfartyg: Antnäs,
Arboga, Arholma, Arvika, Asbysand, Askersund, Bengtsfors, Berg, Bergqvara,
Bergshamra, Billingsfors, Björkfors, Björsund, Blidö, Blåvik, Bo, Borensberg,
Borgholm, Brokind, Brottby, Burgsvik, Byske, Cimbrishamn, Dalarö, Djurhamn, Djursholm, Dragsmark, Drottningholm, Ed, Edsele, Ekolsnnd, Elfängen,
Elga, Engelsberg, Engsösund, Enköping, Eskilstuna, Figeholm, Fiskebäckskil,
Fittja, Fjollbacka, Fjäl, Fogelbro, Forsvik, Fryksta, Frånö, Furusund, Fårösund, Färjestaden, Gamla Lödöse, Gamleby, Gefle, Gillberga, Grafvarne, Grangärdo, Grebbestad, Gronna, Grislehamn, Grundsund, Gryt, Gullholmon, Gustafsberg, Gustafsfors, Göteborg, Hackas, Hafstenssund, Hallen, Hallstahamniar,
Halmstad, Hamneda, Haparanda, Harg, Helgum, Hellekis, Helleviksstrand,
Helsingborg, Henån, Hernösand, Hjerpen, Hjo, Hofverberg, Holmsund, Horn,
Hudiksvall, Husum, Hycklinge, Hållsviken, Hästholmen, Högsätersby, Immeln,
Ingarö, Insjön, Jonsberg, Jönköping, Kalfsund, Kall, Kalmar, Kappelshamn,
Karlberg, Karlsbörg, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kila, Klintehamn,
Klädesholmen, Kolbäck, Kragenäs, Kristinehamn, Kungelf, Kungsbacka,
Kungsör, Kyrkesund, Kåge, Kårehogen, Kårgärde, Käringö, Köping, Köpmannobro, Landskrona, Leksand, Lennartsfors, Lidingö, Lidköping, Lilla Edot,
Linköping, Ljungby, Ljungskilo, Ljusne, Ljusterö, Ludvika, Luleå, Lycke,
Lyckeby, Lysekil, Lysvik, Långbron, Malexander, Malmö, Mariefred, Mariestad, Marstrand, Medovi, Mem, Mollösund, Mora, Motala, Multrå, Muskö,
Möja, Mönsterås, Mörbylånga, Uederkalix, Nordorö, Nordrualing, Norra Vi,
Norrköping, Norrtelje, Norsholm, Nyköping, Nyland, Nyteboda, Näfveqyarn,
Nälden, Nämdö, Nösund, öfferdal, Olofsholm, Oroust, Orsa, Oskarshamn,
Oviken, Oxelösund, Pataholm, Piteå, Påskallavik, Qvarsebo, Qvicksund,
Qvistrum, Hamnas, Ramvik, Ratan, Riddorsvik, Rimforsa, Ronohamn, Ron-

neby, Rottneros, Rydbo, Råbäck, Rådmansö, Rådom, Råneå, Rättvik, Sandarne, Sandhamn, Sankt Ibb, Sannäs, Seffle, Seglingsborg, Sigtuna, Sillerud,
Singö, Sjötorp, Skellefteå, Skogstorp, Skokloster, Skutskär, Skönvik, Slite,
Slussen, Smedjebacken, Smögen, Sollefteå, Sollorö, Sömmen, Stallarholmen,
Stegeborg, Stenungsund, Stillingsön, Stocka, Stockevik, Stockholm, Stocksund,
Stora Rör, Stora Sundby, Strand, Strengnäs, Strömsholm, Strömstad, Styrsö,
Stöpafors, Sundbyberg, Sundssandvik, Sundsvall, Sunnansjö, Sunne, Surahammar, Svartsjö, Svartvik, Svenstavik, Sämstad, Särö, Söderbärke, Söderhamn,
Söderköping, Södertolje, Södra Möckleby, Sölje, Sölvesborg, Torsby, Torshälla,
Torskog, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Tore, Töreboda, Uddevalla, Ullånger,
Ulricehamn, Umeå, Undrom, Upperud, Upsala, Ursviken, Utö, Vadstena, Valdemarsvik, Varberg, Vaxholm, Venersborg, Verkebäck, Vermdö, Vestanfors,
Vestervik, Vesterås, Vestra Emtervik, Vifstavarf, Virsbo, Visby, Visingsö,
Våmhus, Vårvik, Väddö, Vätö, Ystad, Ahus, Åkersberg, Åkerström, Åmål,
Arjeng, Örebro, Öregrund, Örnsköldsvik, Örsnndsbro, Ösmo-Nynäs, östanå,
Östersund, östhammar, Östra Emtervik.
') För vinnande a! enhet med uppgifterna angående postföring â landsväg och jernväg har äfven i denna tabell vägens längd uttryckts i nymil
mellan de platser, som af de postförande fartygen anlopts.
s
) Siffrorna inom parentes angifva numren a ångbåtspostexpeditionerna.
3
) För Unie, som sammanfaller med annan i denna tabell upptagen
Unie, hvars längd i 2:dra kolumnen angifves, har i nämnda kolumn något
miltal ej upptagits. Likaledes har i de fall, att linle en del af vägen är
gemensam med annan, i förenämnda kolumn ej upptagits hela väglängden
mellan liniens ändpunkter, utan allenast miltalet a den del af vägen, som ej
är gemensam.

9

Tab. 4. Postkontor med underlydande poststationer samt antal expedierade lösväskor,
vid slutet af år 1893.
Anm.

Med töcknet t utmärkas do ortor, S hvilka lokalbrofbäring var anordnad.
Med tecknet * utmärkas do poststationer, som nollos öppna ondast under sommarm&nadorna.
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Tab. 4. (Forts.) Postkontor med underlydande poststationer samt lösväskor, 1893. 19
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Tab. 5. Antal postAnm.

Ä första radon för hvar Bärskild postanstalt angifvas dennas e g n a

21
försändelser år 1893.
försändelser; å den andra doremot samtlige underlydande poststatlonei'â.
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Tab. 6. Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adressländerna, år 1893.
Anm.

AngSende utrexlingen af inkasseringsuppdrag, se texten.
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Tab. 6. (Forts.) Försändelser till utlandet, utom abonnerade tidningar och tidskrifter, fördelade på de olika adressländerna, år 1893.
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Tab. 7. Afgångna assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser samt
inbetalade postanvisningsmedel och prenumerationsafgifter vid rikets postanstalter år 1893.
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Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1893.
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Tab. 7. (Forts.) Afgångna assurerade försändelsers angifna värde m. m. år 1893. 48
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Tab. 8. Assurerade försändelsers angifna värde, inlösta postförskottsförsändelser samt inbetalade postanvisningsmedel i utvexling mellan Sverige och utlandet år 1893.
Anm.

Första radon för hvarje land upptagor beloppen för ifrågavarande försändolser frän Sverigo till samma land; den andra doremot boloppen för föreändelsor
till Sverigo från samma land.

Tab. 8. (Forts.) Assurerade försändelsers angifna värde m. m. i utvexling mellan Sverige och utlandet år 1893.
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Tab. 9. Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1893.

Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1893.
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48 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1893.
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50 Tab. 9. (Forts.) Inkomster och utgifter vid postanstalterna i riket år 1893.
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Tab. 10. Frimärkesuppbörden under år 1893 fördelad på postkontoren samt postkontoren underlydande poststationer, landtbrefbärare och ångbåtspostexpeditioner.

52 Tab. 10. (Forts.) Frimärkesuppbörden år 1893 fördelad på postkontoren samt underlydande poststationer m. fl.
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Tab. 11. Föreningar och kassor för sjuk- och begraf-
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ningshjelp m. m. inom postpersonalen år 1893.
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Tab. 11. (Forts.) Föreningar och kassor för sjuk- och

begrafningshjelp m. m. inom postpersonalen år 1893.
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Tab. 12. De europeiska ländernas areal, folkmängd, antal postanstalter m. m. år 1892.

