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BIDRAG TILL SVERGES OFFICIELA STATISTIK. 

M.) POSTVERKET. 4. 

G E N E R A L P O S T S T Y R E L S E N S 

DEN 28 DECEMBER 1868 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1867. 

STOCKHOLM, 
TRYCKT HOS J O H. B E C K M A N , 

1869. 





S T O R M Ä G T I G S T E , A L L E R N Å D I G S T E K O N U N G ! 

J tå grund af nådiga föreskriften i § 26 af den för Generalpoststyrelsen gällande instruktion får Styrelsen 
härmed afgifva underdånig berättelse om Postverkets förvaltning under år 1867. Såsom bilagor härtill fogas 
de särskilda delarne af den statistiska öfversigt af Postverkets rörelse, om hvars upprättande, jemlikt Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga bref den 22 februari nämnda år, Generalpoststyrelsen eger gå i författning. 



Föriindringnr 
med postan-

sliiltcrnu: 
fl) postexpoili-

lioncr: 

b) postsl-n-
tionur. 

Under loppet af är 1867 liar blifvit öppnad endast en ny fullständig postanstalt, nämligen postexpedi

tionen i Mås inom Kopparbergs län, hvilken trädde i verksamhet den 1 januari. . Af förutvarande fullstän

diga postanstalter liafva deremot indragits postexpeditionerna 

Fåröstmd, den 31 juli; 

Ljitgarn » 30 september; 

Sitte » 30 september, och 

Wårgårda » 30 juni, 

sedan dessa orters postutvexling pröfvats skäligen kunna besörjas med endast poststationer. 

Poststationernas antal har blifvit icke oväsentligen tillökadt under nu ifrågavarande år, i det att en 

sådan, icke fullständig postanstalt kommit till stånd vid hvardera af nedanuppräknade ställen, nämligen: 

Af dessa orter hafva dock, såsom ofvan är nämndt, Fårösund, Ljugarn, Slite och Wårgårda varit 

förut försedda med fullständigare postanstalter eller postexpeditioner. Äfven Kårböle har förut varit post

ort; men, såsom General poststyrelsen haft tillfälle omförmäla i underdåniga berättelsen den 20 december 

sistlidet år, blof den derstädes befintliga poststationen den 31 oktober 1866 nedlagd, hvartill egentliga orsa

ken var svårigheten att då, vid dittillsvarando poststationsföreståndarens afträdande från befattningen, erhålla 

lämplig plats för stationen äfvensom person att densamma förestå. 
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3,000; 

2,800; 

1,800; 

1,500. 

Genom de ofvan angifna förändringarne med postanstalterna hafva således postexpeditionerna minskats 

till antalet med 3, men deremot poststationerna ökats med 26; så att på det hela åstadkommits en tillväxt 

i det sammanlagda antalet postanstalter af 23. 

Med afseende dera, att ibland de till postexpeditionen Högby å Gotland ankomna postförsändelser 

en stor del befunnits vid närmare undersökning vara ämnade till liknämniga orter å fastlandet, har, i ända

mål att för framtiden i möjligaste mon förekomma dylika förvecklingar, den ifrågavarande postanstaltens 

namn blifvit förändradt till Hemse, efter den socken, inom hvars område postanstalten är belägen. Och 

sedan, på förekommen anledning, vederbörande jernvägsförvaltning förordnat, att Köpinge järnvägsstation å Ystad 

—Eslöfsbanan borde kallas Svenstorp, så har denna benämning blifvit antagen äfven för den derstädes förlagda 

poststationen. Uteslutande under dessa nya namn upptagas också de båda omförmälda postanstalterna uti de 

härtill fogade bilagorna, äfven fastän de äldre benämningarne varit begagnade under en betydlig del af året. 

I afseende å postkontorens klassindelning har någon annan förändring icke under året egt rum, än 

att postkontoret i Slcöfde, der portointägt och göromål under den sednarc tiden mycket ökats, blifvit upp-

flyttadt från tredje klassens högre afdelning (III«) till andra klassen. 

I anledning af gjord anmälan derom att, äfven efter Karl Johans församlings införlifvande med Göte

borg, blefve för korrespondenter behöflig den inom församlingen under namnet Majorna upprättade poststa

tion; och då invånarne i Göteborg syntes böra komma i oinskränkt åtnjutande af den rättighet, hvilken åtnjötes 

af alla andra städer, hvaruti postbrefbärare finnas anstälda, nämligen att få sin lokalkorrcspondens befordrad 

mot ett porto af endast 3 öre, har, på gjord underdånig framställning, Eders Kongl. Maj:t täckts den 8 

november 1867 i nåder förklara att, intilldess, i sammanhang med en fullständigare omorganisation af post

kontoret i Göteborg, dåvarande poststationen i Majorna möjligen kunde varda af ett filialpostkontor ersatt, 

försändelser, hvilka utvexlas emellan nämnda station och Göteborgs postkontor, må undantagsvis få behandlas 

i enlighet med de för lokalkorrcspondens i allmänhet gällande bestämmelser, så att portot för desamma kom-

me att utgöra 3 öre och vigtenhetcn 12 ort. 

Af de nyinrättade poststationerna hölls den i Svanesund öppen endast under sommaren. Då ett lik

nande förhållande egde rum fortfarande med de uti sednaste årsberättelsen uppräknade postanstalter af dylikt 

slag, uppgingo således sommarpostanstalternas antal under året till 8 *). 

Enligt bilagan litt. A, som bland annat innehåller en fullständig förteckning å de svenska postanstal

terna under år 1867, med undantag för den i Hamburg, hade sagda år inom riket varit i verksamhet och 

underhöllos ännu vid årets utgång sammanlagdt 438 större och mindre postanstalter. 

Af dessa voro: 121 postkontor; 

2 postkupéexpeditioner; 

78 postexpeditioner, och 

237 poststationer. 

Bland postkontoren voro: 

2 öfverklassiga (Stockholms och Göteborgs); 

21 tillhörde klassen la, hvilkas föreståndare blifvit tillförsäkrade en minimiinkomst af rdr 4,000; 

*) Engelsberg, Furusuud, Medovi, Itatan, Sandhamn, Stcnuiig, Sura ha mm ar och Svauesund. 
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Vid slutet år 1866 uppgick antalet postanstalter af alla slag till 415. Den sistlidet år iuträtfade 

tillökningen häri af 23 motsvarade således något mera än b\ %. 

Vid Röinge anhaltstation å Kristianstad—Ilessleholms jernväg inom Kristianstads län har sistlidet år 

blifvit uppsatt en breflåda, hvilken tömmes af den postiljon, som åtföljer bantågen och distribuerar posten å 

nämnda linie. Härigenom har antalet ställen vid allmänna postvägarne, der till brefbefordringens underlät

tande breflådor funnits utsatta, ökats från 34, som det utgjorde år 1866, till 35*). 

Den för tjenstgöring vid postanstalterna anstälda personal har sistlidet år i så måtto undergått för

ändring, att 

utgörande i sjelfva verket således en tillökning af 62 personer. 

De uppkomna förändringarne i antalet postexpeditörer och poststationsföreståndare bero omedelbart af 

de härförut anmärkta förändringarne i afscende å postexpeditioner och poststationer. Den tillkomne kontors-

skrifvaren är anstäld vid postkontoret i TJpsala; och af de fyra nyinrättade vaktmästarebefattningarne komma 

två på Stockholms samt en på hvardera af Norrköpings och Ystads postkontor, o. s. v. 

Enligt förut åberopade bilaga litt. A, som redogör fullständigt äfven för den vid postanstalterna inom 

riket tjenstgörande personal vid utgången af år 1867, var denna personal sålunda då fördelad: 

a) postkontors- och postexpeditionsföreståndare: 

b) biträdande tjenstemän: 

") Dessa voro: Alm, Barnarp, Enäker, Femvikcn, Fredros, Glimsta, Grössby, Gunnarskog, Gårdnäs, Hellingsjö, Hille, 
Iliimrn, Högasen, Liden, Lockne, Lund (Kopparbergs län), Langsele, Löfstad, Motala Werkstad, Måsby, Nordsjötorp, Nyby, 
Hamnas, Ramsta, Risätter, llotnfartuua, Råby, ltöinge, Sandvad, Skultuun, Undersvik, Westervåla, "VVä, Ascn och Olmestad. 
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Transport 02 207 

resepostexpeditörer 10 

e. o. kontorsskrifvare 100 

postskrifvare (till en del qvinnor) 124 ;.^}g 

c) poststationsföreståndaro (livaraf en del qvinnor) 237 

d) vaktbetjente: 

vaktmästare 23 

ordinarie brefbärare 98 

extra d:o 38 y^ 

ordinarie postiljoner 170 

extra d:o 52 

reserv- d:o 44 onp. 

^ u u 425 

tillsamman 1,237. 

Räknas härtill dels den personal — en postdirektör, en kontrollör, två kontorsskrifvare, en 

vaktmästare och sju brefbärare, tillsamman 12 

personer — som fanns anstäld vid svenska postkontoret i Hamburg, dels de personer, som varit 

använda vid sjöpostföringen, nämligen: 

å postångfartyget »Oskar» 22 

» » »Sofia» 18 

» » »Polhem» 14 

och » grislehamnsbåtarne 17 

så utgör antalet personer, som tjenstgjort vid Postverket under sistlidet år i och för postförsändel

sernas behandling och fortskaffande, inalles 1,320. 

Postpersonalen, på samma sätt beräknad, uppgick år 1800 till 1,203 

och hade således under sistlidet år i det hela stigit med ett antal af 57 

personer. 

Postbefordringen å jernväg har sistlidet år blifvit utsträckt till de för trafiken då öppnade nya 

bandelarne 

af Nordvestra Stambanan emellan Aroilca och Gharlottenberg 3,2 mil, 

af Köping—Hults jernväg emellan Arboga och Köping 1,5 » 

och af Uddevalla—Wcnersborg—Herrljunga jernväg emellan Wencrshorg och Herrljunga 0,1 » 

eller till en förökad vägsträcka af sammanlagdt 10,8 mil. 

Å sistnämnda jernväg verkstäldes till en hörjan endast befordring af breflåda; men från och med 

den 1 juni har fullständig postföring egt rum två gånger dagligen fram och åter å hela linien under bevak

ning af postiljon. Å de båda öfriga bandelarne, som upplätos för begagnande af Postverket under förra 

hälften af oktober månad, verkstäldes postbefordring i s. k. postiljonskupé en gång om dagen fram 

och åter. 

Å Norra Stambanan har dessutom för månaderna december med mars tillkommit en enkel posttur, i 

det att, hufvudsakligen för beredande åt de nordligare provinserna af en snabb och ändamålsenlig postbe-

Poslbeford rin
gar Ä jcrnvnK. 
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fordring jemväl under vintern, ett snälltåg blifvit anordnadt att under nämnda del af året afgå från Stock

holm till Upsala på aftnarne efter ankomsten till Stockholm af Westra Stambanans snälltåg. Såsom ett bidrag 

till kostnaderna härför skall, jemlikt nådiga brefvet den 29 november 1867, af Postverkets medel betalas 

till Jernvägstrafiken 25 rdr för hvarje dylikt tåg under merberörda tid. 

Den tillökning jernvägspostbefordringen vunnit i och genom de ifrågavarande nya bandelarnes samt 

det nämnda nya snälltågets begagnandet kan för närvarande uppskattas till ett antal s. k. postförda mil 

af 13,200, för helt år räknadt. 

livad vidkommer den postföring, som verkställes med skjuts — de s. k. landsvägsposterna — 

hafva xmder året blifvit öppnade följande nya linier, nämligen: 

för diligenspost emellan Eksjö och Skeninge; 

för förenad bref- och paketpost från Alfvesta till Wexiö (vintertiden), 

äfvensom emellan Göteborg och Wenersborg; 

» Kalmar och Karlskrona; 

» Kalmar och Westervik; 

» Malmö och Ystad, samt 

» Sollebrunn och Wedum; 

för vanlig post emellan Amneröd ocli Göteborg; 

» Bjurholm och Fredrika; 

» . Pilipstad och Nås; 

» Malung och Transtrand; 

» Mora och Eåda, samt 

» Oskarshamn och Staby. 

Och i mer eller mindre mon hafva blifVit utvidgade: 

vanliga posterna från Lästringe till Trosa, 

samt emellan Fagerhult och Staby, och 

» Norrköping och Östra Husby. 

Af förutvarande postgångar hafva deremot blifvit indragna: 

diligensposterna emellan Arboga och Köping; 

» Arvika och Charlottenberg; 

» Göteborg och Wenersborg; 

» Malmö och Ystad, samt 

» Uddevalla och Wårgårda, äfvensom 

vanliga posterna emellan Arboga och Köping (sommartiden); 

» Arvika och Amot; 

» Eksjö och Linköping; 

» Göteborg och Uddevalla (den s. k. svensk-norska utrikesposten); 

» Grästorp och Håkantorp; 

» Grästorp och Wenersborg; 

» Målilla och Oskarshamn; 

» Målilla och Wimmerby, samt 

» Strömstad och Svinesund resp. Uddevalla. 

Landaviigspost-
fiiringen; 

o) nya poster; 

b) utvidgade 
poster; 

c) indragna 
poster; 



Slutligen hafva ncdannämndo äldre postgångar blifvit antingen inskränkta tiil ett färre antal gånger i 

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

diligensposterna emellan Göteborg ocli Helsingborg (vintern); 

>) Jönköping ocli Skeninge (sommaren); 

« Kalmar ocli Karlskrona (sommaren); 

» Kalmar och Westervik (sommaren); 

» Köping och Stockholm (vintern), samt 

vanliga posten emellan Uddevalla och Eist (sommaren). 

Resultatet af de ofvan omförmälda förändringarne med landsvägsposterna angifves härnedan uti två 

särskilda tablåer, en för nya eller utvidgade postgångar och en för indragna eller inskränkta postgångar. 

För bäggedera upptagas, förutom liniernas namn, tiden för förändringens vidtagande, våglängden (uttryckt i 

mil eller närmaste tiondedel deraf), antalet posttnrer i veckan och antalet i regel använda hästar samt be-

räknadt antal postförda mil om året. 

1) Nya eller utvidgade postgångar. 

(Å de med betecknade linier har någon postföring icke förut förekommit.) 

2 

9 

rf) itiskninkta 
| i i i»kr . 
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2) Indragna eller inskränkta poster. 

(Å do med betecknade linier förekommer icke vidare någon Jandsvägspost). 

Den vägsträcka, som af landsvägspost befares, hade således ökats med 18,3 mil. 

Antalet postförda mil, som, livad beträffar diligens- ocli vanliga poster, minskats, nämligen för de 

förra med 42,364 
och för de sednare med 2,620 44984 

men livad deremot angår de öfriga, de s. k. förenade bref- ocli paketposterna, ökats med 10,415 

hade sålunda undergått en minskning i det hela af. 34,569 
allt likväl för år rälenadt, och fördenskull — då en betydande del af de indragningar eller omregleringar, 
som förorsakat nämnda nedsättning i de postförda milens antal, kommit till stånd först sedan en större eller 
mindre del af år 1867 förlupit — för nu ifrågavarande år med endast ett mindre antal mil; hvilken anmärk
ning äfven gäller om den Uärfovut omforaälda tillökningen i antalet mil, som post blifvit befordrad å jemväg. 
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Underdånigst bifogade tabell litt. B lenmar en uppgift å postkommunikationslinierna år 1867 samt å 
kostnaden för desammas underhållande. 

Enligt den del af nämnda tabell, som betecknas med a och särskildt redogör för de jcrnvägslinier, som 
varit begagnade till postföring — och hvilkas utsträckning, jemlikt samma bilaga, utgör tillhopa 148,3 mil 
— har under året blifvit å jernväg fortskaffad post, 

åtföljd af en eller flera tjenstemän och postiljon (iO,5G.r> mil; 
åtföljd ensamt af postiljon 113,705 » 
ensamt i breflåda 30,377 » 
försänd såsom ilgods 20,713 » 

tillsamman 225,420 mil; 
hvilket utvisar, vid jemförelse med förhållandet under år 186G, då posten befordrats å jern
väg sammanlagdt : 184,782 » 

en tillväxt af 40,1538 mil, 
eller i det närmaste 22 %. 

Den del af samma bilaga, som betecknas med b och närmare redogör för de landsvägslinier, å hvilka 
postbefordringen blifvit verkstäld med postlienimaus-, betingad eller gäsfgifveri-, håll- och rescrvskjufs, upp-
gifver det antal mil, för hvilka lega blifvit utbetalad, sålunda: 

för diligenspost 299,584 
» förenad bref- och paketpost: 

med betingad skjuts 27,444 
» gästgifveriskjuts 10,806 38 250 

» vanlig post: 
med posthemmansskjuts 61,323 

» betingad skjuts 112,723 
» gästgifveriskjuts 30,164 204 210 

» extra poster 1,020 

Summa 543,064. 
Då år 1866 sammanlagda miltalet af befordrad landsvägspost utgjorde 584,463, hade således detta 

slag af postföring nu minskats med 41,399 mil, eller närmare 7 %. 

Af förenämnde, för de två sednare åren beräknade legomil hafva blifvit tillryggalagda: 
år 1867: är I8C6: 

med posthemmansskjuts: ' v ' ' v ' 
en del af de vanliga posterna 61,323 64,554 

med betingsskjuts: 
alla diligensposterna 299,584 352,880 
en del af förenade bref- och paketposterna 27,444 18,965 
en del af de vanliga posterna 112,723 439751 106,489 478334 

med gästgifveriskj uts: 
en del af bref- och paketposterna 10,806 10,620 
en del af de vanliga posterna 30,164 30,055 
alla extra poster 1,020 41990 900 44575 

^M3iÖ64. """5847463. 

.leruvngapost-
linierna och 
milalet post-

förd mil <lent. 

J.niidsviigsposl-
liniurna och 
uutiilet a. k. 

legomil. 
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Af denna sammanställning visar sig bland annat, att den skjuts, som påkallats från gästgifverierna, 

och i hvilken blifvit inberäknad äfven håll- och reservskjuts, under år 1867 i någon mon ökats, nämligen 

med 415 legomil eller ej fullt 1 %, men att deremot antalet mil, som post fortskaffats med posthemmans-

skjuts i en jemförelsevis mera betydande grad minskats, nämligen med 3,231 mil eller tämligen nära 5 %. 

Denna minskning utgjorde resultatet hufvudsakligcn af den i något större skala skedda indragningen 

af posthemman, som egde rum under fortgången och vid slutet af år 1866. Ty under loppet af sistlidet år 

uppgick antalet posthemman, som kunde från postföringsskyldigheten frikallas, till endast 2, motsvarande sam-

manlagdt blott \ mantal. De till postföring indelade hemman hade således vid redogörelseårets utgång nedgått 

från 314, motsvarande tillsamman 167JJ mantal, som det utgjorde vid slutet af år 1866, 

till 312 » » 167& » 

En tredje del af bilagan litt. B, särskildt betecknad med c, upptager fullständigt de sjölinier, dera 

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

som direkt tillgodokommit 83 af de fullständiga postanstalterna — således 3 mera än år 1866 — samt 

derjemte 11 af rikets poststationer, följaktligen sammanlagdt 94 postanstalter*), blifvit använda: 

Postverkets egna farkoster till ett antal af. 9 

och privat- eller andra Postverks fartyg 114 

tillsamman 123 

eller 2 mindre än år 1866, då antalet var 125. 

De kostnader, som drabbat Postverket för den nästlidet år verkstälda postföring, specificeras å sina 

vederbörliga ställen i bilagan litt. B. I allmänhet äro dock häruti upptagna endast sjelfva fortskaffnings-

afgifterna samt traktamentena till de å jcrnvägarnc eller vid landsvägsposterna anstälda postbetjente; och 

livad särskildt beträffar kostnaderna för de sjölinier, som underhållits med Postverkets egna fartyg (Grisle-

hamn—Eckerö, Westcrvik—Wisby och Ystad—Stralsund), har uti kolumnen »utbetalad ersättning för denna 

postbefordran» blifvit för en livar af nämnde linier upptaget det belopp, hvartill samtlige kostnaderna för 

samma linies underhällande uppgått, med afdrag derifrån af de influtna afgifterna för befordran af passage

rare och gods. 

I förenämnde afseenden utbetalades år 1867: 

för jernvägsposterna: 

befordringskostnad rdr 126,619,57 

resedagtraktamentcn » 32,467,20 159 086 77 

för landsvägspostcrna: 

befordringskostnad » 583,089,10 

resedagtraktamenten » 82,841,33 6(5593043 

för sjöpostbefordringen rdr 152,367,98 

Summa » 977,385,18. 

) Nämligen: Arboga, Askcrsund, Borgholm, Dalarö, Drottningholm, Engelsberg, Enköping, Eskilstuna, Filipstad, Fjell-
backa, Furusund, Gefle, Grobbestad, Grcnna, Grislehamn, Göteborg, Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hjo, 
Hudiksvall, Hästholmen, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn, Kungelf, Kuugsör, Köping, 
Landskrona, Lidköping, Lilla Edet, Linköping, Luleå, Lyckeby, Lysekil, Malmö, Mariefred, Maricstad, Marstrand, Motala, 
Mönsterås, Nederkalix, Nordmaling, Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Nyland, Oskarshamn, Piteå, Kåneå, Sandhamn, Skellefteå, 
Smedjebacken, Sollefteå, Stetiuug, Stockholm, Strengnäs, Strömsholm, Strömstad, Sundsvall, Sunne, Surahammar, Svanesund, 
Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Sölvesborg, Torshälla, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töreboda, Uddevalla, Umeå, 
Upsala, Wadstcna, Warberg, Waxholm, Wcnersborg, Wormdö, Westervik, Westerås, Wisby, Wisingsö, Ystad, Åhus, Örebro, 
Öregrund, Örnsköldsvik och Östhammar. 

l'ost-
hcmniiincn. 

Sjöposllinienia. 

Utgifterna för 
jioallicfor-

dringen. 
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De for postbefordringen under nästförutgångna året uppkomna kostnader utgjorde sammanlagdt 

1,058,535 rdr 57 öre; och hade således beloppet sistlidet år nedgått med ej mindre än 81,150 rdr 39 

öre, eller öfver 1\ % af de liknande kostnaderna år 1860. 

Af ofvanstående för jernvägspostbefordringen utbetalade summa liar utgått: 

till Statens Jernvägstrafik 100,293,33 

(eller något mer än 79 % af det hela) 

och till enskilda jernvägsbolag 2(5,326,24 126 619 57 

(eller närmare 21 % af hela beloppet). 

Af de i samma afseende hafda utbetalningar under 1866 belöpte sig: 

för postföringen å statens jernvägar rdr 117,619,49 eller omkring 86 & 

och för postföringen å de enskilda jernbanorna » 19,779,25 » » 14% 

= rdr 137,398,74. 

Af det för landsvägspostbefordringen utgångna belopp för år 1867 hade utgått särskildt för diligens

posterna rdr 375,358,42 

(eller mer än 64 %)\ 

hvadan således på den öfriga, med skjuts verkstälda postföringen belöper » 207,730,68 583 08910 

(eller närmare 36 % af hela beloppet). 

Den för diligensposterna utbetalade lega har vexlat mellan belopp, uppgående till minst 73 öre och 

högst 2 rdr 50 öre per mil. Medellegan för mil å de särskilda linierna — häribiand dock icke räknade 

flera, än som qvarstodo vid redogörelseårets utgång — har utgjort: 

å 1 linie (Gefle—Sundsvall) rdr 1,93 

» 1 » (Sundsvall—Östersund) » 1,56 

» 1 » (Halmstad—Jönköping) » 1,3B 

» 1 » (Köping—Stockholm) » 1,35 

» 1 » (Arvika—Karlstad) » 1,32 

» 1 » (Gefle—Upsala) » 1,20 

» 3 » (Karlstad—Wenersborg, Norrköping—Westervik och 

Göteborg—Helsingborg) » 1,28 

» 2 » (Kalmar—Wexiö och Stockholm—Grislehamn) » 1,25 

» 1 » (Linköping—Skeninge) » 1,24 

» 3 » (Alfvesta—Halmstad, Gnesta—Nyköping och Jönkö

ping—Wernamo) » \n 

» 1 » (Eksjö—Nässjö) » 1,21 

» 2 » (Linköping—Norrköping och Kalmar—Karlskrona)... » 1,20 

» 1 » (Falun—Westerås) » 1,1» 

» 3 » (Kalmar—Linköping, Jönköping—Skeningc och Kö

ping—Södertelje) » 1,1» 

» 1 » (Eksjö—Westervik) » 1,16 

» 1 » (Karlskrona—Kristianstad) » 1,12 

» 1 » (Moheda—Wernamo) » 1,11 

» 2 » (Karlstad—Kristinehamn och Skeninge—Wretstorp) » 1,08 

Legobeloppen 
för diligont-

sltjutsen. 
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å 1 linie (Kalmar—Westervik) rdr 1,06 
» 1 » (Eksjö—Skeninge) » 1,05 

» 1 » (Karlskrona—Wexiö) » 1,04 
» 2 » (Eskilstuna—Sparreholm och Höör—Åby) » l,oo 

» 1 » (Hjo—Lidköping) » 0,94 

» 1 » (Borås—Ulricehamn) » 0,85 
Medellegan för all diligensskjuts under året utgjorde något mera än 1 rdr 25 öre för milen. 
Af de för sjöpostbefordringen utbetalade belopp hafva särskildt för postföringen till och från utlandet 

utgått rdr 93,723,96 

(eller 61 % af hela summan); 
hvadan sjöpostföringen på inrikes orter — som, med undantag för linien 
emellan Westervik och Wisby, bestridts med enskilde tillhöriga ångbåtar 

— för året kostat » 58,644,02 152 367 98 
(eller 39 % af det hela). 

Vid beräknande af kostnaden för den utrikes postföringen, har, livad beträffar linier, å hvilka finnes 
belägna äfven någon annan svensk postanstalt än utgångsortens, blifvit upptaget endast halfva det för livar 
sådan linie utförda belopp; då deremot andra hälften ansetts böra utgöra ersättningen för den å samma linie 
verkstälda befordran af inrikes post. På samma sätt beräknadt skulle för år 1866 kostnaderna hafva 
utgjort: 

för den utrikes sjöpostbefordringen rdr 107,997,21 eller 66% 
och för den inrikes sjöpostbefordringen » 55,088,21 eller 34% 

= 163,085,42. 

För att visa i hvad mon de orter inom riket, hvilka äro försedda med postkontor eller postexpedi
tion, under sistlidet år egde livar för sig tillfälle till utvexling af post sinsemellan och med öfrige postorter, 
meddelas i bilagan litt. C en uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller särskilda föreskrifter, 
skolat i livar vecka affärdas från samtlige fullständiga postanstalter under samma år. Af posternas mängd 
vid enhvar postanstalt kan ock till någon del, åtminstone hvad göromålen beträffar, bedömmas omfånget af 
denna postanstalts verksamhet. 

Vid uppsummering af de särskilda kolumnerna i denna bilaga befinnes det, att från postkontoren och 
postexpeditionerna blifvit livar vecka expedierade, 

a) vid fullständig postbefordran: 
sommar: vinter: 

jcrnvägsposter till ett antal af 3,670 3,698 
diligensposter » » » » 513 676 
förenade bref- och paketposter » » » » 213 180 
vanliga poster » » » » 601 580 

sjöposter » » » » 467 40 
b) vid befordran af endast breflåda: 

å jernväg till ett antal af. 138 103 

med enskild ångbåt » » » » 304 — 
eller sammanlagdt 5,906 5,277 

Afsanda poster. 
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hvilket utgör — om livardera af de ifrågavarande tidsperioderna beräknas till 26 veckor — för sommar
månaderna inalles 153,556 poster 

och för vintermånaderna 137,202 » 
eller för hela året 290,758 7~ 

Ar 1866 utgjorde antalet 
sommarposter 124,280, uti hvilka således år 1867 uppstått en tillökning af 29,276 
vinterposter 128,596 » » » » » » » » » 8,606 

summa poster 252,876 tillökadt antal poster 37,882, 
hvilken tillökning utgör nära 15 % af föregående årets antal. 

Såsom en vida tillförlitligare mätare af postanstalternas verksamhet, än hvad uppgiften å de expe
dierade posternas mängd kan vara, meddelas uti omförmälda tabell C äfven en uppgift å antalet från post
kontoren och postexpeditionerna afsända brefkartor under året. 

Detsamma uppgick 

vid Stockholms postkontor till 82,776 

å Södra Stambanans postkupöexpedition till 66,360 
vid Göteborgs postkontor till 59,593 
å Westra Stambanans postkupöexpedition till 56,188 
vid Malmö postkontor till 35,979 
» Norrköpings postkontor till 34,730 
» Jönköpings d:o » 28,570 
» Karlstads d:o » 26,215 
» Örebro d:o » 24,141 
» Gefle d:o » 23,950 
» Kristianstads d:o » 22,633 
» Halsbergs postexpedition till 22,529 
» Lunds postkontor till 22,432 
» Borås d:o » 22,184 
» Linköpings d:o » 22,070 
» Helsingborgs d:o » 21,839 
» Wexiö d:o » 21,751 
» Upsala d:o » 20,187 
» 15 postanstalter — nämligen Eskilstuna, Eslöf, Halmstad, Hessleholm, Kalmar, Katrineholm, 

Kristinehamn, Landskrona, Lidköping, Maricstad, Sköfde, Uddevalla, Wenersborg, Westerås 

och Ystad — till minst 15,000 men ej fullt till 20,000 
» livardera af 19 andra postanstalter till minst 10,000 men ej fullt till 15,000 
» livardera af ytterligare 62 postanstalter till minst 5,000 men ej fullt till 10,000 
» livardera af 67 andra postanstalter till minst 2,000 men ej fullt till 5,000 
» Onsala postexpedition till 1,997 
» Misterhults d:o » 1,971 
» Sigtuna postkontor » 1,966 
» Gysinge postexpedition » 1,747 
» Bodens d:o » 1,660 

Expedierade 
brefkartor. 
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vid Grislehamns postkontor till 1 645 
» Klintehamns postexpedition til] 1 643 
» Backe d:o » 1G18 
» Hemsc d:o » 1,595 
» Are d:o » 1,393 

» Burgsviks d:o » 1,325 
» Öfvertorneå d:o » 1,207 

» Ragunda d:o » 1,153 

» Wemdalens d:o » 1,114 
» Ströms d:o » 905 
» Skanörs postkontor » 798 

» Medevi postexpedition » 737 
» Slite d:o » 725 
» Fårösunds d:o » 648 
» Funäsdalens d:o » 562 

» Furusunds d:o » 454 
» Ljugarns d:o » 397 

Af sistuppräknade postexpeditioner med det minsta antalet expedierade brefkartor hafva dock de uti 
Furusund, Fårösund, Ljugarn, Medevi ocli Slite icke hållits öppna under hela året. 

Hela antalet brefkartor under år 1867 utgjorde 1,807,862 st., hvaraf: 
till inrikes orter åtgångna 1,693,415 

(eller 93—94 % af hela antalet) 
till utrikes orter afgångna 114,447 i 307 862 

(eller af det hela 6—7 %). 
Derförutgångna året bestego sig kartorna till 1,741,342 st., med samma proportion emellan de sär

skilda slagen, eller 

afgångna till inrikes ort 1,634,464 
och afgångna till utrikes ort 106,878 j 74 j 34g 

Och således hade sistlidet år antalet ökats med 66,520, eller ej fullt 4 %. 

Sedan under loppet af år 1867 paketpostinrättning kommit till stånd i Boxholm, Fjellbacka, Håkan
torp, Lysekil och Strömstad, hvaremot paketpostinrättningen i Wårgårda indragits vid dervarande postanstalts 
förändrande från postexpedition till poststation, utgjorde vid utgången af sagda år det antal postanstalter, 
från och till hvilka paketförsändning egde rum, 140 *) eller 4 mera än förutgångna året, då antalet var 136. 

") Dessa postanstalter voro följande, nf hvilka de med en betecknade tillika utgjorde anloppsstationer för post
diligenserna : 'Alfvesta, Alingsås, Anderslöf, Arboga, "Arvika, 'Askersund, 'Avesta, Bjersjölagård, 'Borås, 'Boxholm, Charlotten-
berg, Cimbrishamn, 'Ekolsnnd, 'Eksjö, Elmhult, 'Engelholm, 'Enköping, 'Eskilstuna, Eslöf, 'Falkenberg, Falköping, "Falun, 
Filipstad, Fjellbacka, 'Gamleby, 'Gefle, 'Gislaved, 'Gnesta, 'Grenna, "Grislehamn, 'Göteborg, 'Halmstad, Halsberg, Haparanda, 
"Hedemora, "Helsingborg, Hemösand, Herrljunga, Hessleholm, "Hjo, "Hudiksvall, Håkantorp, Hörby, 'Höör, "Jönköping, 
"Kalmar, "Karlshamn, 'Karlskrona, "Karlstad, Katrineholm, 'Kisa, "Kristianstad, "Kristinehamn, Kimgelf, "Kungsbacka, "Köping, 
"Laholm, Landskrona, Laxå, "Lidköping, Lilla Edet, "Linköping, "Ljungby, Luleå, Lund, Lysekil, 'Malmköping, Malmö, 

Paket
postanstalter. 
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Med do postkontor i städerna, vid hvilka funnos anstälda särskilda brefbärarc i ocli för lokalkorre

spondensens kringbärande, hade under år 1867 icke inträffat någon förändring; livadan dessa postkontors 

antal fortfarande uppgick till 53 *). 

I bilagan litt. D redogöres närmare- för posttrafiken under år 1867, sådan densamma i särskilda 

afseenden förekommit. Denna bilaga sönderfaller i fyra afdelningar, hvaraf den första, a, innehåller 

en uppgift å sådane från samtlige postanstalter afgångna karterade samt de ankomna okarterade bref-

försändelser, för hvilka, i händelse af desammas skadande eller förlust, det ej ålegat Postverket ufgifva 

någon ersättning. 

I såväl denna som de följande bilagorna upptagas emedlertid till namnen endast de fullständiga post-

anstalterna, livad deremot belöper på poststationerna, är här och framgent inbegripet uti beloppet för de 

postkontor och postexpeditioner, hvarunder stationerna lyda eller med hvilka de stå i omedelbar postutvexling. 

Enligt nyssnämnda del af bilagan D hafva de ifrågavarande postförsändelscrna för året bestigit sig 

till ' 10,965,431st., 

af hvilka afgått till inrikes orter 10,334,233 st, 

och » utrikes d:o 631,198 » 10 965 431 st 

De inrilces försändelserna af detta slag hafva varit fördelade sålunda: 

a) betalade, och för hvilka befordringsafgiften 

«) blifvit redovisad till Postverket: 

vanliga bref (hvarmed förstås sådane bland de förut gemenligen benämnda portobreiven, 

som äro hvarken rekommenderade eller registrerade) 8,008,062 

registrerade bref 29,276 

korsband (hvarmed förstås försändelser under band i 

allmänhet) 84,190 

lokalbref (å orter, der Postverket besörjer brefbäringen) 514,587 

/S) tillgodokommit vederbörande postförvaltare: 

lokalbref (å andra än nyssnämnde orter) 12,940 

lö s l ) r e f 455,564 9 ) 1 04,619 

b) portofria: 

«) fribref: 

vanliga (d. v. s. icke rekommenderade) bref 556,391 

lösbref 56,690 

#) korsband (af tidningar, från dessas utgifningsort) 616,533 ^ 229 614 i n a , U O n „ 

~~ Transport 10,334,233 

'Mariofred, Mariestad, Markaryd, Marstrand, "Medevi, Moholra, 'Motala, 'Mnlilla, 'Mönsterås, Nederkalix, Nora, Norberg, 
Nordmaling, 'Norrköping, 'Norrtelje, "Nyköping, 'Nässjö, "Oskarshamn, Piteå, 'Ronneby, Härin, Rånen, 'Sala, 'Skara, Skellefteå, 
'Skeninge, "Sköfdc, Sollebrnnn, 'Sparreholm, 'Staby, 'Stockholm, 'Strengnäs, 'Strömsholm, Strömstad, "Sundsvall, Snnne, 'Söder
hamn, 'Söderköping, 'Södertelje, 'Sölvesborg, 'Tierp, 'Torp, 'Torshälla, Töreboda, Uddevalla, Ullånger, 'Ulricehamn, Umeå, 
'Upsala, 'Wadstena, Waldemarsvik, 'Warberg, 'Weuersborg, 'Wernamo, 'Wcstcrvik, 'Westerås, 'Wexiö, "Wimmerby, Wingåkcn 
Wisby, 'Wvetstorp, Ystad, Aby, 'Åmål, Anäset, Atorp, Åtvidaberg, 'Ödeshög, Öknc, Örebro, Örnsköldsvik oeli 'Östersund. 

) Nämligen: Alingsås, Arboga, Borås, Eksjö, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gofle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, 
Hernösand, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Lands
krona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Manestad, Marstrand, Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Skeninge, Sköfrie, Stock
holm, Strengnäs, Strömstad, Sundsvall, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Uddevalla, Umeå, Upsala, Waristena, Warberg, 
Wenersborg, Westervik, Westerås, Wexiö, Wimmerbv, Wisby, Ystad ocli Örebro. 

3 

Orlcr med lo 
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fortsknffad pil 
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Transport 10,334,233 
De nlrilces försändelserna hafva deremot bestått af 

a) betalade (till Postverket): 

vanliga bref 594,692 

korsband 27,887 622 579 

b) portofria (fribref) 8,619 6 3 1 1 9 g 

Summa 10,965,431. 
Andra delen, b, af den omförmälda bilagan litt. D meddelar uppgift å antalet från de särskilda post

anstalterna afgångna paketer jemte andra värdeförsändelser, till livilka äfven räknas postanvisningar. 
Af värdeförsändelserna, som sammanlagdt uppgått till 879,694 st., hafva 

till inrikes ort afgått 839,161 

ocli » utrikes » » , 40,533 g^g 594 
Af de till detta slag hörande inrilces försändelser hafva följande varit: 

a) betalade (till Postverket): 
paketer 51,847 
rekommenderade bref: öppet 142,646 

» » slutet 550,315 
postanvisningsbref. 14,024 
postförskottsbref. 575 759 4Q7 

b) portofria (afsända i tjensteväg): 
paketer 400 
rekommenderade bref: öppet 35,147 

» s l u t e t - 4 4 > 2 0 7 79,754 8 3 9 j l 6 1 

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

paketer 1,554 
rekommenderade bref: öppet 4,259 

» » slutet 33,561 
postanvisningsbref 611 
postförskottsbref 7 3g gg2 

b) portofria (fribref): 
rekommenderade bref: öppet 79 

» ' SlUtCt • ^ 541 4 0 | 5 3 3 

Summa 879,694. 
Af sammanlagda antalet bref och värdeförsändelser — som utgör för året 11,845,125 st. — 

hafva således brefförsändelserna uppgått till mera än 92 % 

och värdeförsändelserna till ej fullt 8 %. 

I afseende å bestämmelsen hafva de, som vexlats emellan inrikes postanstalter, utgjort: 
brefförsändelserna 10,334,233 
värdeförsändelserna 839,161 -J_J j y 3 394 

Transport 11^173^394 

Posttrafiken: 
b) värdefur-

siindelsei'. 
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Transport 11,173,394 
samt de, som afgått till utrikes ort: 

brefförsändelserna 631,198 
värdeförsändelserna 40,533 r.n-t 701 

: 671,731 11,845,125 
och således, i förhållande till antalet i dess helhet: 

inrikes försändelserna öfver .' 94 % 
och utrikes försändelserna mindre än (i %. 

Med hänsyn till vilkoren för de ifrågavarande försändelsernas postbefordran luifva såsom betalade, 

eller lösen underkastade afgått: 
inrikes brefförsändelser 9,104,619 
utrikes d:o 622,579 
inrikes värdeförsändelser 759,407 
utrikes d:o - 39,992 i0,526,597 

hvaremot portofritt blifvit befordrade: 
inrikes brefförsändelser 1,229,614 
utrikes d:o 8,619 
inrikes värdeförsändelser 79,754 
utrikes d:o 541 i s i f l w a < < n j r , f t , 

i ,d i» ,^o 11,845,125 
hvadan de betalade utgöra närmare 89 & 

och de portofria något mera än 11 & 
af samtlige försändelsernas antal. 

I detta, antal ingå: 

a) vanliga bref: 
inrikes, betalade 8,008,062 
inrikes, fribref 556,391 
utrikes, betalade 594,692 

utrikes, fribref. 8,619 9,167,764 motsvarande ll,w% af hela antalet; 

b) registrerade bref 29,276 » 0,25% » » 

c) korsband: 
inrikes, betalade 84,190 
inrikes, portofria 616,533 

utrikes (betalade) 27,887 728,610 » 6,15» » » 

d) lokalbref: 
hvilkas porto ingått till Postverket 514,587 

» » tillfallit postförvaltarne 12,940 527 527 » 4 45 % » » 

é) lösbref: 
betalade 455,564 

portofria 5 6 > 6 9 0 512,254 » 4,33% » » 

Transport 10,965,431 

» 

» 

» 

» 
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Transport 10,965,431 
/) paketer: 

inrikes, betalade 51,847 
inrikes, portofria 400 

utrikes (betalade) ^ 5 4 53,801 motsvarande 0,45% af hela antalet; 
g) öppet rekommenderade bref: 

inrikes, betalade 142,646 
inrikes, portofria 35,147 
utrikes, betalade 4,259 
utrikes, portofria 7 9 182,131 » 1 , 5 4 » » » 

h) slutet rekommenderade bref: 
inrikes, betalade 550,315 
inrikes, portofria 44,207 

utrikes, betalade 33,561 
utrikes, portofria . _ 462 6 2 8 ) 5 4 5 , ^ % )} 8 n 

i) postanvisningsbref: 
inrikes 14,024 
u t r i k e s - 611 14,635 » 0,12% » » ,, 

Te) postförskottsbref: 
inrikes 575 
utrikes ;. 7 c«o 

111! Oö<S » » » » 

Summa 11,845,125. 

Vid en jemförelso mellan de olika arterna försändelser under sistlidet ocli derförutgångna året visar 
sig att antalet, 

som utgjorde hade under sistnämnda år 
ar 186G: och är 1867: ökats med: minskats med: 

vanliga bref 9,045,769 9,167,764 121,995 eller 1 % — — 

registrerade bref. 33,031 29,276 — — 3,755 eller 11 % 

korsband 628,988 728,610 99,622 » 1 6 % — — 
lokalbref 498,210 527,527 29,317 » 6 % — — 
lösbref 514,099 512,254 — — 1,845 » j % 
paketer 53,660 53,801 141 » \% — — 

öppet rekommenderade bref 190,216 182,131 — — 8,085 » 4% 

slutet rekommenderade bref 533,039 628,545 95,506 » 1 8 % — — 
postanvisningsbref 2,094 14,635 12,541 » 599% — — 
postförskottsbref 329 582 253 » 7 7 % — — 

Summa 11,499 435 11,845,125 345,690 » 3 % — 

Att antalet af såväl registrerade bref som lösbref och Öppet rekommenderade bref i mer eller mindre 
grad nedgått, oaktadt i det hela postförsändelscrnas mängd tillvuxit, torde kunna anses utgöra en följd, 

livad beträffar det förstnämnda slaget bref, af den hos allmänheten alltmer stadgade insigten om 
gagnlösheten af registreringen, hvilken icke lemnar någon ökad trygghet derför, att ett sålunda behandladt 
bref kommer adressaten tillhanda säkrare än enhvar annan brefförsändelse, äfvensom af den lättnad, som 
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på sednare tiden kommit till del den under sluten rekommendation skoende brefförsändningen derigenon^ 

att afgiften för denna rekommendation, jcmlikt ett af Eikcts Ständer fattadt ocli af Eders Kongl. Maj:t den 18 

maj 1866 i nåder faststäldt beslut, blifvit vid ingången af år 1867 nedsatt från 35 till 24 öre pr bref; 

livad angår det andra slaget bref, af de flera nyinrättade poststationerna, genom livilkas öppnande 

en myckenhet försändelser, som eljest skolat afgå såsom lösbref, blifvit behandlade såsom s. k. portobref, samt 

hvad vidkommer tredje och sista slaget af ifrågavarande bref, af den omständigheten att försänd

ningen af större penningebelopp, åtminstone emellan de vigtigare affärsortor, der bnnkinrättningar finnas, nu

mera verkställes alltmer på det något mindre kostsamma sättet medelst postrem issvexlar, för hvilka, 

derest desamma afgå rekommenderade, väl i allmänhet icke lärer användas annan rekommendation än den 

s. k. slutna. 

Då bland de arter af postförsändelser, som, enligt förestående jcmförelse, vunnit en större tillökning, 

befinna sig de s. k. korsbanden, tillåter sig Gencralpoststyrelsen fästa uppmärksamheten dera, att denna 

tillökning hufvudsakligen gäller de portoiria tidningsförsändelserna under band, hvilka, såsom uppförda hvar-

ken i karta, protokoll eller annan redovisningshandling, endast kunnat bestämmas approximativt efter de upp

gifter, som från postanstalterna blifvit efteråt infordrade öfver det antal dylika försändelser, som ansetts hafva 

i medeltal hvar vecka afgått från postanstalten. 

I afseende å den stora tillökningen i de slutet rekommenderade brefvens antal anhåller Gencralpost

styrelsen få åberopa den förut omförmälda nedsättningen i afgiften för sluten rekommendation, hvilken ned

sättning torde kunna anses hafva, om icke ensam framkallat denna tillökning, dock i högst väsentlig grad till 

densamma bidragit. 

livad deremot beträffar den synnerligen betydliga tillväxten i postanvisningsbrefvens mängd, torde 

till en början få anmärkas, att den för år 1866 uppgifna siffra utgjorde resultat af rörelsen under en tids

period af endast fem månader, alldcnstund tillfället att medelst postanvisning kunna försända penningar, 

infördes först vid början af augusti månad samma år. En större stegring af denna del utaf jioströrclsen 

kunde emedlertid vara att förvänta i samma mon, som allmänheten hunne göra sig mera bekant med det 

nya penningeförsändningssättets flera praktiska fördelar. Utan tvifvel kan äfven en icke ringa del af till

ökningen i antalet postanvisningsbref tillskrifvas de lättnader, som blifvit allmänheten beredda derigenom 

att, på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 11 januari 1867, dels de belopp, å hvilka för pen-

ningeförsändning emellan inrilces orter postanvisning eller postförskott må utfärdas, blifvit förhöjda från 40 

resp. 80 riksdaler till 50 resp. 100 riksdaler, dels den särskilda afgift, som utöfver vanligt brefporto bör 

för dylika postanvisningar eller postförskott utgå, och hvilken derförut utgjort 20 öre för belopp af högst 

20 riksdaler, 40 öre för belopp af högst 40 riksdaler och 60 öre för belopp af högst 80 riksdaler, blifvit 

från och med den 1 mars sistnämnda år bestämd till 20 öre för belopp af högst 50 riksdaler samt 24 öre 

för belopp öfverskjutande 50 riksdaler och uppgående till högst 100 riksdaler. 

Beträffande förhållandet emellan postförskottsbrefven under åren 1866 och 1867 är äfven här att märka, 

att de för förstnämnda år uppgifna tillhöra en tidrymd af endast fem månader. Och då beloppet för hela 

året 1867 icke ens uppgår till två gånger 1866 års antal, har i sjelfva verket denna del af posttrafiken 

nedgått, i stället för att ökas; ett förhållande, hvilket dock utan tvifvel kommer att förändras, såsnart bruket 

af postförskott blifvit utsträckt äfven till paketförsändelscr, för hvilka detsamma företrädesvis är egnadt, och 

livarom Generalpoststyrelsen har för afsigt att hos Eders Kongl. Maj:t göra särskild underdånig fram

ställning. 
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Nedaninförda tabell utvisar, huru många af de år 1867 afsända bref- och värdeförsändelser, som 
belöpa på enhvar af postanstalterna, hvilka, med afseende å den vigt, som, framför de flesta andra förhål
landen, 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 sådano försändelser. 

Antalet utgjorde: 

i Stockholm 2,544,266 
» Göteborg..'. 858,417 

å Westra Stambanan ... 264,552 
i Norrköping 254,612 

Malmö 254,476 
Upsala 240,503 

å Södra Stambanan 238,231 
Linköping 217,782 
Jönköping 216,112 
Karlstad 215,919 
Gefle 200,362 
Örebro 160,945 
Kalmar 150,691 
Kristianstad 146,484 
Wexiö 133,913 
Halmstad 131,544 
Falun 130,974 
Lund 130,597 
Westerås 127,991 
Helsingborg 125,400 
Wenersborg 125,013 
Sundsvall 123,999 
Karlskrona 120,835 
Uddevalla 112,239 
Ilemösand 101,065 
Nyköping 93,514 
Kristinehamn 88,319 
Mariestad 87,785 
Ystad 86,471 
Sköfde 83,681 
Wisby 82,718 
Söderhamn 82,557 
Lidköping 81,559 
Karlshamn 81,005 

Transport 8,094,531 

Transport 8,094,531 
i Halsberg 76,441 

Eslöf 71,813 
Borås 70,472 
Landskrona 68,224 
Skara 66,715 

Katrineholm 65,609 
Östersund 65,169 
Hessleholm 64,960 

Hudiksvall 63,867 
Westervik 62,897 
Eksjö 60,336 
Eskilstuna 56,942 

Köping 56,351 
Umeå 53,088 
Åmål 52,723 
Arboga 51,832 
Warberg 49,428 
Söderköping 47,102 
Smedjebacken 47,033 
Herrljunga 45,506 

Falköping 44,799 
Södertelje 43,991 
Arvika 43,632 
Filipstad 42,958 
Wadstena 42,918 
Norrtelje 42,786 

Motala 42,229 
Enköping 39,137 

Sunne 38,646 
Nora 37,033 
Luleå 35,397 
Oskarshamn 35,272 
Moholm 33,988 

Transport 9,813,825 

Transport 9,813,825 
i Engelholm 33,950 

Alfvesta 33,267 
Hvetlanda 32,564 
Ökne 31,763 
Gagnef ... 29,963 
Strengnäs 29,349 
Hedemora 28,652 
Sölvesborg 27,834 
Ljusdal 27,781 
Wretstorp 27,705 
Askersund 27,564 

Iby 27,279 
Wimmerby 26,618 
Piteå 26,526 
Gnesta 25,367 
Mora 25,347 
Sala 25,080 
Wernamo 24,788 
Råda 24,611 
Kungsbacka 24,435 
Sollefteå 24,113 
Örnsköldsvik 24,015 
Oimbrishamn 23,937 

Hjo 23,806 
Skeninge 23,629 
Lindesberg 23,409 
Strömstad 23,240 

Bollnäs 22,877 
Wingåker- 22,448 
Ronneby 22,142 
Marstrand 22,109 
Falkenberg 21,337 
Alingsås 21,273 

Transport 10,672,603 
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Transport 10,672,603 

i Stjernvik 20,976 
Nässjö 20,618 
Avesta 20,549 
Skellefteå 20,412 
Oroust 20,254 
Trelleborg 19,355 
Karlsborg 19,204 
Höör 19,097 
Borgholm 19,082 
Ulricehamn 18,930 
Ljungby 18,883 
Gislaved 18,603 
Svenljunga 18,393 
Mönsterås 18,291 
Gamleby 17,872 

Kisa 17,620 
Kungelf 17,035 
Tjellmo 17,033 
Haparanda 17,015 
Tierp 16,693 
Mariefred 16,674 
Nyland 16,608 
Strömsholm 16,560 
Lysekil 16,490 
Höganäs 16,360 
Laholm 16,034 
Trollhättan 15,801 
Grenna 15,698 
Ullånger 15,542 
Åtvidaberg 15,446 
Säter 15,165 
Sparreholm 15,070 
Anderslöf. 15,020 
Laxå 14,734 
Elmhult 14,684 

Transport 11,284,404 

Transport 11,284,404 

i Båstad 13,730 
Lilla Edet 13,583 
Bjersjölagård 13,418 
Waldemarsvik 13,409 
Skene 13,393 
Staby 13,351 
Töreboda 13,202 
Nya Kopparberget ... 13,096 
Torp 12,842 
Charlottenberg 12,173 
Ödeshög 12,096 
Ncderkalix 11,797 
Hörby 11,624 
Norberg 11,518 
Stora Rör 11,138 
Östhammar 10,885 
Malmköping 10,602 
Atorp 10,452 
Fjellbacka 10,370 
Ånäset 10,345 
Nordmaling 10,328 
Nås 10,296 
Boxholm 10,220 
Ramsberg 9,947 
Råneå 9,900 
Grythyttehed 9,858 
Baltack 9,763 
Karlskoga 9,755 
Målilla 9,594 
Wårgårda 9,478 
Malung 8,561 
Östra Husby 8,433 
Torsåker 8,199 
Torshälla 8,131 
Öregrund 7,827 

Transport 11,667,718 

Transport 11,667,718 

i Lycksele 7,640 
Waxholm 7,503 
Wrigstad 7,479 

Dalarö 7,241 
Ekolsund 7,078 
Äs 6,911 
Grislehamn 6.864 
Hemse 6,630 
Drottningholm 6,487 
Ragunda 6,456 

Backe 6,382 
Boden 6,041 
Markaryd 5,941 
Klintchamn 5,818 
Wcmdalen 5,796 
Onsala 5,611 
Åhus 5,611 
Öfvertorneå 5,494 
Sigtuna 5,434 
llåkantorp 5,292 
Gysinge 5,190 
Misterhult 5,025 
Trosa 5,016 
Åre 4,848 
Burgsvik 4,830 
Sollebrunn 4,724 
Borensberg 4,492 
Ström 3,760 
Furusund 2,076 
Fårösund 1,954 
Funäsdalen 1,878 
Slite 1,842 
Skanör 1,820 
Medevi 1,424 
Ljugarn 819 

Summa 11,845.125 

Den med c betecknade tredje delen af bilagan litt. D meddelar uppgift angående? tidningar, hvilka 

blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, äfvensom å beloppet af prenumerationsafgifterna för 

desamma. 

Posttrafiken: 
c) tidningar. 
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Enligt ifrågavarande uppgift liar det antal svenska tidningar, som blifvit försändt till orter i och 
utom riket, utgjort år 1867: 

under lsta qvartalet 40,492 ex., 
» 2dra d:o 40,849 » 
» 3djc d:o 40,002 » 
» 4de d:o 40,357 » 

och således, om livarje sådant, för endast ett qvartal beräknadt tidningsexemplar tages särskildt, 
under hela året 161,700 ex. 

De till Sverge under året införskrifna utländska tidningarne hafva uppgått: 

under lsta qvartalet till 2,251 ex., 
» 2dra d:o » 2,218 » 
» 3dje d:o » 2,117 » 
» 4de d:o » , 2,153 » 

eller tillsamman för hela året 8,739 ex. 

Summa 170,439 ex. 

Antalet utländska tidningar förhåller sig således till antalet svenska ungefår som 1 till 19. 

Förhållandet mellan ut- och inrikes i postväg reqvirerade tidningsexemplar år 1866 var såsom 1 
till 23. Antalet uppgick då: 

af de svenska tidningarne till 184,350 ex. 

och af de utländska d:o » 8,087 » 192 437 ex. 

hvilket utvisar: i afseende å de förra en minskning af. 22,650 ex., eller öfver 12%, 
och « » » de sednarc en tillökning af 652 » » omkring 8%, 
samt i det hela en minskning af 21,998 ex., eller mera än 11%. 

Nummerexemplaren af tidningarne under år 1867 kunna, enligt förut följd beräkningsgrund, antagas 
hafva uppgått, 

af de svenska tidningarne till 4,851,000 
och af de utländska d:o » 262,170 5113170. 

Och om livart sådant, till ett i postväg reqvireradt tidningsexemplar hörande nummer 
jemväl betraktas såsom en särskild postförsändelse, skulle, med tillägg af förut uppgifne, de 

egentliga styckeförsändelserna, som utgjorde 11,845,125 
antalet genom Postverket expedierade försändelser af alla slag hafva under året utgjort 16,958,295. 

1866 uppgick antalet tidningsnummer till 5,773,110 
samt brcf och värde- (eller de egentligen styckevis behandlade) försändelserna till 11,499,435 
eller tillsamman 17,272,545. 
Och sålunda skulle under sistlidet år samtlig de postbefordrade försändelsernas antal hafva nedgått med 
314,250 st. 

Prenumerationsafgifterna år 1867 bestego sig 
för de svenska tidningarne till rdr 459,585,48 

och för de utländska d:o » » 54,024,91 
tillsamman rdr 513,610,39. 
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Samme slags afgifter utgjorde dcrförutgångna år: 

för svenska tidningar rdr 466,965,73 

och » utländska d:o » 52,041,70 

eller tillhopa rdr 519,007,49 

hvadan äfven i det afseendet gifvit sig tillkänna en minskning uti den tidningsprenumeration, som genom 

postanstaltcnia blifvit sistlidet ar verkstäld. 

Med hänseende till de olika språken hafva de utländska tidningarne samt afgifterna derför varit sist

lidet år fördelade sålunda: 

norska 569 ex., rdr 13,481,02 

danska 2,927 » » 8,919,33 

finländska 325 » » 1,096,00 

tyska 2,910 » » 15,490,50 

franska 714 » » 11,991,85 

engelska 1,253 » » 12,643,40 

holländska m. fl 41 » » 402,09 

Summa 8,739 » » 54,024,91. 

Antalet fullständiga postanstalter, som vid utgången af år 1866 utgjorde anloppsstationer for de Post

verket tillhöriga diligenser, uppgick till 93; men efter det att, tillföljd af en under påföljda år verkstäld 

indragning af en del diligenslinier, 10 af dessa postanstalter — nämligen Anderslöf, Arboga, Charlottenberg, 

Kungelf, Lilla Edet, Malmö, Sollebrunn, Uddevalla. Wårgårda och Ystad — icke vidare passeras af post

diligens, samt efter öppnande vid samma års början af diligenspostinrättning i Boxholm, utgjorde vid slutet 

af år 1867 antalet dylika postanstalter endast 84, å hvilka en förteckning blifvit i det föregående lemnad. 

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

postdiligenserna upptagna af resande. 

Hela antalet utgjorde, då afseende ej fästes å den större eller mindre del af en diligenslinie, för 

hvilken plats varit betalad, 15,928 st., hvilkct med 2,848 st. eller mer än 15 % understiger antalet för år 

1866, då detsamma uppgick till 18,776 st. Antalet s. k. postförda mil hade också, såsom af det föregå

ende kan inhevntas, för diligensposterna i väsentlig mon nedgått, nämligen från 352,880 mil, som det utgjorde 

år 1866, till 299,584 mil, som var resultatet år 1867, eller äfvenledes öfver 1 5 . 

Antalet under år 1867 begagnade platser å hel lime, som beräknats motsvara de för olika vägdelar 

sålda biljetterna, uppgick deremot till blott 11,351. Vid beräknandet af dessa platser har blifvit följd samma 

regel som förut, att såsom endast halfva platser upptagits alla de, som begagnats icke hela vägen emellan 

en diligenslinies ändpunkter, men i det minsta för färd emellan två paketpostanstalter, hvaremot för alla ännu 

kortare resor med diligenserna blifvit i beräkningen uppförd en fjerdedels plats. 

Det antal platser, som sistlidet år fanns å samtlige diligensliniernas vagnar att tillgå, besteg sig, 

enligt bilagan, till 35,107; och då, såsom nyss uppgifvits, de begagnade platserna, efter hel linie räknadt, 

belöpte sig till 11,351, voro således af de disponibla platserna använda 32%. 

Resultatet var detta år sålunda något mindre förmonligt än år 1866, då de disponibla platserna voro 

31,582 och de begagnade platserna voro 11,033 eller de sednare 3b % af de förra. 

A de år 1867 bestående särskilda diligenslinier har i nämnda afseende förhållandet under de sednaste 

fyra åren varit följande: 

4 

Posttrafiken: 
d) ruaandu med 

jmntdiligeii-
scrnti. 
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1867: 1866: 1865: 1864: 

Norrköping—Linköping 61% 44% 46% 51 % 

Karlskrona—Kristianstad 53 » 52 » 47 » 64 » 
Upsala—Geflc 53 » 49 » 46 » 52 » 

Karlstad—Charlottenberg resp. Karlstad—Arvika 49 » 38 » 40 » 41 » 
Geflc—Sundsvall 46 » 55 » 49 » — 
Göteborg—Halmstad 44 » 39 » 55 » 57 » 

Norrköping—Westervik 43 » 31 » 26 » — 
Halmstad—Helsingborg 40 » 32 » 55 » 57 » 

Kristinehamn—Karlstad 37 » 60 » 73 » 72 » 
Wexiö—Kalmar 37 » 37 » 35 » — 

Linköping—Skeninge 35 » 27 » 28 » 31 » 
Sköfde—Lidköping 35 » 45 » 46 » 52 » 
Smidsvall—Östersund 35 » 40 » 45 » 47 » 
Westerås—Falun 35 » 41 » 45 » 40» 
Wexiö—Karlskrona 34 » 32 » 39 » — 

Nässjö—Eksjö ; 33» 5 5 » 4 5 » 44» 
Wretstorp—Skeninge 30» 30» 28» 2 9 » 
Gnesta—Nyköping 27 » 24 » 29 » 42 » 
Linköping—Wimmerby 24 » 23 » 22 » 24 » 
Jönköping—Wernamo 23 » 29 » 25 » 33 » 
Kalmar—Karlskrona 23 » 22 » 18 » 23 » 
Karlstad—Åmål 22 » 28 » 23 » 24 » 
Jönköping—Halmstad 20 » 19 » 19 » 22 » 

Sparrcliolm—Eskilstuna 20 » 18 » 23 » 28 » 
Skeninge—Jönköping 19 » 27 » 28 » 31 » 

Stockholm—Grislehamn 19 » 21 » 21 » 2 6 » 
Stockholm—Westerås : 19 » 23 » 28 » 26 » 
Westervik—Eksjö 19 » 55 » 45 » 44 » 
Sköfde—Hjo 18 » 45 » 46 » 52 » 
Wenersborg—Göteborg 18 » 15 » 23 ». 28 » 
Wårgårda—Uddevalla 18 » 25 » 25 » 27 » 
Borås—Ulricehamn 17 » 17 » 14 » 25 » 
Malmö—Ystad '. 17 » 26 » 49 » 48 » 
Wenersborg—Åmål 17 » 28 » 23 » 24 » 
Westervik—Kalmar 16» 19» 12» 

Södertelje—Eskilstuna 15 » 17 » 12 » 15 » 
Höör—Åby 13 » 8 » — — 
Mohcda—Wernamo 13 » 18 » — — 
Al fvesta—Halmstad 12 » 16» 11» — 
Skeninge—Eksjö 9 » — — — 
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1867: 18GG: 1865: 1864: 

Wimmerby—Kalmar 9% 23% 22% 24% 

Westeras—Arboga resp. Westerås—Köping 8 » 23 » 28 » 2(5 » 

Eskilstuna—Arboga resp. Eskilstuna—Köping 3 » 17 » 12 » 15 » 

Den femte och sista delen af bilagan D, särskild t betecknad med e, redogör för antalet vid de sär

skilda postanstalterna expedierade lösväskor under sistlidet år. 

Antalet utgjorde då 4,061, livaraf voro sådanc, om livilkas hållande förenat sig en hel 

socken 381 

och öfrige lösväskor 3,080 4 0 6 I 

Bland lösväskorna expedierades vid de fullständiga postanstalterna 3,491 eller cirka 80% 

och vid poststationerna 570 » » 14,% 

År 1866 uppgingo lösväskorna till ett antal af 4,113. Den minskning i desamma, som således 

inträdt år 1867, utgjorde 622 eller 15 % och torde, åtminstone till stor del, kunna tillskrifvas de under 

året öppnade nya postanstalterna. 

Af lösväskorna belöpte sig: 

på postkontoret i Karlstad jemte underlydande poststationer 194 st., 

» do under Westra Stambanans postkupéexpedition lydande stationer 152 » 

» postkontoret i Stockholm med underlydande poststationer 123 » 

» de under Södra Stambanans postkupéexpedition lydande stationer 112 » 

» postkontoret i Linköping 108 » 

» postkontoret i Upsala jemte underlydande poststationer 98 » 

» postkontoret i Nyköping jemte en poststation 69 » 

» postkontoren i Enköping och Wexiö med underlydande, hvardera 67 » 

» postkontoret i Westerås med en poststation 61 » 

» postkontoren i Hvetlanda och Norrköping med underlydande, hvardera 05 » 

» postkontoret i Wenersborg 57 » 

» postkontoren i Arvika, Kalmar och Lidköping med underlydande, hvardera 53 » 

» postkontoret i Åmål med underlydande poststationer 52 » 

» postkontoret i Kristianstad jemte en poststation 50 » 

o. s. v. 

Vid postanstalterna i Furusund, Fårösund, Grenna, Ljugarn, Marstrand, Mcdcvi, Onsala, Skanör, 

Slite, Ström, Trelleborg, Åhus och Öregrund eller dem underlydande poststationer hade icke hållits någon 

lösväska. 

Bilagan E meddelar uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1867 befunnits vid de 

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

penningeinnehåll. 

Häraf inhemtas bland annat: 

att från föregående året funnos qvarliggande postförsändelser till ett antal af 55,513 

att de under året öppnade äldre försändelserna utgjorde 9,404 

livadan derefter återstodo 46,109 

J'os t trafik un: 
<•) lösviiskor. 

Qvnrlipgnmlu 
Jiostförsiiii-

dcl«er. 
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- Transport 46,109 

samt att antalet under året inkomna försändelser, livilka af en eller annan orsak icke kunnat 

adressaterna tillställas, uppgingo: 

livad beträffar inrikes försändelser, till 21,083 

och livad angår utrikes d:o till 3,371 24454 

så att inalles voro qvarliggande 70,563. 

Om, likasom sistlidet år, liärtill läggas de från utrikes orter returnerade outlösta bref, livilka 

förvaras vid Generalpoststyrelsens kammarkontor ocli för sistlidet år uppgingo till 6,282 

skulle således antalet obeställbara postförsändelser kunna i dess helhet uppgifvas till 76,845. 

Vid en jemförelse mellan antalet under hvardera af de två sednaste åren insamlade obeställbara 

postförsändelser visar sig att detta, som utgjorde 
år 1867: år 1866: 

vid postanstalterna 24,454 14,398 

och i kammarkontoret 6,282 6,195 

tillsamman 30,736 20,593 

sålunda hade förstnämnda år ökats med 10,143 eller med icke mindre än 15 % af föregående årets antal. 

Af samma bilaga litt. E inhemtas tillika, att uti de år 1867 öppnade äldre bref, som vid postanstal

terna qvarlegat outtagna under minst fem år, påträffats penningar till ett belopp af 964 rdr 4 öre 

eller något mindre än år 1866, då beloppet dylika medel utgjorde 991 rdr 34 öre. 

Bland de vid postanstalterna qvarliggande brefven befinna sig utan tvifvel flera, som blifvit fruktlöst 

reklamerade såsom förkomna. Orsaken dertill, att dylika brefreklamationer ofta icke ledt, till något resultat, 

torde i många fall — der icke reklamerandet skett direkt hos Generalpoststyrelsen — hafva varit den, att 

det saknade brefvet blifvit efterfrågadt å endast en af de postanstalter, der detsamma varit afsedt att be

handlas, samt att öfverhufvud något egentligt reklamationsväsende ännu icke blifvit här utbildadt. För att 

förbereda införandet af ett sådant, som af de på sednare tiden allt oftare skeende anmälningarnc om för

komna orekommendcrade bref gjordes allt nödvändigare, föreskref Generalpoststyrelsen att å postanstalterna 

skulle föras en särskild reklamationslängd, hvaruti borde förtecknas alla de postförsändelser, som uppgåfvos 

icke hafva till sina adressater behörigen framkommit; ocli för att sätta Styrelsen i tillfälle erfara ej mindre 

till hvilket antal de reklamerade försändelserna uppgingo, än äfven huruvida bland desamma någon jemförel-

sevis större del från vissa postanstaltcr afgått eller skolat genom vissa postanstalter utdelas, borde af de 

sålunda påbjudna längderna ett utdrag för livar månad till Generalpoststyrelsen insändas. Då denna anord

ning emedlertid kommit till stånd först under allra sista delen af år 1867, kan för det året icke framläggas 

något resultat rörande efterfrågade postförsändelscr, livilka uppgifvits eller förmenats icke hafva kommit sina 

adressater tillhanda, äfvensom icke heller kan meddelas någon uppgift derom, i livad mon de efter sådane 

bref anstälda undersökningar ledt till önskad påföljd eller eljest vunnits fullständiga upplysningar i ämnet. 

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

ningeförsändning, upplyses af bilagan litt. F, som innefattar uppgift å penningcinnehållet i öppet rekommen

derade bref samt inbetalade postanvisnings- och postförskottsbelopp. 

renningc-
försändninguu 

genom 
Postverket. 
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I de öppet rekommenderade brefven hade blifvit afsända rdr 312,233,393,28 

För postanvisningar hade blifvit inbetalade » 571,817,14 

Och de inlösta postförskotten uppgingo till » 12,354,30 

Summa rdr 312,817~564,78~ 
Ar 1866 afsändes: 

under öppen rekommendation rdr 302,445,032,97; livadan under sistlidet år beloppet stigit med 

rdr 9,788,300,31 eller 3% 

genom postanvisning » 44,737,12 » 527,080,20 » 1,178% 

medelst postförskott » 6,540,04 » 5,814,32 » 90% 

= rdr 302,496,310,13 rdr 10,321,254,65 » 3 %. 

Af innehållet i de öppet rekommenderade brefven belöpte sig 

år 1867: Ar 18156: 

på de betalade brefven rdr 288,068,413,37 277,658,064,47 

och på fribrefven » 24,164,979,01 24,786,968,50 

= rdr 312,233,393,28 302,445,032,97 

eller för hvardera året på förra slaget bref omkring 92 % 

och » det sednarc slaget » 8 %. 

livad beträffar de särskilda postanstalterna, hafva genom desamma blifvit år 1867 afsända resp. i 

postanvisnings- eller postförskottsväg utbetalade följande penningebelopp, nämligen: 

Stockholm ungefar 66,002,164 rdr, 

Göteborg » 29,994,308 » 

Jönköping » 10,028,053 » 

Norrköping » 8,204,982 » 

Karlstad » 7,437,340 » 

Linköping » 6,964,396 » 

Halmstad » 5,798,296 » 

Gefle » 5,647,975. » 

Kristianstad » 5,619,628 » 

Örebro » 5,478,996 » 

13orås » 5,154,208 » 

Kalmar » 5,115,688 » 

Falun, Karlskrona, Malmö, Maricstad, Sköfdc, Wenersborg och Wexiö, 

hvardera minst 4,000,000 men ej uppgående till 5,000,000 » 

Härnösand, Lidköping, Sundsvall, Söderhamn, Uddevalla, Wadstena och 

Warberg, hvardera 3,000,000—4,000,000 » 

Arboga, Hudiksvall, Karlshamn, Kristinehamn, Nyköping, Westervik, 

Westerås och Ystad, hvardera 2,000,000—3,000,000 ,. 

Alingsås, Eksjö, Engelholm, Enköping, Eskilstuna, Falköping, Filipstad, 

Haparanda, Hedcmora, Helsingborg, Hjo, Hvetlanda, Köping, Lindes

berg, Luleå, Motala, Nora, Nya Kopparberget, Oskarshamn, Sala, Skara, 

Smedjebacken, Ulricehamn, Umeå, Upsala, Wernamo, Wisby, Åmål « 

och Östersund, hvardera 1,000,000—2,000,000 » 



Arvika, Grenna, Hessleholm, Landskrona, Lund, Norberg, Norrtelje, 
Eonneby, Skellefteå, Strömstad, Söderköping, Sölvesborg, Wiramerby 

och Örnsköldsvik, hvardera 500,000—1,000,000 rdr, 
Borgholm, Cimbrishamn, Hörby, Kisa, Piteå, Sunne, Wingåker och Åby, 

hvardera [ 400,000— 500,000 » 

Bollnäs, Gamleby, Halsberg, Kungsbacka, Ljusdal, Mariefred, Nora, Mön
sterås, Skeninge, Strengnäs, Trollhättan och Ökne, hvardera 300,000— 400,000 » 

Avesta, Baltack, Eslöf, Falkenberg, Gagnef, Karlsborg, Laholm, Ljungby, 
Lysekil, Moholm, Nyland, Oroust, Råda, Skene, Sollefteå, Sparreholm, 
Torshälla, Ullånger, Waldemarsvik och Åtvidaberg, hvardera 200,000— 300,000 » 

Alfvesta, Bjersjölagård, Båstad, Elmhult, Gislaved, Gnesta, Herrljunga, 
Höganäs, Höör, Karlskoga, Katrineholm, Kungelf, Laxå, Lilla Edet, 
Malmköping, Malung, Marstrand, Målilla, Nederkalix, Nås, Ramsberg, 
Staby, Stjernvik, Stora Bör, Strömsholm, Svenljunga, Säter, Södertelje, 
Tjellmo, Torp, Töreboda, Wretstorp, Wrigstad, Åtorp, Ödeshög, Öre-
grund och Östhammar, hvardera 100,000— 200,000 » 

Anderslöf, Backe, Boxholm, Charlottenberg, Fjellbacka, Grislehamn, Gryt-
hyttehed, Håkantorp, Nordmaling, Nässjö, Onsala, Bagunda, Råneå, 
Tierp, Torsåker, Trelleborg, Trosa, Wemdalen, Wårgårda, Åhus, Änäset, 

Äs, Öfvertorneå och Östra Husby, hvardera 50,000— 100,000 » 
Sollebrunn ungefår 44,797 » 
Misterhult » 44,619 » 
Åre « 40,288 » 
Sigtuna » 38,541 » 
Waxholm » 38,361 » 
Hemse » 34,353 » 
Burgsvik » , 32,891 » 
Borensberg » 31,073 ». 
Lycksele » 29,692 » 
Markaryd » 29,106 » 
Ekolsund » 28,707 » 

Dalarö » 27,028 » 
Ström » 20,136 » 

Westra Stambanan ungefär 19,754 » 
Boden ungefär 19,416 » 
Gysinge » 17,670 » 

Klintehamn » 14,730 » 
Drottningholm » 12,867 » 
Ljugarn » 7,286 » 
Skanör » 6,808 » 

Funäsdalen » 6,728 » 
Slite » 6,242 » 
Fårösund » 4,999 » 
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Furusund ungefär 2,600 rdr, 

Södra Stambanan ungefär 2,050 » 

Medevi » 1,702 » 

Af de postanstalter, vid hvilka det afsända resp. utbetalade penningebeloppet icke sammanlagdt upp

gick till minst 100,000 rdr, voro, såsom förut har blifvit i underdånighet anmärkt, sex — Furusund, Fårö

sund, Ljugarn, Medevi, Slite och Wårgårda — icke öppna hela året. livad angår postkupéexpeditionerna 

å Södra och Westra Stambanorna, behandlas å desamma icke nägra postanvisnings- och postförskottsbref; 

och äfven öppet rekommenderade bref förekomma der endast sällan, alldenstund postkupéexpeditionerna icke 

betjena allmänheten direkt, och de underlydande poststationcrna egentligen icke äro afsedda för emottagande 

af dylika försändelser. 

Med afseende dera, att kronolänsmännen, hvilka förut åtnjutit fribrefsrätt ensamt för skrifvelser till 

länsstyrelsen och kronofogden i fögderiet, ofta hafva nödigt att i tjensteärenden skriftvexla äfven med domaren 

i orten, häradsskrifvare, presterskap, militärbefäl, läkare, landtmätare, skogs- och jägeribetjening, landsfiskaler, 

kronobetjente i angränsande distrikt, polismyndigheter å andra orter, kommunalnämnder m. fl., hvilka för

fattningsenligt ega att i tjensteväg anlita länsmännen om handräckning och upplysningar, behagade, med bifall 

till en af 1807 års Riksdag gjord framställning, Eders Kongl. Maj:t den 13 december samma år i nåder 

medgifva, att den kronolänsmännen tillkommande fribrefsrätt finge utsträckas till alla de skrifvelser, som af 

dem aflåtas till embetsverk och myndigheter samt embets- och tjenstemän eller betjente i mål och ärenden, 

som det allmännas tjenst angår. 

Samtlige afgifter, som, derest någon portofrihet ej funnits beviljad, skolat belöpa för de år 1807 

postbefordrade friförsändelser — derifrån undantagna de portofria korsbanden — äro uppgifna i bilagan litt. 

G och utgöra: 

franko för bref och paketer rdr 520,339,28 

rekommendationsafgift för rekommenderade bref. » 29,904,34 

assuransafgift för innehållet i öppet rekommenderade bref. » 4,741,70 

Summa rdr 555,045,38. 

Ifrågavarande slags afgifter hade år 1800 uppgått till rdr 511,318,74 

och hade således under redogörelseåret stigit med » 43,720,64 

eller närmare 9 %, 

I denna summa ingår dock äfven de jemförelsevis mycket betydliga afgifter — antagligen omkring 

100,000 rdr — som skolat belöpa för de fribref och andra portofria försändelser, som vexlats med post

anstalterna och afsett posttjenstgöringen. Men deremot är deruti icke inräknadt hvad som utgifvits till frem-

mande Postverk för sådane, till vissa embetsmyndigheter stälda bref från utrikes ort, som, oakfadt belagda 

med fremmande portoafgifter, skolat lösenfritt utlemnas, äfvensom ej den ersättning, livilken utgått af post

medlen till vissa lands- och stadsfiskaler samt till de i utlandet anstälda svenska konsuler för deras bref-

vexling rörande tjensten; och icke heller hafva häruti blifvit medräknade utgifterna för de extra poster, som 

blifvit affärdade på vederbörande embetsmyndigheters reqvisition, hvilka poster, enligt de från postanstalterna 

meddelade uppgifter, för år 1807 motsvarat ett miltal af endast 13^g. 

Utlöpande 
afgifter för fri-
furaiindelaerna. 
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Bilagan litt. II utvisar till huru stort belopp blifvit afyttrade frimärken vid enhvar postanstalt under 

år 1867, äfvensom till hvilket belopp uppgått de frimärken, som åsatts bref från samtlige postanstalter under 

samma tid. 

De försålda frimärkenas värde uppgick till rdr 1,661,799,75 

och de till breffrankering använda märkenas till » 1,633,721,51 

skilnad rdr 28,078,24. 

Ar 1866 utgjorde värdet: 

af försålda frimärken rdr 1,617,064,24 

» använda » » 1,601,739,77 

skilnad rdr 15,324,47. 

Och således hade värdet af de försålda frimärkena under redogörelseåret blifvit ökadt med 44,735 

rdr 51 öre, eller omkring 3 % af föregående årets hela försäljningssumma. 

Å beloppet af inkomster och utgifter vid de särslcilda postanstallema under år 1867 meddelas speci

ficerad uppgift i bilagan litt. I. 

Inkomsterna hafva utgjort;. 

uppburet franko och porto: 

för bref och korsband (excl. lokalförsändelser) rdr 1,594,846,90 

» lokalförsändelser » 15,438,05 

» paketpostförsändelser » 77,728,85 j 688 013,80 

särskilda afgifter för värdeförsändelser: 

rekommendationsafgift » 215,610,co 

assuransafgift » 57,589,00 

postanvisningsafgift » 3,169,52 

postförskottsafgift » 158,00 276,527,24 

inkomst af diligenspassageraretrafiken 100,304,3G 

diverse inkomster 1,891,03 
Summa rdr 2,066,736,43. 

Utgiftenia voro: 
aflöning på ordinarie stat rdr 468,010,73 

dito, utgående såsom provision » 79,769,93 547,780,00 

kontorshyra och expenser 78,190,00 

skrifmaterialier, boktryckeriarbeten m. in 49,804,10 

tillfälliga ersättningsanslag 48,127,50 

vaktbetjentes beklädnad 27,587,49 

posttransport inom postanstalternas egna områden 12,930,74 

diverse utgifter 7,lo8,87 
Summa rdr 771,579,30. 

Skilnaden under året mellan detta slag af inkomster och utgifter utgjorde således: behållning 

1,295,157 rdr 7 öre, som till största delen användts för underhållande af de särskilda postkommunikations-

linierna samt för andra med sjelfva postbefordringen närmare förenade utgifter. 

Försålda och 
använda fri

märken. 

Inkomster qch 
utgifter vid 

pusttinitalterna. 
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Förhållandet under ar 186G emellan inkomster ocli utgifter af alla de slag, som i sistnämnda bilaga 

omförmälas, var följande: 

totalbeloppet af inkomsterna uppgick till nlr 2,001,838,89 

och » utgifterna » » » 749,171,47 

saldo: behållning » 1.302.667,42. 

Således hade under sistlidet år inkomsterna ökats med nlr 1-1,81)7,51 

och utgifterna » » » 22,-107,8'.» 

samt hehållningen minskats med » 7,.r)10,3.r>. 

Ilämedan angifves livad som år 1867 influtit vid enhvar af posfanstalterna, livilka blifvit ordnade 

efter de olika beloppens storlek: 

Stockholm 

Göteborg 

Malmö 

Norrköping 

Gefle 

Karlstad 

Jönköping 

Upsala 

Westra Stambanan 

Södra Stambanan 

Linköping 

Kalmar 

Karlskrona 

Kristianstad 

Örebro 

Helsingborg 

Sundsvall 

Falun 

Wexiö 

Westerås 

Wenersborg 

Halmstad 

Lund 

Uddevalla 

Hernösand 

Kristinehamn 

Ystad 

Karlshamn 

rdr 417,473,01 

» 186,290,69 

51,660,12 

» 50,254,40 

» 44,926,05 

» 40,691,25 

» 37,185,33 

» 35,679,74 

» 35,621,99 

» 35,279,co 

» 29,444,02 

» 28,303,03 

» 25,398,73 

» 25,376,90 

>, 25,303,98 

» 25,225,33 

» 25,068,39 

» 22,353,15 

» 22,189,80 

» 20,743,00 

» 20,245,25 

» 20,041,00 

» 19,548,03 

» 18,912,74 

» 17,958,09 

» 17,795,12 

» 17,612,78 

» 16,142,20 

Transport rdr 1,332,724,44 

Transport rdr 

Westervik » 

Söderhamn » 

Sköfde » 

Borås » 

Mariestad » 

Lidköping » 

Hudiksvall » 

Landskrona » 

Nyköping » 

Wisby » 

Halsberg » 

Östersund » 

Skara » 

Arvika » 

Warberg » 

Eslöf » 

Eksjö » 

Hcssleholm » 

Katrineholm » 

Umeå » 

Arboga » 

Eskilstuna » 

Åmål » 

Köping » 

Motala » 

Oskarshamn » 

Wadstena » 

1,332,724,44 

15,357,92 

15,335,79 

15,096,54 

14,029,08 

13,568,io 

12,642,30 

12,362,51 

12,232,08 

11,525,05 

11,211,57 

11,034,40 

10,931,25 

10,585,07 

10,534,94 

10,376,00 

10,356,82 

9,691,81 

9,606.3 

9,522,12 

9,414,09 

9,029,78 

8,977,80 

8,806,09 

8,421,03 

8,180,10 

7,887,oo 

7,837,04 

Transport rdr 1,627,279,0/. 

Transport rdr 

Falköping » 

Söderköping » 

Smedjebacken » 

Filipstad » 

Ilorrljunga » 

Norrteljc » 

Enköping » 

Engelholm » 

Nora » 

Södertolje » 

Luleå » 

Snnne » 

Askersund » 

Sölvesborg » 

Moholm » 

Wimmerby » 

I ledemora » 

Alfvesta » 

Ökne » 

Falkenberg » 

Hvetlanda » 

Sala » 

Skeninge » 

"Wernamo » 

Ronneby » 

Gagnef » 

Kungsbacka » 

1,627,279,01 

7,536,02 

7,511,30 

7,270,89 

6,983,45 

6,913,03 

6,820,oi 

6,575,54 

6,521,or. 

6,387,27 

6,385,48 

. 6,274,91 

6,086,19 

6,056,83 

6,037,12 

5,624,59 

5,545,70 

5,519,88 

5,287,48 

5,129,oi 

5,111,80 

5,058,90 

5,020,25 

4,991,oo 

4,985,17 

4,911,29 

4,771,07 

4,766,09 

Transport rdr 1,787,361,02 
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Transport rdr 1,787,361,02 

Piteå » 4,671,05 

Strömstad » 4,571,12 

Skellefteå » 4,491,48 

Wretstorp », 4,484,93 

Ljusdal » 4,454,00 

Bollnäs » 4,430,84 

Cimbrishamn » 4,410,27 

Örnsköldsvik » 4,369,27 

Hjo » 4,350,12 

Åby » 4,286,39 

Lindesberg » 4,191,24 

Mora » 4,178,98 

Strengnäs » 4,169,00 

Eåda » 4,118,19 

Gnesta » 4,079,oo 

Nässjö » 4,020,50 

Höganäs » 4,002,39 

Alingsås » 3,915,99 

Avesta » 3,904,09 

Ulricehamn » 3,895,27 

Wingåker » 3,818,80 

Charlottenberg ... » 3,810,31 

Haparanda » 3,734,79 

Sollefteå » 3,584,40 

Ljungby » 3,565,72 

Laholm » 3,537,80 

Gamleby » 3,530,57 

Borgholm » 3,491,34 

Oroust » 3,477,22 

Mönsterås » 3,437,12 

Höör » 3,321,05 

Lysekil » 3,298,78 

Gislaved » 3,280,72 

Marstrand » 3,172,30 

Nyland » 3,168,99 

Stjemvik » 3,139,71 

Kisa » 3,084,53 

Grennu » 3,053,82 

Transport rdr 1,933,866,95 

Transport rdr 1,933,866,95 

Trelleborg » 3,030,84 

Anderslöf » 2,813,77 

Svcnljunga » 2,808,33 

Båstad » ' 2,781,81 

Kungelf » 2,766,49 

Torp » 2,711,41 

Tierp » 2,641,40 

Trollhättan » 2,641,05 

Ullånger » 2,571,70 

Sparreholm » 2,563,25 

Nya Kopparberget » _ 2,560,24 

Åtvidaberg » 2,507,95 

Elmhult » 2,410,03 

Tjellmo » 2,406,81 

Karlsborg » 2,406,47 

Strömsholm » 2,404,05 

Staby » 2,344,51 

Mariefred » 2,340,98 

Bjersjölagård » 2,333,10 

Ödeshög » 2,322,88 

Laxå » 2,302,80 

Töreboda » 2,254,15 

Ncderkalix » 2,217,oo 

Stora Rör » 2,200,81 

Lilla Edct » 2,193,44 

Waldemarsvik » 2,147,30 

Hörby » 2,080,80 

Säter.; » 2,032,22 

Norberg » 1,981,20 

Nordmaling » 1,979,13 

Fjellbaeka » 1,870,53 

Skene » 1,863,84 

Malmköping » 1,760,20 

Boxholm » 1,732,08 

Karlskoga » 1,720,75 

Åtorp » 1,715,05 

Eåneå » 1,679,39 

Östhammar » 1,655,21 

Transport rdr 2,020,621,30 

Transport rdr 2,020,621,30 

Nås » 1,651,50 

Ånäset » 1,633,97 

Ramsberg » 1,622,16 

Grythyttehed » 1,593,00 

Wårgårda » 1,583,40 

Grislehamn » 1,572,28 

Baltack » 1,564,75 

Maiilla » 1,553,30 

Malung » 1,525,04 

Onsala » 1,397,75 

Öregrund » 1,391,14 

Torsåker » 1,344,87 

Wrigstad » 1,257,74 

Östra Husby » 1,179,54 

Torshälla » 1,172,40 

Dalarö » 1,159,00 

Ekolsund » 1,090.20 

Backe » 1,072,25 

Lycksele » 1,059,78 

Waxholm » 1,019,23 

Håkantorp » " 1,016,89 

Ragunda » 1,002,51 

Hcmse » 977,27 

Åre » 952,42 

Klintehamn » 940,27 

Äs » 933,01 

Wemdalen » 916,85 

Öfvertorneä » 870,32 

Markaryd » 869,75 

Misterhult » 851,11 

Boden » 847,53 

Trosa » 812,89 

Ihus » 809,n 
Sigtuna » 796,50 

Burgsvik » 736,85 

Drottningholm » 707,87 

Sollebrunn » 698,05 

Gysinge » 674,90 

Transport rdr 2.063,781,40 



35 

Om till det belopp, som vid postanstalterna inom landet uppbnrits för l>ref ocli korsband (lokalför-

säiidelserna undantagna) rdr 1,400,215,12 

lägges livad som under året influtit vid svenska postkontoret i Hamburg äfvensom livad 

som tillflutit postkassan genom liqvider med fremmande Postverk, utgörande sammanlagdt » 28(5,110,33 

så uppgå de franko- och portoafgifter, som af Svenska Postverket uppburits för vanligen 
s. k. portobref under år 1867, till rdr 1,636,325,45. 

Af denna summa belöper, jemlikt här bifogade tabell litt. K: 

för de inrikes brefven (excl. lokalbrefven) rdr 1,238,895,20 

för bref till och från Norge rdr 23,162,21 

» » till och från samt via Danmark » 45,651,-19 

» » till och från Finland samt Ryssland » 17,185,59 

» » till och från öfrige utrikes orter » 311,430,96 397.13025 
_ _ _ _ _ ^ 

Då samma slags uppbörd år 1866 utgjorde, 

livad beträffar de inrikes försändelserna rdr 1,193,206,50 

och » » de utrikes d:o .•••• » 384,459,66 1^577^66,10 

hade således sistlidet år uppstått en tillökning af 58,659,29 

eller närmare 4 %. 

Om från det belopp, som enligt förestående influtit för brcfbefordringen till och från utrikes 

orter rdr 397,430,25 

dragés dels den till fremmande Postverk utbetalade godtgörelsen för utrikes brefs befordran, 

dels kostnaden för underhållande af svenska hamburgerpostkontoret, hvilka utgifter sam

manlagdt utgjorde » 103,.330,51 

så befinnes behållningen af den utrikes korrespondensen hafva sistlidet år utgjort » 293,499,74. 

År 1866 utgjorde öfverskottet endast 269,773 rdr 77 öre. 

livad- särskildt beträffar den intägt, som vid postanstalterna inom riket förekommit för bref och Jcors-

land, lokalförsändelserna undantagna, hade, då densamma sistlidet år utgjorde rdr 1,594,846,90 

och år 1866 uppgått till - • » 1,534,206,44 

förstnämnda år uppstått en tillökning af. rdr 60,640,46. 

Uppbörden för lokalbref, hvilken sistlidet år uppgick till rdr 15,438,05 

och år 1866 utgjort » 1<M>13,3Q 

hade således år 1867 ökats med rdr 824,66. 

])e särskild» 
slngen n( in

komster. 

Transport rdr 2,063,481,46 

Borensberg » 640,82 

Ström » 529,58 

Funäsdalen » 437,05 

Transport rdr 2,065,088,91 

Transport rdr 2,065,088,91 

Skanör » 388,87 

Slite » 341,58 

Furusund » 285,07 

Transport rdr 2,066,104,43 

Transport rdr 2,066,104,43 

Fårösund » 242,16 

Medevi » 214,84 

Ljngarn » 175,00 

Summa rdr 2,066,736,43 
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Enligt bilagan litt. I uppgå de vid postanstalterna år 1867 influtna medel för postbefordradt paket

gods till rdr 77,728,85 

Med tillägg härtill af .". » 969,88 

som genom liqvid med Jernvägstrafilcstyrelsen influtit för paketer, som, adresserade till orter i 

Svorge eller Norge ocli inlemnade å jernvägsstation derstädes, blifvit, på väg från ena till 

andra landet befordrade å diligens emellan Kristinehamn och Charlottenberg resp. Arvika, blir, 

jemlikt posjthufvudboken, totalbeloppet af nu ifrågavarande uppbörd » 78,698,73 

Iläraf har, jemlikt bilagan K, tillkommit Svenska Postverket » 68,484,50 

då till fremmando Postverk blifvit redovisad återstoden .- rdr 10,214,23. 

År 1866 ställde sig den ifrågavarande slags uppbörden sålunda: 

hvad som tillkommit Svenska Postverket rdr 68,025,35 

hvad som till andra Postverk redovisats » 9,064,58 77 Q89 03 

Uppbörden i detta afseende hade således sistlidet år ökats: 

i dess helhet med rdr 1,608,80 

och hvad beträffar den Sverge tillkommande andelen deraf med » 459,15. 

Pekommendationsafgifterna, som år 1866 hade uppgått till rdr 248,196,15 

uppgingo sistlidet år till endast » 215,610,00 

utvisande en minskning af rdr 32,585,55. 

eller mer än 13 % — en följd af den tillvägabragta nedsättningen i afgiften för de slutet rekommenderade 

brefven, hvilka dock, såsom förut blifvit i underdånighet anmäldt, samtidigt i afseende å antalet ökats med 

ej mindre än 18 % eller med ett stycketal af ej långt från 100,000. 

De vid postanstalterna uppburna assuransafgifter för det kontanta innehållet i 

öppet rekommenderade bref uppgingo sistlidet år till rdr 57,589,00 

och under samma år inflöt till postkassan, såsom ersättning för timade för

luster ur rekommenderade bref, ett belopp af rdr 1,362,86 58 95192 

De af Postverket under året utgifna ersättningar för dylika förluster bestego sig 

sammanlagdt till .1,025,00 

så att behållningen å assuransmcdlen samma år utgjorde rdr 57,926,92. 

De influtna assuransafgifterna utgjorde år 1866 rdr 55,487,27 

och hade således från nämnda år denna uppbörd stigit med » 2,101,79. 

Postanvisningsafgifterna uppnådde år 1867 ett belopp af rdr 3,169,52 

utvisande, vid jemförelse med dcrförutgångna året, då de uppgingo till endast » 625,79 

den betydliga tillökningen af rdr 2,543,73. 

Postförskottsafgifierna uppgingo år 1867 till 158,06 

och hade derförutgångna är utgjort •••• 101,12 

så att tillökningen besteg sig till endast '. 56,94 

oaktadt, såsom förut, vid redogörelsen för brefvens stycketal, blifvit anmärkt, endast under en mindre del 

af år 1866 förefanns tillfälle till försändning af postförskottsbref. 

Inkomsterna af diligenspassageraretrafiken uppgingo år 1867 till rdr 100,304,30 

och hade utgjort år 1866 » 119,406,52 

samt hade således minskats med rdr 19,102,16 eller 19 %. 
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livad slutligen beträffar de under rubriken diverse upptagna inkomster, hade dessa, som utgjorde år 
1866 rdr 2,173,00 
samt sistlidet år » 1,801,03 

således under redogörclseåret nedgått med » 282,03. 

De aflöningar, som år 1867 utgått till den vid postanstalterna anstälda personal, uppgifvas i bilagan 
litt. I sålunda: 
aflöning på stat rdr 468,010,73 

utgående såsom provision » 79,760,93 
och bör härtill läggas: dels livad, enligt bilagan litt. K, utgifvits såsom aflönings-

fyllnad å s. k. interimsstat » 37,605,00 
dels kostnaderna för vaktbetjentes beklädnad » 27,587,19 niorna r 

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 36,211,70 

» posträknings hållande med korrespondenter » 65,559,91 
» afiäggning af bref till personer å sjelfva postorterna » 5,592,21 
» utskickning af d:o till d:o, som ej hålla lösväska » 2,803,91 
» tidningar » 57,041,55 

afgift för lösbref » 14,046,02 
» » lokalbref (å orter, der denna ej ingår till Postverket) » 457,15 
» » avisering af ankomna bref och paketer » 14,301,80 
» » registrering af bref. » 3,379,01 

förmonen af fri bostad etc. i Postverkets hus och byggnader » 3,814,00 
öfrige sportelinkomster » 5,488,29 209 596 87 

samt för de icke fullständiga postanstalterna torde kunna beräknas, efter 25 
riksdaler för hvarje, till minst rdr 5,025,00 215 52187 

så skulle de postpersonalen tillgodokomna aflöningsbelopp hafva utgjort tillsamman rdr 828,495,02 
förutom hvad till postanstalternas betjening utgått i resedagtraktamenten, gratifikationer m. m. samt hvad som 
kan hafva influtit i brefbäringsafgifter (s. k. brefbärareskilling), hvilket sistnämnda slags afgifter bestigit sig 
ensamt i Stockholm, der dessa afgifter särskildt bokföras, till 27,463 rdr 2 öre. 

Hvad beträffar de särskilda slag af utgifter, som vid postanstalterna förekommit, hafva desamma 

Ar 18G7 besti- och då de ut- l l i u l c s ä l c d c s d^gratnämnda "r 
git sig till: gjort ur 18GG: ökats med: minskats med: 

anöningen på stat : rdr 468,010,73 450,650,03 17,360,70 
d:o i provisioner » 79,760,93 80,144,88 374,95 

kontorshyra och expensor » 78,190,00 78,133,33 56,07 
skrifmaterialier m. m » 49,804,10 54,674,94 4,870,84 

De särskilda 
älngcn af ut

gifter. 
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år 1867 besti- och då de ut- h n d e 8i" l le(les ^ förs tnämnda år 

git sig till: gjort år 18GG: ökats med: minskats med: 

tillfälliga ersättningsanslag rdr 48,127,50 46,OG8,oo 2,058,84 

vuktbetjentes beklädnad » 27,587,49 23,641,41 3,946,08 

posttransport inora postanstalternas egna områden » 12,930,74 11,880,85 1,049.89 
diverse utgifter » 7,158,87 3,977,37 3,181,50 

Härvid bör anmärkas, beträffande livad som förekommer under rubriken »kontorshyra ocli expenser», 
att deribland icke äro inberäknade kostnaderna för posthusens underhåll eller den förmon begagnandet af 
dessa hus kan medföra, likasom ej heller utgifterna för postlokal å orter, der sådan af Postverket förhyres. 

Beträffande rubriken »skrifmaterialier m. m.» anmärkes att, på sätt förut egt rum, äfven nu blifvit 
hit hänförda de till största delen direkt från hufvudpostkassan utbetalade kostnaderna för skrifmaterialier, 
stämplings-, boktryckeri- och bokbinderiarbeten, med fördelning på de särskilda postanstalterna i mon af 
storleken utaf uppbörden vid enhvar af dessa. 

Under rubriken »tillfälliga ersättningsanslag» hafva blifvit sammanförda de till vissa posttjenstemän 
utgångna aflöningsfyllnader å s. k. interimsstat samt ersättningen till en del postförvaltare för tillhanda
hållande af väntningsrum åt diligenspassagerare. I förra afseendet har, såsom förut blifvit omförmäldt, 
sistlidet år utgått ett belopp af rdr 37,605,oo 

och i det sednare » 10,522,50 4812750 

Af de under rubriken »vaktbetjentes beklädnad» upptagna utgifter belöper, jemlikt bilagan litt. K, 

särskildt för postiljonernas tjenstebeklädnad rdr 20,273,08 
samt särskildt för vaktmästares och brefbärares d:o » 7,314,41 27 587 49 

Slutligen anmärkes, att under rubriken »posttransport inom postanstalternas egna områden» upptagits 
kostnaderna icke blott för det å en del orter, vanligast med häst och åkdon lemnade biträde för postgodsets 
transporterande emellan postanstalten och de orten anlöpande bantåg och ångbåtar, der nämligen denna post-
befordring icke kunnat af postanstaltens egen betjening verkställas, utan äfven den afgift, som författnings
enligt tillkommit vederbörande ångbåtsrederier i de fall, då genom dessas föranstaltande ångbåtsbreflåda blif
vit aflernnad till och afhemtad från postanstalt, som af ångfartyg passeras. 

Här nedan följer en uppgift å Postverkets fasta tillhörigheter jemte fartyg och åkdon vid utgången 

af år 1867. 

livad beträffar fartygen, återfinnes bland desamma icke vidare postångfartyget »Drottning Lovisa», 
i sednast afgifna årsberättelse upptaget till sitt inköpspris 326,250 rdr. Sedan detsamma blifvit upprepade 
gånger utbjudet till försäljning, utan att derigenom kunnat erhållas något anbud af beskaffenhet att böra 
rimligtvis antagas, fann nämligen Eders Kongl. Maj:t godt, i överensstämmelse med livad Generalpost
styrelsen föreslagit, den 8 november sistlidet år i nåder förklara, att ifrågavarande ångfartyg finge, sedan de 
dertill hörande inventarier, som å annat postfartyg kunde begagnas, blifvit undantagna, utan särskild ersätt
ning öfverlemnas från Postverket till Sjöförsvaret; hvilket öfvcrlcmnande ock samma år försiggick. 

livad angår åkdonen, finnas bland desamma icke upptagna några jernvägsvagnar, oaktadt, på sätt 
Generalpoststyrelsen haft tillfälle omförmäla i den för år 1866 afgifna årsberättelsen, de för postbefordringen 

Postverkets 
fasta tillhörig-

heter samt far
tyg och åkdon. 



39 

å statens jernvägar då begagnade vagnar med större kupé — nio till antalet — borde, jemlikt nådig före

skrift, af Postverket inlösas. Denna inlösen hade af ekonomiska orsaker ännu icke hunnit verkställas; och 

sedan, med anledning af en på förekomne omständigheter af Gcneralpoststyrolsen gjord framställning, liders 

Kongl. Maj:t den 26 april 1867 meddelat det nådiga förklarande att, om ock då post kunde befordras med 

utrymmet inskränkt till hälften af en järnvägsvagn, så att öfriga delen deraf blefve för annat ändamål 

disponibel, afgiften såväl på blandadt tåg som snälltåg, hvarmed postexpedition i särskild postkupé befordras, 

finge nedsättas till 50 öro milen, fann nämligen Eders Kongl. Maj:t, på underdånig framställning af General

poststyrelsen, skäl att, med ändring till någon del af förut meddelade föreskrifter, i nåder förklara att, lika

som, enligt kongl. kungörelsen den 26 oktober 1860, å de enskilda jernvägarne postvagnarnc tillhandahål

las af järnvägsbolagen, så borde för de medel, som äro stälda till disposition af Styrelsen för Statens Jern-

vägstrafik, anskaffas alla de vagnar, hvilka användas för postbefordringen å statens jernvägar, men att der-

emot kostnaden för vagnarnes underhåll samt nödiga reparationer och sådane förändringar å desamma, som, 

på yrkande af Generalpoststyrelsen, vidtagas, skulle — med undantag för livad angår de till postvagnarne 

hörande axlar och hjul — enligt årligen upprättande räkningar af postmedlen ersättas. 

Postverkets fasta tillhörigheter utgjorde vid redogörelseårets utgång: 

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

posthuset i Grislehamn jemte tillhörande uthusbyggnader, brandför-

säkrade för en summa af. » 27,000 

posthuset i Upsala, sednast taxeradt till » 18,000 

posthusbyggnaderna i Haparanda, med nuvarande taxeringsvärde af » 6,400 

posthusbyggnaderna i Jönköping, sednast taxerade till » 12,500 

posthuset i Ystad, taxeradt till » 33,000 

posthuset i Helsingborg, taxeradt till » 45,500 

och posthuset i Stora Rör, nybyggt år 1862 för en summa af » 7,400 289 800 

Postverkets fartyg voro följande: 

propellerångfartyget »Polhem», om 60 hästars kraft, hvilket med in

redning kostat rdr 129,000 

propellerångfartyget »Sofia», om 60 hästars kraft, hvilket kostat 

inredt » 146,000 

och hjulångfartyget »Oskar», om 175 hästars kraft, hvilket kostat 

inredt » 306,022 

dessutom, vid Grislehamn, jakterna »Hilda», »Snabb» och »Njord», 

hvilka med inventarier kostat i inköp » 11,500 

och två isbåtar •• » 575 593097 

samt 7 mindre båtar. 

Och poståkdonen bestodo af: 

46 heltäckta kupéer, som kostat i inköp rdr 86,776 

157 halftäckta kalescher » 197,817 

12 sufflettvagnar >» 11,056 

17 kärror » 3,800 

Transport rdr 249,499 882,897 
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Transport rdr 299,449 882,897 

2 paketvagnar » 1,600 

27 slädar med sufflett » 11.800 319 ÖAQ 

hvarjemte fnnnos 4 transportvagnar. 

Summa rdr 1,195,746. 

För år 1866 hafva Postverkets tillhörigheter af nu omförmälde slag varit sålunda uppgifna: 

fast egendom rdr 289,800 

fartyg (förutom småbåtarne) » 919,347 

åkdon (förutom transportvagnarne) » 314,049 1 5 0 3 1 9 6 

Ocli hade således denna Postverkets egendom minskats, efter inköpsvärdet beräknadt, med ett belopp 

af 327,450 rdr, hvarutaf belöper ensamt för postångfartyget »Drottning Lovisa» 326,250 rdr. 

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 1867, med uppgift tillika å kassaställningen från föregående år. 

Enligt detsamma egde Postverket sedan nästföregående året behållning och fordringar till ett be
lopp af r ( j r 647,950,72 

hvaremot från samma år funnos öfverlevereringar och skulder, som belöpte sig till » 3,465,29 

så att vid ingången af år 1867 Verkets, af detta slag bestående tillgångar utgjorde rdr 644,485,43. 

Postverkets inkomster sistnämnda år bestodo af: 

1) portouppbörd af inrikes brefförsändelser rdr 1,254,333,25 

2) inkomster af den utrikes brefvexlingen » 410,489,27 

3) särskilda afgifter för värdebref » 276,705,74 

4) för paketbefordran '. » 78,698,73 

5) för personbefordran med postdiligenserna » 100,304,30 

0; passagerare- och fraktinkomst af sjöpostfarten » 25,945,OG 

7) rentemedel å Postverket tillhöriga obligationer (med afdrag för kapitalförlust ä en 

del försålda obligationer) » 4,159,08 

8) outsökta medel, påträffade i öppnade äldre bref » 815,51 

9) frimärkesvinst » 24,376,57 

10) botes- och observationsmedel » 3,603,77 

11) statsbidrag till diligensinrättningen » 70,000,oo 

12) öfrige inkomster » 2,041,11 

Summa rdr 2,251,473,05. 

Postverkets utgifter under samma år utgjordes af: 

a) löner och arvoden samt traktaments- och bcklädnadsersättningar etc rdr 844,190,90 

I)) utgifter för posthusen, till kontorshyror och expenser etc » 122,349,03 

Transport rdr 966,539,99 

Postverkets 
inkoraster och 
utgifter i deras 

helhet: 

a) inkom
sterna; 

i) utgifterna. 
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Transport rdr 966,539,99 
c) för befordran af landpost samt med enskilda lägenheter bestridd sjöpostbefordran... » 741,821,22 
d) för inköp af poståkdon samt dessas vård ocli underhåll » 50,181,21 
e) för sjöpostföringen hufvudsakligen med Postverkets egna fartyg » 102,985,u 

f) f̂ör utrikes brefs befordran samt underhållet af svenskt postkontor i Hamburg » 103,930,51 
g) för skrif- och trycksaker etc, för frimärkcstillverkning samt för postväskor etc » 72,535,0-4 
h) afkorfcningar och afskrifningar » 7,783,49 
i) öfrige utgifter » 17,486,42 

Summa rdr 2,123,263,05. 

Under året hade således influtit mera än utgifvits rdr 128,210,00 
så att, med tillägg af öfverskottet från år 1866 » 644,485,43 
postkassans behållning vid slutet af år 1867 utgjorde rdr 772,695,43 
deraf emedlertid större delen bestod af rentebärande obligationer. 

Vid jemförelse med förhållandena under år 1866, då inkomsterna utgjorde rdr 2,236,963,53 
och utgifterna uppgingo till » 2,184,703,02 
och således uppkommit en behållning af » 52,260.50 

visar sig hafva under sistlidet år uppstått en tillökning i inkomsterna med » 14,509,52 
men deremot en minskning i utgifterna af » 61/139,97 
samt slutligen en tillökning i behållningen af » 75,949.49. 

Med begagnande af de vigtigare sifferuppgifterna ur såväl denna som de hittills afgifna underdåniga 
redogörelserna af samma slag, meddelas härnedan en jemförande öfversigt af förhållandena inom Postverket 
under sistlidet och derförut närmast förgångne tre 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 
«fvt'r«i«t. 

A) Bland postanstalterna voro: postkontor ett antal af. 
postkupéexpeditioner » » ». 

postexpeditioner » » ». 
poststationer » » ». 

Af postanstalternas personal voro: 

postdirektörer-, inspektörer- och -kommissarier 

resepostinspektörer 

postmästare 

Transport 
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B«) Postbefordring å jernviig har fortgått å en våglängd af mil | 

Det beräknade antalet mil, som post jernvägbefordrats, 

åtföljd af en eller flera tjenstemän samt postiljon, utgjorde mil 

åtföljd ensamt af postiljon » 
ensamt i breflåda » 
försänd såsom ilgods » 

Betalad ersättning för jernvägspostbefordringen rdr 

Dagtraktamenten till de å jernvägarne anstälda postbetjente ... » 

B&) Antal mil per landsväg, för hvilka lega blifvit utbetalad (s. k. post-
förda mil): 

för diligenspost (betingsskjuts) 

för förenad brof- och paketpost: med betingad skjuts 

med gästgifveriskjuts 

för vanlig post: med posthemmansskjuts 
med betingad skjuts 

med gästgifveriskjuts 
för extra poster (gästgifveriskjuts) 

Beloppet af den för landsvägsposterna utbetalade lega rdr 

Dagtraktamenten till landsvägspostiljonerna » 

Hc) Antal postanstalter med sjöpostkonnnunikation 

postexpeditörer 

kontrollörer 

kontorsskrifvare 

resepostexpeditörer 

e. o. kontorsskrifvare 

postskrifvare 

poststationsföreståndare... 

vaktmästare (ordinarie)... 

ordinarie brefbärare 

extra d:o 

ordinarie postiljoner 

extra d:o 

reserv- d:o 

Transport 
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Beloppet af den för sjöpostbefordringen uppkomna kostnad utgjorde: 

hvad beträffar utrikes postföringen rdr 

och » » inrikes d:o » 

C) Antalet i regel affärdade poster har för livar vecka utgjort: 

sommartiden: fullständig postbefordran: jernvägsposter 

diligensposter 

bref- och paketposter. 

vanliga poster 

sjöposter 

befordran af endast bredsida: per jernvug 

per enskild ångbåt 

vintertiden: fullständig postbefordran: jernvägsposter 

diligensposter 
bref- och paketposter 
vanliga poster 
sjöposter 

befordran af endast breflåda (per jernväg) 

Antalet expedierade brefkartor utgjorde: till inrikes orter st. 

till utrikes orter » 

Da) Antalet bref- (exclusive värde-) försändelser utgjorde: 

vanliga bref: inrikes, betalade bref. st. 
inrikes, fribref » 

utrikes, betalade bref. » 
utrikes, fribref » 

registrerade bref » 
korsband: inrikes, betalade » 

inrikes, portofria (af tidningar) » 

utrikes (betalade) » 
lokalbref: hvilkas porto ingått till Postverket » 

hvilkas porto tillfallit postförvaltarne » 

lösbref: betalade (till postförvaltarne) » 

portofria (fribref) » 

Antal fartyg, som varit härför använda: 

Postverkets egna 

enskildes (samt andra Postverks). 
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D&) Antalet värdeförsändelser har utgjort: 
paketer: inrikes, betalade st 

inrikes, portofria (afsända i tjensteväg) » 

utrikes, betalade ; » 
öppet rekommenderade bref: inrikes, betalade » 

inrikes, portofria » 
utrikes, betalade » 

utrikes, portofria » 
slutet rekommenderade bref: inrikes, betalade » 

inrikes, portofria » 

utrikes, betalade » 

utrikes, portofria » 

postanvisningsbref: inrikes » 

utrikes A » 
postförskottsbref: inrikes » 

utrikes » 

De) Antal reqvirerade tidningsexemplar, för qvartal räknadt: 

svenska tidningar: lsta qvartalet st 
2dra » 
3dje » 

4de » 
utländska tidningar: lsta qvartalet » 

2dra » 

3dje » 

4de » 

Prenumerationsafgiften uppgick: för de svenska tidningarne till rdr 

för de utländska d:o till » 

Hä) Antalet platser, som i postdiligenserna varit upptagna af resande: 

det verkligen försålda biljettantalet, utan afseende å väglängden 

hvad antal platser å hel diligenslinie, som dessa beräknats motsvara... 

det beräknade antalet disponibla passagerareplatser 

livad proc. de å hel linie begagnade platserna utgjort af de disponibla 

De) Antalet expedierade lösväskor har utgjort: 

sådane, om hvilkas hållande en hel socken förenat sig st. 
öfrige lösväskor » 
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E) Af de vid postanstalterna befintliga obeställbara försändelser voro: 

qvarliggande från föregående år st. 

under året öppnade äldre försändelser » 

återstod : » 

ankomna under året: inrikes försändelser » 
utrikes d:o » 

summa qvarliggande vid årets slut » 

F) Beloppet penningar, afsända genom öppet rekommenderade bref samt 
postanvisningar och postförskott: 

i öppet rekommenderade bref » 

genom postanvisningar » 

genom postförskott » 

6) De afgifter, som skolat belöpa för fribref och fripaketer, utgjorde: 

franko för samtlige dessa försändelser rdr 

rekommendationsafgift för de rekommenderade brefven » 
assuransafgift för innehållet i de öppet rekommenderade brefven... » 

H) Värdet försålda frimärken har uppgått till rdr 

värdet af de till breffrankering använda märkena utgjorde » 

skilnaden belöpte sig till » 

I) Postanstalternas inkomster hafva utgjort: 

Uppburet franko och porto: för bref (utom lokalbref) och korsband rdr 

för lokalbref » 

för paketer*) » 
Särskilda afgifter för värdeförsändelser: rekommendationsafgift » 

assuransafgift » 

postan visningsafgift » 
postförskottsafgift » 

Inkomst af diligenspassageraretrafiken » 
Diverse inkomster » 

Postanstalternas utgifter hafva uppgått till: 

aflöning: på ordinarie stat rdr 

d:o utgående såsom provision » 

aflöningsfyllnader å s. k. interimsstat » 
vaktbetjentes beklädnader » 
kontorshyra och expenser » 

ersättning för upplåtna väntrum åt diligenspassagerare » 

Transport 

== | 555,045,38] 

) För åren 1866 och 1867 inberäknadt hvad som influtit genom liqvid med Jernviigstrafikstyrelscn. 
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Postverkets tillhörigheter i fast egendom, fartyg och åkdon motsvarade i 

värde: fastigheterna rdr 

fartygen (förutom småbåtarno) » 

åkdonen (förutom transportvagnarne) » 

K) Postverkets inkomster i deras helhet hafva utgjort: 

portouppbörd af inrikes brefförsändelser » 

inkomster af den utrikes brefvexlingen » 

särskilda afgifter för värdebref » 

för paketbefordran » 

för personbefordran med postdiligenserna » 

passagerare- och fraktinkomst af sjöpostfarten » 

rentemedel å Postverket tillhöriga obligationer » 

outsökta medel, påträffade i öppnade äldre bref » 

s. k. frimärkesvinst » 

botes- och observationsmedel » 

statsbidrag till diligensinrättningen » 

öfrige inkomster » 

Postverkets utgifter i deras helhet utgjorde: 

löner och .arvoden samt traktamenten m. ra rdr 

utgifter för posthusen, till kontorshyror och expenser m. m » 

för befordran af land- samt en del af sjöposterna » 

för inköp af poståkdon samt åkdonens vård och underhåll » 

för sjöpostföringen hufvudsakligen med Verkets egna fartyg » 

för utrikes brefs befordran samt för ett svenskt kontor i Hamburg » 

för skrif- och trycksaker, frimärkestillverkning samt postväskor etc. » 

afkortningar och afskrifningar » 

öfrige utgifter » 

Transport 
skrifmaterialier, boktryckeri- och bokbindningskostnad m. m.... » 
posttransport inom postanstalternas egna områden • » 
diverse utgifter » 
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I afseende å förhållandet till fremmande länders Postverk har under loppet af år 1867 icke inträdt 
någon annan förändring, än att genom ett nytt postfördrag blifvit ordnade postförhållandena mellan de. före
nade rikena och Frankrike. 

Sedan nämligen den i konvenventionen mellan Sverge och Preussen den 5 april 1852 till 13 J sgr. 
per 30 grammer nettovigt bestämda transitafgift för sluten brefsäcks befordran genom Tyskland mellan Sverge 
och Frankrike blifvit, genom svensk-preussiska postfördraget den ff juli 18G4 och en derpå grundad dekla
ration af den 9 augusti 1865, nedsatt till 3 sgr. per 30 grammer, samt äfvenväl kostnaden för samma bref
säcks fortskaffande genom Danmark blifvit, genom svensk-danska postfördraget den 30 juni 1865, till 8 sk. 
danskt riksmynt per 30 grammer nedsatt från det belopp af 4 liibska sk. per 15 grammer, hvarmed den
samma skolat utgöras enligt postkonventionen den 29 maj 1852, 

hade från medlet af år 1865 pågått underhandlingar om åvägabringande af en motsvarande nedsätt
ning äfven i befordringsafgifterna för bref m. m. mellan de förenade rikena och Frankrike. 

Genom det fördrag, som blifvit i Paris undertecknadt den 31 oktober 1867 och i Stockholm ratifi-
ceradt den 22 november samma år, hafva också i de bestämmelser rörande postutvexlingen mellan Sverge 
och Frankrike, som finnas meddelade i postkonventionen den 1 september 1854, blifvit vidtagna de för
ändringar, att 

befordringsafgiften för enkelt bref, som förut utgjorde 72 Öre, blifvit nedsatt 
till 42 öre för frankerade och 
» 56 » » ofrankerade bref; 

enkla brefvigten blifvit förhöjd från 1\ till 10 grammer; 
för försändelser under band franko blifvit faststäldt till 11 öre per 40 grammer, i stället för att 

förut denna afgift skolat utgå: i fråga om tidningar med 20 centimes för hvart ark af högst 72 kvadrat
decimeters yta, men för böcker med 20 centimes för en yta af högst 30 qvadratdecimöter; 

enahanda bofordringsvilkor blifvit faststälda äfven för varuprofver; 
af de gemensamma befordringsafgifterna för så väl bref som försändelser under band Svenska Post

verket blifvit tillerkänd en jemnförelsevis större andel, än som tillkommit detsamma enligt 1854 års kon
vention , 

samt slutligen ömsesidigt medgifvits oinskränkt rätt till försändning af sluten brcfsäck, mot en afgift 
som, med beräknande af kortaste afståndet mellan gränseorterna, utgör per kilogram för livar kilometer: 

i fråga om bref 5 centimes och 
för försändelser under band \ centime. 

Antalet af de till Generalpoststyrelsen under år 1867 inkomna mål, då deribland icke beräknas 
en del uppgifter, som af postanstalterna å bestämda tider afgifvits, eller vissa rapporter m. m., har 

utgjort 4,357 

De från föregående året balancerade voro till antalet : 279 4(530 

Af samtlige desse mål blefvo under året slutligen åtgjorda 4,557 

och på föredragning eller utredning voro vid årets utgång beroende öfrige 79. 

Inkomna och 
afgjorda mil. 

Postfcirh&llan-
dena till ut

landet. 
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Antalet under de nästförutgångna tre åren inkomna och afgjorda mål liar varit: 
inkomna: afgjorda: 

år 1864 3,770 3,721 

» 1865 3,666 3,674 

» 1866 3,952 3,770. 

Generalpoststyrelscn framliärdar med djupaste vördnad, trohet ocli nit, 

Stormägtigste, Allernådigsto Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

nnderdSnigste och iropligtigsfc 
tjenare och nndersåtcr: 

WILHELM ROOS. 

P. F. T. WINROTH. L. HllBNER. 

Frans Bvolierg. 

Stockholm den 28 december 1868. 

Till Kongl. Maj:t under dånigst, med berättelse om Postverkets förvaltning iindcr år 18(17. 



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

A) Uppgift å postanstalterna under år 1867 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1867, samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) J e r n v ä g s l i n i e r , som varit begagnade till postföring » 15. 
b) L a n d s v ä g s l i n i e r , å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med posthemmans-, betingad eller gästgif-
veri-, håll- och reservskjuts » 16. 

c) S jö l in ie r , derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 26. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särkilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1867, äfvensom uppgift å antalet från dessa postanstal
ter under året expedierade brefkartor » 29. 

D) Posttrafiken under år 1867: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) b re fpos t fö r sände l se r , för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 35. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna paketer jemte andra värdeförsän-
delser » 40. 

c) Uppgift å t i d n i n g a r , som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å p r e n u m e r a t i o n s -
a fg i f t e rna för desamma » 45. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af r e s a n d e » 51. 

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

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1867 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 1867 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 1867 befordrade fribref och fripaketer .... » 65. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1867 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 68. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1867 » 71. 

K) Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och ut
gifter i deras helhet under år 1867 (med uppgift tillika 
å kassaställningen från föregående år) » 76. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1867, et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1867, et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 15. 
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 » 16. 

c) Lignes de communication par eau entre ports 
suédois, sur lesquelles a eu lieu le transport des courriers » 26. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'apres les iti
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1867, 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 » 29. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1867: 
a) Nombre des le t t res registrées, expediées 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 tennue à aucun 
démommagement » 35. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 40. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Administration des Postes, et 
montant total de l'abonnement » 45. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 51. 

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 1867, 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 1867 » 60. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1867, les lettres et paquets circulant en franchise » 65. 

H) Valeur totale des timbres-poste vendus et employés pen
dant l'année 1867 » 68. 

I) Mouvement des recettes et des dépenses des bureaux de 
poste du pays pendant l'année 1867 » 71. 

K) Tableau du mouvement total des recettes et des dépenses 
de l'Administration des Postes pendant l'anné 1867, 
et situation de la caisse à la clôture de l'exercice 
précédent » 76. 





BILAGOR. 



2 

BILAGA litt. A. 

Uppgift å postanstalterna under år 1867 samt å den tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns 
vid desamma anstäld. 

(»p.-kont.» betyder postkontor, p.-lcupéexp.» postlcupéexpedition, »p.-exp.» postexpedition och »p.-stat.» poststation.) 



(Bilaga litt. A.) 3 



4 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 5 



6 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 7 



8 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 9 



10 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 11 



12 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 13 



14 (Bilaga litt. A.) 
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BILAGA litt. B. 
Postkommunikationslinierna år 1867, samt uppgift å kostnaderna för desammas underhållande. 

a) Jernvägs l in i er , som varit begagnade till postföring. 



16 (Bilaga litt. Bb.) 

b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit verkstäld med posthemmans-, betingad eller gästgifveri-, 
håll- och reservskjuts. 



(Bilaga litt. Bb.) 17 



18 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 19 



20 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 21 



22 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 23 



24 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 25 

Anmärkningar. 

Föi de linier, å hvilka posten on 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 postförsäiulelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven ett större antal hästar begagnats, Iläraf har iifven blifvit följ
den, att det i kolumnerna G—12 upptagna antalet mil, för hvilka lega utbetalats, blifvit för vissa linier större, än livad 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 för
sedd med postkontor, postexpedition eller poststation. Dylika poster — för hvilkas försändelser, såvidt desamma icke befordras utom 
linien, någon afgift ej ingår till Postverket — hafva år 18G7 förekommit endast i Wermland och Norrland. Utom de förenänmda befor
drades såsom lösposter nästlidet år: 

posten Borangen—Karlstad å linien Borangen—AVingäng, 
Ekshärad—Karlstad „ Ekshärad—Råda, 
llvitsand—Karlstad „ 11 vitsand—Sunne, 
Karlstad—Nordmarken . . „ Nordmarken—Okne 

ocli Karlstad—Östmark „ Östmark-Sunne. 
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c) Sjöl inier, derå post blifvit befordrad till och från orter i riket. 

Anm. Heteekniiigen * fram för en linies namn utmärker, att till och frän en del af de 3 iiiiicn belägna nostnnstnller eller vissa gånger har förekommit befordran af endast lirefttUlu. 

Samma tecken framför siffran i någon nf de fur antalet fartyg afsedda kolumner utmärker, att de sälnnda betecknade fartygen varit använda il annan sjölinic. 



(Bilaga litt. Bc.) 27 



28 (Bilaga litt. Bc.) 
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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 1867, äfvensom uppgift å antalet från dessa 

postanstalter under året expedierade brefkartor. 



30 (Bilaga litt. C.) 



(Bilaga litt. C.) 
31 



32 (Bilaga litt. C.) 



(Bilaga litt. C.) 33 



34 (Bilaga litt. C.) 
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BILAGA litt. D. 

Posttrafiken under år 1867. 

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-
gifta någon ersättning. 



36 (Bilaga litt. Da.) 



(Bilaga litt. Da.) 37 



38 (Bilaga litt. Da.) 



(Bilaga litt. Da.) 39 



40 (Bilaga litt. Db.) 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna paketer jemte andra värdeförsändelser. 



(Bilaga litt. Db.) 41 



42 (Bilaga litt. Db.) 



(Bilaga litt. Db.) 43 



44 (Bilaga litt. Db.) 



(Bilaga litt. Dc.) 45 

c) Uppgift å t i d n i n g a r , som blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, samt å p r e n u m e r a t i o n s -
a f g i f t e r n a för desamma. 



46 (Bilaga litt. Dc.) 



(Bilaga litt. Dc.) 47 



48 (Bilaga litt. Dc.) 



(Bilaga litt. Dc.) 49 



50 (Bilaga litt. Dc.) 



(Bilaga litt. Dd.) 51 

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



52 (Bilaga litt. Dd.) 



(Bilaga litt Dd.) 53 



54 (Bilaga litt. Dd.) 



(Bilaga litt. De.) 55 

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



56 (Bilaga litt. De.) 



57 

BILAGA litt. E. 

Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1867 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året öppnade äldre försändelser jemte 

dessas penningeinnehåll. 



58 (Bilaga litt. E.) 



(Bilaga litt. E.) 59 
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BILAGA litt. F. 

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



(Bilaga litt. F.) 61 



62 (Bilaga litt. F.) 



(Bilaga litt. F.) 63 



64 (Bilaga litt. F.) 
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BILAGA litt. G. 

Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assuransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1867 befordrade fribref och fripaketer. 



66 (Bilaga litt. G.) 



(Bilaga litt. G.) 67 
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BILAGA litt. H. 

Uppgift å värdet af de under år 1867 försålda och till breffrankering använda frimärken. 



(Bilaga litt. H.) 69 



70 (Bilaga litt. H.) 



Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpeditionerna i riket år 1867. 

71 

BILAGA litt. 
I. 
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BILAGA litt. K. 

Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och utgifter i deras helhet 
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under år 1867 (med uppgift tillika å kassaställningen från föregående år). 



78 (Bilaga 



litt. K.) 79 



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

A) Uppgift å postanstalterna under år 1867 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1867, samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) J e r n v ä g s l i n i e r , som varit begagnade till postföring » 15. 
b) L a n d s v ä g s l i n i e r , å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med posthemmans-, betingad eller gästgif-
veri-, håll- och reservskjuts » 16. 

c) S jö l in ie r , derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 26. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särkilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1867, äfvensom uppgift å antalet från dessa postanstal
ter under året expedierade brefkartor » 29. 

D) Posttrafiken under år 1867: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) b re fpos t fö r sände l se r , för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 35. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna paketer jemte andra värdeförsän-
delser » 40. 

c) Uppgift å t i d n i n g a r , som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å p r e n u m e r a t i o n s -
a fg i f t e rna för desamma » 45. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af r e s a n d e » 51. 

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

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1867 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 1867 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 1867 befordrade fribref och fripaketer .... » 65. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1867 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 68. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1867 » 71. 

K) Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och ut
gifter i deras helhet under år 1867 (med uppgift tillika 
å kassaställningen från föregående år) » 76. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1867, et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1867, et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 15. 
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 » 16. 

c) Lignes de communication par eau entre ports 
suédois, sur lesquelles a eu lieu le transport des courriers » 26. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'apres les iti
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1867, 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 » 29. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1867: 
a) Nombre des le t t res registrées, expediées 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 tennue à aucun 
démommagement » 35. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 40. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Administration des Postes, et 
montant total de l'abonnement » 45. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 51. 

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 1867, 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 1867 » 60. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1867, les lettres et paquets circulant en franchise » 65. 

H) Valeur totale des timbres-poste vendus et employés pen
dant l'année 1867 » 68. 

I) Mouvement des recettes et des dépenses des bureaux de 
poste du pays pendant l'année 1867 » 71. 

K) Tableau du mouvement total des recettes et des dépenses 
de l'Administration des Postes pendant l'anné 1867, 
et situation de la caisse à la clôture de l'exercice 
précédent » 76. 



De sednare årens postfördrag och ned-
sättningarne i brefporto. 

(Ur »Post- och Inrikes Tidningar» n:r 11 för ur 1870.) 

Sedan, under loppet af nästlidct år, blif-
vit, genom nya författningar och postför
drag, ordnade postförhållandena mellan 
Sverige, å ena sidan, samt Norge, Dan
mark och Nordtyska Förbundet, å andra 
sidan, hafva, till följd af dessa och andra 
mellan fremmande länder trallade postala 
överenskommelser, åvägabragts åtskilliga 
nedsättningar i portot for den internationela 
brefvexlingen. Här nedan meddelas en ta
bell öfver de afgifter, som, för befordran 
af ett enkelt frankeradt bref till följande 
länder och orter, skolat utgöras: 

år 1848. år 1858. f. n. 

till Norge öre 31. — as! —~VL. 
» Danmark » 84. — 36. — 12. 
o Finland » 60. — 60. — 28. 
» Hamburg » 112. — 45. — \ 
» Lubeck » 119. — 45. — 
» Preussen » 126 a 155. — 63 å 72. —>27. 
u Österrikiska I 

Staterna » 169. — 72. —' 
» Nederländerna » 225. — 81 a 90. — 30. 
» Belgien » 239. — 81 ä 90. — 3C. 

' » Frankrike » 156. — 72. — 42. 
» England » 281. — 108. — 45. 
» Italien » 225. — 84 a 93. — 41. 
» Ryssland » 60. — . 60. — 38. 
» Nordamerikas 

Förenta Stater » 487. — 121. — 62. 
Dessa betydliga portonedsättningar halva 

sin grund i den åsigt, som under sednare 
tider i alla länder med mera utbildadt post
väsen gjort sig gällande, om vigten och 
fördelarne af att, genom billigare befor-
dringsafgifter, befrämja utvexlingcn af inter 
nationela försändelser; en åsigt, hvars rik 
tighet hvarken kunnat eller bort jäfvas 
ensamt af Svenska Postverket. Särskildt 
har åvägabringandet af billigare portosat 
ser befrämjats genom ett allmännare infö 
rande af bruket att i sluten brefsäck för
sända transiterande post; ett expeditions 
sätt, som bereder postförsändelserna ökad 
trygghet, på samma gång som möjligt blir 
att i betydligaste mon nedsätta transit-
afgiften, helst det Postverk, som besörjer 
transiten, icke behöfver egna mycken tid 
eller använda särskild personal för behand
lingen af de sålunda befordrade försändel
serna. Också har följden häraf varit att 
— medan förut Svenska Postverket för 
hvart bref, som befordrades genom Dan
mark, betalade en transitafgift af något 
mer än 22 öre (i någon mon nedsatt för 
korrespondensen med Frankrike) — har 
numera denna afgift nedgått till föga met
an 4 öre och kommer under loppet af in
nevarande år att understiga 3 öre. Natur
ligtvis har dock icke en så väsentlig för-
mon kunnat beredas svenska brefvexlingen 
utan att bevilja alldeles enahanda lättnad 
för den, likväl vida mindre hetydliga kor
respondens, som transitobefordras genom 
Sverige. 

För bedömmande af frågan, i livad mon, 
genom de under sednare åren afslutade 
fördrag och träffade aftal, någon forän
dring skett i afseende å portodelningen, 
meddelas här nedan en sammanställning 
af de vid olika tider utfärdade stadgandet! 
rörande fördelningen af befordringsaigif-
terna för frankerado bref. 

ii) Brefvexlingen med Norge: 
Bestämmelserna härom 

» » 11 augusti 1865 ^al jemut fördelas mel-
» » 4 juni 1869 jl»n 1'ostverken). 

b) Brefvexlingen med finnmark: 
Postfördragen den 17 sept. 18471 stadda (illa, att total 

» » 29 maj 1852 (portot skall jemnt 
» » 30 juni 18651 fördelas mellan Post-
« « C april I869lvcrkcn"). 

c) Brefvexlingen med Finland och Ryssland: 
i stadga txiytje, att to-

Postfördragen den 12 juli 1846 Italportol skall lemnt 
» » 30 april 18G8 [fördelasmellanPost-

I verken. 
(/) Brefvexlingen med Frankrike: 

Enligt postfördraget den 1 sept, 185» utgjorde Sveri
ges andel af totalportot "/,„('/»)• 

» » den .11 okt. 1867 utgjorde Sveri
ges andel nrioialportut 2/0o l / iV 

e) Brefvexlingen med Tyskland: 
På grund af fördraget den 5 april 1852 tillgodo-

kom för enkelt bref 
till eller Trän till eller från 

preussisk annan tysk 
ort: ort: 

Sverige 2 •/, sgr. 2 </, sgr. 
Tyska Postverken tillsam

man i medeltal något 
mer än 2 ' / 9 » 2 '»/,„ » "). 
Genom fördraget den 24 juli 1864 infördes ett lik

formigt porto äfven för brefvexlingen mellan Sverige 
och Tyskland, hvarefter 

svenska portoandelen blcf 1 >/4 sgr., 
den tyska 2' /4 » 

Den tillökning i tysk porloandcl (i vissa fall l öre, 
i andra /o öre), som sålunda blcf följden af porlo-
andclarnes bestämmande, i fjcrdcdels i stället för tju-
gnndedcls groschen, måste cmcdlcrtid anses mer än 
uppvägas dcraf, att Svenska Postverket fortfarande 
egde alt äfven för de från Tyskland ankomna för
sändelserna uppbära en särskild brefbärareafgift, un
der det alt denna tillökning i lotalafgift för ett brefs 
fortskaflandc i allmänhet blifvit efter år 1852 / Tysk
land afskaffad. 

Knligt postfördraget den 24 februari 18G9 förde
las totalportot, 27 öre, på det sätt, au 

af de bref, som transitera Danmark, lillgodokotn-
mer 
Svenska Postverket f. n. 10 '/, öre, men hvilken andel, 

till följd al nedsällnin-
pen i dansk transit
afgift, kommer att inom 
kort uppgå till 11 Va Are, 

Tyska Postverken u 12 '/i öre » » » l2J/9 » 
men af alla sådane bref, som med sjiiläijenhel befor
dras mellan Sverige och Tyskland, uppbär 

Svenska Postverket 13 '/, öre. 
Tyska Postverken 13'/, » 

Under det att sålunda före ar 1S04 den 
tyska portoaudelcn ölverstcg dun svenska 
i medeltal med något mer än l) 1/.l öre 
(3/8 resp. %o so'"-)> nar7 e " e r afslutandet 
af 1809 års fördrag, för en del af korrespon
densen upphört all slcilnad i portoandel; 
och för den del, som ännu drabbas deraf', 
har denna skilnad redan nu nedgått till 2 
öre, och kommer inom mycket kort tid att 
ytterligare minskas till 1 Va öre. 

Liknande är förhållandet med ofranlcc-
radc bref Mvcnsom försändelser under band, 
endast att, livad angår dem bland sist
nämnde försändelser, som utvexlas med 
Frankrike, svenska portoandclcnblifvit för
höjd från °/15 till 7/15 af totalportot. 

Oaktadt sålunda i allmänhet förhållandet 
mellan Svenska och ircmmande Postverks 
andelar af portot tur utrikes brefvexlingen 
blifvit orubbadt och, der en förändring in 
träffat, denna, livad angår alla ännu gäl
lande postfördrag, innefattar en relativ till 

) Vare sig alt fördelningen sker på grund af af-
räkning eller att hvardera Postverket tillgodokommcr 
hvad som af detsamma uppburils. 

"') Knligt den utredning, som, på grund af offici 
ela uppgifter, linnes meddelad i Gencralposistyrelscns 
underdåniga årsberättelse den 20 december 1865, lika
som i Kongl. Maj.ts .Ministers i Berlin cmbetsrapport 
den 14 Mars 1868. 

ökning i den svenska portoandclcn, är det 
tydligt, att icke Svenska Postverket ensamt 
kan undgå att till en början vidkännas nå
gon minskning i portointrad, till följd af 
så betydliga nedsättningar i totalportot 
som de här ofvan omförmälda. Huru lång 
tid som må erfordras, för att en ökad kor
respondens skall ersätta nedsättningen i 
porto for livar särskild försändelse, låter 
sig naturligtvis icke i förväg beräkna. En 
sanning är det cmcdlcrtid, titt den erfaren
het, som förut och i andra länder vunnits, 
icke ger synnerligt stöd ät antagandet, att 
en rimlig nedsättning i befordringsafgifter 
skall i längden verka till en minskning i 
portoinkomst. Och blcfve slutligen äfven 
sådant fallet, så följer dock dcraf ingalunda, 
tft skäl saknats ti/1 de mider sednaste år 
vidtagna äfgerder till beredande af billigaro 
portosatser för den internationela brefvex
lingen. Ett fullt talande skäl härför ligger 
deri att, under den scdnaste tiden, hlifvit 

sä väsentlig mon minskade utgifterna 
fur bref ve si ingen med utlandet. 

Utgifterna för sjöpostförbindelscn med 
Tyskland, hvilka så väl före år 1804, då 
förbindelsen underhölls både öfver Stettin 
och Stralsund, som efter nämnda år, då, i 
enlighet med en al Rikets Ständer gjord 
framställning, beslöts att ensamt till Stral
sund inskränka sjöpostföriugen till och från 
Tyskland, hafva alltid uppgått till betyd
liga belopp. Scdnast bar af Riksdagens 
Revisorer Sveriges årliga bidrag till denna 
sjöpostföring blifvit bcräknadttill 013,000rdr. 

Då nu, genom sednaste. poslfördrng med Nnrdlyska 
Förbundet, Svenska Postverkets utgifter för denna sjö
postföring bliful minskade derhän att, etdigl ofllriela 
uppgifter, desamma för år 18C9 irke kunna beräknas 
komma att uppgå lill mer än omkring 14,000 rdr, 
måste, med fasthållande af Revisorerna sifferuppgift, 
ensamt härigenom haf>a beredts PoM\erkel en bespa
ring af omkring rdr 55,000, 

Fil minan besparing i utgift härflyter af en, 
pä grund af 2 art. i sednaste svensk-danska 
poslfördrag, under loppet af nästlidna novem
ber månad, i Köpenhamn träffad öf\erenskom-
inelse mn förändrad anordning af siillel för 
besörjande af sjöposlföringcn i Sundet; till 
följd hvaraf utgifterna för denna poslknuimii-
nikalion, som år 1868 uppgått till 14,600 rdr, 
f<ir imivMirnnilr hr minskas liJI )ilipsl 4,600 
rdr, innefattande en besparing af 10,000. 

Slutligen har, ulan någon inskränkning I 
tillfället lill poslulvexling med ångfartygen Gö
teborg—Hull, kunnat inbesparas det årliga 
bidrag af 9,000, 
som förut iilbclalals till rederiet för dessa ång
fartyg; . 

så alt minskningen i ulglft fQr postförsän-
delsernas forlskaffaude till och från utlandet 
uppgår lill sammanliigdt rdr 74,000; 
vida öfverstigande den minskning i netto
inkomst för Svenska Postverket, som kan 
blifva följden af de nu ifrågavarande porto-
ncdsättningnnie. Och att, äfven der sådant 
eke varit förbållandet, en jcniförclsevis 
obetydligare minskning i inkomst för Post» 
verket icke skulle hafva medfört någon 
svårighet för detsamma att bestrida do 
postkassan åliggande utgifter, framgår en
samt deraf, att — sedan Postverkets äldro 
besparingar förut blifvit dels till Riksgälds-
kontoret ölverlcmnadc. dels för särskil
da ändamål afsatta — har, förnämligast till 
följd af minskning i utgifter, vid scdnast 
verkstälda bokslut uppkommit ett kontant 
öfverskott af 284,202 rdr 1)5 öre; af hvilka 
medel, jcmlikt Kongl. Maj:ts och Riksdagens 
sammanstämmande beslut, 184;202 rdr 95 
öro för kort tid sedan blifvit till Statsver
ket öfverlemnade. 

STOCKHOLM, POST- OCH IRRIKKS TiDNisajittj TRYCKERI, IMU. 
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