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BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

M) POSTVERKET. 5. 

GENERALPOSTSTYRELSENS 

DEN 20 DECEMBER 1869 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1868. 

STOCKHOLM, 

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

1870. 





STORMÄGTIGSTE, A L L E R N Å D I G S T E KONUNG! 

På grund af föreskriften i § 26 af den för Generalpoststyrclsen utfärdade nådig/v instruktion, får Styrelsen 
härmed underdånigst afgifva berättelse om Postverkets förvaltning under âr 1S68, åtföljd af vanliga bilagor. 

Vid början af nämnda år, och sedan damera livarken tjenstegöromålens mängd påfordrarle eller 
portointägtens belopp skäligen medgaf bibehållandet å platsen af en jemförelsevis högre allönad postförvaltare, 
blef, efter kort förut inträffad ledighet, förutvarande postkontoret i Avesta nedflyttadt till postexpedition. 

Kiiriinilringnr 
med po«t-

niistalturna: 
a) postkontor 



e) postkupé-
expeditioner. 

Genom de här omförmälda förändringar med de fasta postanstalterna hade således, medan postexpe
ditionerna hvarkon ökats eller minskats, antalet postkontor blifvit minskadt med 1, men poststationerna der-
emot blifvit ökade med 15; så att på det hela uppstått en tillökning under året af 14 fasta postanstalter. 

Förut hade ambulanta postbyråer (s. k. postknpöexpeditioner) medföljt endast snälltågen å Westra och 
Södra Stambanorna samt, jemlikt hvad i årsberättelsen för 1866 finnes anmärkt, under somrarné, medan sjöpost-
förbindelsen med kontinenten underhölls dagligen öfver Ystad, äfyen med iltågen å Ystad—Eslöfs jernväg. 
Men sedan, på sätt omförmäles i sednast 'afgifna underdåniga årsberättelse, Eders Kongl. Maj:t meddelat det 
nådiga förklarande att, om och då post kunde befordras med utrymmet inskränkt till hälften af en jernvägsvagn, 
så att öfriga delen af denna blcfve för annat ändamål disponibel, afgiften för postförsändning å statens jemvägar 
s&vål på blandadt tåg som snälltåg, livarmed postexpedition i särskild postkupé befordras, finge nedsättas till 50 
öre milen, samt sedan med direktionerna för vissa enskilda jernbanor öfverenskommelso träffats om posttransport 
med half jernvägsvagn äfven å dessa banor, blefvo under år 1868 nya postkupéexpeditioner inrättade icke blott 
å de blandade bantågen å Westra och Södra Stambanorna, utan äfven å Norra och Nordvestra Stambanorna samt 
dessutom å sammanbindningsbanan Halsberg—Örebro i förening med Köping—Hults jernväg och å Landskrona och 
Helsingborgs jernvägar; hvarjemte å Ystad—Eslöfs jernväg postkupébefordringen blifvit till hela året utsträckt. 

Vid slutet af sistlidet år funnos således särskilda postkupéexpeditioner i gång å följande jernvägs-
linier, nämligen: 

Stockholm—Göteborg (med snälltåg), sedan år 1863; 
Stockholm—Upsala, från och med 15 maj 1868; 
Stockholm—Halsberg » » » 1 september » 

ocli post-
expeilitioner; 

b) poststationer; 
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Till postanstalt af sednare slaget förändrades, samtidigt dermed, äfven dittillsvarande poststationen i 
Degerfors af Örebro län. 

Af förut bestående fullständiga postanstalter indrogos deremot såväl postexpeditionen i Atorp, hvilket 
skedde i sammanhang med öppnandet af postexpedition i Degerfors, som postexpeditionen i Laxå, denna sednare 
efter det att kort förut blifvit tillvägabragt fullständig postbehandling på bantågen å jernvägslinien Laxå—Kristine
hamn. Do sålunda indragna expeditionerna ersattes dock genom inrättande å samma orter af poststationer. 

Med inberäkning af dessa sålunda tillkomna poststationer, blefvo under loppet af sistlidet år dylika 
postanstalter inrättade å följande ställen, nämligen: 



Antalet po»t-
anatalter och 
dessas indel

ning. 
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Halsberg—Köping från och med 15 maj 1868; 

Halsberg—Göteborg, » » » 1 september » 
Laxå—Kristinehamn » » » 15 maj » 

hvilka alla postkupéexpeditioner äro stälda under postinspektionens å Westra Stambanan 
öfverinseende, samt 

Falköping—Malmö (med snälltåg), sedan år 1863; 
Falköping—Jönköping, från och med 1 september 1868; 
Jönköping—Malmö » » » 1 september » 
Eslöf—Helsingborg » » » 1 juni » 

Eslöf—Ystad (hela året) » » » 1 juni » 
hvilka sistnämnde allesamman lyda under postinspektioncn å Södra Stambanan. 

Och hade följaktligen dessa, de ambulanta fullständiga postanstalternas antal under sistlidet år ökats 
från 2 till 11. 

Med den förut omförmälda tillväxten i antalet fasta postanstalter, utgjorde således tillökningen af 
postanstalter utaf alla slag vid 1868 års utgång sammanlagdt 23. 

I de härefter förekommande redogörelser har, åtminstone för det närvarande, icke utan att tjänstgöringen 
å postinspektörskontoren skolat oskäligen försvåras, kunnat fullständigt skiljas emellan livar och en af de särskilda 
postkupéexpeditionernas verksamhet i olika afseenden. Vid sådant förhållande har Generalpoststyrelsen ansett tills
vidare böra under namnen för de båda jernvägspostinspektionerna sammanföras i en enda summa livad som rör de 
hvardera underlydande postkupéexpeditioner, hvilka sistnämnde postanstalter till följdhäraf ickoblifvairedogörelsen 
synliga; hvaremot derstädes fortfarande begagnas de mera omfattande benämningarne Westra och Södra Stambanan. 

Sedan, på sätt härofvan omförmälts, blifvit under loppet af sistlidet år öppnad en poststation vid och 
med benämning af Dylta Bruk, har förutvarande, i närheten deraf belägna poststationcn Dylta, till skilnad 
derifrån och i enlighet med livad i orten är vedertaget, blifvit kallad Bylta Station. 

Då erfarenheten visat olägenheter för brefbefordringen härflyta af likheten emellan namnen å poststatio
nerna Nybro i Kalmar och Nyebro i Hallands län, har likaledes sistnämnda ort undergått namnförändring. 
Såsom belägen nära intill Wiskaån, har densamma blifvit benämnd Wiskabro. 

Bilagan litt. A innehåller bland annat fullständig uppgift å alla de svenska postanstalter, som befunno 
sig i verksamhet större eller mindre del af år 1868. Härifrån är dock, såsom vanligt, uteslutet svenska 
postkontoret i Hamburg; hvilket också — sedan Nordtyska Förbundet icke förmåtts åtaga sig fortskafTandet, 
genom Slesvig och Holstein, af sluten brefsäck till och från detta postkontor — under de sista månaderna 
af året varit urståndsatt att besörja någon postutvexling. 

Åfvenså äro, af härofvan nämnd orsak, postkupöexpeditionerna, till antalet 11, i förteckningen repre
senterade ensamt af postinspektionerna å Westra och Södra Stambanan. 

Enligt nämnda uppgift utgjorde antalet postanstalter 452 *). Om härtill, efter afdrag af de båda 
jernvägspostinspektionerna, läggas de ifrågavarande postkupöexpeditionerna, så besteg sig antalet till 461 
större och mindre inrikes postanstalter, hvilka alla qvarstodo ännu vid årets utgång. 

Häribiand voro: 120 postkontor, 

78 (fasta) postexpeditioner, 
11 postkupéexpeditioner och 

252 poststationer. 

*) Af dessa höllos följande 8 öppna endast sommartiden, nämligen: Engelsberg, Furusund, Medcvi, Ratan, Sandhamn, 
Stenung, Surahammar och Svanesund. 
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Breflâdor vid 
postvägarue. 

l'ostiljona-
breflSdor. 

Extra rcsc-
postexpedi-

tiirer. 

*) Nämligen: Alra, Bamarp, Engcbackcn, Enåker, Fcrnvikeu, Fredros, Glimsta, Grössby, Gunnarskog, Gärdnäs, 
Hellingsjö, Hille, Hamra, Liden, Lockne, Lund (Kopparbergs län), Lângselc, Löfstad, Motala Werkstad, Mâsby, Hamnas, 
Ramsta, Risätter, Itomfartuua, ltâby, Itöinge, Sandvad, Skultmia, Undersvik, Westervåla, Wä, Åsen och Ölmestad. 

Af de vid allmänna postvägarnc befintliga breflâdor indrogos sistlidet ar de vid Högåsen och Noi'd-

sjölorp, Ii vilka visat sig icke liafva på sednare tiden varit i någon egentlig mon anlitade. Ur förteckningen 
på dylika lådor har ock utgått den vid Nyby, sedan, såsom ofvan förmälts, derstädes blifvit upprättad en 
poststation. 

Vid järnvägsstationen EngebacJcen å Uddevalla—Wenersborg—Herrljungabanan inom Göteborgs och 
Bohus län liar deremot blifvit uppsatt en brcflåda, hvilkcn tömmes af den bantågen åtföljande postiljonen. 

Do ställen vid postvägarnc, der breflâdor finnas utsatta, hade således minskats med 2 eller från 35, 
som de utgjorde år 1867, till 33*). 

Sedan erfarenheten ådagalagt, i hvilken hög grad de å postdiligenserna befintliga breflâdor anlitats 
af allmänheten, förordnade den 27 juni 1868 Generalpoststyrelsen, att från och med början af påföljande 
månad skulle tillfälle beredas till lådbrefsbefordran med alla de poster, som ständigt åtföljas af postiljon. 
För sådant ändamål blefvo de postiljoner, som beledsaga s. k. vanliga samt förenade bref- och paketposter, 
försedda med en art mindre, lösa blecklådor, hvilka å skjutsombytesställena hållas tillgängliga for dem, som 
dcri kunna vilja nedlägga bref. Genom denna anordning, hvarmed afsctts icke allenast att underlätta bref-
voxlingen för allmänheten, utan äfven att, såvidt möjligt vore, betaga postiljonerna tillfälle till brefbefordring 
för egen räkning, har det äfven varit möjligt meddela förbud mot aftemnande till postiljon af bref, som böra 
i breflâdan nedläggas. 

Då för de ifrågastälda nya postkupéexpeditionernas skötande erfordrades en väsentlig förstärkning 
uti den å jernvägarne tjenstgörande postpersonalen, men det icke kunde på förhand med säkerhet afgöras, 
i livad mon det redan befintliga antalet ordinarie resepostexpeditörer borde ökas, hvaremot det ansågs icke 
möta någon svårighet att, åtminstone under första året, erhålla biträde af pålitliga och lämpliga personer mot 
ett årligt arvode af- 500 rdr, eller hälften af livad resepostexpeditörer i allmänhet å stat tillkommer, täcktes 
Eders Kongl. Maj:t, genom nådigt bref den 4 januari sistlidet år, bifalla en af Generalpoststyrelsen i under
dånighet gjord hemställan derom, att till enhvar af de extra resepostexpeditörer, hvilkas användande under 
samma år erfordrades för åstadkommande af en behöflig utvidgning af postkupébefordringen å jernväg, finge 
af postmedlen utgifvas ett arvode af femhundra rdr, för år räknadt, förutom det dessa resepostexpeditörer 
tillkommande traktamente af 3 rdr för hvarje resedag. 

På sådane vilkor blefvo tillsvidare vid Postverket anstälda 16 extra resepostexpeditörer, af hvilka 
tjenstgöra 10 å postkupéexpeditioner tillhörande Westra Stambanans och 6 å postkupöexpeditioner tillhörande 
Södra Stambanans postinspektionsdistrikt. 

Af postkontoren — hvilka i afseendc å deras klassindelning icke undergått någon annan förändring 
än att, vid bestämmande af den s. k. interimsstaten, postkontoren i Ljungby och Strömstad blifvit förflyttade 
från 3djc klassens lägre till dess högre afdelning — voro: 

2 öfverklassiga (Stockholms och Göteborgs); 
21 tillhörde klassen la, hvilkas föreståndare blifvit tillförsäkrade en minimiinkomst af rdr 4,000 



Fi'irnntlringnr 
inom post
personalen 
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Den fur tjenstgöring vid postanstalterna anstälda personal har sistlidet år på så sätt undergått för

ändring, att 

motsvarande i det hela en minskning af 20 personer. 

livad beträffar förändringarne i antalet postmästare och poststationsförcståndarc, så bero dessa af de 

ofvan i underdånighet omförmälda förändringarne med de fasta postanstalterna. Äfven för tillökningen i 

antalet resepostcxpeditörer — hvilka icke blifvit indelade i ordinarie och extra, alldenstund någon olikhet 

ej förekommer emellan de enas och de andras tjensteåligganden — - är härofvan redogjordt. livad deromot 

angår tillökningen af 6 kontorsskrifvarc, härrör denna deraf att en dylik tjcnstenian blifvit anstäld vid post

kontoret i hvardera af .städerna Borås, Kristinehamn, Köping, Landskrona, Sköfde och Umeå. Den nytill

komne vaktmästaren är stationerad vid Stockholms postkontor, o. s. v. 

livad slutligen vidkommer den högst betydliga minskningen af postförvaltares enskilda tjensfebiträ-

den — utgörande sammanlagdt 80 personer, eller närmare 28 % af hithörande personal för år 1867 — 

torde väl orsaken till detta anmärkningsvärda förhållande böra företrädesvis sökas i den dyrhet å lifsförnö-

denheter, som under sednaste år varit rådande och den med hvart år fortgående 'minskningen i postförval-

tarnes sportelinkomst ; hvilka omständigheter väl kunnat föranleda postkontorens och postexpeditionernas i 

allmänhet endast sparsamt aflönade föreståndare att inskränka sitt behof af enskilda ständiga tjenstebifräden 

till det minsta möjliga. Såsom en mindre inverkande orsak må nämnas anställandet å Postverkets stat 

vid en del postkontor af kontorsskrifvarc. Till och med anställandet på Postverkets bekostnad af brefbärare, 

hvilka jemväl äro förpligtade, i den mon befattningen med brefs kringbärande m. m. medgifver, att biträda 

inne å postkontoren, torde i vissa Ml kunnat göra ett extra tjenstebiträde mera umbärligt; hvaremot inrät

tandet af nya poststationer i allmänhet icke kan verka till någon väsentlig minskning i göromålen vid en 

närliggande fullständig postanstalt, helst minskningen i antalet postförsändelscr, som direkt mottagas och ut-

lemnas, i de flesta fall mer än uppväges af det ökade bestyret med kontraböckcrs förande samt uppgörande 

af redovisningen för äfven de postkontoret eller postexpeditionen underlydande stationer. 

Förut åberopade bilaga A upptager äfven fullständigt den personal, som-vid utgången af år 18(58 

tjenstgjorde vid de särskilda postantalferna inom riket. 

Denna postpersonal var sålunda fördelad: 

Postpersona
len» antal och 

fcirilclnin«. 
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Postbeford rin
gen S jernviiK. 

Vid omförmälande härofvan af förändringarne med de ambulatoriska postanstalterna hafva äfven blif-
vit nämnda de jernbansträckningar, å livilka det tidigare begagnade sättet för postens befordrande ock spe-
dition, Iivilken sednare försiggått ensamt genom postiljon och sålunda ej kunnat vara annat än högst ofull
komlig, blifvit under sistlidet är utbytt mot postbefordring i vanlig kupé med fullständig postexpedition, der 
göromålen handläggas af resepostexpeditör med biträde af postiljon. 

Genom den anordning, som sålunda blifvit å en del jernvägar vidtagen,- har i högst väsentlig grad 
underlättats postutvexlingen för de orter i allmänhet, som beröras af de nya postkupéexpeditionerna; men 

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

sju brefbärare — tillsamman 11 
personer, som, efter en vid slutet af oktober månad skedd indragning af en kontorsskrifvaretjenst, vid 
årets utgång fanns anstäld vid svenska postkontoret i Hamburg, 

dels de personer, som varit använda för sjöpostföringen, nämligen: 
å postångfartyget »Oskar» 25 
» de ångfartyg, med livilka utgjorts reservtjenst å skånsk-pommerska sjöpostlinien 15 
» postångfartyget »Polhem» i och för vintcrförbindelsen Wcstervik—Wisby 15 

och » grislehamnsbåtarne 17 72 

så uppgår hela antalet personer, som sistlidet år tjenstgjort vid Postverket i och för postförsändel
sernas behandling och fortskaffande, till 1,300. 

Postpersonalen, beräknad på enahanda sätt, utgjorde vid slutet af år 1867 sammanlagdt 1,320 och 
hade således under sistlidet år minskats med 20 personer. 

b) biträdande tjenstemän: 

d) vaktbetjente: 

a) postkontors- och postexpeditionsföreståndare: 

c) poststationsföreståndare (hvaraf en del qvinnor) 
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Antalet post-
fiirila mil H 

jwnviig. 

Lnndaviigs-
poslfiiringeti: 

a) nya poster; 

Ii) ntviiiffnjc 
poster; 

2 

särskildt är detta fallet med de postanstalter vid statens stambanor, der snälltågen icke göra nAgot uppehåll, 

och hvilkas åtgående post följaktligen icke kan af sådant tåg upptagas. 

Bilagan litt. B redogör för postkomnmnikationslinierna i allmänhet under år 1868; och dess första 

del, «, lemnar särskildt en öfversigt af postförsändningen å jernvägarne. Enligt denna uppgick antalet mil, 

som post blifvit fortskaffad â jernväg, 

åtföljd af en eller flera tjenstemän samt postiljon, till., 94,544 

åtföljd ensamt af postiljon 84,080 

ensamt i breflåda 32,471 

försänd såsom ilgods 24,551 

tillsamman 286,252 mil. 

År 1867 hade post befordrats å jernväg saminanlagdt 225,420 » 

hvilket utvisar för sistlidet är en tillökning af 10,832 mil, 

utgörande något mera än 4 % af nästförutgångna årets miltal. 

Postbefordringen i vanlig kupé hade under samma tid ökats från öfver (50,000 till mera än 94,000 

mil; således med det betydande beloppet af 34,000 mil, eller mera än 50 %, oaktadt de förändringar, som 

hufvudsakligast förorsakat detta resultat, icke, såsom förut är i underdånighet anfördt, kommo till stånd 

förrän en stor del af år 1868 redan tilländagått. I samma mått som nu ifrågavarande slag af postbefordring 

tilltagit, har emedlertid, såsom naturligt är, blifvit inskränkt den postförsändning å jernväg, der posten åtföljts 

ensamt af postiljon. 

IT vad vidkommer landsvägspostföringen, hafva nya linier blifvit under redogörelseåret öppnade: 

för diligenspost emellan Cimbrishamn och Svenstorp; 

» Malmö och Trelleborg; 

» Sundsvall och Ilernösand, samt 

» Upsala och Enköping; 

förenad bref- oeh paketpost emellan Eskilstuna och Köping (vintern); 

» Stockholm och Enköping; 

» Sundsvall och Östersund (vintern); 

» Upsala och Gefle (sommaren), samt 

» Westerås och Köping (sommaren); 

för vanlig post emellan Burseryd och Nyby; 

» Frövi och Lindesberg; 

» Ilemsc och Ronehamn; 

» Los och Woxna, samt 

» Nyby oeh Skeen. 

Och i mer eller mindre mon hafva blifvit utvidgade: 

vanliga posterna' emellan Bollnäs och Gagnef ; 

» Degerfors och Hofva; 

» Elgarås och Mariestad; 

» Lindesberg och Nya Kopparberget, samt 

» Upsala och Sala. 



c) indragua 
poster ; 

<X) inskränkta 
poster. 

10 

Af förutvarande poster hafva deremot blifvit indragna: 

diligensposterna emellan Eskilstuna och Köping (vintern); 

» Stockholm ocli Enköping; 

» Sundsvall ocli Östersund (vintern); 
» Upsala och Geflo (sommaren), samt 
» . Westerås och Köping (sommaren) ; 

förenade bref- och paketposterna från Alfvcsta till Wexiö (vintern), och 

emellan TIernösand och Sundsvall; 
vanliga posterna emellan Kåfalla och Ramsberg; 

» Nora och Lindesberg; 

» Sjörup och Trelleborg, samt 
» Upsala och Enköping. 

IIvarförutan nedannämnde postgångar blifvit inskränkta till ett färre antal gånger i veckan, nämligen: 
diligensposten emellan Westerås och Köping (vintern); 
förenade bref- och paketposten emellan Cimbrishamn och Svenstorp, samt 
vanliga posten emellan Anderslöf och Trelleborg. 

Till de nyinrättade vanliga posterna kan dessutom räknas en särskild post 3 gånger i veckan å den 
en mil långa linien från Sparreholm till Malmköping, som underhållits under mötestiden för Södermanlands 
Regemente (16 maj—9 juli). 

Resultatet af de sålunda angifna förändringarne med landsvägsposterna meddelas härnedari uti två 
särskilda tablåer, en för nya eller utvidgade postgångar och en för indragna eller inskränkta postgångar. 

För bäggedcra upptagas, förutom liniernas namn, tiden för förändringens vidtagande, våglängden 
(uttryckt i mil eller närmaste tiondedel deraf), antalet postturer i veckan och antalet i regel använda hästar 
samt beräknadt antal postförda mil om året. 

1) Nya eller utvidgade postgångar. 
(A do med * betecknade linier har någon postföring icke förut förekommit.) 
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2) Indragna eller inskränkta poster. 
(A de med * betecknade linier förekommer icke vidare någon landsviigsiiosl). 
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Antalet legomil 
för landsvägs-

post. 

Detta slag af postföring hade år 1867 upgått till 543,064 mil, och hade således imder sistlidet år 
minslcats med 28,501 mil, eller öfver 5 %. 

Denna effektiva minskning i antalet postförda mil å landsväg är, såsom af det föregående kan synas, 
icke beroende af de under år 1868 vidtagna förändringar uti det slaget poster; utan beror deremot detta 
resultat af de mera betydande förändringarne under år 1867, livilka, enligt årsberättelsen för detta år, be
räknades efter dåvarande förhållanden medföra en minskning för år af mera än 40,000 mil. 

Af de för de två sednare åren utgjorda legomil hafva blifvit tillryggalagda: 

Posthcraman. Af denna sammanställning visar sig bland annat, livad särskildt beträffar posthemmansskjutsen, att 
äfven miltalet af denna postföring minskats, ehuru i endast en obetydlig grad. Under årets lopp hade också 
blifvit från skjutsskyldigheten frikallade några posthemman, inalles 6, hvilka sammanlagdt utgjorde 3& 

Underdånigst förut åberopade bilaga It lemnar, uti sin med /; betecknade andra del, en redogörelse 

för de landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit verkstäld med posthemmans-, betingad eller gästgif-

veri-, håll- ocli reservskjuts; och enligt densamma uppgår det antal mil, för hvilka skjutslega blifvit utbetalad, 

Den vägsträcka, som af landsvägspost befares, hade således ökats med 9.2 mil. 
Antalet legomil, efter år räJcnadt, soin vunnit en tillökning, 
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mantal. Af de till postföring indelade hemman, som vid slutet af år 1867 voro till antalet 

312, motsvarande l(>7=r't mantal, återstodo således vid sistlidet års utgång 
306, » 164^ » 

Sedan Eders Kongl. Maj:t för sin del meddelat nådigt tillstånd dertill, blef den 1 maj sistlidet år 
den skånsk-pommerska sjöpostföringen, för livilken under närmast förutgångne två år varit begagnad leden 
Ystad—Stralsund, återförflyttad till linien Malmö—Stralsund. 

Enligt beslut af de båda Postförvaltningarne, inträdde samtidigt härmed en mindi-e nedsättning uti 
taxan för resandes befordran å denna linie, sålunda att vid s. k. enkel resa priset, som förut varit 13 rdr 
35 öre för en första plats, 9 rdr 35 öre för en andra plats och 5 rdr 35 öre för en däcksplats, skulle 
derefter blifva resp. 12, 8 och 4 rdr samt undantagsvis för sällskap af minst 30 personer, då de begagna 
första plats, efter 8 rdr för hvarje. Och något sednare på året, samt på grund af särskild öfverenskommelse 
emellan Generalpoststyrelscn och Nordtyska Förbundets Generalpostamt samt Styrelsen för Statens Jernvägs-
trafik och Direktorium för Berlin—Stettinerjcrnbanan, bereddes för resande tillfälle till erhållande å veder
börande jernvägsstationer af s. k. direkta biljetter för färd emellan Stockholm eller Göteborg å svenska sidan 
och Berlin eller Stettin å tyska sidan. Dylika biljetter, gällande för lsta och 2dra klass å jernväg samt till 
lsta och 2dra plats å postångfartyg, medföra för resande förmonen att, utan allt eget besvär, få det sig 
tillhöriga bagage genom Postverkens försorg transportoradt från jernbanstation till postångfartyg och tvärtom. 

Sedan genom sammanskott af enskilda personer i Göteborg beredts tillfälle till utrustande under 
nästlidet år af en ny svensk arktisk exjDcdition, med syftemål att under senhösten söka från Spetsbergen 
framtränga så långt mot norden som möjligt, behagade, på underdånig framställning af expeditionens ledare, 
intendenten vid Naturhistoriska Riksmuseum, professoren A. E. Nordenskiöld, Eders Kongl. Maj:t den 1 maj 
samma år tillåta, att för denna expedition finge, på vissa vilkor, användas det Postverket tillhöriga ångfar
tyget »Sofia». Den reservtjenstgöring å postångbåtslinien Malmö—Stralsund, som eljest skolat med detta 
fartyg bestridas, blef derefter besörjd under maj månad med den Flottan tillhöriga kanonångbåten »Gunhild» 
och under den återstående delen af årets sjöfartsperiod med postångfartyget »Polhem». 

Sedan Eders Kongl. Maj:t den 31 juli nästlidet år behagat i nåder godkänna ett från nord tysk-
sida framstäldt, af Generalpoststyrelsen förordadt förslag till inbesparande i någon mon af utgifterna för 
den skånsk-pommerska postångbåtsfarten, blef denna postförbindelse, som ansågs kunna under vintern und
varas utan någon nämnvärd olägenhet för korrespondensen, instäld till en början för månaderna november 
med mars. 

Då, efter Westra och Södra Stambanornas fullbordan, samt med afseende å den dagliga, snabba post
befordran som derigenom åvägabragts till och från utlandet, den direkta sjöpostföringen mellan Sverige och 
England medelst ångfartyg en gång i veckan fram och åter å linien Göteborg—Hull, icke vidare ansetts 
vara af den vigt och erbjuda sådane fördelar, att för densammas bibehållande borde, såsom tillförne, utgå 
särskildt anslag af postmedlen, blef, efter erhållet nådigt tillstånd, kontraktet om denna postföring å Post
verkets sida uppsagdt och upphörde med utgången af sistlidet år att tillämpas. Sedan emedlertid fartygens 
égare, hvilka förut egt tillgodonjuta dels af Postverket 500 pound sterling om året samt dels frihet från 
skeppsumgälder till Kronan och, då kronolots ej begagnades, äfven från lotsafgiftcr, förklarat sig villiga att 
med postföringen fortfara emot åtnjutande allenast af frihet från haninumgälder och lotsafgifter, blef, med 
Eders Kongl. Maj:ts särskilda begifvande, nytt kontrakt om postföringens framtida bestridande på sålunda 
förändrade vilkor med vederbörande afslutadt. ' 
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En tredje del af bilagan B, hvilkcn är särskildt betecknad med c, upptager fullständigt de sjölinier, 

dcrå post blifvit befordrad till ocli från orter i riket; och inhoiutas bland annat deraf att för denna postföring, 
som direkt tillgodokommit 100 af postanstalterna *) — således 6 flera än under år 1867 — blifvit använda: 

Postverkets egna farkoster till ett antal af 9 

och privata eller andra Postverks fartyg 118 

„_„_ , . „„ tillsamman 127 
eller 4 mera än år 18(57, da antalet var 123. 

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

vederbörliga ställen i bilagan B. I. allmänhet är dock liäruti upptaget endast hvad som utbetalats för sjelfva 

fortskaffningen af posterna samt uti dagtraktamenten till de å jernvägarne eller vid landsvägsposterna an-

stälda postbetjento; och hvad särskildt beträffar kostnaderna för de sjölinier, å hvilka förbindelsen helt och 

hållet eller delvis underhållits med Postverkets egna ångfartyg eller seglande farkoster (Grislehamn—Ekerö; 

Malmö—resp. Ystad—Stralsund, samt Westervik—Wisby), har uti kolumnen »utbetalad ersättning för denna 

postbefordran» blifvit, såsom förut varit vanligt, för enhvar af nämnde linier upptaget endast det belopp, 

livarmed utgifterna i deras helhet öfverskjuta hvad å samma linie influtit för befordran af resande och 

fraktgods. 
Enligt merberörda bilagas särskilda delar utbetalades: 

De för postbefordringen, postbetjentes dagtraktamenten inberäknade, uppkomna kostnader för år 1867 

utgjorde sammanlagdt 977,385 rdr 18 öre; och hade således dessa utgifter under sistlidet år minskats med 

23,743 rd 59 öre, eller närmare 2\ procent. 
Af förenämnde, enkom för sjelfva postföringen utgångna summor under de två sednare åren belöpte sig: 

*) Nämligen: Arboga, Askersuud, Borgholm, Dalarö, Degerfors, Drottningholm, Engelsberg, Enköping, Eskilstuna, 
Filipstad, Fjellbacka, Furusmid, Gcflo, Grebbestad, Grenna, Grislehamn, Göteborg, Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hernö-
sand, Hjo, Hudiksvall, Hästholmen, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn, Kungeli', 
Kungsör, Köping, Landskrona, Lidköping, Lilla Edct, Linköping, Luleå, Lyckeby, Lysekil, Malmö, Mariefred, Mariestad, 
Marstrand, Motala, Mönsterås, Nederkalix, Nordmaling, Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Nyland, Oskarshamn, Piteå, llatan, 
Itåneå, Sandhamn, Skellefteå, Smedjebacken, Sollefteå, Stenuug, Stockholm, Strengnäs, Strömsholm, Strömstad, Sundsvall, Sunne, 
Surahammar, Svanesund, Söderhamn, Söderköping, Södcrtelje, Sölvesborg, Torshälla, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töreboda, 
Uddevalla, Umeå, Upsala, Wadstena, Waldemarsvik, Warberg, Waxholm, Wenersborg, Wermdö, Westanfors, Westervik, 
Westerås, Wisby, Wisingsö, Ystad, Âhus, Örebro, Öregrund, Örnsköldsvik, Öfsundsbro och Östhammar. 
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7/i-gol)(.']o|ijHjn 

för dilipun»-
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Af förestående sammanställning visar sig bland annat, att diligensskjutskostnadema nedgått från år 
1867 till år 1868 med det högst betydliga beloppet af 47,883 rdr 99 öre, eller med närmare 13 procent. 

I afseende å beloppet för sjöpostföringen till ocli frän utlandet bör anmärkas, att vid beräknandet 
deraf har, då fråga varit om linier, å hvilka finnes belägen äfvcn någon annan svensk postanstalt än utgångs-
ortens, blifvit upptaget endast lialfva den för livar sådan linie utbetalade; kostnad; då deremot andra hälf
ten ansetts böra utgöra ersättningen för den å samma linic vcrkstälda befordran af inrikes post. 

Den för diligensposterna utbetalade lega har äfvon under sistlidet år vcxlat emellan belopp, uppgående 
till minst 73 öre och högst 2 rdr 50 öre per mil. Medellegan för mil å de särskilda linierna — här
ibiand dock icke räknade dem som indrogos under årets lopp — har utgjort: 
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Afsiinâa poster. 

Medellcgan för all diligensskjuts under året utgjorde — då, såsom förut är nämndt, sammanlagda 
kostnaden för diligensernas befordrande besteg sig till 327,474 rdr 43 Öre och de postförda milen upp-
gingo till 262,373 — icke fullt 1 rdr 25 öre milen. 

För att visa i livad mon de orter inom riket, livilka äro försedda med postkontor eller postexpedi
tion, under sistlidet år egde tillfälle till postutvexling sinsemellan ocli med öfrige postorter, meddelas i bila
gan litt. C en uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller särskilda föreskrifter, skolat i livar vecka 
affärdas från de fullständiga postanstalterna under samma år. Af de afsäuda posternas mängd vid en livar 
postanstalt kan ock till någon del, åtminstone livad göroinålen beträffar, bedömmas omfånget af denna post-
anstalts verksamhet. 

Summan af de ifrågavarande posterna utgjorde: 

Kxpedieradi' 
brefkartor. 

År 1867 utgjorde antalet 

hvilken tillökning motsvarar närmare 12 % af föregående årets antal. 
Såsom en likväl tillförlitligare mätare af postanstalternas verksamhet, än livad uppgiften å de afsäuda 

posternas mängd kan vara, meddelas uti bilagan G äfven en uppgift å antalet från postkontoren och post
expeditionerna expedierade brefkartor under året. 

Med förbigående af livad som finnes nppfördt för Westra och Södra Stambanorna och som, enligt 
h vad förut är anmärkt, å hvardera stället utgör resultatet icke för en, utan för flera postanstalter, utvisar 
bland annat ifrågavarande del af nämnda bilaga, att 
i Stockholm de affärdade kartornas antal utgjort ., 81,978 

» Göteborg » » » » » D2,OJO 

a) vid ftillständig postbefordran: 

. b) vid befordran af endast breflåda: 
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Härvid bör dock erinras beträffande Medevi och Furusund. att postexpeditionerna å dessa orter hållits 

i verksamhet endast under de egentliga sommarmånaderna. 
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*) Dessa postanstalter voro följande, af hvilka de med en * betecknade tillika utgjorde anloppsstationer för post
diligenserna: 'Alfvesta, Alingsås, Anderslöf, Arboga, *Arvika, 'Askersund, *Avesta, Bjersjölagård, *Borås, *Boxholm, Char-
lottenberg, *Cimbrishamn, Degerfors, Ekolsutul, 'Eksjö, Elmhult, *Engelholm, 'Enköping, 'Eskilstuna, Eslöf, 'Falkenberg, 
Falköping, 'Falun, Filipstad, Fjellbacka, 'Gamleby, *Gefle, *Gislaved, 'Gnesta, *Grenna, *Grislehamn, *Göteborg, *Halmstad, 
Halsberg, Haparanda, 'Hedemora, 'Helsingborg, *Hernösand, Herrljunga, Hessleholm, *Hjo, 'Hudiksvall, Håkantorp, Hörby, 
'Höör, 'Jönköping, 'Kalmar, 'Karlshamn, 'Karlskrona, 'Karlstad, Katrineholm, 'Kisa, 'Kristianstad, 'Kristinehamn, Kungclf, 
'Kungsbacka, 'Köping, 'Laholm, Landskrona, 'Lidköping, Lilla Edet, 'Linköping, 'Ljungby, Luleå, Lund, Lysekil, 'Malm-
köping, 'Malmö, 'Mariefred, Mariestad, Markaryd, Marstrand, 'Medevi, Moholm, 'Motala, 'Målilla, 'Mönsterås, Nederkalix, 
Nora, Norberg, Nordmaling, 'Norrköping, 'Norrtelje, 'Nyköping, 'Nässjö, 'Oskarshamn, Piteå, 'Ronneby, Båda, Råneå, 'Sala, 
'Skara, Skellefteå, 'Skeninge, 'Sköfde, Sollebrunn, 'Sparrcholm, 'Staby, 'Stockholm, 'Strengniis, 'Strömsholm, Strömstad, 
'Sundsvall, Suune, 'Söderhamn, 'Söderköping, 'Södertelje, 'Sölvesborg, 'Tierp, 'Torp, Torshälla, 'Trelleborg, Töreboda, Udde
valla, Ullånger, 'Ulricehamn, Umeå, 'Upsala, 'Wadstena, Waldemarsvik, 'Warberg, 'Wenersborg, 'Wernamo, 'Westervik, 
'Westerås, 'Wcxiö, 'Wimmerby, Wingåker, Wisby, 'Wretstorp, Ystad, *Åby, 'Åmål, Anäset, Åtvidaberg, 'Ödeshög, Ökne, 
Örebro, Örnsköldsvik och 'Östersund. 

**) Nämligen: Alingsås, Arboga, Borås, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gefte, Göteborg, Halmstad, 
Helsingborg, Hernösand, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, 
Landskrona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Marstrand, Nora, Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Skeninge, 
Sköfde, Stockholm, Strenguäs, Strömstad, Sundsvall, Söderhamn, Söderköpiug, Södertelje, Uddevalla, Umeå, Upsala, Wadstena, 
Warberg, Wenersborg, Westervik, Westerås, Wexiö, Wimmerby, Wisby, Ystad och Örebro. 

Under år 1868 bereddes tillfälle till paketförsäridning till och från postexpeditionen i Degerfors 

och postkontoret i Trelleborg. Deremot upphörde paketpostinrättning att förefinnas i Laxå och Åtorp, sedan 
dervarande postexpeditioner, blifvit nedflyttade till poststationer. Paketpostanstalternas antal hade således 
sistlidet år icke undergått någon förändring, utan utgjorde fortfarande 140 *). 

Vid postkontoren i Enköping och Nora blefvo under sistlidet år anstälda brefbärare på Postverkets 
stat. De orter, å hvilka lokalkorrespondensens kringbärande verkställes på Postverkets bekostnad, hade 
härigenom ökats från 53, som det utgjorde år 1867, till 55 **). 

För beredande af tillfälle åt utrikes vistande svenska sjömän att, till understöd för hemmavarande 
anhöriga eller till förrentande för kommande behof, hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda 
besparingar, täcktes Eders Kongl. Maj:t genom nådig skrifvelse den 21 november sistlidet år förordna bland 
annat, att svensk sjöman, som vistas utrikes och önskar att till Sverige hemsända penningar till belopp af 
minst 10 och högst 500 rdr, skall ega att hos svenska och norska konsulaten å de utländska orter, hvilka 
af Kommerskollegium bestämmas, emot penningars aflemnande erhålla å Kollegium stäld invisning till viss 
person för beloppet; att invisningen må, enligt sjömannens begäran, utställas att betalas antingen â viss 
postanstalt här i riket, efter 15 dagar förut skedd uppvisning, eller ock uti Kommerskollegium, och att för 
sådan sjömansinvisning, som å postanstalt för Kollcgii räkning betalas, skall af vederbörande mottagare till 
Postverket erläggas en afgift: när invisningsbelöppet ej uppgår till etthundra rdr, af 20 öre, men i annan 
händelse af 24 öre för hvarie hundratal riksdaler. Då cmcdlertid nämnda nådiga beslut icke kom till verk-

Ilela antalet brefkartor under år 1868 utgjorde 2,006,906, hvaraf afgått: 

År 1867 bestego sig kartorna, med samma proportion emellan de till in- och utrikes orter afsända, 
till resp. 1,693,415 och 114,447 eller sammanlagdt 1,807,862. Och således hade sistlidet år antalet ökats 
i det hela med 182,578 kartor, eller något öfver 11 %. 
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ställighet förrän under första qvartalct af innevarande Ar, kan vid detta tillfälle icke leninas någon redo
görelse for det sålunda tillkomna nya slag af posfanvisningar. 

I bilagan litt. D redogöres närmare för posttrafiken under år 1SG8, sådan densamma i särskilda 
afseenden förekommit. Denna bilaga sönderfaller i fyra afdelningar, hvaraf den första, a, innehåller en 
uppgift å sâdane från saintlige postanstalter afgångna karterade samt de ankomna okarferade brciförsäiidel-
ser, för livilka, i händelse af desammas skadande eller förlust, det ej ålegat Postverket utgifva någon 
ersättning. 

I såväl denna som de följande bilagorna upptagas emcdlertid till namnen endast de fullsfiiniliga 

postanstalterna, livad deremot belöper på poststatiouerna, är här och framgent inbegripet uti beloppet för 
de postkontor och postexpeditioner, hvarunder stationerna lyda eller med livilka de stå i omedelbar post-
utvexling. 

Enligt nyssnämnda del af bilagan D hafva de ifrågavarande postförsändclserna för året bestigit sig 
till 11,254,262 st., af livilka afgått till inrikes orter 10,472,007 st. 

och » utrikes d:o 782,205 » i i o r . j o fâ st 

Do inrikes försändelserna af detta slag hafva varit fördelade sålunda: 
a) betalade och för hvilka befordringsafgiften 

Andra delen, b, af den ornförmäMa bilagan U meddelar uppgift å antalet, frän de särskilda post
anstalterna afgångna paketer jemtc andra värdeförsändelser, till hvilka äfven räknas postanvisningar. 

/;) portofria: 

b] viiriliifnrsän-
deher; 
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Af de till detta slag hörande inrikes försändelser hafva följande varit: 

Af värdeförsändelserna, som sammanlagdt uppgått till 957,298 st., hafva 

Och de utrikes försändelserna hafva varit fördelade sålunda: 

h) portofria (afsända i tjensteväg): 

a) betalade (till Postverket): 

a) betalade (till Postverket): 

b) portofria (fribref): 

Af sammanlagda antalet bref- och värdeförsändelser — som utgör för året 12,211,560 st..— hafva 
således brefförsändelserna uppgått till mera än 92 % 

och värdeförsändelserna till närmare 8 % 

eller samma förhållande mellan de särskilda hufvudslagen af postföremål ' som under år 1867. 
I afseende â bestämmelsen hafva de, som voxlats emellan inrikes postanstalter, utgjort: 

och således, i förhållande till antalet i dess helhet: 

inrikes försändelserna mera än 93 % 

och utrikes föi-sändelserna mindre än 7 %. 

Under år 1867 var förhållandet resp. 94 till 6 %. 
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Med hänsyn till vilkorcn för de ifrågavarande försändelsernas postbefordran hafva såsom betalade. 
eller lösen underkastade afeått : 

h varemot portqfritt blifvit befordrade: 

hvadan, likasom under år 1867, de betalade utgjorde närmare 89% 

och de portofria något öfver , 11 % 

af samtlige försändelsernas antal. 
I detta antal ingå: 

a) vanliga bref: 

g) öppet rekommenderade bref: 

/ ) paketer: 

e) lösbref: 

d) lokalbref: 

c) korsband: 

b) registrerade bref 



Antalet utgjorde: 

Nedaninförda tabell utvisar, lmru många af de år 1868 afsända bref- och värdeförsändelser, som 
belöpa pä enlivar af postanstalterna, hvilka, med afseende å den vigt som, för bedömmandet af en 
postanstalts verksamliet och omfånget af göromålen vid densamma, bör tillmätas brefmängden, här blifvit 
ordnade efter det vid livar ocli en handlagda antalet sådane försändelser. 
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Transport 11,500,185 
h) slutet rekommenderade bref: 

i) postanvisningsbref: 

k) postförskottsbref: 

Vid en jemförelse mellan de olika arterna försändelser under sistlidet och derförutgångna året visar 

sig att antalet, 
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Posttrafiken : 
c) tidningar; 

Af de postanstalter, vid hvilka sålunda behandlades det minsta antalet postförsändelser, blef, såsom 

förut är nämndt, postexpeditionen i Laxå indragen, livilket egde rum den 31 maj; och postexpeditionerna i 
Furusimd och Medevi höllos i verksamhet, såsom vanligt, endast under sommaren. 

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

Enligt ifrågavarande uppgift liar det antal svenska tidningar, som blifvit försändt till orter i och 

utom riket, utgjort år 1868: 



Oaktadt, såsom förut är nämndt, antalet af de genom Postverket rekvirerade tidningsexemplar sist
lidet år ökats icke så oväsentligt, hade de för prenumerationen uppburna medel sålnnda minskats med 
15,714 rdr 29 öre, eller 3 %; hvilket utvisar att den nämnda tillväxten i antalet gällt företrädesvis de 
billigare tidningarne. 

4 
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De till Sverige under året införskrifna utländska tidningarne hafva uppgått: 

Antalet utländska tidningar förhåller sig således till antalet svenska ungefär som 1 till 20. 

Förhållandet mellan ut- och inrikes i postväg reqvirerade tidningsexemplar år 1867 var såsom 1 
till 19. Antalet uppgick då: 

Nnmmcrexemplaren af tidningarne under år 1868 kunna, enligt fornt följd beräkningsgrund, antagas 
hafva uppgått, 

Samma slags afgifter utgjorde der förutgångna året: 

Premimerationsafgifterna 1868 bestego sig: 

Och sålunda skulle under sistlidet år samtlige de postbefordrade försändelserna hafva stigit med ett antal 
af 1,005,285 st. 
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Med hänseende till de olika språken hafva de utländska tidningarne samt afgifterna derför varit 
sistlidet ar fördelade sålunda: 

Posttrafiken : 
d) resande med 

postdiligens; 

• Vid den ofvan leranade redogörelsen för kommunikationslederna liar blifvit omförmäldt, bland annat, 
lmrusom år 1868 diligenspost kommit till stånd å de dermed förut icke försedda landsvägslinierna Gimbris-

liamn—Svens torp, Malmö—Trelleborg och Sundsvall—Hernösand äfvensom emellan Upsala och Enköping; 

hvaremot diligensposten blifvit indragen icke blott helt och hållet å linien Eskilstuna—Köping, der dock 
detta postbefordringssätt varit sednare tiden användt endast under vintern, samt emellan Stockholm och En

köping, utan äfven för viss del af året å linierna Sundsvall—Östersund, Upsala—Gefle och Westerås—Köping. 

Af dessa förändringar har följden blifvit, bland annat, att, af de fullständiga postanstalterna, Cimbris-

hamn, Hernösand, Malmö och Trelleborg blifvit, men deremot Elcolsund och Torshälla upphört att vara 
anloppsstationer för Postverkets diligenser. Och dymedelst har antalet orter med postkontor eller post
expedition, hvarifrån tillfälle till personbefordring med postdiligens förefinnes, blifvit sistlidet, år ökadt med 
2; hvadan detsamma, som år 1867 utgjorde 84, vid sistlidet års slut uppgick till 86. Å dessa orter är 
en förteckning härförut lemnad vid upptagandet af de med pakctpostanstalterna inträffade förändringar. 

En fjerde, med d betecknad afdclning af bilagan D meddelar uppgift å det antal platser i post
diligenserna, som varit upptaget af resande. 

Hela antalet, då afseende oj fästes å den större eller mindre del af en diligenslinie, för hvilken 
platsen varit bestäld — d. v. s. det verkligen försålda biljettantalct — utgjorde 15,825; hvilket med 103 
st., eller mycket nära \%, understiger antalet för år 1867, då detsamma uppgick till 15,928. 

Efter den hittills följda beräkningsgrund kunna dessa, för olika vägdelar sålda biljetter anses mot
svara 11,505 platser å hel diligenslinie. Då det antal platser, som sammanlagdt fanns att tillgå å alla cLili-
gensliniernas vagnar under året, såväl upptagna som icke upptagna, beräknas hafva utgjort 33,016, visar 
sig således att af de disponibla diligensplatserna hade blifvit använda i det närmaste 35 %. 

Proportionen mellan upptagna och tillgängliga platser var således år 1868 något bättre än näst-

förutgångna året, då de förra utgjorde 32 % af de sednare. 

Å de år 1868 bestående diligenslinier har förhållandet under de fem sednaste åren emellan dispo
nibla och upptagna platser varit sådant, som det i nedanstående tablå särskildt för livar och en angifves, 

nämligen: 
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Qvarliggande 
postlöraän-

dclser. 

Bilagan lift 13 meddelar uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1868 befunnits 

vid de särskilda postanstalterna qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året utlenmade, returnerade eller 

öppnade äldre försändelser jemte penningeinneliållet i dessa sistnämnda. 

o. s. v. 
Vid postaustalterna i Eslöf, Furusund, Grenna, Marstrand, Medevi, Onsala, Skanör, Ström, Trelle

borg, Åhus och Öregrund eller de dem underlydande poststationer hade icke hållits någon lösväska. 

Posttrafiken : 
e) lösväskor. 
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Från det föregående bör dock härvid erinras, i fråga om de diligenspostlinier å hvilka procentbe
loppet uppgått till endast 20 eller derunder, att Westerås—Köping blifvit inskränkt till diligenslinie endast 
för vintern; att Stockholm—Westerås blifvit, genom indragningen af diligensposten emellan Stockholm och 
Enköping samt inrättandet af dylik post emellan Upsala och Enköping, utbytt mot linien Upsala—Westerås, 
samt att Eskilstuna—Köping blifvit alldeles indragen såsom diligenslinie. 

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

Antalet utgjorde då 4,071, nämligen: 

sådane, om hvilkas hållande en hel socken sig förenat 424 
och öfrige lösväskor 3,647 4071 

Häraf expedierades vid de fullständiga postanstalterna 3,342 st., eller något mera än 82%, 

och vid poststationerna 729 » » tämligen nära 18%. 
År 1867 uppgingo lösväskorna till ett antal af 4,061. I stället för att minskas, såsom på sed-

nare åren eljest varit händelsen, hade under sistlidet år väskorna således i någon mon ökats, nämligen 
med 10 st. 

Af lösväskorna sistnämnda år belöpte sig: 
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llcVlainr.rmlb 
postlïJrsiimk!-

ser. 

J'enniiigcfôr-
aiimltiingcn 

gtuom Post
verket. 

T livad mon postanstanstalterna, såvidt fullständigt kändt är, under sistlidet år varit livar för sig anli
tade för penningeförsändning, upplyses af bilagan litt. P, som innefattar uppgift å pcnningcinnehållet i öppet 
rekommenderade bref samt inbetalade postanvisnings- och postförskoltsbelopp. 

Af samma bilaga E inhemtas jemväl, att uti de ar 1868 öppnade bref, som vid postanstaltcrna 
qvarlegat outtagna under minst fem är, påträffats penningar till ett belopp af 2,098 rdr 1 ört;, eller 1,133 
rdr 97 öre mera än år 1867, då, beloppet dylika medel var endast 964 rdr 4 öre. 

Enligt de från postanstalterna till Generalpoststyrelsen insända utdragen ur de s. k. reklamations-
längderna, hvilkas påbjudande samt anledningen dertill blifvit i nästföregående underdåniga årsberättelse om-
förmälda, hafva sistlidet är brefafsändare eller adressater gjort anmälan om sammanlagdt 1,342 postförsän
delser, som skulle hafva förkommit eller eljest icke kommit vederbörande tillhanda. Af dessa postförsän
delser hafva dock, vid de anstälda efterforskningarne, 144 — motsvarande 10 à 11 % — antingen påträf
fats, så att de kunnat reklamanterna tillställas, eller ock har i afseende å desamma erhållits visshet derom, 
att de verkligen bifvit sina adressater behörigen tillstälda. 

hade förstnämnda år ökats med 23,141 st., eller icke mindre än 75 % af dcrförutgångna årets antal. 

Iläraf inhemtas bland annat: 

att från föregående året funnos qvarliggande postförsändelser till ett antal af. 70,563 
att de under året utlemnade, rettirnerade eller öppnade äldre försändelserna utgjorde 24,539 
hvadan derefter återstodo 46,024 

samt att antalet under året inkomna försändelser, hvilka antingen på grund dcraf att de ej 
blifvit behörigen frankerade, att adresserna å desamma befunnits ofullständiga eller af annan orsak 
ännu icke kunnat adressaterna tillställas, uppgingo: 

livad beträffar försändelser från en till annan inrikes ort, till 37,218 
och livad angår försändelser från eller med adress till utrikes ort 7,023 ,y 241 

så att inalles voro vid postanstalterna qvarliggande 90,265. 
Om, såsom förut skett, härtill läggas de från utrikes orter returnerade outlösta bref, hvilka 

såsom räkenskapsbilagor ingå till Generalpoststyrelsens kammarkonfor, och för sistlidet år bestego sig till 9,636 
skulle således antalet obeställbara postförsändelser kunna i dess helhet uppgifvas till 99,901. 

Vid en jemförelse mellan antalet under hvardera af de två sednaste åren insamlade obeställbara 
postförsändelser visar sig att detta, som utgjorde: 
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År 1867 afsändes 

under öppen rekommendation rdr 312,233,393,28; livadan i detta afseende under sistlidet år beloppet 

Af innehållet i de öppet rekommenderade brefven belöpte sig: 

eller för hvardera året: på förra slaget bref omkring 92 och på det sednare vidpass 8 %. 

livad beträffar de särskilda postanstalterna, hafva genom desamma blifvit sistlidet år afsända resp. 
i postanvisnings- och postförskottsväg utbetalade följande penningebelopp, nämligen: 

Gefle, Halmstad, Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Wenersborg, Wexiö, Ystad 
och Örebro, hvardera minst 4,000,000 men ej uppgående till 5,000,000 » 

Hernösand, Kalmar, Lidköping, Mariestad, Sköfde, Söderhamn, Uddevalla och 
Wadstena, hvardera 3,000,000—4,000,000 » 

Askersund, Karlshamn, Kristinehamn, Sundsvall, Warberg, Westervik och 
Westorås, hvardera 2,000,000—3,000,000 » 

Alingsås, Arboga, Eksjö, Eskilstuna, Falköping, Hedemora, Helsingborg, Hu
diksvall, Köping, Lindesberg, Luleå, Motala, Nora, Nya Kopparberget, 
Nyköping, Oskarshamn, Sala, Skara, Ulricehamn, Umeå, Upsala, Wim-
merby, Wisby och Östersund, hvardera 1,000,000—2,000,000 » 

Arvika, Engelholm, Enköping, Filipstad, Grenna, Haparanda, Hessleholm, IIjo, 
Hvetlanda, Kisa, Landskrona, Ljungby, Lund, Piteå, Skeninge, Smedje
backen, Strömstad, Söderköping, Sölvesborg, Wernamo, Wingåker, Åmål 
och Örnsköldsvik, hvardera 500,000—1,000,000 » , 

Ljusdal, Norrtelje, Eonneby, Sunne och xiby, hvardera 400,000— 500,000 » 
Bollnäs, Borgholm, Cimbrishamn, Falkenberg, Halsberg, Hörby, Kungsbacka, 

Laholm, Lysekil, Mariefred, Moholm, Mora, Mönsterås, Norberg, Ny
land, Båda, Skellefteå, Sollefteå, Strengnäs, Trollhättan och Ökne, hvar
dera 300,000— 400,000 » 
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Kaltack, Eslöf, Gagnef, Gamleby, Herrljunga, Karlsborg, Katrineholm, Malung, 
Oroust, Skene, Södertelje, Ullånger, Waldemarsvik, Åtvidaberg, Ödeskog 
och Östhammar, hvardera 200,000— 300,000 rdr, 

Alfvesta, Avesta, Backe, Rastad, Degerfors, Elmhult, Gislaved, Höganäs, Höör, 
Karlskoga, Kungclf, Lilla Edet, Malmköping, Marstrand, Målilla, Neder-
kalix, Nordmaling, Nås, Ragunda, Ramsberg, Sparreholm, Staby, Stjern-
vik, Stora Rör, Strömsholm, Svenljnnga, Säter, Tierp, Tjellmo, Torp, Tors-
hälln, Trosa, Töreboda, Wretstorp, Wrigstad och Älms, hvardera 100,000— 200,000 », 

Anderslöf, Bjersjölagård, Boxholm, Bnrgsvik, Charlottenberg, Fjcllbacka, Gnesta, 
Grislehamn, Grythyttehed, Håkantorp, Laxå, Nässjö, Onsala, Råneå, Trelle
borg, Wemdalen, Ånäset, Äs, Öregrund och Östra Husby, hvardera 50,000— 100,000 >. 

Af de postanstalter, vid hvilka det afsända resp. utbetalade penningcbeloppet icke sammanlagdt upp
gick till minst 100,000 rdr, voro, såsom förut blifvit i underdånighet anmärkt, postexpeditionerna Furusund, 
Laxå och Medevi icke i verksamhet under hela året. livad angår Södra och Wcstra Stambanorna, må an
märkas att å såväl postkupéexpeditioner som poststationer alldeles icke behandlats några postanvisnings- eller 
postförskottsförsändclser; och äfven öppet rekommenderade bref förekomma der endast sällan, alldenstund 
kupéexpeditionerna icke betjena allmänheten direkt, och stationerna egentligen icke äro afsedda för emotta-
gande af dylika försändelser. 



Belöpande 
afgifter för 

friförsiindeber. 
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De afgifter, som, derest någon portofrihet ej funnits beviljad, skolat belöpa för de år 1868 postbe-
fordrade friförsändelser — derifrån undantagna de portofria korsbanden — äro, enligt bilagan litt. G, be
räknade att hafva utgjort: 

franko för bref och paketer rdr 561,336,91 
rekommendationsafgift för rekommenderade bref » 32,972,19 

assuransafgift för innehållet i öppet rekommenderade bref » 4,690,43 

Summa rdr 598,999,53. 
Ifrågavarande slags afgifter uppgingo år 1867 till » 555,045,38 

och hade således under sistlidet år stigit med » 43,954,15 
eller nära 8 %. 

i 

Af denna summa faller ett högst betydande belopp, antagligen minst 100,000 rdr, på de fribref och 
andra portofria försändelser, som afgått från Generalpoststyrelsen samt postantaltema och afsett posttjenst-
göringen eller andra med postförvaltningen sammanhängande ämnen. Återstoden — närmare en half million 
rdr — kan således anses motsvara kostnaderna för den fribrefskorrespondens, som blifvit förunnad öfriga stats
förvaltningen äfvensom vissa lärda och välgörenhetsstiftelser m. m. Dock bör, för fullständighetens skull, 
härtill läggas de likväl icke synnerligen ansenliga belopp, som, enligt gällande föreskrifter, Postverket fått 
under sistlidet år utgifva 

dels, till fremmande Postverk, för sådane till vissa embetsmyndigheter i Sverige ankomna bref från 
utrikes ort, som, oaktadt belagda med fremmande portoafgifter, skolat lösenfritt utlemnas, 

dels såsom ersättning till lands- och stadfiskaler äfvensom till de i utlandet anstälda svenska konsu
ler, för hafda portoutgifter för deras brefvexling i tjensten, 

dels slutligen i skjutslega och postiljonsdagtraktamenten för sådane extra poster, som affärdats på 
rcqvisition af dertill berättigad embetsmyndighet uti andra än Postverkets angelägenheter. 

Föraaida och 
använda fri

märken. 

Inkomster och 
utgifter vid 

postanstalieriKi. 

Å beloppet af inkomster och utgifter vid de särskilda postanstalterna under år 1868 meddelas spe

cificerad uppgift i bilagan litt. I. 

Och således hade värdet af de försålda frimärkena ökats under redogörelseåret med 41,524 rdr 

19 öre, eller omkring 2\ %. 

Bilagan litt. II utvisar till huru stort belopp blifvit afyttrade frimärken vid enlivar postanstalt under 
år 1868, äfvensom till hvilket belopp uppgått de frimärken, som åsatts bref från samtlige postanstalter under 
nämnda år. 
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Utgifterna voro: 

Inkomsterna hafva utgjort: 

särskilda afgifter för värdcförsändelser: 

Skilnaden mellan detta slag af inkomster och utgifter under aret utgjorde således: behållning 1,302,940 
rdr 82 öre, hvaraf större delen användts för underhållet af de särskilda postkommunikationslinierna samt för 
öfrige, med sjelfva fortskaffningen af posterna närmare förbundna utgifter. 

Förhållandet under är 1867 emellan inkomster ocli utgifter af alla de slag, som i nu förevarande 
bilaga omförmälas, var följande: 

Specifikation 
Î uppbörden 

vid post-
niistnlkTiin. 

Harnedan angifves livad som år 1868 influtit vid enhvar af postanstalterna, hvilka å detta ställe blif-
vit ordnade efter de olika beloppens storlek: 
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Af det belopp, som, enligt livad förut är nämndt, vid postanstalterna inom riket influtit för bref, 
med undantag af lokalbref, samt för korsband, nämligen rdr 1,601,607,94 
faller, jcmlikt liärefteråt närmare omförmälda bilaga K, ensamt pä de inrikes brefförsändd-

sertia en summa af. » 1,258,386,01. 

Återstoden » 343,281,93 
utgör således livad vid postanstalterna inom landet uppburits för bref till eller frän utri
kes orter. Härtill är att lägga uppbörden vid svenska postkontoret i Hamburg äfvcnsom 
livad för befordran af brefpostförsändelser till och från utlandet, äfvcn dem som blott tran
siterat Sverige i sluten postsäck, tillgodokomrait postkassan genom liqvider med de frem-

mande Postverken, inalles » 50,772,19 
dä, enligt nyss åberopade bilaga, bruttouppbörden för de utrikes brefförsändolserna besti

ger sig till •. » 394,054,12. 
Transport rdr 394,054,12. 

l)c särskilda 
«logun af 

inkomater. 
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Transport rdr 394,054,12. 
Om härifrån åter dragés livad som, enligt samma bilaga, utbetalats till fremmande 

Postverk för utrikes brefs befordran samt utgått för underhållandet af svenskt postkontor i 
Hamburg, tillsamman » 76,008,38 

så visar sig behållningen å de för orejposiförsändelser till och från utlandet Svenska Postver
ket tillflutna franko- och portoafgifter hafva under år 1868 utgjort » 318,045,74. 

Förhållandet mellan beloppen af behållna franko- och portoafgifter, som under de fem sednaste åren 

tillkommit postkassan för vanligen s. k. portobref och bandförsändelser, har, jemlikt förestående utredning 

och de uppgifter, som kunna hemtas ur förut afgifne underdåniga årsberättelser, varit följande: 

Denna inkomst, som således under nämnda tid i allmänhet varit i oafbrutcn tillväxt, har, hvad sär-
skildt beträffar sistlidet år, stigit med 30,977 rdr 79 öre, eller närmare 2 % af beloppet under år 1867. 

Uppbörden för lokalbref uppgick under sistlidet år till rdr 15,249,70. 
Nämnda uppbörd hade år 1867 utgjort ;. » 15,438,05 

och hade således år 1868 minskats med » 188,20 
eller något mera än 1 %. 

Uppburet franko och porto för paketer besteg sig, enligt bilagan I, år 1868 till » 81,017,13 
hvaruti ingår äfven det belopp, som genom liqvid med Styrelsen för Statens Jernvägstrafik 
tillflutit postkassan för paketer, som, under förmedling af diligensposten å linien Kristinehamn— 
Arvika, befordrats emellan svenska och norska jernvägsstationcr, och hvilket belopp nu pä 
behörigt sätt blifvit fördeladt på de postanstalter (Kristinehamn och Arvika), som med pake-
ternas expedierande tagit omedelbar befattning. Enligt bilagan K har utaf förenämnda paket
uppbörd i dess helhet blifvit till fremmande Postverk redovisadt ett belopp af » 12,029,17 
hvadan hvad häraf tillgodokommit Svenska Postverket, utgör » 68,987,06. 
Den sistnämnda Postverk tillgodokomna andelen af porto för. paketgodsbefordran under år 
1867 utgjorde » 68,484,50 
och hade följaktligen sistlidet år ökats med » 503,46 

eller icke fullt 1 %. 

llckommendationsafgifterna uppgingo år 1868 till .'. rdr 220,978,09. 
Då derförutgångna år de bestigit sig till » 215,610,60 
hade således i desamma uppkommit en tillökning sistlidet år af. » 5,368,39 
motsvarande omkring 2 | %. 

De vid postanstalterna uppburna assuransafgifter för det kontanta innehållet i öppet rekommenderade 
bref uppgingo sistlidet år till rdr 52,337,84 

och under samma tid inflöt till postkassan, såsom ersättning för inträffade till

grepp ur rekommenderade bref, ett belopp af » 1,397,17 53,735,01, 

De af Postverket under året utgifna ersättningar för förluster af dylika bref utgjorde sammanlagdt rdr 4,279,99 

hvadan behållningen å assuransmedlen samma år besteg sig, jemlikt bilagan K, till » 49,455,02. 
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De influtna assuransafgifterna, utan afdrag för livad som deraf utgått till betäckande af timadc för
luster, utgjorde är 1867 rdr 57,589,06; och hade alltså dessa afgifter under sednaste året nedgått ined 
5,251 rdr 22 öre, eller mera än 9 %. 

Postanvisningsafgifterna uppnådde år 18G8 ett belopp af. rdr 0,723,05. 
1867 uppgingo desamma till » 3,169,5? 
och hade således sistlidet år ökats med » 3,553,53 
eller icke mindre än 112 %. 

Fostförskottsafgifterm uppgingo år 1808 till rdr 21-1,07 
utvisande vid jemförelse med derförutgångna året, då beloppet var endast » 158,06 

en tillökning af » 50,01 
eller nära 36 %. 

Af de förenämnda afgifterna för postanvisningar rdr 0,723,05 
och för postförskott » 214,07 ^ g.^ 72 

har för utländsk räkning uppburits ett belopp af. rdr 236,48 
hvadan Svenska Postverket tillgodokommit endast skilnaden, eller » 6,701,24. 

Samma slags afgifter utgjorde år 1866 rdr 726,91 och år 1867 rdr 3,1(58,22 samt hade således, 
livad särskildt beträffar sistlidet år, ökats med rdr 3,536, eller äfvenledcs närmare 112 %, 

Inkomsterna af diligenspassageraretrafiken uppgingo år 1868 till rdr 96,470,01 

och hade utgjort år 1867 » 100,304,3ö 
samt hade således, hufvudsakligen till följd af inskränkning i diligensförbindelserna, minskats med rdr 
3,828,35 eller omkring 4 %. 

De under rubriken diverse upptagna inkomster utgjorde år 1868 rdr 1,515,44 
och år 1867 » 1,891,03 
samt hade följaktligen sistlidet år nedgått med » 375,50 
eller omkring 20 %. 

Hvad slutligen beträffar de vid postanstalterna uppburna inkomsterna i deras helhet, utan afseende å 
hvad deraf tillkommit Svenska Postverket eller skolat till fremmande Postverk redovisas, bestego sig de
samma sistlidet år, jemlikt bilagan I, till rdr 2,076,131,05. 
År 1867 utgjorde summan af samma slags inkomster » 2,066,730,43. 
Denna uppbörd hade således under år 1868 stigit med » 9,394,02 
eller omkring 0,2 %. 

De aflöningar, som år 1868 utgått till den vid postanstalterna anstälda personal, uppgifvas i bilagan 
litt. I sålunda: 

aflöning på stat rdr 485,507,09 
utgående såsom provision » 73,048,58 
och bör härtill läggas: dels hvad, enligt bilagan litt. K, utgifvits såsom aflönings-
fyllnad å s. k. interimsstat » 38,284,15 
dels kostnaderna för vaktbetjentes beklädnad » 27,690,08 625 130 so. 

Om vidare härtill läggas de sportelinkomster, som under året tillfallit vederbörande tjenste-
män, och hvilka 

för de fullständiga postanstalterna, enligt derifrån ingångna specificerade uppgifter, upp
gått till följande belopp, nämligen: 

Transport rdr 625,130,50. 

De nnrhkildn 
dagen af 
utgifter. 
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samt för do icke fullständiga postanstalterna torde kunna beräknas, efter 25 rdr för 
hvarje, till rdr 6,300,oo 

så skulle de postpersonalen tillgodokomna aflöningsbelopp hafva utgjort tillsamman rdr 833,670,40 

förutom livad till postanstalternas betjening utgått i resedagtraktamenten, gratifikationer m. m. samt livad 
som kan hafva influtit i brefbäringsafgift (s. k. brefbärareskilling), livilken afgift bestigit sig ensamt i Stock
holm, der densamma särskildt bokföres, till 27,646 rdr 66 öre. 

Under ofvan specificerade rubriker hade till. tjenstemän och betjente vid postanstalterna utgått: år 
1866 rdr 806,707,32 och år 1867 rdr 828,495,02. 

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

Härvid bör anmärkas, beträffande hvad som förekommer under rubriken »kontorshyra. och expenser», 

att deribland icke äro inberäknade kostnaderna för posthusens underhåll eller den förmon begagnandet af 

dessa hus kan medföra. 
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 särkilda postanstalterna i mon af 
storloken 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 tillhandahål-
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lande af väntningsrum åt diligenspassagerare. I förra afseendet har, jemlikt bilagan K, utgått ett belopp 
af rdr 38,284,15; i sednare afseendet hafva utgifvits rdr 9,485,00. 

Af de under rubriken »vaktbetjentes beklädnad» upptagna utgifter rdr 27,690,08 belöper, jemlikt bilagan 
litt. K, särskildt för postiljonernas tjenstebeklädnad 'rdr 18,374,49 samt särskildt för vaktmästares och bref-
bärares tjenstebeklädnad rdr 9,31G,i9. 

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, leinnade biträde för postgodsefs 
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 ångbåtsbreilåda 
blifvit aflenmad till och afhemtad från postanstalt, som af ångfartyg passeras. 

Postverket 
fasta tillhiiritf-

hrtcr samt 
fartyg och 

Älcdoii. 

Härnedan meddelas en uppgift å Postverkets fasta tillhörigheter jemte fartyg och åkdon vid slutet 
af år 1868. De bland de sistnämnda upptagna två j er nvägs vagnar användas å linien Eslöf—Helsingborg på 
det sätt, att halfva utrymmet i hvardera vagnen disponeras af Postverket i och för postbefordringen och 
andra hälften är tillsvidare upplåten åt jernvägsbolaget för resandes fortskaffande. 

Postverkets fasta tillhörigheter utgjorde: 

Postverkets fartyg voro följande: 
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Och poståkdonen bestodo af: 

Dispositionen 
tif Postverkets 

besparingar. 

Med .inledning af en utaf 1868 års Riksdag i underdånighet gjord hemställan bland annat deroni, 
dels att Postverkets från äldre tid reserverade fond af rentebärande obligationer måtte till Riksgäldskontoret 
öfverlemnas, med förbindelse för nämnda Kontor att, derest någon gång förluster, för hvilka Postverket iklädt 
sig ansvarighet, skulle uppgå till större summa, än att de dittills under året influtna assuransafgifter lem-
nade tillgång till deras godtgörande, ofördröjligen utbetala de belopp som, med anledning deraf, Eders 
Kongl. Maj.t kände finna godt att åt Postverket anvisa; hvaremot detta Verk skulle vara förbundet att, i 
den mon öfverskott å inflytande assuransmedel, efter uppgjorda bokslut, derför lemnade tillgång, till Riks
gäldskontoret återgälda hvad sålunda blifvit utbetaladt, dels att Generalpoststyrelsen måtte i nåder anbefallas 
att, så fort ske kunde, till Statskontoret öfverlemna de å postmedlen uppkommande besparingar och öfver
skott, så att någon särskild fond utöfver nödig kassabehållning icke måtte i Postverket förefinnas eller för 
dess räkning förrentas, 

behagade, efter Generalpoststyrelsens hörande, Eders Kongl. Maj:t, genom skrifvelse den 24 juli 
förenämnda år, i nåder förordna i afseende å de af Riksdagen sålunda väckta frågor, 

att den Postverket tillhöriga fond af rentebärande obligationer, hvilken då uppgick till ett belopp af 
380,950 rdr, jemte de dertill hörande rentekuponger, hvilka efter ingången af år 1869 skulle till betal
ning förfalla, borde, på sätt och med de vilkor Riksdagen hemstält, till Riksgäldskontoret öfverlemnas, 

samt att de öfverskott ocli besparingar å postmedlen, som, efter verkstäldt bokslut hvarje år från 
och med det då löpande, kunde förefinnas dels utöfver det belopp af 100,000 rdr, som Generalpoststyrelsen 
ansett böra såsom kassabehållning framgent finnas, dels ock efter afdrag af den summa af 300,000 rdr, 
som ansetts böra afsättas för under riksdagsförhandlingarne ifrågasatt inköp af posthus i Göteborg och 
anskaffande af ett ångfartyg för vinterpostförbindelsen med Finland, skulle ofördröjligen efter bokslutet till 
Statskontoret öfverlemnas. 

Obligationsfonden, som i räkenskapen funnits bokförd efter dess inköpsvärde, 348,142 rdr 50 
öre, blef, såsom af bilagan litt. K inhemtas, till Riksgäldskontoret öfverlemnad redan innan redogörelse
årets ixtgång. 

Samma bilaga, som utgör ett sammandrag af posthufvudboken, utvisar, under deras särskilda, mera 

konstanta titlar, Postverkets inkomster och utgifter i deras helhet under år 1868, med uppgift tillika å kassa

ställningen från föregående året. 

Postverkets 
inkomster och 
utgifter i dera» 

helhet. 
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Enligt detsamma egde Postverket sedan nästföregående året behållning och fordringar till ett belopp 
af rdr 778,776,82 

hvaremot från samma år iunnos öfverlevercringar och skulder, som belöpte; sig till » 6,081,39 
så att vid ingången af år 1868 Verkets, af detta slag bestående tillgångar utgjorde rdr 772,695,43. 

Postverkets inkomster sistnämnda år bestodo af: 

Med inbcräkning af den nämnda levereringen till Statsverket — det förut i underdånighet omior-
mälda öfverlemnandct till Riksgäldskontoret af Postverkets sedan äldre tider reserverade fond af mitebärande 
obligationer — hade således under sistlidet år från hufvudpostkassan utgifvits rdr 162,491,sr mera än som 
densamma tillflutit. Tages deremot den ifrågavarande levereringen icke med i beräkningen, så visar sig det 
verkliga resultatet af Postverkets rörelse under året vara, att en behållning uppkommit af icke mindre än 
185,651 rdr 23 öre. 

Nedanstående tablå utvisar förhållandet mellan Postverkets inkomster och utgifter i deras helhet 

under sednast förflutna femtal af år. 
6 

Postverkets utgifter under samma år utgjordes af: 
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livad särskildt beträffar de två sistnämnda åren, hade under det sednare af dem 

inkomsterna ökats med rdr 24,079,44. eller 1% 

och utgifterna minskats » » 33,361,79 » 2% 
samt behållningen ökats » » 57,441,23 » 4» % 

utaf beloppet enahanda inkomster etc. under föregående året. 

Om från den vid 1868 års ingång hos Postverket befintliga, härförnt omförmälda tillgången af kon
stanter, rentebärandc obligationer eller fordringar rdr 772,695,43 
dragés det äfvenledes förut omförmälda belopp, livarmed, efter obligationernas aflemnande 
till Itiksgäldskontoret, Postverkets utgifter för året öfverstego inkomsterna » 162,491,27 

så visar sig Verkets behållning vid samma års slut hafva uppgått, enligt livad äfven kan 
inhemtas af bilagan K, till rdr 610,204,16. 

Af detta belopp utgjordes 
rdr 26,001,21 af utestående, på indrifning beroende fordringar; 

» 300,000,00 af den fond, som, jemlikt förut åberopade nådiga brefvet den 24 juli sistlidet år, 
borde afsättas till ett posthus i Göteborg och ett ångfartyg för vinterpostföringen 
till Finland, samt 

» 100,000,00 af den genom samma nådiga bref Generalpoststyrelsen medgifna kassabehållning; 
och de » 184,202,'J"). som härefter återstodo, hafva före utgången af sistlidna november månad blifvit till 

Statskontoret öfverlemnade. 

Statistisk 
ufvorsigf. 

Med begagnande af de vigtigare sifferuppgifterna ur såväl denna som de hittills afgifha underdåniga 

redogörelserna af samma slag, meddelas härnedan en jemförande öfversigt af förhållandena inom Postverket 

under sistlidet och derförut närmast förgångne fyra år. En * framför en del af uppgifterna antyder, att 

vederbörande förhållanden för det år, hvarunder nämnda tecken står, icke kunnat annorlunda än approxi

mativt bestämmas. 
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Afalutiulu nya 
postfördnig. 
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Sedan, genom art. XXX af postfördraget mellan Sverige oclv Preussen den \\ juli 1864, blifvit 

Svenska Postverket inrymd rättighet att genom tyskt postområde utvexla sluten brefsäck mellan Sverige och 

Nederländerna, mot en ersättning af 2 sgr. per 15 grammer bref och \ sgr. per 15 grammer trycksaker m. ni., 

har, den 11 januari 18G8, blifvit mellan Sverige och Nederländerna afslutadt ett fördrag rörande 

direkt utvexling af postförsändelser. Genom detta fördrag och de additionela artiklar dertill, om hvilka, på 

grund af art. VI i samma fördrag, de bägo;e Postverkens Styrelser öfverenskommit den ?!LÎ!£ÏLIÎ^Ï S. â., har 
0 0 0 J 2 december 

franko för enkelt bref, som förut utgjort 49 öre, kunnat till 30 öre nedsättas, samt afgiften för försändelse 

under band af högst 40 grammers vigt blifvit faststäld till 9 i stället för förut belöpande 12 öre. 

Redan i Generalpoststyrclsens första årsberättelse, afgifven den 20 december 1865, hafva blifvit i 

korthet antydda de åtgerder, som blifvit frän svensk sida vidtagna för åvägabringande af en tidens fordrin

gar mera motsvarande postförbindelse mellan Sverige och Finland; livarom sedan år 1863 pågått underhand

lingar, hvilka icke ens ännu kunna anses fullt afslutade. 

Då emcdlcrtid, under afvaktan af lösningen utaf denna fråga, icke borde vidare uppskjutas den häraf 

oberoende nedsättningen i befordringsafgift för bref synnerligast mellan Sverige och Finland, hvilken afgift 

(60 öre per lod) öfversteg det franko, som belöpte för enkelt bref från Sverige till icke allenast alla tyska 

orter och samtliga de till Österrikiska Monarkien hörande stater, utan äfven till England, Frankrike, Schweiz 

och Italien, 

blef den 30 april 1868 i Petersburg afslutadt ett postfördrag, genom hvilket befordringsafgifterna 

faststäldes 

för den svensk-finska postutvexlingen: 

till 28 öre för enkelt bref, som frankeras vid afsändandet, 

» 35 » » » » » löses vid mottagandet; 

för postutvexlingen mellan Sverige och Ryssland: 

till 38 öre för enkelt bref, som skall frankeras, 

» 54 » » » » « ofrankeradt ankommit till bestämmelseorten. 

För försändelser under band blef, utan afseende dera om utvexlingsorten är belägen inom Finland 

eller Ryssland, afgiften bestämd till 9 öre per 40 grammer. 

Slutligen torde böra i underdånighet anmärkas att, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse 

den 24 januari 1864, har. med ingången af derpåföljande februari månad, begynt i afseende å den svensk-

fransyska korrespondensen tillämpas det postfördrag, som blifvit den 31 oktober 1867 afslutadt mellan de 

Förenade Rikena och Frankrike, och för livars innehåll finnes redogjord) i den underdåniga berättelsen om 

Postverkets förvaltning under sistnämnda år. 

Inkommi och 
nfyjonln m&l. 

Antalet af de till Gencralpoststyrclsen under år 1868 inkomna mål, då deribland icke räknas en del 

uppgifter, som af postanstalterna å bestämda tider afgifvits, eller vissa rapporter m. m., har utgjort 5,221 

De från föregående året balancerade voro till antalet 79 r, 300. 

Af samtlige desse mål blefvo under sistlidet år slutligen åtgjorda 4,974 

och på föredragning eller utredning voro beroende 326. 



49 

Antalet under de sednast förflutna fyra åren inkomna och afgjorda mal Lar varit: 

Generalpoststyrelsen framhärdar med djupasto vördnad, trohet och nit, 

Stormägtigste, Allern&digste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

P. F. T. WINROTH. 

u&deriMnigtte, tropliptigste 
tjeuarc och underi&ter: 

WILHELM ROOS. 

C. E. LÖFGKEN. 

Frans Broberg, 
Stockholm den 20 december 1869. 

Till Kongl. Maj:t underdånigst, med berättelse om Postverkets förvaltning under år 1868. 





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

A) Uppgift å postanstalterna under år 1868, samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de-
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1868, 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) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

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

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

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1868, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan-
stalter under året expedierade brefkartor » 29. 

D) Posttrafiken under år 1868: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post-

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) b r e f p o s t f ö r s ä n d e l s e 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 p a k e t e r j e m t e a n d r a vä rde fö r sän -
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 renumera -
t ionsa fg i f t e rna för desamma » 45. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 51. 

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

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1868 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 57. 

F) Uppgift för år 1868 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 1868 befordrade fribref och fripaketer » 65. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1868 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 68. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe-
ditionerna i riket år 1868 » 71. 

K) Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och ut-
gifter i deras helhet under år 1868 (med uppgift tillika 
å kassaställningen från föregående år) » 76. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1868 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourucs pendant l'année 1868 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies fe r rées qui ont servi au transport des courriers » 15. 
b) Routes pos ta l e s sur lesquelles le transport des cour-

riers a été opéré par les fermes ou terres affectées 
au service des postes, par des entrepreneurs privés 
ou par les relais ordinaires » 16. 

c) Lignes de communica t ion pa r eau entre ports 
suédois, sur lesquelles a eu lieu le transport des courriers » 26. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti-
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1868, 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 bureaux 
dans le cours de la même année » 29. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1868: 
a) Nombre des lettres registrées, expédiées des différents 

bureaux de poste, ainsi que des lettres non-registrées 
y arrivées, pour lesquelles, en cas de dommage ou de 
perte, l'Office des Postes n'est tenn à aucun dédom-
magement » 35. 

b) Paque t s et au t r e s objets de va leur expédiées des 
divers bureaux de poste » 40. 

c) Nombre des j o u r n a u x dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
to ta l 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 1868, et tableau des envois plus an-
ciens retirés, renvoyés ou ouverts pendant l'année, ainsi 
que des valeurs en argent renfermées dans ces derniers » 57. 

F) Montant total des sommes en argent envoyées par lettres 
chargées à valeur déclarée, ainsi que des bons et avan-
ces de poste, pendant l'année 1868 » 60. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1868, les lettres et paquets circulant en franchise » 65. 

H) Valeur totale des timbres-poste vendus et employés pen-
dant l'année 1868 » 68. 

I) Mouvement des recettes et des dépenses des bureaux de 
poste du pays pondant l'année 1868 » 71. 

K) Tableau du mouvement total des recettes et des dépenses 
de l'Office des Postes pendant l'année 1868, et situa-
tion de la caisse à la clôture de l'exercice précédent » 76. 
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BILAGA litt. A. 

Uppgift å postanstalterna under år 1868 samt å den tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns 
vid desamma anstäld. 

(»p.-konl.» betyder pottlontor, »p.-kiipécxp.» poslhipcerpeditum, »p.-cxp.» pnttexptdilion och »p.-stat.» potlstation.) 



(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 1868, samt uppgift å kostnaderna för desammas underhållande. 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring. 
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b) Landsvägs l in i er , 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. 

Föv de linier, il hvilka posten en del .af vägen befordrats i förening med annan post, är i första kolumnen icke hela våglängden 

emellan liniens båda ändpunkter upptagen, utan endast det antal mil, som posten fortskaffnts med särskild skjuts. 

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

Kolumnerna 4 och 5 angifva det antal hästar, som vanligen användts för postbefordringen. Vid särskilda tillfällen, synnerligast vid 

menföre eller då postförsändelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven ett större antal hästar begagnats. Iliiraf har älven blifvit följ

den, att det i kolumnerna 6—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 iir 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 1868 förekommit endast i Wermland. Utom de förenämnda befordrades såsom 

lösposter nästlidet år: 

posten Borangen—Karlstad å linien Boningen—Wingäng, 
Ekshärad—Karlstad » Ekshärad—Båda, 

II vitsand—Karlstad » Hvitsand—Sunno, 

Karlstad—Nordmarken » Nordmarken—Ökne 
och Karlstad—Östmark » Östmark—Sunne. 



26 (Bilaga litt. Bc.) 

c) S j ö l i n i e r , derå post blifvit befordrad till och från orter i riket. 

Anm. Tieteckuingen * framför en Unies namn utmärker, att till och frJn en del af de !l linien belägna postanstalter eller vissa gänger liar förekommit befordran af endast brtflmla. 

Samma tecken framför siffran i ufigon af de för antalet fartyg afsedda kolumner utmärker, att de sålunda beteckuade fartygen varit använda & annan, förut omförmäld äjölinie 
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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 1868, äfvensom uppgift å antalet från 

dessa postanstalter under året expedierade brefkartor. 



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

Posttrafiken under år 1868. 

a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda postanstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna okarterade) bref-
postförsändelser, för hvilka — i händelse af desammas skadande eller förlust — det ej ålegat Postverket ut-
gifva någon ersättning. 

35 
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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.) 
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c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, samt å prenumerations-
afgifterna för desamma. 
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50 (Bilaga litt. Dc.) 
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d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna upptagna af resande. 



52 (Bilaga litt. Dd.) 
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54 (Bilaga litt. Dd.) 
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e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna expedierade lösväskor. 



56 (Bilaga litt. De.) 
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BILAGA litt. E. 

Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1868 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året utlemnade, returnerade eller öppnade äldre 

försändelser jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda. 
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BILAGA litt. F. 

Uppgift å penningeinnehållet i öppet rekommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings- och 
postförskottsbelopp. 
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62 (Bilaga litt. F.) 
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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 1868 befordrade fribref och fripaketer. 



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

Uppgift å värdet af de under år 1868 försålda och till breffrankering använda frimärken. 



(Bilaga litt. H.) 69 



70 (Bilaga litt. H.) 



Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpeditionerna i riket år 1868. 
71 

BILAGA 
litt. I. 
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BILAGA litt. K. 

Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och utgifter i deras helhet 



under år 1868 (med uppgift tillika å kassasfällningen från föregående år). 

77 



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 1868, samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de-
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1868, 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) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

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

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

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1868, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan-
stalter under året expedierade brefkartor » 29. 

D) Posttrafiken under år 1868: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post-

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) b r e f p o s t f ö r s ä n d e l s e 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 p a k e t e r j e m t e a n d r a vä rde fö r sän -
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 renumera -
t ionsa fg i f t e rna för desamma » 45. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 51. 

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

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1868 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 57. 

F) Uppgift för år 1868 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 1868 befordrade fribref och fripaketer » 65. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1868 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 68. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe-
ditionerna i riket år 1868 » 71. 

K) Sammandrag, utvisande Postverkets inkomster och ut-
gifter i deras helhet under år 1868 (med uppgift tillika 
å kassaställningen från föregående år) » 76. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1868 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourucs pendant l'année 1868 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies fe r rées qui ont servi au transport des courriers » 15. 
b) Routes pos ta l e s sur lesquelles le transport des cour-

riers a été opéré par les fermes ou terres affectées 
au service des postes, par des entrepreneurs privés 
ou par les relais ordinaires » 16. 

c) Lignes de communica t ion pa r eau entre ports 
suédois, sur lesquelles a eu lieu le transport des courriers » 26. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti-
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1868, 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 bureaux 
dans le cours de la même année » 29. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1868: 
a) Nombre des lettres registrées, expédiées des différents 

bureaux de poste, ainsi que des lettres non-registrées 
y arrivées, pour lesquelles, en cas de dommage ou de 
perte, l'Office des Postes n'est tenn à aucun dédom-
magement » 35. 

b) Paque t s et au t r e s objets de va leur expédiées des 
divers bureaux de poste » 40. 

c) Nombre des j o u r n a u x dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
to ta l 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 1868, et tableau des envois plus an-
ciens retirés, renvoyés ou ouverts pendant l'année, ainsi 
que des valeurs en argent renfermées dans ces derniers » 57. 

F) Montant total des sommes en argent envoyées par lettres 
chargées à valeur déclarée, ainsi que des bons et avan-
ces de poste, pendant l'année 1868 » 60. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1868, les lettres et paquets circulant en franchise » 65. 

H) Valeur totale des timbres-poste vendus et employés pen-
dant l'année 1868 » 68. 

I) Mouvement des recettes et des dépenses des bureaux de 
poste du pays pondant l'année 1868 » 71. 

K) Tableau du mouvement total des recettes et des dépenses 
de l'Office des Postes pendant l'année 1868, et situa-
tion de la caisse à la clôture de l'exercice précédent » 76. 
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