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BIDRAG TILL SVERGES OFFICIELLA STATISTIK. 

M.) POSTVERKET. 3. 

GENERALPOSTSTYRELSENS 

DEN 20 DECEMBER 1867 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1866. 

STOCKHOLM, 

TRYCKT HOS JOH. BECKMAN, 

1868. 





STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Till åtlydnad af föreskriften i § 26 af nådiga instruktionen den 6 november 1863, får Generalpoststyrel
sen härmed underdånigst afgifva berättelse om Postverkets förvaltning under år 1866. 

Åt de härtill afsedda tabellariska bilagor har Generalpoststyrelsen ansett lämpligen kunna gifvas 
samma, från den hittills begagnade något afvikande form, som, efter förslag af Styrelsen, blifvit af Statistiska 



Förändringar 
med postan

stalterna: 
o) postkontor 
och postexpe

ditioner; 

Beredningen gillad för den statistiska öfversigt af Postverkets rörelse, hvilken omhandlas i Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga bref den 22 februari sistlidet år. 

Med de fullständiga postanstalterna hafva under år 1866 icke vidtagits några andra förändringar, än 
att dittillsvarande postkontoret i Tjellmo, der portouppbörden under den sednare tiden visat sig sär

deles obetydlig, blifvit nedflyttadt till postexpedition, hvilket skedde den 1 maj; 
att postanstalter af sistnämnda slag blifvit öppnade: den 1 maj vid jernvägsstationen Bjersjölagård 

å Ystad—Eslöfsbanan inom Malmöhus län, och den 1 december vid Laxå inom Örebro län, å hvilken punkt 
Nordvestra Stambanan tillstöter den Westra, samt 

att postanstalten i Finnerödja den 30 november upphört att vara postexpedition. 

Hvad beträffar de icke fullständiga postanstalterna — poststationerna — hafva nya dylika blifvit 

öppnade å nedanuppräknade ställen, nämligen: 

4) poststatio
ner. 
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Postkontorens antal hade således minskats med 1, postexpeditionernas ökats med 2 och poststationernas 
ökats med 35, hvarigenom på det hela uppstått en tillväxt i antalet postanstalter af 36. 

Här torde böra anmärkas, 
dels att Södra Stambanans postknpéexpeditions verksamhet blifvit i icke ringa mon utsträckt deri-

genom, att vid början af maj månad blifvit å jernvägslinien Ystad;—Eslöf insatt en af posttjensteman åtföljd 
och under förbemälda expedition lydande postkupé, afsedd att dagbgen fram- och återgå en gång, dock tills
vidare endast under den tid af året, då sjöpostförbindelse med kontinenten underhölls dagligen öfver Ystad, 

dels att under det allmänna industriexpositionen i Stockholm fortvarade, fanns uti expositionsbygg
naden derstädes öppen en, under härvarande postkontor ställd postbyrå, hvilken var hufvudsakligen afsedd 
att förmedla utlemnandet af bref och andra postförsändelser till sådane, expositionen besökande resande, 
som före aflärden från hemmet icke voro i tillfälle lemna uppgift om sin bostad under vistelsen i Stockholm, 
men å hvilken byrå äfven emottogos till befordran de flesta slag af brefförsändelser. 

Bilagan litt. A innehåller fullständig uppgift å alla de svenska postanstalterna under år 1866, med 
undantag för den i Hamburg. 

Af nämnda bilaga visar sig, att under året befunno sig inom riket i verksamhet sammanlagdt 418 
postanstalter. Efter indragning under årets lopp af 3 ibland dessa (poststationerna Bäck, Kårböle och Sjöbo), 
hvilka icke ersattes af annan postanstalt, utgjorde vid årets slut antalet 415. 

Bland dessa voro: 121 postkontor; 

2 postkupéexpeditioner; 
81 postexpeditioner, och 

211 poststationer. 
Åf postkontoren voro: 

de 2 öfverklassiga (Stockholms och Göteborgs); 
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Af förut befintliga poststationer hafva deremot blifvit indragna: 

Antalet post
anstalter och 
dessas indel

ning. 
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Och af öfrige postanstalter höllos de 7 — Engelsberg, Furusund, Medevi, Eatan, Sandhamn, Stenung 
och Surahammar — öppna endast under sommarmånaderna, eller den del af året, under hvilken dessa orter 
voro besökta af brunns- eller badgäster eller med samme orter underhölls regelbunden ångbåtsförbindelse. 

Tillökningen i antalet postanstalter, som, enligt tidigare afgifna redogörelser, motsvarat: 
för qvinqvenniet 1850—1855 omkring 9 %, 

1855—1860 » 16% och 
1860—1865 » 93 %, 

samt särskildt för tiden från slutet af år 1864, då postanstalternas antal var 353, till slutet af år 1865, 
då antalet stigit till 379, utgjort omkring 7 %, 
motsvarade för tiden mellan 1865 och 1866 års slut i det närmaste 9£ %. 

De vid allmänna postvägarne befintliga breflådor, hvilka blifvit till bref befordringens underlättande der 
utsatta hufvudsakligen i en tid, då poststationer ännu ej funnos inrättade, utgjorde vid nästlidet års utgång 
34, och voro placerade å nedan omförmälde ställen: 

Breflådor vid 
poatvä^arne. 
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Antalet breflådor af nu ifrågavarande slag utgjorde vid 1864 års slut 32, och år 1865 vid samma 
tid 34. 

Den för tjenstgöring vid postanstalterna anställda personal har sistlidet år på så sätt undergått för
ändring, att 

motsvarande i det hela en tillökning af 24 personer. 
Hvad beträffar förändringarne i antalet postmästare, postexpeditörer och poststationsföreståndare, så 

bero dessa af den ofvan i underdånighet omförmälda förändringen med postanstalterna. Minskningen der-
emot af en kontrollör härleder sig deraf att, sedan d. v. kontrollören vid postkontoret i Helsingborg blifvit 
1865 förordnad till annan befattning, någon dennes efterträdare eller vikarie icke, med afseende å då rådande 
förhållanden, ansetts tillsvidare behöflig. Tillökningen af tre kontorsskrifvare å Postverkets stat har upp
kommit derigenom, att en dylik tjensteman blifvit anställd vid hvardera postkontoret Hernösand, Mariestad, 
Stockholm och Uddevalla, under det att dittillsvarande kontorsskrifvaretjensten vid Falköpings postkontor 
indragits. De nytillkomna resepostexpeditörerna erfordrades hufvudsakligen för postbehandligen å jernvägen 
Ystad—Eslöf och lyda således under Södra Stambanans postkupéexpedition. 

Den omständigheten att, oaktadt de enskilda postförvaltarebiträdenas antal i det hela minskats (de 
vanliga postskrifvarnes med icke mindre än öfver 17 %), antalet extra ordinarie kontorsskrifvare vunnit en icke 
så obetydlig tillökning (i det närmaste 10 %), torde ega sin förklaringsgrund deri, att under årets lopp tillfälle 
till inträde vid Postverket i sistnämnda egenskap blifvit underlättadt så, att af de förut såsom postskrifvare 
upptagna enskilda biträden flera kunnat till extra ordinarie kontorsskrifvare antagas. 

Med stöd af nådiga kungörelsen den 12 maj 1865 hade nämligen Generalpoststyrelsen förordnat, 
att den, som, utan att hafva undergått akademisk examen eller afgångsexamen från högre elementarläroverk, 
önskade vinna inträde såsom extra ordinarie kontorsskrifvare vid Postverket, borde till den ansökning derom, 
som till Styrelsen ingåfves, foga betyg, utfärdade af lärare vid offentligt läroverk eller andra behöriga 
personer, derom att sökanden egde godkända insigter uti nedannämnde stycken, nämligen: 

Förändringar 
inom postper

sonalen. 
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svensk ämnesskrifhing, allmän och isynnerhet fäderneslandets geografi, räknekonst samt nagotdera af 

de tre språken tyska, franska eller engelska; 
hvarjemte sökanden, som borde förut hafva genom tjenstgöring å något af postkontoren fbrvärfvat sig 

kännedom af postförfattningarne och postbehandlingen, skulle bilägga ansökningshandlingarne vederbörande 
postkontorsföreståndares intyg härom. 

I öfrigt hänvisas i underdånighet till förut åberopade bilaga litt. A, som äfven fullständigt upptager 
den tjenstepersonal, hvilken vid utgången af år 1866 fanns vid postanstalterna inom riket anställd. 

Denna personal var sålunda fördelad: 

a) postkontors- och postexpeditionsföreståndare: 
postdirektörer, postinspektorer och postkommissarier 30 

resepostinspektörer 2 

postmästare 97 
postexpeditörer 81 210 

Postpersona
lens antal och 

fördelning. 

i) biträdande tjenstemän: 
kontrollörer 5 
kontorsskrifvare 56 
resepostexpeditörer — 16 
e. o. kontorsskrifvare 134 
postskrifvare (till en del qvinnor) 129 34Q 

c) poststationsforeståndare (hvaraf en del qvinnor) 211 

d) vaktbetjente : 
vaktmästare 19 
ordinarie brefbärare 92 

extra d:o 36 -ĵ S 

ordinarie postiljoner 170 
extra d:o 54 
reserv- d:o 43 0^7 ^ , 

°' 414 
tillsamman 1,175. 

Om härtill lägges: 
dels den personal — en postdirektör, en kontrollör, tre kontorsskrifvare, en vaktmästare 

och sju brefbärare, tillsamman 13 
personer — som fanns anställd vid svenska postkontoret i Hamburg, 

dels de personer, som varit använda för sjöpostföringen, nämligen: 
å postångfartyget »Oskar» 26 
» » »Sofia» 19 

» » »Polhem» 15 
och » grislehamnsbåtarne 15 75 

så uppgår hela antalet personer, som sistlidet år tjenstgjort vid Postverket i och för postförsändel
sernas behandling och fortskaffande, till 1,263. 



Postpersonalen, inberäknad postfartygens besättning, hvilken vid 1864 års utgång utgjorde ... 1,161 

men vid slutet af år 1865 stigit till 1,247 

(utvisande för sistnämnda år en tillökning af 86 personer), hade således under nästlidet år ytterligare ökats 

med ett antal af 16. 

Jemte det att, på underdånig framställning af Generalpoststyrelsen, Eders Kongl. Maj:t täckts den 

18 maj 1866 närmare bestämma, i hvad mon Postverket skulle ega att, till postutvexlingens besörjande vid 

statens jernvägsstationer, påkalla biträde af de vid dessa anställda jernvägstjenstemän, har Eders Kongl. 

Maj:t funnit godt att i afseende å den aflöning, som för berörda biträde borde af postmedlen tillkomma 

nämnde tjenstemän, fastställa fyra särskilda arvodesbelopp, nämligen 20, 25, 30 och 35 rdr i månaden, 

med rättighet för Trafikstyrelsen att, i mon af postgöromålens omfattning vid de särskilda stationerna, be

stämma efter hvilketdera beloppet arvodet borde för livar station utgå; dervid dock borde iakttagas, att de 

två högsta beloppen icke bestämdes för andra bland jernvägspoststationerna än dem, der s. k. sido

poster förekomma. 

Sedan tillföljd häraf öfverenskommet blifvit, att bland dessa arvodesbelopp skulle 

det å 20 rdr i månaden utgå "vid alla stationer, der ej sidoposter, utan endast med bantågen ankom

mande och afgående poster vore att expediera; 

det å. 25 rdr i månaden utgå vid de stationer, der, förutom jernvägsposter, högst sex sidoposter i 

veckan emottoges och afsändes; 

det å 30 rdr i månaden utgå vid sådane stationer, der mera än 6 och t. o. m. 14 sidposter i vec

kan ankomme och afginge, samt 

det å 35 rdr i månaden utgå vid stationer, der flera än 14 sidoposter i veckan anlände och 

afsändes, 

så bletvo till vederbörande jernvägstjenstemän öfverlemnade poststationsföreståndaregöromålen vid alla 

de statens jernvägsstationer, der dylika mindre postanstalter funnos inrättade. Och bestämdes dervid, att 

den i sådant afseende från Postverket utgående aflöningen skulle, såsom en för jernvägstjenstemannen afsedd 

extra inkomst, alltid tillfalla den person, som verkligen utöfvade tjensten, och således den tjenstförrättande, 

i händelse ordinarie stationsinspektoren vore för minst en vecka permitterad. 

Sedan under år 1866 blifvit för trafiken öppnade flera nya jernbandelar, har den postföring. som 

verkställes å jernväg, ock kunnat betydligen utsträckas. 

Här nedan uppgifvas närmare de sålunda tillkomna nya postkoinmunikationslinierna, tiden för deras 

öppnande, deras längd, det antal bantåg å hvardera linien, hvilket dagligen användts för befordrandet af 

post, samt det antal mil, för år räknadt, hvartill å hvardera linien postföringen uppgår. 

2 

9 

A6Ö ningen 
vid jernvägs

poststatio
nerna. 

Postbef ord rin
gen a jernväg. 
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Nja jernvägs-
postliniur. 

Landsvagspost-
föringen : 

fl) nya poster; 

Hvad vidkommer landsvägspostföringen. hafva nya linier "blifvit under året öppnade: 

för diligenspost emellan Höör och Åby, samt 

» Molieda och Wernamo; 

för förenad bref- och paketpost emellan Arboga och Södertelje (sommartiden); 

» Esperöd och Kristianstad; 

» Haparanda och Torneå; 

» Helsingborg och Wernamo; 

» Helsingborg och Åby, samt 

» Hessleholm och Åby; 

för vanlig post emellan Alanäset och Backe; 

» Arboga och Köping (sommartiden); 

» Degerfors och Hofva; 

» Dorotea och Hoting; 

» Ed och Loftahammar; 

» Enhörna och Södertelje; 

» Gellivara och Eaneå; 

» Kårehogen och Oroust; 

» Mariestad och Hofva; 

» Trollhättan och Rånnum, samt 

» Örebro och Degerfors. 



Och i mer eller mindre mon hafva blifva utvidgade: 

förenade bref- och paketposterna Engelholm—Åby, och 

Hörby—Höör, samt 

s. k. vanliga posterna emellan Elfsbyn och Arvidsjaur; 

» Ficksjötorp och Figeholm; 

» Gusum och Waldemars vik; 

» Jockmock och Qvickjock; 

» Kalmar och Stora Rör; 

» Ottenby och Stora Rör; 

» Stora Rör och Borgholm, samt 

» Trollhättan och Bryggum. 

Af förutvarande poster hafva deremot blifvit indragna: 

diligensposten emellan Arboga och Södertelje (för sommaren); 

» Finnerödja och Kristinehamn; 

» Helsingborg och Hessleholm; 

» Helsingborg och Wernamo; 

» Katrineholm och Norrköping; 

» Kristianstad och Ystad, samt 

» Stockholm och Upsala; 

förenade bref- ocli paketposten emellan Ystad och Hörby: 

vanlig post emellan Kristinehamn och Mariestad; 

» Köpinge och Ystad; 

» Moheda och Wernamo; 

» Norrköping och Lilla Aby; 

» Wretstorp och Åtorp; 

» Ystad och Hörby, samt 

» Åtorp och Örebro. 

Hvarförutan nedannämnde postgångar blifvit antingen inskränkta till ett färre antal gånger i veckan 

eller, i fråga om diligenspost, antalet för desamma använda dragare minskats, nämligen: 

diligensposterna emellan Linköping och Skeninge (för vintern); 

» Malmö och Ystad, samt 

» Skeninge och Jönköping (vintertiden); 

s. k. vanliga posten emellan Sigtuna och Märsta. 

Resultatet af de förändringar, hvilka, enligt hvad härofvan blifvit i underdånighet antydt, landsvägs

posterna varit underkastade, angifves närmare härnedan uti två särskilda tablåer, en för nya eller utvidgade 

postgångar, och en för indragna eller inskränkta postgångar. För bäggedera upptagas, förutom linernas namn, 

tiden för förändringens vidtagande, våglängden uttryckt i mil eller närmaste tiondedel deraf, antalet post

turer i veckan och antalet i regel använda hästar samt beräknadt antal postförda mil om året. 
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b) utvidgade 
poster; 

c) indragna 
poster ; 

d) inskränkta 
poster. 
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1) Nya eller utvidgade postgångar. 

(Å de med * betecknade linier har postföring icke förut förekommit.) 
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2) Indragna eller inskränkta poster. 

(Å de med * betecknade linier förekommer icke vidare någon landsvägspost.) 

Den vägsträcka, som af landsvägspost befares, hade således under året ökats med 10 mil. 
Antalet postförda mil, som, hvad beträffar diligensposterna, minskats med 52,589 

men för de förenade bref- och paketposterna ökats med 8,675 
och för de s. k. vanliga posterna ökats med 3,228 11903 

hade sålunda undergått en minskning i det hela af 40,686 
allt för år räknadt. 

Då emedlertid samtlige de indragningar eller omregleringar af postgångarne, som förorsakat omför-
mälda nedsättning i de postfbrda milens antal, kommit till stånd först sedan en mer eller mindre betydande 
del af år 1866 förlupit, hafva dessa förändringar i de dittillsvarande posterna kunnat i endast mindre mon 
inverka på det årets tillryggalagda milantal. 
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TInderdånigst bifogade tabell litt. B lemnar en uppgift å postkommunikationslinierna år 1866 samt å 

kostnaden för desammas underhållande. 

Enligt den del af nämnda tabell, som betecknas med a och särsldldt redogör för de jernvägslinier, 

som varit begagnade till postföring, inhemtas att under året blifvit å jernväg fortskaffad post, 

åtföljd af en eller flera tjenstemän och postiljon 59,259 mil, 

åtföljd ensamt af postiljon 95,269 » 

ensamt i breflåda , 18,374 » 

försänd såsom ilgods 11,880 » 

tillsamman 184,782 mil; 

hvilket utvisar vid jemförelse med nästföregående år, då det tillryggalagda milantalet var omkring 155,800 » 

en tillväxt af 28,982 mil, 

eller något mera än 1 8 } . 

Den del af samma bilaga, som betecknas med ~b och närmare redogör för de kndsvägslinier, å hvilka 

postbefordringen blifvit verkställd med posthemmans-, betingad eller gästgifveri-, håll- och reservskjuts, upp-

gifver det antal mil, för hvilka lega blifvit utbetalad, sålunda: 

Jernvägspost-
linierna och 
antalet post

förda mil dera. 

Landsvägspost-
linieroa och 
antalet s. k. 

legomil. 

Om härtill, såsom ett slags förenad bref- och paketpost, lägges den postföring, som blifvit 

verkställd med enskildes diligenser, och hvilken torde kunna uppskattas till 5,200 

mil, så skulle sammanlagda miltalet af befordrad landsvägspost iitgöra 584,463 

och således detta slag af postföring hafva minskats från år 1865, då den uppgick till 595,104 mil, med 

11,741 mil, eller med endast knappa 2 %. 

Af förestående antal legomil hafva blifvit tillryggalagda: 



Posthemmanen i riket, som uppgingo år 1863 till ett antal af 746 med tillsamman 495 | mantal, 

men vid utgången af derpaföljda år 1864 nedgått till 400 » » 218-f » 

samt » » » » » 1865 » » 331 » » 179J » 

hafva sedandess ytterligare nedgått, så att vid slutet af år 1866 återstodo blott 314 » » 167|f » 

Sedan på våren sistnämnda år Ystad—Eslöfs jernväg blifvit fullbordad i hela sin utsträckning, så 

blef, på grund af art. 1 uti det mellan Sverge och Preussen den §f juli 1864 afslutade postfördrag, den 

dittills öfver Malmö underhållna sjöpostförbindelsen med Pommern förlagd å svenska sidan till Ystad. De 

åtgerder, som i sammanhang härmed i öfrigt blifvit vidtagna i och för utrikespostens försändande öfver Ystad, 

hafva blifvit antydda vid den förut lemnade redogörelsen för postanstalterna och dessas personal. 

En tredje del af bilagan litt. B, hvilken är särskildt betecknad med c, upptager fullständigt de sjö-

linier, dera post blifvit befordrad till och från orter i riket; och inhemtas bland annat deraf, att för denna 

postföring, som direkt tillgodokommit 80 af de fullständiga postanstalterna — således 1 mindre än år 1865 

och 3 mindre än år 1864 — blifvit använda: Postverkets egna farkoster till ett antal af. 9 

och privat- eller andra postverks fartyg 116 

tillsamman 125. 

Med anledning af en utaf Generalpoststyrelsen gjord underdånig framställning, föranledd af då rådan

de mindre gynnsamma förhållande emellan Postverkets beräknade inkomster och utgifter, behagade genom för

ut åberopade nådiga brefvet den 11 maj 1866 Eders Kongl. Maj:t i nåder medgifva, att den postbefordring, 

som å statens jernvägar verkställdes i större kupé, upptagande en hel vagn, och för hvilken posttransport 

dittills betalats 2 rdr per mil, skulle derefter få till Jernvägstrafiken godtgöras med endast 1 rdr milen, under 

vilkor dock att de för ändamålet då begagnade vagnar — nio till antalet — skulle inlösas af Postverket, som det 

ock borde för framtiden åligga att bekosta och underhålla de vagnar, hvilka för jernvägspostbefordringen kunde 

behöfvas. Den sålunda fastställda lägre befordringsafgiften har utgått från och med juli månad sistlidet år. 

De kostnader, som drabbat Postverket för den nästlidet år verkställda postföring, bland hvilka likväl 

endast upptagits sjelfva fortskaffningsafgifterna samt traktamenten till de å jernvägarne eller vid landsvägs

posterna använda postbetjente — specificeras å sina vederbörliga ställen i bilagan litt. B, och hafva utgjort: 

Post hem
manen. 

Sjöpostlinierna. 

Utgifterna för 
postbefor-
dringen. 

Härvid bör anmärkas beträffande kostnaderna för de sjölinier, som underhållits med Postverkets egna 

fartyg (Grislehamn—Eckerö, Westervik—Wisby, Malmö—Stralsund och Ystad—Stralsund), att i rubriken ut

betalad ersättning för denna postbefordran blifvit för enhvar af nämnde linier upptaget det belopp, hvartill 

samtlige kostnaderna för samma linies underhållande uppgått, med afdrag derifrån af de influtna afgifterna 

för befordran af passagerare och gods. 

Af det ofvan upptagna beloppet 13.7,398 rdr 74 öre är till Statens Jernvägstrafik iitbetaladt endast 

117,619 rdr 49 öre; hvilket, oaktadt den utsträckning postbefordringen å statens jernvägar under året tagit, med 

icke mindre än 24,207 rdr 94 öre, eller något mera än 17 %, understiger hvad i sådant afseende utgått näst-

förutgångna år, då beloppet var 141,827 rdr 43 öre. 
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Till de enskilda jemvägsbolagen har deremot blifvit år 1866 utbetaladt rdr 19,779,25 
hvadan, dä nästföregående år beloppet utgjorde » 11,536,27 

dessa utgifter ökats med rdr 8,242,98 
eller omkring 71 \ % mera. 

I det hela hade emedlertid befordringsafgiften för postförsändning å jernväg, hvilken år 1865 ut
gjorde rdr 153,363,70 
samt år 1866 » 137,398,74 

sistnämnda år nedgått med rdr 15,964,96 
motsvarande omkring 14 %. 

Om från ofvan beräknade utgifter för den under sistlidet år skedda befordringen af post sjöledes till 
och från orter i riket rdr 163.085,42 
dragés hvad som belöper för den med verkets egna fartyg äfvensom den på Köpenhamn och Hull med 
enskildes ångbåtar verkställda postföringen, för hvilka utgifterna blifvit särskildt bokförda, nämligen : 
å linien Grislehamn—Eckerö rdr 10,884,27. 
» » Göteborg—Hull » 17,900,01. 
» » Malmö—Köpenhamn » 10,930,00. 
» » Westervik—Wisby » 25,442,42. 
» •» Ystad resp. Malmö—Stralsund » 67,413,86. < 0 ' o c _ n 

ld iS jO <U,56 

så visar sig att godtgörelsen för den med öfrige enskildes ångbåtar bestridda postbefordringen 
hufvudsakligen på inrikes ort uppgått till : rdr 30,514,86 

Utgifterna för denna del af postbefordringen hade år 1865 bestigit sig till » 17,235,00 
och hade således sistlidet år ökats med » 13,279,86 
eller mer än 76 %. 

För att visa i hvad mon de orter inom riket, hvilka äro försedda med fullständiga postanstalter, ega hvar 
för sig tillfälle till postutvexling med öfrige orter, meddelas i bilagan litt. C en uppgift å antalet poster, som, 
jemlikt tidtabeller eller särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas från samtlige postkontor och 
postexpeditioner under år 1866. Af posternas mängd vid enhvar postanstalt kan ock till en del bedömmas 
omfånget af denna postanstalts verksamhet. 

Yid uppsummering af de särskilda kolumnerna i denna bilaga befinnes det, att för hvar vecka blif
vit från samtlige nämnde postanstalter expedierade, 
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AfwnAa poster. 

a) vid ftdlständig postbefordran: 

b) vid befordran af endast breflåda: 
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Enligt de uppgifter rörande posternas antal under de två nästförutgångna åren, som meddelas under 

litt. B och C bland bilagorna till 1864 och under litt. C och D bland bilagorna till 1865 års underdå

niga berättelser, äfvensom på grund af andra kända förhållanden, kan antalet poster, som under nämnde år 

blifvit hvar vecka afsända från rikets postkontor och postexpeditioner, beräknas som följer: 

Eipedierade 
brefkartor. 

Såsom en tillförlitligare mätare af postanstalternas verksamhet, än hvad förberörda uppgift å de expe

dierade posternas mängd kan vara, meddelas uti här bifogade tabell C jemväl en uppgift å antalet från post

kontoren och postexpeditionerna afsända brefkartor under året. 

Och således skulle antalet hatva tillväxt: 

3 

Detsamma uppgår: 

hvilket utgör — om hvardera af dessa tidsperioder beräknas till 26 veckor — under sommarmånaderna 
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Såsom fornt blifvit i underdånighet anmärkt, hafVa dock af dessa postanstalter de i Medevi, Laxå och 
Furusnnd icke varit i verksamhet under hela året. 



19 

På sätt i underdåniga berättelsen den 27 december sistlidet år blifvit anfördt, hade uti såväl det 
svensk-danska postfördraget den 30 juni 1865 som ock de samma år den 11 augusti i nåder fastställda 
förändrade bestämmelserna rörande postförhållandena mellan Sverge och Norge blifvit stadgadt att, för un
derlättandet af försändning emellan svenska, norska och danska orter af mindre penningbelopp, skulle, så-
snart nödiga förberedande åtgerder hunnit vidtagas, tillfälle beredas till utvexling af såväl postanvisningar 
som postförskott mellan alla de postanstalter, om hvilka Poststyrelserna kunde öfverenskomma. Och då en 
dylik lättnad syntes böra komina till del äfven penningeförsändningen inrikes orter emellan, täcktes, på hem
ställan af Generalpoststyrelsen, Eders Kongl. Maj:t genom nådigt bref den 18 maj sistlidet år i nåder med-
gifva, att äfven emellan inrikes orter finge utvexlas postanvisningar och postförskott emot enahanda afgifter, 
som blifvit fastställda vid utvexlingen med Norge och Danmark, eller 20 öre för belopp af högst 20 rdr; 
40 öre för belopp derutöfver intill 40 rdr, och i förhållande härtill för möjligen ifrågakommande högre be
lopp. Tillföljd häraf, och sedan genom nådigt bref den 6 juli nämnda år Eders Kongl. Maj:t täckts ej 
mindre bemyndiga Generalpoststyrelsen att ingå på en utaf såväl norska som danska postadministrationerna 
påyrkad nedsättning till 60 öre i afgiften för postanvisningar och postförskott å öfver 40 och högst 80 rdr, 
som utvexlades med orter i Norge och Danmark, än äfven förordna att samma afgift skulle få ega tillämp
ning å postanvisningar och postförskott inrikes orter emellan, blef vid början af derpåföljda augusti månad 
det sålunda omförmälda nya penningeförsändningssystemet bragt till utförande på det sätt, att postanvisnings-
och postförskottsbref skulle kunna sändas till och från enhvar fullständig postanstalt i de tre nordiska län
derna, dock med iakttagande för Sverge att belopp öfver 40 till och med 80 rdr kunde fås inlösta endast 
vid följande 72 postkontor, der bank eller bankafdelning fanns förlagd, nämligen: Alingsås, Arboga, Arvika, 
Askersund, Borås, Cimbrishamn, Eksjö, Engelholm, Enköping, Eskilstuna, Falun, Filipstad, Gefle, Grenna, Gö
teborg, Halmstad, Haparanda, Hedemora, Helsingborg, Hernösand, Hjo, Hudiksvall, Hvetlanda, Jönköping, 
Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Landskrona, Lidköping, Lindes
berg, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Mariestad, Nora, Norberg, Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Piteå, 
Ronneby, Sala, Skara, Skellefteå, Sköfde, Smedjebacken, Stockholm, Strömstad, Sundsvall, Söderhamn, Söder
köping, Trelleborg, Uddevalla, Ulricehamn, Umeå, Upsala, Wadstena, Wenersborg, Wernamo, Westervik, We
sterås, Wexiö, Wisby, Ystad, Åmål, Örebro och Östersund. 

Sedan uti åberopade förändrade bestämmelser rörande postförhållandena mellan Sverge och Norge 
samt det nya postfördraget med Danmark jemväl blifvit bland annat stadgadt, att i allmänhet såsom försän
delser under band skola mellan orter i de tre rikena befordras tryckta saker af hvart slag, hvilka icke inne
hålla annat skrifvet än adress, afsändares namn, afsändningsort och datum, samt att till nämnda slag af för
sändelser jemväl kunna hänföras såväl tryckta priskuranter, äfven om prisen äro angifna skriftligen, som korrektur
ark, hvarå endast rättelserna äro skrifna, samt dertill hörande manuskript, fann, med bifall till en, på före
kommen anledning, af Generalpoststyrelsen gjord underdånig framställning, Eders Kongl, Maj:t genom nådigt 
bref den. 23 februari 1866 skäl förklara, att hvad sålunda blifvit stadgadt för postutvexlingen med Norge 
och Danmark, jemväl borde tillämpas i afseende å behandlingen af försändelser under band emellan 
inrikes orter. 

Då, enligt sednaste med Preussen och Danmark afslutade postfördrag, portoafgifteraa för postförsän
delser, som utvexlas med dessa länder, skola beräknas och bestämmas efter försändelsernas vigt i franska 
grammer, hvilket är fallet äfven med en del af de försändelser, som, på grund af förut omförmälde bestäm
melser, utvexlas med Norge, hade, för den behöriga tillämpningen häraf, Generalpoststyrelsen låtit från Paris 
anskaffa franska vigter, hvilka blefvo postanstalterna tilldelade. Och från den 1 april sistlidet år användas 

Införandet af 
postanvisnin
gar och post

förskott. 

Förändring uti 
vilkoren för 
försändelser 
under band. 

Anskaffande af 
franska gram-

vigter. 



dessa vigter vid väguingen af all utrikeskorrespondens utom den till Finland och Ryssland, som försändes 
öfver Ålands Haf och via Haparanda, äfvensom brefven till och från Norge. 

Antalet fullständiga postanstalter, emellan hvilka tillfälle var beredt att utvexla paketer — hvilket 
uppgick år 1864 till 116 och vid slutet af år 1865 stigit till 135 — hade, efter det att dylika postanstal
ter blifvit öppnade i Bjersjölagård och Laxå samt dittillsvarande paketpostanstalten i Finnerödja indragits, 
vid 1866 års utgång ökats till 136*). 

Hvad beträffar lokalbrefvexlingen, fanns tillfälle att å Postverkets bekostnad få sådan korrespondens 
befordrad inom 53 af rikets städer **), af hvilka dock endast en — Strömstad — kommit i åtnjutande af denna 
förmon under år 1866. 

Antalet sådane städer var år 1864 46 och år 1865 52, då häruti inberäknas Norrtelje, hvarest visserligen 
icke finnes anställd särskild af Postverket aflönad brefbärare, men för brefbäringens besörjande inom staden 
årligen utgår ett bidrag af postmedlen, under vilkor att det inflytande lokalbrefportot skall till Postverket 
redovisas. 

I bilagan litt. D redogöres i allmänhet för posttrafiken under år 1866; och första delen deraf, a, 
lemnar särskildt en uppgift å antalet sådane, från postanstalterna afgångna karterade samt de s. k. 
ankomna okarterade brefförsändelser, för hvilka, i händelse af desammas skadande eller förlust, det ej ålegat 
Postverket utgifva någon ersättning. 

I såväl denna som hvar och en af de följande bilagorna upptagas emedlertid till namnen endast de 
fullständiga postanstalterna. Hvad i särskilda afseenden belöper på poststationerna, är inbegripet uti beloppet 
för de postkontor och postexpeditioner, hvarunder stationerna lyda eller med hvilka de äro ställda i direkt 
postutvexling. 

Enligt ifrågavarande bilaga hafva nämnde slag af postförsändelser uppgått för året till 10,720,097 st. 
af hvilka till inrikes orter 10,049,297 st. 
och » utrikes d:o 670,800 » 10 720 097 st 

*) Dessa postanstalter voro följande, af hvilka de med en * betecknade tillika utgjorde anloppsstationer för post

diligenserna: 'Alfvesta, Alingsås, 'Anderslöf, 'Arboga, *Arvika, *Askersund, 'Avesta, Bjersjölagård, 'Borås, 'Charlottenberg, 

Cimbrishamn, 'Ekolsund, 'Eksjö, Elmhult, 'Engelholm, *Enköping, 'Eskilstuna, Eslöf, 'Falkenberg, Falköping, 'Falun, Filip

stad, *Gamleby, *Gefle, *Gislaved, *Gnesta, 'Grenna, *Grislehamn, 'Göteborg, 'Halmstad, Halsberg, Haparanda, 'Hedemora, 

'Helsingborg, Hernösand, Herrljunga, Hessleholm, *Hjo, 'Hudiksvall, Hörby, 'Höör, 'Jönköping, 'Kalmar, 'Karlshamn, 

'Karlskrona, 'Karlstad, Katrineholm, 'Kisa, 'Kristianstad, 'Kristinehamn, 'Kungelf, 'Kungsbacka, 'Köping, 'Laholm, Lands

krona, Laxå, 'Lidköping, 'Lilla Edet, 'Linköping, 'Ljungby, Luleå, Lund, 'Malmköping, 'Malmö, 'Mariefred, Mariestad, 

Markaryd, Marstrand, 'Medevi, Moholm, 'Motala, 'Mâlilla, 'Mönsterås, Nederkalix, Nora, Norberg, Nordmaling, 'Norrköping, 

'Norrtelje, 'Nyköping, 'Nässjö, 'Oskarshamn, Piteå, 'Ronneby, Råda, Råneå, 'Sala, 'Skara, Skellefteå, 'Skeninge, 'Sköfde, 

'Sollebrunn, 'Sparreholm, 'Staby, 'Stockholm, 'Strengnäs, 'Strömsholm, 'Sundsvall, Sunne, 'Söderhamn, 'Söderköping, 'Söder-

telje, 'Sölvesborg, 'Tierp, 'Torp, 'Torshälla, Töreboda, 'Uddevalla, Ullånger, 'Ulricehamn, Umeå, 'Upsala, 'Wadstena, 

Waldemarsvik, 'Warberg, 'Wenersborg, 'Wernamo, 'Westervik, 'Westerås, 'Wexiö, 'Wimmerby, Wingåker, Wisby, 'Wretstorp, 

'Wårgårda, 'Ystad, *Åby, 'Åmål, Anäset, Åtorp, Åtvidaberg, 'Ödeshög, Ökne, Örebro, Örnsköldsvik och 'Östersund. 

**) Nämligen: Alingsås, Arboga, Borås, Eksjö, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gefie, Göteborg, Halmstad, Helsing

borg, Hernösand, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona Karlstad, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, 

Landskrona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Marstrand, Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Skeninge, Sköfde, 

Stockholm, Strengnäs, Strömstad, Sundsvall, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Uddevalla, Umeå, Upsala^ Wadstena, War

berg, Wenersborg, Westervik, Westerås, Wexiö, Wimmerby, Wisby, Ystad och Örebro. 

Paketpost
anstalter. 

Orter med 
lokalbrefvex-
ling, fortskaf-
fad pa Post

verkets bekost
nad. 

Posttrafiken : 
o) breflorsän-

delser. 
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Posttrafiken : 
i) Tirdeför-
•indelser. 

De utrikes försändelserna hafva deremot bestått af 

b) portofria: 

De inrikes försändelserna hafva varit fördelade sålunda: 

a) betalade, och för hvilka befordringsafgiften 

Andra delen, b, af den omförmälda bilagan litt. D meddelar ixppgift å antalet från de särskilda post

anstalterna afgângna paketer jemte andra värdeförsändelser. 

Af dessa, som sammanlagdt uppgått till 779,338 st., hafva 

b) portofria (afsända i tjensteväg): 

Af de till detta slag hörande inrikes försändelser hafva följande varit: 

a) betalade till Postverket: 
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Och de utrikes försändelserna hafva varit fördelade sålunda: 

a) betalade till Postverket: 

b) portofria (fribref): 

Af sammanlagda antalet förenämnde försändelser, som utgör för året 11,499,435, hafva således de 

vanliga breppostfbrsändeherna uppgått till öfver 93 % 

och värdeförsändelserna till närmare 7 %. 

I afseende â bestämmelsen hafva de, som vexlats emellan inrikes postanstalter, utgjort: 

samt de, som afgått till utrikes ort: 

och således, i förhållande till antalet i dess helhet: 

inrikes försändelserna närmare 94 % 

och utrikes försändelserna något öfver 6 %• 

Såsom betalade hafva afgått: 

hvaremot portofritt blifvit befordrade: 

hvadan de betalade utgöra omkring 89 % 

och de portofria » 11 % 

af samtlige försändelsernas antal. 
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I detta antal ingå: 

«) vanliga bref: 

f) paketer: 

e) lösbref: 

d) lokalbref: 

c) korsband: 

b) registrerade bref.. 

g) öppet rekommenderade bref: 

k) slutet rekommenderade bref: 

i) postanvisningsbref: 

k) postförskottsbref: 



Enligt vederbörande bilagor till de förut afgifna underdåniga berättelserna om Postverkets förvaltning 
har antalet bref och värdeförsändelser utgjort år 1864: 9,681,327; år 1865: 10,365,375. 

Härnti äro dock ej innefattade de portofria lösbrefven och korsbanden, 
likasom ej paketerna. Om derföre till nämnde summor läggas de belopp, 
hvartill nu omförmälde slag af försändelser under de resp åren skäligen 
kunna antagas hafva uppgått, nämligen de portofria lösbrefven 50,000 50,000 

de portofria korsbanden 700,000 600,000 

och paketerna 54,300 804 300 51,300 701300 

så skulle antalet i dess helhet kunna beräknas år 1864 till 10,485,627; år 1865 till 11,066,675. 

Den årliga tillökningen skulle således utgöra: 
för år 1865: 581,048 försändelser, eller omkring 5,5% af föregående årets antal, och 
» » 1866: 432,760 » » nära 4 % » » » » 
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Och med ledning häraf samt på grund af i öfrigt kända förhållanden kan antalet försändelser af 

ifrågavarande slag beräknas hafva utgjort: 

Inom de särskilda arterna af försändelser har under de sednaste tre åren förhållandet emellan stycke
talet, då detta angifves i jemna tusental, varit följande: 

Nedaninfbrda tabell utvisar huru många af de år 1866 afsända bref- och värdeförsändelser, som 
belöpa på enhvar af postanstalterna, hvilka — med afseende å den vigt, som framför de flesta andra för
hållanden bör vid bedömmandet af en postanstalts verksamhet och omfånget af göromålen vid densamma till
mätas brefmängden — här blifvit ordnade efter det vid hvar och en handlagda antalet sådane försändelser. 



Antalet utgjorde: 
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Posttrafiken : 
c) tidningar. 

Den med c betecknade tredje delen af bilagan litt. D meddelar uppgift angående tidningar, hvilka 
blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, äfrensom å beloppet af prenumerationsafgifterna för 
desamma. 

Enligt ifrågavarande uppgift har det antal svenska tidningar, som blifvit försändt till orter i och 
utom riket, utgjort år 1866: 
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Antalet utländska tidningar förhåller sig således till antalet svenska ungefär som 1 till 23. 

Enligt förut lemnade redogörelser för åren 1864 och 1865 utgjorde de svenska tidningarne då — 

dock för helår räknadt — resp. 45,783 och 43,473 exemplar, som motsvarar 

för ett qvartai resp. 183,132 ex. och 173,892 ex. 

De utländska tidningarne uppgingo samma år till » 7,321 » » 6,239 » 

således sammanlagdt resp. 190,453 ex. och 180,131 ex., 

hvilket utvisar ett förhållande mellan de utländska och svenska tid

ningarne af resp. 1 till 25 och 1 till 28. 

Jemföres antalet tidningar i dess helhet under de sednaste tre åren, visar det sig att detsamma ned

gått under år 1865 med 10,322 eller närmare 6 %, 

men deremot under år 1866 åter höjt sig med 12,306 eller omkring 7 % 

af föregående årets antal. 

Nummerexemplaren af tidningarne under år 1866 kunna beräknas hafva uppgått, 

af de svenska tidningarne till 5,530,500 

och » de utländska d:o » 242,610 5 773 HO 

Och, om hvart sådant, till ett i postväg reqvireradt tidningsexemplar hörande nummer jemväl 

betraktas såsom en särskild postförsändelse, skulle, med tillägg af förut uppgifne, de egentliga 

styckeförsändelserna 11,499,435 

antalet genom Postverket expedierade försändelser af alla slag hafva under året utgjort 17,272,545. 

För de nästföregående två åren har nummerantalet af tidningarne blifvit beräknadt sålunda: 
är 1864: år 1865: 

af svenska tidningar 5,458,900 5,441,000 

» utländska d:o 212,600 5 ; 671,500 187,200 5,628,200 

hvadan, med tillägg af bref- och värde- (eller de egentligen styckevis 

behandlade) försändelserna 10,485,627 11,066,675 

totalantalet afgångna försändelser dessa år utgjort 16,157,127. 16,694,875. 

Antalet försändelser skulle således hafva tillväxt: 

år 1865 med 537,748 st. 

och» 1866 » 567,670 » 

eller hvardera året öfver en half million. 

De till Sverge under året införskrifna utländska tidningarne hafva uppgått: 



Å beloppet af prenumerationsafgifterna för de inrikes tidningar, hvilka blifvit reqvirerade genom Post
verket, har hittills icke meddelats någon uppgift; och stor svårighet skulle möta för åstadkommande numera af 
en sådan. Angående de utländska tidningarne finnes deremot för de sednare åren fullständiga uppgifter införda 
uti de förut afgifna underdåniga berättelserna; och då, enligt dessa, afgifterna utgjort: år 1864 rdr 54,022,98 

men år 1865 endast » 45,804,00 

hade under sistnämnda år uppkommit en minskning i dessa afgifter af rdr 8,218,98 
motsvarande 15 % af beloppet nästföregående år; till hvilket resultat bidragit icke blott det med 6 % min
skade antalet tidningsexemplar, utan äfven, jemte andra omständigheter, den ganska betydande nedsättning i 
tidningarnes taxepris, som blef följden deraf att, med början af sednare halfåret 1865, bestyret i allmänhet 
med de utländska tidningarnes levererande till Sverge, hvilket dittills ålegat det svenska postkontoret i Ham
burg, jemlikt gjordt erbjudande öfverlemnades till Preussiska Postverket. 

Såsom förut är nämndt, utgjorde de nu ifrågavarande afgifterna under år 1866 52,041 rdr 76 öre och 
hade således, oaktadt den omförmälda nedsättningen i taxeprisen, från det föregående året ökats med 
6,237 rdr 76 öre eller omkring 14 %. 

Med hänseende till de olika språken hafva de utländska tidningarne samt abonnementsafgifterna 

derför varit sistlidet år fördelade sålunda: 

Posttrafiken : 
d) resande med 

postdiligen
serna. 

Antalet fullständiga postanstalter, som under året utgjort anloppsstationer för de Postverket tillhöriga 
diligenser, besteg sig inalles till 98; men sedan, genom de med posterna vidtagna förändringar, Finnerödja 
Hessleholm, Katrineholm, Markaryd och Atorp ej vidare passerades af diligens, återstodo vid årets slut 93 
dylika postanstalter, å hvilka en förteckning blifvit i det föregående lemnad. Bland nämnde postanstalter 
hade endast till en, Höör, diligenspostförbindelsen blifvit utsträckt under nu ifrågavarande år. 

En fjerde med d betecknad afdelning af bilagan litt. D lemnar uppgift å antalet platser, som varit 
i postdiligenserna upptagna af resande. 

Hela antalet begagnade platser utgjorde, då afseende ej fästes å den större eller mindre del af en 
diligenslinie, för hvilken en plats varit betalad, 18,776. 

Antalet platser å hel Unie, som beräknats motsvara de för olika vägdelar sålda biljetterna, uppgick 
deremot till blott 11,033. Vid beräknandet af dessa sednare platser har blifvit följd samma regel som 
förut, att såsom endast halfva platser upptagits alla de, som begagnats icke hela vägen emellan en diligens-
linies ändpunkter, men i det minsta för färd emellan två paketpostanstalter, hvaremot för alla kortare resor 
med diligenserna blifvit i beräkningen uppförd blott en fjerdedels plats. 
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Af sistnämnda slags platser fnnnos år 1864 15,207 och år 1865 12,436. Antalet hade således 
de två sednare åren minskats, nämligen: 

år 1865 med 2,771 platser eller omkring 18 % och 
» 1866 » 1,403 » » ytterligare 11 %. 

Det antal platser, som år 1866 fanns å samtlige diligenslinier att tillgå, besteg sig, enligt bilagan, 
till 31,582; och då de begagnade platserna, efter hel linie räknadt, belöpte sig till 11,033, voro således af 
de disponibla platserna använda 35 %. 

Resultatet detta år var således något förmonligare än år 1865, då de upptagna platserna 
utgjorde 33 % 
men deremot mindre gynnsamt än år 1864, då dessa platser utgjorde 40 % 
af de disponibla platsernas antal. 
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A de år 1866 bestående särskilda linierna har under de tre sednaste åren förhållandet varit 
följande : 



Den femte och sista delen af bilagan D, särskildt betecknad med e, redogör för antalet vid de 
särskilda postanstalterna expedierade lösväskor under sistlidet år. 

Antalet utgjorde då 4,113, hvaraf voro sådane, om hvilkas hållande en hel socken före-
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Posttrafiken : 
c) löaviUkor. 

Af lösväskorna sistlidet år belöpte sig: 

o. s. v. 
Vid postanstalterna i Fjellbacka, Furusund, Grenna, Herrljunga, Hörby Ljugarn, Marstrand, Medevi, 

Onsala, Skanör, Slite, Ström, Trelleborg, Åhus, Åre och Öregrund samt dem underlydande poststationer hade 
icke hållits någon lösväska. 



Bilagan E meddelar uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1866 befunnits vid de, 

särskilda postanstalterna qvarliggande, äfvensom å de under året öppnade äldre försändelser jemte dessas 

penningeinnehåll. 

Häraf inhemtas: 

att från föregående år funnos qvarliggande postförsändelser till ett antal af 49,501 

att de under året öppnade äldre försändelserna utgjorde 8,386 

hvadan derefter återstodo 41,115 

att antalet ankomna försändelser, hvilka icke kunnat adressaterna tillställas — vare sig der-

för att desamma blifvit ofrankerade afsända till inrikes orter eller att adressaterna icke kunnat 

anträffas — utgjort: 

försändelser från eller till inrikes ort 10,249 

» » » » utrikes d:o 4,149 14398 

så att inalles voro qvarliggande 55,513 

samt slutligen att uti de öppnade äldre försändelserna påträffats penningar till ett belopp af 991 

rdr 34 öre. 

Förutom förenämnde försändelser, som qvarlegat vid postanstalterna, hafva från utrikes orter åter

kommit 6,200 

försändelser, hvilka icke heller kunnat adressaterna tillställas samt blifvit till Svenska Post

verket returnerade för restitution af de för dessa bref de främmande postverken debite

rade afgifter. Af dessa försändelser, hvilka blifvit insända till Generalpoststyrelsens kam

markontor och der förvarades, hade till afsändarne kunnat återställas 5 6 195 

Med de förut omförmälda, vid postanstalterna qvarliggande 55,513 

utgjorde således hela antalet obeställbara bref 61,708. 

I hvad mon postanstalterna, såvidt kändt är, under sistlidet är varit hvar för sig anlitade för pen-

ningeförsändning, upplyses af bilagan litt. P, som innefattar uppgift å penningeinnehållet i öppet rekommen

derade bref samt inbetalade postanvisnings- och postförskottsbelopp. 

I de öppet rekommenderade brefven hade blifvit afsända rdr 302,445,032,97 

Såsom postanvisningar hade blifvit inbetalade » 44,737,12 

Och de inlösta postförskotten uppgingo till » 6,540,04 

~~ Summa rdr 302,496,310,13. 

Af innehållet i de öppet rekommenderade brefven belöpte sig: 

på de betalade brefven rdr 277,658,064,47 

(eller 92 %) 

och på fribrefven » 24,786,968,50 

(eller 8 %) 

= rdr 302,445,032,97-

Beträffande särskildt innehållet i de öppet rekommenderade fribrefVen — de enda, angående hvilkas 

innehåll specificerade och annat än approximativa uppgifter finnas för den föregående tiden att tillgå — 

utgjorde detta: 

Qvarliggande 
postförsändel

ser. 
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Penningeför-
sändniogen 

geaom Post
verket. 
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Den öppet skeende penningeförsändningen med fribrefspost hade sålunda aftagit, i det att beloppen 

minskats: 

Af förut omförmälda genom postanstalterna i hela riket afsända summa af 302,496,310 rdr 13 öre 
belöper sig: 
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Samtlige afgifter, som skolat belöpa för de under år 1866 postbefordrade friförsändelser — derifrån 
dock undantagna de s. k. tidningskorsbanden — äro uppgifna i bilagan litt. G och utgöra: 

franko för bref och paketer rdr 473,392,45 
rekommendationsafgift för rekommenderade bref. » 33,042,85 
assuransafgift för innehållet i de öppet rekommenderade brefven » 4,883,44 

Summa rdr 511,318,74. 
Af nämnda franko belöpte sig: 

för de vanliga brefven rdr 470,333,61 
» lösbrefven » 1,566,54 
» paketerna » 1,492,30 47g 392 45 

Dä, med stöd af förut meddelade uppgifter om brefmängden under föregående år, det kan antagas 
att frankobeloppet utgjorde: 

5 

Af de postanstalter, vid hvilka det afsända penningebeloppet icke uppgick till minst 100,000 rdr, 
voro de fyra — Finnerödja, Furusund, Laxå och Medevi — icke öppna hela året. Beträffande Södra och 
Westra Stambanorna behandlas å dessa icke några postanvisnings- och postförskottsbref; och äfven öppet 
rekommenderade bref förekomma der endast sällan, alldenstund postkupéexpeditionerna icke betjena allmän
heten direkt, och de underlydande poststationerna egentligen icke äro alsedda för emottagande af dylika 
försändelser. 

Belöpande 
afgifter för fri-
försändelseroa. 
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för de portofria lösbrefven omkring rdr 1,500 

och » fripaketerna , » 1,200 
under hvartdera året 1864 och 1865, 

så kunna de belopp, hvartill afgifterna för den portofria korrespondensen i dess helhet skolat uppgå, 
beräknas som följer: 

år 1864 till rdr 494,036,55 
och » 1865 > rdr 511,560,13 

hvaraf franko för bref och paketer rdr 457,999,40 470,876,87 
rekommendationsafgift » 29,955,76 35,095,77 
assuransafgift » 6,081,39 4 9 4 0 3 6 5 5 5,587,49 5^560,19. 

Beloppet skulle således hafva 
år 1865 stigit med rdr 17,523,58 eller 3,55 &, men 
år 1866 aftagit med » 241,39 eller 0,05 £. 

Enligt uppgifter från postanstalterna hafva sistlidet år de extra poster, hvilka affårdats på reqvisition 
af vederbörande embetsmyndigheter, motsvarat ett tillryggalagdt miltal af endast 10|. Kostnaden härför kan 
beräknas hafva utgjort 13 rdr 25 öre. 

Om till förut, genom åberopade bilaga uppgifna belopp rdr 511,318,74 
lägges nu omförmälda utgift » 13,25 
så skulle de afgifter, hvilka — derest fribrefsrätt icke varit medgifven — bort sistlidet år 
utgöras för den korrespondens, som deraf varit i åtnjutande, uppgå till rdr 511,331,99. 

Af denna summa belöper dock en icke oväsentlig del, antagligen omkring 100,000 rdr, för de fribref 
och portofria paketer, som vexlats med postanstalterna och afsett posttjenstgöringen. Men deremot är deruti 
icke inräknadt hvad som utgifvits till främmande postverk för sådane bref till och från utrikes ort, som 
portofritt afgått från eller ankommit till vissa embetsmyndigheter etc, äfvensom ej den ersättning, hvilken 
utgått af postmedlen till de i utlandet anställda svenska konsuler för deras brefvexling rörande tjensten. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t täckts genom nådigt bref den 16 september 1865 medgifva att, hufvud-
sakligen för frankeringen af bref till Norge och Danmark, skulle få tillverkas frimärken å 17 och 20 öres 
valörer, så blefvo, sedan de härför erforderliga stämplar hunnit anskaffas, dessa nya frimärken — af hvilka 
de å 17 öre äro af violett och de å 20 öre af ljus cinnoberröd färg — mot slutet af mars månad sistlidet 
år utlemnade till allmänt begagnande. 

Bilagan litt. H utvisar till huru stort belopp blifvit afyttrade frimärken vid enhvar postanstalt under 
år 1866, äfvensom till hvilket belopp uppgått de frimärken, som åsatts bref från samtlige postanstalter under 
samma tid. 

Nya frimärken. 

Föraaida och 
använda fri

märken. 



35 

Frimärkesförbrukningen hade således tilltagit i en grad, som, beträffande de försålda märkena, mot
svarar: år 1865 rdr 119,500,05 eller 8% 

och är 1866 » 69,403,85 » 4 %. 

Inkomster och 
utgifter vid 

postanstalterna. 

Å beloppet af inkomster oeh utgifter vid de särskilda 'postanstalterna under år 1866 meddelas speci

ficerad uppgift i bilagan litt. I. 
Inkomsterna hafva utgjort: 

uppburet franko och porto: 
för bref och korsband till resp. frän andra orter än redo

särskilda afgifter för värdeförsändelser: 

Utgifterna voro: 

Skilnaden under året emellan detta slag af inkomster och utgifter utgjorde således: behållning 
1,302,667 rdr 42 öre. 

I nämnda bilaga hafva under en rubrik blifvit sammanförda, såsom »tillfälliga ersättningsanslag», de 
till vissa posttjenstemän utgångna aflöningsfyllnader å s. k. interimsstat samt ersättningen till en del postför
valtare för tillhandahållande af väntningsrum åt diligenspassagerare. 

I förra afseendet har utgått rdr 35,240,00 
och i det sednare » 10,828,66 4506866 

Under en följande rubrik uti nierberörda bilaga hafva blifvit sammanslagna utgifterna för vaktmästares, 
brefbärares och postiljoners beklädnader. Af dessa uppgå utgifterna ensamt för postiljonsbeklädnadema till 
16,057 rdr 36 öre. 

De i sistnämnda afseende belöpande utgifter för åren 1864 och 1865 utgjorde resp. 15,667 rdr 90 
öre och 22,823 rdr 67 öre. 

Kostnaderna för den inom postanstalternas egna områden försiggångna posttransport — t. ex. fort-
skaffande af breflådor emellan postlokalen och orten anlöpande ångbåtar samt af postväskor till och från jern-
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bantåg o. s. v., der nämligen denna transport icke kunnat verkställas af postanstaltens egen vaktbetjening — 
hafVa för de nästförutgångna två åren icke blifvit uppgifna, men kunna beräknas hafva för hvardera året 
utgjort omkring 10,000 rdr. 

I likhet med hvad förut egt rum, hafva äfven nu till de vid postanstalterna utgifna medel blifvit 
hänförda de till största delen direkt från hufvudpostkassan utbetalade kostnaderna för skrifmaterialier, stämp-
lings-, boktryckeri- och bokbinderiarbeten; och hafva de blifvit på postanstalterna fördelade i mon af stor
leken utaf uppbörden vid enhvar af dessa. 

Förhållandet under åren 1864 och 1865 med inkomster och utgifter af alla de slag, som omförmälas 
i bilagan litt. I till denna underdåniga berättelse, har varit följande: 

Specifikation 
ä uppbörden 

vid postanstal
terna. 

Härnedan angifves hvad som år 1866 influtit vid enhvar af postanstalterna, hvilka blifvit ordnade 
efter de olika beloppens storlek. 
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De särskilda 
slagen af 

inkomster. 

Om till det belopp, som vid de inhemska postanstalterna blifvit uppburet för bref och korsband till 
resp. från andra orter rdr 1,534,206,44 
lägges hvad som under året influtit vid svenska postkontoret i Hamburg » 36,616,44 

så visar sig att uppbörden vid samtlige de svenska postanstalterna utgjort rdr 1,570,822,88 
Genom liqvider med andra postverk har dessutom influtit mera än hvad som utgifvits » 6,843,28 

så att denna uppbörd utgjort inalles rdr 1,577,666,16. 
Af denna summa belöper, jemlikt här bifogade tabell litt. K: 

för de inrikes brefven (med undantag för lokalbrefven) rdr 1,193,206,50 

Häraf visar sig bland annat: 

att uppbörden för de mellan inrikes orter vexlade breflörsändelser under de sednaste åren befunnit 
sig i stigande och ökats: under år 1865 med 65,889 rdr 76 öre och år 1866 med 46,177 rdr 80 öre; 

Under närmast föregående år hade ifrågavarande uppbörd utgjort : 



att deremot uppbörden af den egentliga kontinentala brefvexlingen samtidigt dermed aftagit: år 1865 
med 49,532 rdr 20 öre och år 1866 med 62,666 rdr 93 öre, samt 

att uppbörden i dess helhet för bref och korsband (med förut gjorda undantag för lokalbrefven) 
under år 1865 ökats med 17,971 rdr 98 öre, men år 1866 minskats med ett belopp af 30,462 rdr 
55 öre. 

Med inberäkning af hvad som influtit vid svenska postkontoret i Hamburg, har uppbörden af bref-
befordringen på utrikes orter 

år 1864: är 1865: år 1866: 

bestigit sig till , rdr 509,018,29 461,100,51 384,459,66 
Om härifrån dragés dels den till främmande postverk utbe-| 
talade godtgörelsen för utrikes brefs befordran, dels kost
naderna för underhållande af nämnda kontor i Hamburg, 
hvilka utgifter sammanlagdt utgjort » 183,995,42 171,884,94 114,685,89 
så befinnes behållningen af den utrikes korrespondensen hafva 
uppgått till rdr 325,022,87. 289,215,57. 269,773.77. 

Enligt hvad förut är nämndt, utgjorde summan af de vid postanstalterna inom riket influtna medel 
för bref och kojsband, vexlade emellan orter i och utom riket, år 1866 rdr 1,534,206.44 

Samma del af uppbörden hade, enligt hvad som inhemtas af förut afgifne redogö
relser, belöpt sig: år 1864 till » 1,480,605,05 

och » 1865 » » 1,534,646,48 

Densamma hade således år 1865 stigit med rdr 54,041,43 

men » 1866 aftagit » » 440,04 
Uppbörden för lokalbref, hvilken år 1866 uppgick till rdr 14,613,39 

hade förut utgjort: år 1864 » 12,999,49 
och » 1865 » 14,359,98 

samt hade således stigit: under år 1865 med rdr 1,360,49 
och » » 1866 med ytterligare » 253,41. 

Enligt bilagan litt. 1 uppgå de vid postanstalterna år 1866 influtna medel för befordradt paketgods 
till rdr 77,028,55 

Om härtill läggas genom liqvid med Jernvägstrafikstyrelsen influtna » 61,38 
utgörande portot, enligt särskild öfverenskommelse, för paketer, som, adresserade till orter i 
Sverge eller Norge och inlemnade å jernvägsstation derstädes, blifvit, på väg från ena till andra 
landet, befordrade å diligens emellan Kristinehamn och Oharlottenberg, så blir, jemlikt post-
hufvudboken, totalbeloppet af nu ifrågavarande uppbörd » 77,089,93 

Häraf har, jemlikt bilagan K, tillkommit Svenska Postverket » 68,025,35 
då till främmande postverk blifvit redovisad återstoden rdr 9,064,58. 

Samma uppbörd har uppgått: âr i 8 64: år 1865: 

hvad som tillkommit Svenska Postverket, till rdr 70,735,62 67,876,06 
hvad som till andra postverk redovisats, till » 12,400,72 12,478,72 

eller tillsamman rdr 83,136,34. 80,354,78. 
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De influtna assuransafgifterna hade således år 1865 ökats med rdr 4,074,24 eller öfver 7 %, 
men år 1866 minskats med » 3,510,17 » nära 6 %. 

Inkomsterna af diligenspassageraretrafiken uppgingo år 1866 till rdr 119,406,52 
och hade utgjort: år 1864 » 143,871,82 

» 1865 » 125,550,03 
samt hade således understigit år 1865 med rdr 18,321,79 eller närmare 13 % 
1864 års enahanda uppbörd, och år 1866 med » 6,143,51 » nära 5 % 
uppbörden för år 1865. 

De aflöningar, som år 1866 utgått till den vid postanstalterna anställda personal, uppgifvas i bilagan 
I sålunda: 
aflöning på stat rdr 450,650,03 

» utgående såsom provision » 80,144,88 
och bör härtill läggas : dels hvad, enligt förut lemnad uppgift, bland de s. k. till
fälliga ersättningsanslag belöper i lönetillägg å interimsstat » 35,240,00 
dels hvad som utgifvits för vaktbetjentes beklädnad » 23,641,41 589,676.32 

Om vidare härtill läggas de sportelinkomster, som under året tillfallit veder
börande tjenstemän, och hvilka 

för de fullständiga postanstalterna, enligt derifrån ingångna specificerade upp
gifter, uppgått till följande belopp, nämligen: 
arvode för lösväskor rdr 36,582,82 

» » räknings hållande med korrespondenter » 66,214,56 
» » afläggning af bref till personer å sjelfva postorterna » 5,848,02 
» » utskickning af d:o till d:o, som ej hålla lösväska ... » 3,172,48 
» » tidningar » 57,891,04 

afgift för lösbref » 14,678,32 
Transport rdr 184,387.24 589,676,32 
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Och således har densamma år för år aftagit: år 1865 med rdr 2,781,56 eller mera än 3 % 
och » 1866 » » 3,264,85 » » » 4 %. 

Eekommendationsafgifterna, som år 1866 uppgingo till rdr 248,196,15 
hade förut utgjort: år 1864 » 220,167,98 

och » 1865 » 243,438,16 
samt hade följaktligen stigit: sistnämnda år med rdr 23,270,18 eller omkring 1Q\% 

och år 1866 med » 4,757,99 » ej fullt 2 . 
Hvad beträffar assuransafgifterna, har förhållandet med desamma under de sednaste tre åren varit 

följande : 

De särskilda 
slagen af 
utgifter. 



Transport rdr 184,387,24 589,676,32 

af gift för lokalbref (å orter, der denna ej ingått till Postverket) » 416,43 

d:o » avisering af ankomna bref och paketer » 14,145,37 

d:o » registrering af bref » 3,566,70 

förmonen af fri bostad etc. i Postverkets hus och byggnader » 3,414,00 

öfrige sportelinkomster » 6,101,26 212 031 oo 

samt för de icke fullständiga postanstalterna torde kunna beräknas till minst rdr 5,000,00 217 031.00 

sä skulle de postpersonalen tillgodokomna aflöningsbelopp hafva utgjort tillsamman rdr 806,707,32 

förutom livad som till postanstalternas betjening utgått i resedagtraktamenten, gratifikationer m. m., samt livad 

som kan hafva influtit i brefbäringsafgifter (s. k. brefbärareskilling) och hvilka sistnämnda bestigit sig ensamt 

i Stockholm, der dessa afgifter särskildt bokföras, till 32,525 rdr 7 öre. 

Hvad beträffar den s. k. aflöningen på stat, hade denna, som uppgick är 1866 till rdr 450,650,03 

utgjort är 1864 » 417,059,01 

och » 1865 » 434,209.97 

samt hade således blifvit tillökad år 1865 med rdr 17,150,96 eller något mer än 4 % 

och » 1866 med » 16,440,06 » närmare 4 %. 

Den del af aflöningen, som utgått såsom provision, utgjorde år 1866 rdr 80,144,88 

och hade uppgått: år 1864 till „ » 77,311.15 

» 1865 » » 79,572,64 

Denna hade således ökats: sistnämnda år med rdr 2,261,49 eller närmare 3% 

och år 1866 med » 572,24 » ej fullt 1%. 

Lönefyllnaderna å s. k. inte.rimsstat, hvilka 1866 uppgingo till rdr 35.240,oo 

hade 1864 — det år denna aflöningstitel tillkom — bestigit sig till » 34.047.50 

och hade följaktligen förstnämnda år ökats med rdr 1,192,50 eller något öfver 3 %. 

Kostnaderna för va~ktbetjenf.es beMådnad uppgingo år 1866 till ett belopp af rdr 23,641.41 

Samme kostnader utgjorde år 1864: för vaktmästare och brefbärare rdr 6,550.30 

» postiljoner » lô>667.90 22.2I8 20 

och år 1865: för vaktmästare och .brefbärare rdr 7,412.35 

» postiljonerna » 22,823.67 ^Q 236 02 

Beloppet hade således år 1865 stigit med rdr 8.017,82 eller något öfver 36% 

men » 1866 nedgått med » 6,594,61 » närmare 22 %. 

De såsom kontorshyra och expenser utgående anslag uppgingo år 1866 till rdr 78,133,33 

År 1864 uppgingo samme anslag till » 72,983,28 

och det näst derpå följda året till » 77,041,6«. 

Dessa utgifter — hvaruti emedlertid icke blifvit inberäknade kostnaderna för posthusens underhåll 

eller den förmon begagnandet af dessa kan medföra, likasom ej heller utgifterna för postlokal å orter, der 

sådan af Postverket förhyres — hade således stigit: 

år 1865 med rdr 4,058,38 eller något mer än 5i % 

och » 1866 » » 1,091,67 » nära H %. 
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Den ersättning, som utgifvits för tillhandahållande af väntningsrum åt diligenspassagerare, och hvilken 

utgjorde år 1866 i rdr 10,828,66 

hade för de föregående åren bestigit sig: år 1864 till » 14,300,00 

och » 1865 » » 11,145,83 

samt hade följaktligen minskats, så att densamma år 1865 med rdr 3,154,17 eller öfver 22 % 

understeg enahanda ersättning år 1864, och ytterligare år 1866 med » 317,17 eller närmare 3 % 

understeg beloppet för år 1865. 

Hvad slutligen vidkommer kostnaderna för skrifmaterMier, stämpling, boktryckeri- och bokbinderi-

arbete, uppgingo dessa år 1866 till rdr 54,674,94 

och hade utgjort: år 1864 » 38,112,34 

» 1865 » 45,170,26 

samt hade således ökats: sistnämnda år med rdr 7,057.92 eller mer än 18 % 

och år 1866 med » 9,504,68 » » » 20 %. 

Sedan, med anledning deraf att postångfartyget »Drottning Lovisa», tillföljd af sednare tiders förändrin

gar i jernvägs- och ångbåtsförbindelserna, icke vore för postbefordringen vidare behöfligt, Eders Kongl. 

Maj:t genom nådigt bref den 16 januari 1866 anbefallt Generalpoststyrelsen att, på sätt det syntes Styrel

sen lämpligast, å fartyget infordra köpeanbud och desamma Eders Kongl. Maj:ts nådiga pröfning underställa, 

hade Styrelsen låtit utfärda kungörelse derom, att fartyget, å hvilket meddelades beskrifning och som för 

öfrigt funnes härstädes att bese, skulle inför Styrelsen å auktion utbjudas den 2 derpåföljda augusti, inom 

hvilken tid hugade spekulanter egde ingifva skriftliga anbud å fartyget, derest de icke föredrogo att munt-

ligen afgifva desamma vid auktionstillfället. 

Då, oaktadt denna kungörelse blifvit införd flera gånger såväl i åtskilliga af de svenska dagbladen 

som ock i utländska tidningar, till nämnda auktion icke inkommit något vare sig muntligt eller skriftligt 

anbud, och något dylikt heller icke afgifvits inom den 1 november samma år, till hvilken dag Styrelsen 

genom förnyad och i såväl ut- som inländska tidningar införd kungörelse uppmanat hugade spekulanter att 

förseglade köpeanbud å fartyget ingifva; och då sålunda föga förhoppning syntes vara, att genom förnyade 

föi-sök kunna få fartyget till enskild person mot antagligt pris försåldt, men fartyget, som vid dess byggande 

blifvit så inrättadt, att detsamma skulle kunna användas äfven till krigsbruk, samt dessutom vore snabbgående 

och föga begagnadt, fann sig Generalpoststyrelsen böra hos Eders Kongl. Maj:t i underdånighet hemställa, 

huruvida icke ifrågavarande ångfartyg kunde för Flottans behof från Postverket inköpas till det värde, som 

det efter sakkunnige mäns bedömmande ansåges ega. Men då, enligt hvad i anledning häraf blifvit, jem-

likt nådiga brefvet den 30 november sistlidet år, upplyst, merberörda postfartyg icke under dåvarande för

hållanden vore för Kongl. Flottan behöfligt,, fann sig med anledning af den gjorda framställningen Eders 

Kongl. Mnj:t endast böra i nåder anbefalla Generalpoststyrelsen att anställa förnyade försök till erhållande 

af köpeanbud å fartyget. Och sålunda qvarstod detsamma bland Postverkets tillhörigheter ännu vid utgån

gen af sistlidet år. 

Postverkets fasta tillhörigheter voro då: 

posthuset i Stockholm, dera sednaste taxeringsvärdet utgör rdr 140,000 

posthuset i Grislehamn jemte tillhörande uthusbyggnader, brandför-

säkradt for en summa af ., » 27,000 

Transport rdr 167,000 
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Postverket» 
fasta tillhörig
heter samt far
tyg och Mcdon. 
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Postverkets fartyg voro följande: 

Postâkdonen bestodo af: 

För år 1864 och 1865 hafva Postverkets tillhörigheter af nu omförmälde slag varit sålunda 

uppgifna : 

Värdet å livad under de sednare åren tillkommit, då härifrån likväl afräknas inköpspriset för hvad 
under samma tid blifvit försåldt, motsvarade således: 
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Postverkets 
inkomster och 
utgifter i deras 

helhet: 

a) inkom
sterna; 

b) utgifterna Postverkets utgifter under samma år utgjordes af: 

Under de tvä nästförutgångna åren hade förhållandet emellan inkomsterna och utgifterna i deras hel

het varit följande: 

I sista bilagan af denna underdåniga berättelse, litt. K, lemnas ett sammandrag af posthufvudboken, 

utvisande under deras särskilda, mera konstanta titlar Postverkets inkomster och utgifter i deras helhet under 

år 1866, med uppgift tillika å kassaställningen från föregående år. 

Enligt detsamma egde Postverket sedan nästföregående året behållning och fordringar till ett be

lopp af. rdr 594,796,35 

hvaremot från samma år funnos öfverlevereringar och skulder som belöpte sig till » 2,571,43 

så att vid ingången af år 1866 Verkets, af detta slag bestående tillgångar utgjorde rdr 592,224,92. 

Postverkets inkomster sistnämnda år bestodo af: 
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Härvid bör dock anmärkas, att i utgifterna under är 1864 förekomma, bland annat, kostnaderna för 

nybyggnad af ångfartyg och för förändrad inredning af posthuset i Stockholm, tillsamman 214,624 rdr 30 

öre, samt att bland inkomsterna för år 1865 upptages statsbidraget till diligensinrättningen, 70,000 rdr, icke 

allenast för samma år, utan äfven för år 1864, för hvilket sednare år bidraget först under loppet af 

år 1865 till postkassan influtit. 

Nedanstående tablå, som hufvudsakligen ' utgör en rekapitulation af de härförut förekommande 

sifferuppgifter, är ämnad att underlätta öfversigten af förhållandena inom Postverket under såväl sist

lidet som derförut närmast förgångne två år. En * framför en del af uppgifterna antyder, att veder

börande förhållanden för det år, hvarunder nämnda tecken står, icke kunnat annorlunda än approximativt 

bestämmas. 

Statistisk 
öfversigt. 
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*) Harati inber&knadt miltalet med enskildes diligenser fortskaffad post. 
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*) För âr 1866 inberäknadt hvad som influtit genom liqvid med Jernvägstrafikstyrelsen. 
7 
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Inkomna och 
utgjorda mil. 

Antalet af de till Generalpoststyrelsen under år 1866 inkomna mål, då deribland icke beräknas 
en del uppgifter, som af postanstalterna å bestämda tider afgifvits, eller vissa rapporter m. m., har 
utgjort 3,952 

De från föregående året balancerade Yoro till antalet 9^ 4049 

Af samtlige dessa mål blefvo under året slutligen afgjorda 3,770 
och på föredragning eller utredning voro vid årets utgång beroende öfrige 279. 

Antalet under de nästförutgångna två åren inkomna och afgjorda mål har varit: 
inkomna : afgjorda : 

år 1864 3,770 3,721 

» 1865 3,666 3,674. 

Generalpoststyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormäktigste, Al lernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

P. F. T. WINROTH. 

nnderdânigste och tropligtigste 
tjeoare och unders&ter: 

WILHELM ROOS. 
L. HttBNER. 

Stockholm den 20 december 1867. 

Till Kongl. Maj:t underdånigst, med berättelse om Postverkets förvaltning under år 1866. 

\. 8. 

Frans Broberg. 



Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande bilagor. 
(Spécification des appendices ci-joints.) 

A) Uppgift å postanstalterna under år 1866 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de-
samma anställd sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1866, samt uppgift å kost-
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 14. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkställd med posthemmans-, betingad eller gästgif-
veri-, håll- och reservskjuts » 15. 

c) Sjölinier, derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 25. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1866, äfvensom uppgift å antalet från dessa postanstal-
ter under året expedierade brefkartor » 28. 

D) Posttrafiken under år 1866: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post-

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) brefpostförsändelser, för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 34. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna paketer jemte andra värdeförsän-
delser » 39. 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å prenumerations-
afgifterna för desamma » 44. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 50. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 55. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1866 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året öpp-
nade äldre försändelser jemte dessas penningein-
nehåll » 57. 

F) Uppgift för år 1866 å penningeinnehållet i öppet re-
kommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings-
och postförskottsbelopp » 60. 

G) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa sig för samtlige under 
år 1866 befordrade fribref och fripaketer » 65. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1866 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 68. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe-
ditionerna i riket år 1866 » 71. 

K) Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och ut-
gifter i deras helhet under år 1866 (med uppgift tillika 
å kassaställningen från föregående år) » 76. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1866, et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1866, et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 14. 
b) Routes postales sur lesquelles le transport des cour-

riers a été opéré par les fermes affectées au service 
des postes, par des entrepreneurs privés ou par les 
relais ordinaires » 15. 

c) Lignes de communication par eau entre ports 
suédois, sur lesquelles a eu lieu le transport des courriers » 25. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti-
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1866, s'effectuer à la règle chaque se-
maine de tous les bureaux de poste complets du pays, 
ainsi que des feuilles d'avis expédiées de ces bu-
reaux dans le cours de la même année » 28. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1866: 
a) Nombre des lettres registrées, expédiées des différents 

bureaux de poste, ainsi que des lettres non-registrées 
y arrivées, pour lesquelles, en cas de dommage ou de 
perte, l'Administration des Postes n'est tenue à aucun 
dédommagement » 34. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 39. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Administration des Postes, et 
montant total de l'abonnement » 44. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 50. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 55. 

E) Envois par la poste restant dans les divers bureaux à 
la fin de l'année 1866, et tableau des envois plus an-
ciens ouverts pendant l'année, ainsi que des valeurs en 
argent qu'ils renfermaient 57. 

F) Montant total des sommes en argent envoyées par lettres 
chargées dites ouvertes, ainsi que des bons et avances 
de poste, pendant l'année 1866 » 60. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1866, les lettres et paquets circulant en franchise. » 65. 

H) Valeur totale des timbres-poste vendus et employés pen-
dant l'année 1866 » 68. 

I) Mouvement des recettes et des dépenses des bureaux de 
poste du pays pendant l'année 1866 » 71. 

K) Tableau du mouvement total des recettes et des dépenses 
de l'Administration des Postes pendant l'année 1866, 
et situation de la caisse à la clôture de l'exercice 
précédent » 76. 
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BILAGA litt. A. 

Uppgift å postanstalterna under år 1866 samt å den tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns 
vid desamma anställd. 
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BILAGA litt. B. 

Postkommunikationslinierna år 1866, samt uppgift å kostnaderna för desammas underhållande. 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring. 



(Bilaga litt. Bb.) 15 

b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit verkställd med posthemmans-, betingad eller gåstgifveri-, 
båll- och reservskjuts. 



16 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 17 



18 (Bilaga litt. Bb.) 
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Anmärkningar. 

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

För poster, hvilka särskilda gånger i veckan befordras å olika vägar, är längden för hvar och en af dessa vägar 
särskildt angifven. 

Kolumnerna 4 och 5 angifva det antal hästar, som vanligen användts för postbefordringen. Vid särskilda tillfällen, 
synnerligast vid menföre eller då postförsändelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven ett större antal hästar begagnats. 
Häraf har äfven blifvit följden, att det i kolumnerna 6—12 upptagna antalet mil, för hvilka lega utbetalats, blifvit för vissa 
linier större, än hvad på grund af de i kolumnerna 1—5 meddelade uppgifter kunde antagas vara fallet. 

De med * utmärkta poster äro s. k. lösposter eller sådane, hvilka fram- och återgå mellan orter, af hvilka endast 
den ena är försedd med postkontor, postexpedition eller poststation. Dylika poster — för hvilkas försändelser, såvidt desamma 
icke befordras utom linien, någon afgift ej ingår till Postverket — hafva år 1866 förekommit endast i Wermland och Norr
land. Utom de förenämnda befordrades såsom lösposter nästlidet år: 

posten Borangen—Karlstad å linien Borangen—Wingäng, 
Ekshärad—Karlstad „ Ekshärad—Kåda, 
Hvitsand—Karlstad „ Hvitsand—Sunne, 
Karlstad—Nordmarken. „ Nordmarken—Ökne 

och Karlstad—Östmark „ Östmark—Sunne. 
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c) Sjölinier, derå post blifvit befordrad till och från orter i riket. 

Anm. Beteckningen * framför en linies namn utmärker att till och frän en del af de ä linien belägna postanstalter eller vissa gänger har förekommit befordran af tndntt brejlåda. 

•Samma tecken framför siffran i någon af de för antalet fartyg afsedda kolumner utmärker, att de sälunda betecknade fartyg varit använda a annan, förut omförmäld sjölinie. 
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BILAGA litt. C. 

Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 1866, äfvensom uppgift å antalet från dessa 

postanstalter under året expedierade brefkartor. 
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BILAGA litt. D. 

Posttrafiken under år 1866. 

a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda postanstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna okarterade) bref-
pos t försände l ser , för hvilka — i händelse af desammas skadande eller förlust — det ej ålegat Postverket ut-
g i fva någon ersättning. 
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b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna paketer jemte andra värdeförsändelser. 
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(Bilaga litt. Db.) 41 
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44 (Bilaga litt. Dc.) 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, samt å prenumerations-
afgifterna för desamma. 
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50 (Bilaga litt. Dd.) 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna upptagna af resande. 
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Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna expedierade lösväskor . e) 
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BILAGA litt. E. 

Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1866 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året öppnade äldre försändelser jemte 

dessas penningeinnehåll. 
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BILAGA litt. F. 

Uppgift å penningeinnehållet i öppet rekommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings- och 
postförskottsbelopp. 
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BILAGA till. G. 

Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assuransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1866 befordrade fribref och fripaketer. 
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BILAGA till. H. 

Uppgift å värdet af de under år 1866 försålda och till breffrankering använda frimärken. 
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Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpeditionerna i riket år 1866. 
71 
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BILAGA litt. K. 
Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och utgifter i deras helhet 
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Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande bilagor. 
(Spécification des appendices ci-joints.) 

A) Uppgift å postanstalterna under år 1866 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de-
samma anställd sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1866, samt uppgift å kost-
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 14. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkställd med posthemmans-, betingad eller gästgif-
veri-, håll- och reservskjuts » 15. 

c) Sjölinier, derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 25. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1866, äfvensom uppgift å antalet från dessa postanstal-
ter under året expedierade brefkartor » 28. 

D) Posttrafiken under år 1866: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post-

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) brefpostförsändelser, för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 34. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna paketer jemte andra värdeförsän-
delser » 39. 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å prenumerations-
afgifterna för desamma » 44. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 50. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 55. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1866 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året öpp-
nade äldre försändelser jemte dessas penningein-
nehåll » 57. 

F) Uppgift för år 1866 å penningeinnehållet i öppet re-
kommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings-
och postförskottsbelopp » 60. 

G) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa sig för samtlige under 
år 1866 befordrade fribref och fripaketer » 65. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1866 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 68. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe-
ditionerna i riket år 1866 » 71. 

K) Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och ut-
gifter i deras helhet under år 1866 (med uppgift tillika 
å kassaställningen från föregående år) » 76. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1866, et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1866, et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 14. 
b) Routes postales sur lesquelles le transport des cour-

riers a été opéré par les fermes affectées au service 
des postes, par des entrepreneurs privés ou par les 
relais ordinaires » 15. 

c) Lignes de communication par eau entre ports 
suédois, sur lesquelles a eu lieu le transport des courriers » 25. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti-
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1866, s'effectuer à la règle chaque se-
maine de tous les bureaux de poste complets du pays, 
ainsi que des feuilles d'avis expédiées de ces bu-
reaux dans le cours de la même année » 28. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1866: 
a) Nombre des lettres registrées, expédiées des différents 

bureaux de poste, ainsi que des lettres non-registrées 
y arrivées, pour lesquelles, en cas de dommage ou de 
perte, l'Administration des Postes n'est tenue à aucun 
dédommagement » 34. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 39. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Administration des Postes, et 
montant total de l'abonnement » 44. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 50. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 55. 

E) Envois par la poste restant dans les divers bureaux à 
la fin de l'année 1866, et tableau des envois plus an-
ciens ouverts pendant l'année, ainsi que des valeurs en 
argent qu'ils renfermaient 57. 

F) Montant total des sommes en argent envoyées par lettres 
chargées dites ouvertes, ainsi que des bons et avances 
de poste, pendant l'année 1866 » 60. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1866, les lettres et paquets circulant en franchise. » 65. 

H) Valeur totale des timbres-poste vendus et employés pen-
dant l'année 1866 » 68. 

I) Mouvement des recettes et des dépenses des bureaux de 
poste du pays pendant l'année 1866 » 71. 

K) Tableau du mouvement total des recettes et des dépenses 
de l'Administration des Postes pendant l'année 1866, 
et situation de la caisse à la clôture de l'exercice 
précédent » 76. 
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