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BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

M) POSTVERKET. 6. 

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

DEN 20 DECEMBER 1870 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1869. 

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

1871. 





STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

vJeneralpoststyrelsen får härmed, till följd af meddelad föreskrift i nådiga instruktionen den 6 november 

1863, underdånigst framlägga en öfversigt af postinrättningens förvaltning, verksamhet och iinanciela ställ

ning för det nästförfliitna året. 
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Hvad beträffar 

1. Postanstalterna och den personal, som vid dem är tjenstgörande, 

liafva förutom den indragning af postkontoret i Hamburg, lwarom här nedan förrnäles, blifvit un

der årets lopp vidtagna följande förändringar: 

Åtskilliga förekomna fall, då orekommenderade bref tillgripits eller på okändt sätt förkommit, hade 

ådagalagt nödvändigheten att vidtaga åtgerder till hämmande af det mycket allmänna bruket att försända 

penningar i orekommenderade bref; och enär det visat sig, att det ojemförligt största antalet dylika pen-

ningebref befordrats från och till hufvudstaden, livars större omfång medförde olägenhet för flertalet af 

innevånare att, för rekommenderade brefs inlemnande eller uttagande, likasom för postanvisningsbelopps 

inbetalande eller lyftande, inställa sig å postkontoret, samt det således syntes vara af behof påkalladt att 

härstädes, likasom i andra större städer utomlands, medelst filial postkon tors inrättande underlätta allmänhetens 

tillträde till postanstalt, 

har, på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande den 12 januari förlidet år, ett filialpostkontor 

blifvit anordnadt å Norrmalm i hufvudstaden, till tjenstgöring vid hvilket blifvit anstäld, i egenskap af före

ståndare, en af hufvudpostkontorets ordinarie kontorsskrifvare samt två biträdande tjenstemän och en vakt

mästare; den senare afsedd hufvudsakligen för den flera gånger om dagen förekommande transporten af 

postförsändelser emellan hufvudkontorct och filialkontoret. 

Med afseende dera, att vid postanstalten i Kisa, postkontor af klassen lltfo, såväl antalet behandlade 

postförsändelser och expedierade poster, som inkomsterna voro lägre än vid åtskilliga postexpeditioner, har, 

efter inträffad ledighet af postförvaltaretjensten derstädes, och sedan Eders Kongl. Maj:t den 23 april för

lidet år, till förändringen meddelat nådigt bifall, detta postkontor nedflyttats till postexpedition, hvars inne-

hafvare eger åtnjuta de postexpeditörer i allmänhet tillkommande förmoner. Utan att någon nämnvärd 

olägenhet för postutvexlingen härigenom uppkommit, har sålunda kunnat göras en besparing af omkring 800 

riksdaler årligen i postanstaltens förvaltningskostnad. 

I följd af den tillväxt ortens brefvexling vunnit, har, jemlikt nådiga brefvet den 21 maj sistlidet 

år, poststationen i Jeinshög i Elekinge län blifvit upphöjd till postexpedition, hvaremot postexpeditionen i 

Bjersjölagård, belägen å jernvägslinien Ystad—Plslöf, i sammanhang med anordnad fullständig postkupé-

expedition å denna jernväg, utbytts mot en poststation. 

Två nya postexpeditioner hafva dessutom under år 1869 blifvit inrättade, nämligen vid Molkom i 

Wermlands län och vid Österby i Upsala län, 

samt nya poststationer blifvit anordnade dels vid följande jernvägsstationer: 

å Nordoesfm Stambanan: 

Ölmc, 

Wäse, 

Skattkärr; 

å Östra Stambanan: 

Grafversfors; 

å Köping— Uttersbargsbanan: 

Kolsva, 

Berusluuumai', 

Uttersberg; 

Föriitulringni' 
med post-

niistaltcnm: 
<i) postkontor 
och postwpe-

ditiuiH-r; 

£)pu!it«tatioiier. 
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å Wessman—Barkensbanan: 

Ludvika, 

dels ock å följande orter, livilka icke ega förmonen af jemvägsförbindelse, nämligen: 

inom Gejleborgs län: 

vid Ljusne sägverk i Söderala socken; 

inom Gotlands län: 

vid Katthammarsvik i Ostergarns socken; 

inom Göteborgs och Bohus län: 

vid Fiskebäckskil a Skaftön i Morlanda socken och 

» Tveten i Krokstads socken; 

inom Jönköpings län: 

vid Karlstorp i socknen af samma namn; 

inom Kalmar län: 

vid Kristdala kyrka och 

» Wissefjerda kyrka; 

inom Södermanlands län: 

vid Stallarliolmen i Ytterselö socken; 

inom Upsala län: 

vid Leufsta Unik; 

inom Werinlands län: 

vid Arjeng i Silbodals, 

» Borgvik i Borgviks och 

» Torsby i Fryksände socken; 

inom Westerbottens län: 

vid Burträsk sockens kyrka; 

inom Westernorrlands län: 

vid Fjäl i llässjö och 

» Wifstavarf i Timrå socken; 

inom Westnumlands län: 

vid llvittinge församlings skolhus, och 

inom Östergötlands län: 

vid Wåuga kyrka. 

Utvexlingen af paketförsändelser har under samma Ar vunnit en betydande utsträckning, i det detta 

bestyr blifvit uppdraget äfven åt nedanstående postanstalter, livilka förut icke i sådant afseende betjcnat 

allmänheten, nämligen: 

Backe, Dalarö, Gysinge, 

Baltack,. Drottningholm, llemse, 

Bollnäs, Elfdalen, Hvetlanda, 

Borgholm, Furusund. Höganäs, 

Burgsvik, Gagnef, Jenishög, 

Båstad, Grythyttehed, Karlsborg, 

l'al(tt|ni«it-
llllM.-llllT. 
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Efter den sålunda vidtagna utvidgningen af paketpostförbindelserna hafva paketcr kunnat försändas 
till och från alla de orter i riket, hvilka ega fullständig postanstalt, med undantag endast af Boden, Borens
berg, Funäsdalen, Ljusdal, Oroust, Skanör, Wemdalen och Äs, till hvilka posterna befordrats ensamt med 
posthemmansskjuts, och hvilkcn ansetts icke böra för paketbefordran anlitas. 

Dock har det funnits nödigt att, i afseende å vigt och omfång af hvart paket, som mellan förenämnda 
postanstalter utvexlas, bestämma ett maximum af resp. 20 skålpund och 1 kubikfot. 

Åt postkontoren i Arvika och Motala har uppdragits att tillhandagå med fortskaffande af s. le. lokal-
bref, för hvilket ändamål blifvit vid dessa postkontor anstälda brefbärare, som af Postverket aflönas. 

Begagnandet till postförsändning af en del ångbåtslägenheter hade mött hinder i den omständigheten, 
att utefter ångfartygslinicrna funnos alldeles inga eller högst få postanstaltcr. Synnerligast i fråga om linier," 
der ångfartygen anlöpa ett stort antal särskilda platser, understundom olika platser vid olika turer, hade 
denna olägenhet icke utan alltför känbar uppoffring för postkassan kunnat afhjelpas genom postanstalts inrät
tande å hvarje särskild sådan ort; men då det emedlertid måste anses i hög grad önskligt att, i den mon 
sådant kan ske, postutvcxlingen underlättas äfven å ångbåtslinier af ifrågavarande beskaffenhet, helst hvarje 
enskild anordning till beredande af brefbefordran med dylik ångbåtslägenhet förhindras af stadgandena uti 
5 och 6 §§ af nådiga kungörelsen den 2G oktober 1860, 

har förlidet år Gencralpoststyrelsen till en början träffat aftal om besörjande af postutvexling å 
Dalslands Kanal genom befälhafvaren å det ångfartyg, som underhållit regelbunden förbindelse mellan de 
särskilda platserna på denna linie; genom hvilken anordning tillfälle bereddes, att utvexla bref, försedda 
med frimärken, hvilkas makulering besörjes af ångfartygsbefälhafvaren, icke allenast mellan alla de platser, 
som ångbåten anlöper, utan äfven mellan dessa och öfrige orter inom och utom riket. 

Bilagan litt. A redogör fullständigt för de postanstalter af olika slag, hvilka vid utgången af det näst-
förflutna året voro i verksamhet, och meddelar tillika uppgift å antalet tjenstemän, ordinarie och biträdande, 
äfvensom vaktmästare, brefbärare och postiljoner, hvilka med utöfningen af göromålen vid dem egde befattning. 

Genom vidtagna förändringen med postanstalten i Kisa, på sätt förut i underdånighet omförmälts, är 
antalet postkontor förminskadt från 120 till 119. 

Postexpeditionernas antal har dcremot ökats med 3 och poststationernas med 25; så att vid 1809 
Ars utgång de förra utgjorde 81, de sednare 277. 

Antalet post-
atiatalter och 
tlessiiä indel

ning. 

Orter med lo-
kalbrefvcxling. 

Ångbatspost-
expedition. 

Karlskoga, 
Klintehamn, 

Lindesberg, 
Lycksele, 

Malung, 
Misterhult, 
Moheda, 
Molkom, 
Mora, 

Nya Kopparberget, 

Nyland, 
Nås, 

Onsala, 

Ragunda, 
Ramsberg, 
Sigtuna, 
Skene, 

Smedjebacken, 
Sollefteå, 
Stjernvik, 
Stora Rör, 
Ström, 
Svenljunga, 
Svenstorp, 
Säte 

Tjellmo, 

Torsåker, 
Trollhättan, 
Trosa, 
Waxholm, 
Wrigstad, 
Åhus, 
Åre, 

Öfvertorneå, 
Öregrund, 
Österby, 
Östhammar, 
Östra Husby och 
Östra Karup. 
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De amlmlanta jernvägspostanstalterna, s. k. postkupéexpeditionerna, hvilka upptagits (ill 11 efter 

de särskilda linicr eller vägsträckor för hvilka de äro indelade, utgöra dock i sjelfva verket 1(5, enär 

en del linier icke kunna betjenas med mindre än två expeditioner, hvilka dagligen i motsatta riktningar 

genomlöpa desamma, nämligen livad beträffar amlmlanta expeditionerna 

å linien Stockholm—Göteborg, 

» ' Stockholm—llalsberg, 

» llalsberg—Göteborg, 

» Falköping—Malmö och 

» Jönköping—Malmö; 

hvaremot ä linien Stockholm—Upsala, 

» Halsberg—Köping, 

» Laxå—Karlstad, 

» Falköping—Jönköping, 

» Eslöf—Helsingborg och 

» Eslöf—Ystad 

både fram- oeh återresan samma dag kunnat å hvar linie verkställas med en kupéexpedition. 

Postbehandlingen å efterföljande jernvägslinier, ehuru äfven å dem till en del för poslföringcn 

användts dertill inredd kupé, har ej varit af vidlyftigare beskaffenhet än att densamma kunnat verkställas 

af de postiljoncr, hvilka för postens beledsagande åtföljt bantågen i allmänhet två gånger dagligen i hvar-

dera riktningen, nämligen: 

å linien Norrköping—Katrineholm, 

» Gefle—Falun, 

» Dylta—Nora, 

» Köping—Uttersberg, 

» Uddevalla—Wencrsborg—Ilcrrljunga, 

» Borås—Ilcrrljunga, 

» Wexiö—Alfvesta och 

» Kristianstad—Ilessleholm. 

Antalet af de postanstalter af olika slag, som förlidet år voro i verksamhet, utgjorde således: 

postkontor: 

i Stockholm 2 

» Göteborg 1 

tillhörande klassen \a 21 

» • » Ib 0 

» I I 22 

» « I l la 45 

» » lllb 23 | 20 

fasta postexpeditioner Hl 

ambulanta jernvägspostexpeditioncr 10 

ambulant ångbåtspostexpedition 1 

poststationer 277 

tillsamman 495. 



I afseende på de olika länens areal och folkmängd voro de fasta postanstalterna fördelade sålunda: 

Specifikation 
a uppbörden 

m. m. 
vid post-

anstalterna. 

Vidare hafva här nedan de fullständiga fasta postanstalterna blifvit upptagna i ordningsföljd efter stor
leken af den vid dem influtna uppbörd under år 1869, hvarjemte meddelas redogörelse öfver förhållandet 
mellan uppbörden och omkostnaderna för afiöning, kontorshyra, expenser m. m., enligt den härjemto följ-
aktiga bilagan litt. I äfvensom öfver antalet postförsändelscr, brefkartor, ordinarie postlägenhcter, nattposter, 
tidningar, lösväskor och underlydande poststationer; hvaraf det olika omfånget af postanstaltcrnas verksam
het bör i temligen omfattande mon kunna bedömas. 

Siffran bredvid ortnamnen betecknar postkontorens klassindelning. Der sådan siffra saknas, utom 
vid Stockholm och Göteborg, är å platsen postexpedition. 

8 



9 



10 



11 



12 



13 



14 



15 

Märaf framgår, bland annat, att utgifterna öfverskridit inkomsterna vid 

postkontoren i 

Malmköping med 

Haparanda » 

Norberg » 

Tierp » 

Östliammar » 

Grislehamn » 

Wrigstad » 

Torshälla :• » 

Öregrund » 

Waxholm » 

Trosa » 

Sigtuna » 

Sollebrunn » 

Skanör » 

postexpeditionerna i 

Markaryd » 

Ilåkantorp » 

Äs » 

Medevi » 

Gysinge ». 

Wemdalen » 

Eorensberg » 

Åhus » 

Palarö •. » 

Are » 

Burgsvik » 

Boden » 

Öfvertomeå » 

Ström » 

Lycksele » 

Drottningholm » 

Funäsdalen » 

1 % 

4 » 

17 » 

18 » 

29 »> 

(>") » 

84 » 

80 » 

100 » 

128 » 

155 » 

197 » 

478 » 

;) 

11 

13 

15 

18 

20 

25 

30 

32 

57 

58 

08 

8G 

107 

111 

118 

214 

Af de vid allmänna postvägarne under vård af särskilda tillsyningsmän utstälda brefiådor hafva tvänne, 

hvilka visat sig vara högst ringa anlitade och lör brefvexlingcn ej medföra något väsentligt gagn, blifvit 

indragna, nämligen de vid Lockne och Wä, den förstnämnda platsen belägen i Jemtlands län vid postlinien 

Östersund—Hudiksvall och den sednare i Kristianstads län vid Kristianstad—Ksperödsliuien. 

Krcflildor vid 
postviigurni:. 
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Af .samma skäl liafva breflådorna vid Gunnarskog å Arvika—Sunnelinien, vid Rainsta å Enköping— 

Upsalalinien och vid Romfartuna a Westerås—Falulinicn blifvit förflyttade till andra ställen vid nämnde linier, 

nämligen till Treskog, Säfva och Ilallsta. 

Nya breflådor af ifrågavarande beskaffenhet liafva blifvit anbragta vid Gislarbo och Karmansbo invid 

jcrnvägcn. mellau Köping och Uttersberg. 

Kela antalet af desamma utgjorde vid slutet af redogörelseåret, såsom af bilagan litt. A närmare in-

hemtas, 33 eller ett lika antal som år 1868. 

Den nämnda år vidtagna anordning, att hvarjo post, som åtföljes af postiljon, skall medföra låst 

bretlåda, hvilken endast h postanstalterna öppnas, och deri afsändare kunna sjelfva omedelbart nedlägga sina 

bref, hvartill godt tillfälle erbjuder sig i synnerhet vid alla skjutsombytesställen, har blifvit utsträckt, i den 

mön det låtit sig göra, äfven till poster, som sakna postiljonsbcvakning, och visat sig vara i flera hänseen

den ganska ändamålsenlig. Detta slags breflådor användes under förlidet år till ett antal af 102 st. 

Enligt den utförliga uppgift å personalen vid postanstalterna inom riket, som meddelas i bilagan A, 

voro vid utgången af år 1869 tjenstgörande: 

postdirektörer, postinspektorer och postkommissarier 30 

rcsepostinspektörer 2 

postmästare 96 

postexpeditörer 81 

kontrollörer f> 

resepostcxpeditörer 32 

kontorsskrifvare 64 ^-^Q 

extra kontorsskrifvare 129 

postskrifvare 88 217 

poststationsföreståndare 277 

vaktmästare 27 

brefbärare, ordinarie 102 

d:o extra 64 ^gg 

postil joner, ordinarie '. 170 

d:o extra 56 
d : o reserv 4 5 271 4 6 4 

eller sammanlagdt 1,268 personer. 

Tillökning har egt rum mot det nästförutgångwi året af: 

3 postexpeditörer, 

1 kontorsskrifvare, 

8 postskrifvare, 

25 poststationsföreståndare, 

3 vaktmästare, 

2 ordinarie brefbärare, 

14 extra d:o 

8 d:o postiljoner, 

eller 64 personer; 

1'ostiljons-
bieflJUW. 

Postpersona
lens antal OPII 

lunlelniiig. 
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h varemot personalen minskats med: 

1 extra kontorsskrifvare, 

12 reserv postiljoner, 

13 personer; sa att tillökningen utgör i det hela ö l personer. 

Utom förenämnde tjensfemän ocJi betjeutc, till ett antal af 1.208 personer, 

användes för vinterpostföringens underhållande mellan Gotland och Westervik med post

ångfartyget »Polhem» 15 » 

och för bestridande af sjöpostbefordringen mellan Grislehamn och Kckerö 17 » 

således tillsamman 1,800 personer. 

Besättningarne å postångfartygen »Oskar» och »Sofia» inberäknade, utgjorde Postverkets personal 1,320 per

soner år 18G7 och 1,300 personer Ar 1808. Under detsistförflutnaåret har deremot underhållande af besättnin

gar å nämnda fartyg ej behöft af Postverket bekostas. Sedan nämligen, genom bestämmelserna i det emellan 

Sverige och Nordtyska Förbundet den ^ februari förlidet år afslutade postfördrag, ångfartygsförbindelsen 

mellan Skåne och Pommern blifvit i väsentlig mon inskränkt och bestridandet af densamma öfvertagits ensamt 

af Nördtyska Postverket, i följd hvaraf postångfartygen »Oskar» och »Sofia», som förut varit använda till post-

föringen å denna led, ej vidare dertill voro behöfliga, har det förstnämnda fartyget, på grund af Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga medgifvandc, för seglationstiden förlidet år varit upplåtet, mot faststäld ersättning, till ett bolag, 

som hade bildats för ångbåtsfarts underhållande mellan Stockholm och Lubeek, och postångfartyget »Sofia» 

— efter återkomsten från den expedition till Spetsbergen och polartrakterna, som, efter dertill af Eders Kongl. 

Maj:t den 1 maj 1808 meddelad nådig tillåtelse, med detsamma företagits — har varit upplagdt i Karls

krona för undergående af nödiga reparationer. 

TI. Postföringcii. 

Den del af Nordvestra Stambanan, som förenar städerna Karlstad och Kristinehamn biel för allmän 

trafik upplåten den 1 oktober sistlidet år, och från samma tid har den ambulanta postexpedition, hvilken 

förut var i verksamhet å linien Laxå—Kristinehamn, ombesörjt postbchandlingen å hela linien Laxå—Karlstad. 

För beredande åt korrespondensen emellan Sverige och Norge af de fördelar i afseende å en snabb 

befordran, som af jernvägens utsträckning till Karlstad borde kunna påräknas, var det nödigt vidtaga 

åtskilliga förändringar i de postförande bantågens afgångstider inom hvartdera af de förenade rikena, så att 

derigenom kunde åstadkommas ett närmare samband i posternas anslutning; och för vinnande af detta ända

mål har, på grund af Gcneralpoststyrelscn meddeladt nådigt bemyndigande dim 30 november förlidet år, vid

tagits den anordning att posterna till Norge, i stället för att, såsom förut, befordras från Arvika till Char-

lottenberg med middagståget klockan 11,45, blifvit fortskaffade med ett hufvudsakligen för postföringen afsedt 

hantåg, som afgått från Arvika kl. 4 på morgonen. Kostnaden för denna särskilda postbefordriug, som tog 

sin början den 15 december och endast borde omfatta den tid af året, då sjöfarten är instäld, har till hälf

ten blifvit betalad af Norska Regeringens Marin- och Postdepartement, 

I sammanhang härmed och då, livad beträffar diligensbefordringen å linien Karlstad—Arvika, trafiken 

emellan dessa platser redan hade vunnit den utvidgning att, särdeles vissa tider af året, varit omöjligt att 

med endast två hästar fortskafla såväl resande som post och paketgods, hvårföre- en tredje häst ofta måst med 

anlitande af gästgifveri-, håll- eller reservskjuts användas, men, jomlikt nådiga brefvet den 23 november 18G4, 

dylikt skjutsbiträde icke finge för diligensbefordringen påkallas annat än i händelse entreprenör försummade 

3 

1'oslHnjjfii!" 
tym-Mi. 

Posdie/ordiin-
gett it jcniviitf. 
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i behörig tid inställa betingade hästar eller annat tillfälligt hinder mötte för postens fortskaffande på det sätt, 
som i allmänhet egde rum, samt då, i anseende till vägens beskaffenhet, vanlig trespänd diligens icke kunde 
å ifrågavarande linie med fördel användas, har, med afseende jemväl dera, att sedan afståndet emellan jern-
vägens ändpunkter blifvit i väsentlig mon förminskadt, en betydlig tillökning i trafiken var att å linien Karl
stad—Arvika emotse, postbefordringon å denna linie blifvit för vintermånaderna utvidgad på det sätt att, 
jemtc den förutvarande diligensen, ytterligare en dylik, förspänd med två hästar, blifvit igångsatt, hvilken 
sednare affärdats från Karlstad genast efter bantågets ditkomst, för att med större säkerhet hinna Arvika före 
morgontågets afgång derifrån; och med denna nya diligenslägenhet har befordrats alla de brefpostförsändel-
ser, som skolat från Arvika med bantåg vidare fortskaffas, under det att den andra diligensen, som i Karl
stad afvaktat postens expedierande, hufvudsakligen medfört paketpost och lösväskor. 

Utom å berörda jernvägslinie Karlstad—Kristinehamn, har under nästlidet år blifvit åvägabragt post-
befordring å Wessman—Barkens jernväg från Smedjebacken till Ludvika, likasom äfven å jemvägen mellan 
Köping och Uttersberg. 

Enligt bilagan litt. B a, som upptager alla de jernvägslinier, hvilka år 1869 varit begagnade till post-
föring, uppgår dessa liniers sammanlagda längd till 157 mil, omfattande alla statens jernvägar, som vid årets 
slut voro öppnade, alla enskilda banor, hvilka ega samband med de förenämnda, och af öfriga enskilda banor 
för lokomotiv en vägsträcka af 12,95 mil. 

Post har sålunda befordrats med ett antal bantåg, som för en del af året dagligen uppgått till 48. 
Och utgör för året det miltal, för hvilket dcrvid användts särskild jernvägskupé, hvaruti postbehand

lingen verkstälts af åtföljande en eller flera tjenstemän med biträde af postiljon 138,367 

och ensamt af postiljon 40,565 
hvarförutan post fortskaffats ensamt i breflåda 29,349 
ocli såsom ilgods blifvit försänd 34,720 
eller tillsammanlagdt 243,001 mil, 

vitvisande en tillökning mot förhållandet 
år 1867 af '. 17,581 » 

» 1868 » •. 6,749 » 

eller omkring resp. 8 och 3 %. 
Tillökningen, livad särskildt beträffar de fullständiga ambulanta expeditionerna, har, vid jemförelse 

med året 1867, uppgått till , 77,802 mil eller 129% 
och vid jemförelse med året 1868 till 43,823 mil eller 46 %. 

livad beträffar postbefordringen å landsväg, har vid 1869 års början ny sådan i förening med per
sonbefordran blifvit åvägabragt mellan Oskarshamn och Wimmerby öfver Ishult, äfvensom från den 1 decem
ber samma år, för vintermånaderna, å linien Kristinehamn—Björkeberg—Filipstad. 

Nya förbindelselinior med vanlig postföring hafva för öfrigt under nämnda år blifvit öppnade emellan: 
Arvidsjaur—Jörn, 
Karlstad—Borgvik, 
Burträsk—Ånäset, 
Eksjö—Målilla, 
Gefle—Österby—Upsala, 
Halsberg—Mariedam—Tjellmo, 

Antalet post-
förda mil S 

jernväg. 

Landsviigspost-
föringen: 

n) nyn poster; 
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Strand —Frcderikshald, 
Jemshög—Tingsryd, 
Ljugarn—Ilcmsc, 
Ljugarn—Kattliammarsvik, 
Wisby—Kattliammarsvik, 
Uddevalla —Kolslätt, 
Ishult—Kristdala, 
Stråtjära—Ljusnc. 
Malft—- Norsjö, 
Mariefred—Stallarholmcn, 
Norrköping—Wånga—Tjellnio och 
Öregrand—Norrskcdikc. 

Dessutom liar den förutvarande postförbindelsen, en gång livar fjortonde dag, emellan Arvidsjaur och 
Arjeplong blifvit utsträckt till en gång i livarje vecka, och utvidgning egt rum af postturerna, vintertiden, 
från Göteborg till Kungelf samt emellan Stockholm och Waxliolm. 

Slutligen hafva förut befintliga landsvägsposter undergått följande omregleringar: 
å linien Oskarshamn—Westervik har diligensbefordringen blifvit utbytt mot kärrposter, och 
å linien Skeninge—Boxliolm—Eksjö har den bibehållits en gång i veckan, men öfrige två gånger i 

veckan likaledes förändrats till vanlig post; 

postföringen å linien Wisby—Ljugarn har blifvit inskränkt från två till en gång i veckan, 
å linien Elfsbyn—Arvidsjaur från en gång i livar vecka till en gång hvarannan vecka, och 
å linien Gefle—Tierp—Upsala, under sjöfartstiden, från daglig till fem turer i veckan, hvilket skett 

i sammanhang med öppnandet af den förut om förmälda nya förbindelsen emellan Gefle och Upsala öfver Österby; 
diligensförbindelsen mellan Jönköping—Grenna—Skeninge, som förut underhållits under vintermåna

derna fyra och under sommarmånadenia två gånger i veckan, har, för vinnande af större regelbundenhet i 
postutvexlingen med dessa orter, sålunda förändrats att den i stället fortgår med tro turer i veckan oaf-
brutet hela året om; 

förbindelsen med gångpost, en gång hvarannan vecka, direkt emellan Arvidsjaur och Mala i Norr
botten, har upphört samtidigt med anordnandet af postbefordran emellan dessa platser öfver Jörn och Norsjö; 

en särskild postföring emellan Ekolsund och Litslena gästgifvaregård, utgörande en utgrening af den 
som underhålles å linien Upsala—Enköping—Westerås, har visat sig, i följd af inträdda förändrade förhål
landen, ej vidare vara behöflig, hvarför densamma indragits, och 

för öfrigt har vid jernvägcns< öppnande emellan Karlstad och Kristinehamn all postbefordran mellan 
dessa städer, annat än med bantåg, blifvit indragen; deruti inbegripen en kärrpost å linien Kristinehamn— 
Labberud—Pilipstad, hvad beträffar sträckan emellan Kristinehamn och Ölme jcrnvägsstation, livilken station 
i följd häraf blifvit i stället för Kristinehamn utgångspunkt för samma post. 

Af efterföljande sammanställning erhålles en närmare öfversigt af alla under redogörelseårct anordnade 
nya diligens- och vanliga poster, med uppgift å liniernas längd, antalet resor i livar vecka, det för postbe-
fordringen i allmänhet använda hästantal äfvensom belöpande legomil, d. v. s. den väglängd som posten 
årligen fortskaffas, mångdubblad med det antal hästar som dervid i allmänhet begagnas. 

b) förändrade! 
poster. 
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Resande med 
postdiligen

serna. ' 

En bland anledningarne dortill, att Postverkets diligenser, med undantag för några få linier, varit 
jeinförelsevis foga anlitade af resande, hade ansetts vara att söka i den omständighet, att endast några få 
platser hvarje gång finnas för resande att tillgå och att i följd häraf de resande, då resan ej alltid kan i så 
god tid fornt bestämmas, att passagerarcplats hinner på förhand betingas, hellre än att äfventyra en säker 
fortkomst på beräknad tid, föredraga att framför Postverkets diligenser anlita andra fortskaffningssätt, som 
mången gång äro både dyrare och mindre beqväma. 

Denna olägenhet borde emedlertid kunna i väsentlig mon afhjelpas genom inrättande af extra dili
genser, som om än med inskränkning till visst antal funnos för resande att tillgå; och såvida det ej blefve 
förknippadt med alltför kännbar uppoffring för Postverket, hade dcrför ansetts böra fogas anstalt om tillväga-
bringande af en sådan inrättning, i den mon aftal kunde på antagliga vilkor träffas med entreprenörer, som 
ville förbinda sig att, om och när det förekomme, att resande, som ej kunnat erhålla plats med ordinarie 
diligenslägcnhet, önskade begagna sig af extra diligenser, tillhandahålla inom viss kort tid efter kallelse, an
tingen för personbefordran ändamålsenligt inrättade, tvåspända åkdon eller ock endast de dragarc, som erfor
drades för fortskaffande af Postverket tillhöriga extra diligenser. 
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Sedan med enskild person träffats nftal om ett dylikt Åtagande beträffande fortskaffande af extra dili

genser från Sköfde till Hjo samt från Sköfde till Skara eller' Lidköping, med en kostnad för rostverket i ett 

för allt af 2 rdr 75 öro pr mil, har, den 30 oktober förlidet år, Eders Kongl. Maj:t, jemte förklarande att 

extra diligensinrättning bör till ökad beqvämlighet för resande åvägabringas, såvidt sådant kunde ske utan 

uppoffring för Postverket, i nåder förordnat: 

att för resande, som vilja färdas å linie, der postdiligensbefordran eger rum, men icke kunnat erhålla 

plats å den ordinarie diligensen, tillfälle att i stället, om så önskas, verkställa resan ined extra diligens må 

genom Postverkets försorg beredas, såvida aftal med entreprenör kan träffas om fortskallande af sådan dili

gens mot en skjutslega i medeltal för linicn af högst 1 rdr 50 öre milen för hvarje liäst, jemte en afgift 

till entreprenören af 25 öre milen för tillhandahållande af lämpligt åkdon eller, om Postverket tillhöriga 

vagnar och seldon begagnas, för deras underhållande i fullgodt skick; 

att till extra diligens bör användas halftäckt, tvåspändt åkdon,, hvarå, äfven om postiljon medföljer, 

finnes för resande två halftäckta platser inuti åkdonet ocli en öppen plats bredvid körsvennen; 

att passagerareafgiften å sådan extra diligens skall utgöra: 

för halftäckt plats 2 rdr, 

» öppen plats 1 » 50 öre pr mil beräknadt; 

att resande med extra diligens må ega att afgiftsfritt medföra gods intill en vigt af 75 S för half

täckt och 60 8" för öppen plats, men 

att extra diligens ej må igångsättas med mindre än att åtminstone två af dcrå befintlige passagerare

platser äro upptagna. 

Redogörelse för personbefordringen med Postverkets diligenser meddelas i bilagan D d, hvaraf framgår 

att under Ar 1869 försålts 16,517 biljetter för resa med diligenserna, hvilket antal öfverstiger det för år 

1868 med 692. 

Hvad beträffar de särskilda diligenslinicrna har, vid jemförelsc med det antal passagcrareplatser som 

funnits att tillgå, trafiken af resande åren 1868 och 1869 förhållit sig sålunda: 
, 18«8: 1869: . 180,8: IW',0: 

Karlstad—Arvika 5 9 % 6 2 % Sköfde—Lidköping 3 2 % 3 8 % 

Sundsvall—Östersund 48 » 62 » Wretstorp—Skeninge 35 » 36 » 

Karlskrona—Kristianstad 58 » 58 » Linköping—Skeninge 34 » 35 » 

Norrköping—Linköping 59 » 57 » Wcxiö—Karlskrona 34 » 33 » 

Upsala—Gefle 47 » 51 » Sundsvall—Hernösand 18 » 30 » 

Cimbrishamn—Svenstorp 42 » 44 » Westerås—Köping 20 » 29 » 

Gefle,—Sundsvall 42 » 44 » Jönköping—Wernamo 34 » 28 » 

Göteborg—Halmstad 45 » 42 » Upsala—Westerås 35 » 28 » 

Helsingborg—Halmstad 42 » 42 » Gncsta—Nyköping 25 » 26 » 

Malmö—Trelleborg 49 » 42 » Jönköping—Halmstad 26 » 25 » 

Westerås—Falun 38 » 41 » Kalmar—Karlskrona 27 » 24 » 

Kristinehamn—Filipstad — » 40 » Wenersborg—Åmål 23 » 24 » 

Kristinehamn—Karlstad 43 » 40 » Borås—Ulricehamn 22 » 23 » 

Norrköping—Westorvik 38 » 39 » Sköfde—Ujo 17 » 22 » 

Wexiö—Kalmar 34 » 39 » Karlstad—Åmål 21 » 21 » 

Nässjö—Eksjö 36 » 38 » Westervik—Eksjö 18 » 21 » 
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1868: 1869: 1868: 1869: 

Skeninge—Jönköping 23 % 19 % Linköping—Wimmerby 22 % Ib % 

Oskarshamn—Kalmar — » 18 » Alfvesta—Halmstad 14 » 14 » 
Stockholm—Grislchamn 21 » 18 » Skeninge—Eksjö 10 » 12 » 
Sparroholm—Eskilstuna 16 » 17 » Wimmerby—Kalmar 14 » 12 » 
Södertelje—Eskilstuna 14 » 17 » Höör—Åby 11 » 9 » 
Mohcda—Wernamo 20 » 16 » Wimmerby—Oskarshamn — » 8 » 

Den af Postverket utbetalade kostnad för postbefordringen å jernväg under förra året, uppgående till 
131,493 rdr 18 öre, visar en tillökning af endast 680 rdr 11 öre mot livad den utgjorde för året 1868; 
men beloppet af resetraktamenten till tjenstemän och betjening, som varit använda i de ambulanta expe
ditionerna eller eljest åtföljt ifrågavarande poster, har ökats med 8,384 rdr 35 öre och utgjorde år 1869 
46,387 rdr 90 öre, hvilken tillökning härleder sig hufvudsakligen deraf att, å vida flera linier än förut an
ordnats fullständig ambulant postbehandling, som ej kunnat behörigen verkställas ensamt af de postiljoner, 
hvilka åtfölja posterna, utan har det varit nödigt åt särskilda tjenstemän uppdraga detta arbete. 

För landsvägsposternas fortskaffande har under förlidct år utbetalats i 

skjutslega rdr 566,156,05 
postiljonstraktamenten \ » 81,643,90 

tillsamman rdr 647,799,95 

mot år 1868: 

resp rdr 550,523,18 

™h » 81,344,00 , 6 3 1 ) 8 6 7 i l g 

således för året 1869 mera rdr 15,932,77. 
Af berörda för år 1869 utbetalade skjutslega belöper ensamt för diligensbefordringen 327,999 

rdr 87 öre. 
Legan för diligensskjutsen, vexlando mellan minst 85 öre och högst 2 rdr 50 öre (de två nästförut-

gångna åren: 73 öre resp. 2 rdr 50 öre) har i medeltal för hela riket utgjort något mer än 1 rdr 29 öre 
för häst och mil, under det att densamma för åren 1867 och 1868 utgjorde 1 rdr 25 öre. För de sär
skilda diligenslinier, som ännu vid årets slut egde bestånd, har medellegan utgjort: 

å linicn Westerås—Köping rdr 0,85 
» » Borås—Ulricehamn » 0,85 
» » Skeninge—Eksjö » 0,95 
» » Sparreholm—Eskilstuna » l,oo 

» » Höör—Åby » l,oo 
« » Oskarshamn—Kalmar » 1,03 
» » Westervik—Eksjö » 1,07 
» » Wimmerby—Kalmar » 1,07 
» » Sköfde—Lidköping » 1,07 

» » Sköfde—Hjo » 1,07 
» » Malmö—Trelleborg » 1,08 
» » Wretstorp—Skeninge , » 1,10 
» » Södertelje—Eskilstuna » 1,12 

Kostnaden för 
postbefor
dringen: 

a) ined jernviig; 

6) med lands
vägsposter. 

Ijegobeloppen 
för diligens-

skjutsen. 
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å linien Nässjö—Eksjö rdr 
Helsingborg—Halmstad » 
Moheda—Wcrnamo » 
Wexiö—Karlskrona » 
Kalmar—Karlskrona » 
Norrköping—Linköping » 
Karlskrona—Kristianstad » 
Skeningc—Jönköping » 

Jönköping—Wernamo » 
Gnesta—Nyköping » 
Linköping—Skeninge » 
Wexiö—Kalmar » 
Stockholm—Grislehamn » 
Westerås—Falun » 
Upsala—Westerås » 
Cimbrishamn—Svenstorp » 

Upsala—Gefie » 
Linköping—Wimmerby » 
Wimmerby—Oskarshamn » 
Norrköping—Westervik » 
Karlstad—Åmål » 
Wenersborg—-Åmål » 
Jönköping—Halmstad » 
Alfvesta—Halmstad » 
Göteborg—Halmstad » 
Sundsvall—Östersund » 
Sundsvall—Hernösand » 
Kristinehamn—Filipstad » 
Karlstad—Arvika » 
Gefle—Sundsvall » 

1.15 

Lin 

1.17 

1,18 

1,10 

1,20 

1,80 

1,21 

1,83 

1,83 

1,2« 

1.85 

1.85 

1,20 

1,2? 

1,30 

1,32 

1.33 

1,3-1 

1,30 

1,39 

1,41 

l , i t 

1,42 

1,45 

1,40 

1,50 

1,50 

1,72 

1,80. 

för postföring bestridd af dertill indelade hemman... 
och med betingsskjuts 

och slutligen för postbefordring, hvartill anlitats gäst-

gifveriskjuts 

utgörande således för år 1869 sammanlagda antalet 

legomil 

Det antal mil, för hvilket lega blifvit utbetalad, utgjorde, enligt bilagan B b — upptagande alla de lands-

vägslinier, å hvilka postbefordringen verkstälts med posthemmans-, betingad eller gästgifveri-, håll- och 

reservskjuts — 
hvad beträffar linier, å hvilka användts diligens 253,491, mot år 18G8 202,373 mil, 

Antalet lego
mil för lamls-

viigspost. 
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Under det alltså ifrågavarande postföring i det hela ökats med 6,018 mil, motsvarande omkring 1.17 %, 

är dock det antal mil, gästgifveri- häll- och reservskjuts dervid användts, minskadt med 2,567 mil eller nära 

7,0 % af den våglängd, för hvilkcn år 1869 dylik skjuts påkallats. Likasom äfven posthemmahsskjuts utgått 

för ett antal mil, som med 577 understiger det nästförutgångna årets. 

Vid utgången af år 1868 utgjorde, enligt Generalpoststyrelsens underdåniga berättelse för samma år, 

posthemmannens antal inom hela riket 306 och deras sammanlagda mantal 164&. Någon förändring här-

utinnan har under nästlidct år icke egt rum. 

Sedan postångfartygsförbindelscn emellan Skåne och Pommern, hvilken förut, på grund af ett före

gående fördrag emellan Sverige och Nordtyskland, för gemensam räkning underhållits under sommarmåna

derna dagligen i hvardera rigtningen och under den öfriga delen af året två gånger i veckan, ansetts vara 

förenad med för stora uppoffringar för Postverken och i följd dcraf blifvit, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts der-

till meddelade nådiga medgifvande den 31 juli 1868, efter utgången af oktober månad samma år instäld för 

vintermånaderna, och uti art. 2 af det med Nordtyska Förbundet den ^ februari förlidet år afsltitade nya 

postfördrag blifvit öfverenskommet, att ifrågavarande ångfartygsförbindelse, inskränkt till den vanliga segla-

tionstiden, skulle under denna tid underhållas endast två ä tre gånger i veckan fram och åter å linien 

Malmö—Stralsund, och att för ändamålet skulle användas endast ett fartyg, som borde af Nordtyska För

bundets Postverk tillhandahållas mot en årlig ersättning af 2,000 Thaler från Svenska Postverket, • jemte det 

att utgifterna för fartygets besättning och öfriga driftkostnader skulle lika fördelas emellan bägge Postverken, 

så har förlidet år med Nordtyska postångfartyget »Pommerania» verkstälts resor under tiden 15 april— 

14 juni ocli 15 september—15 oktober två gånger i hvar vecka, nämligen: 

från Malmö tisdagar och lördagar, 

» Stralsund måndagar och fredagar, 

och under tiden 15 juni—15 september tre gånger i veckan, nämligen: 

från Malmö tisdagar, torsdagar och lördagar, 

» Stralsund måndagar, onsdagar och fredagar. 

Till Malmö liar fartyget ankommit under vanliga förhållanden före snälltågets afgång derifrån på 

middagen och till Stralsund, under april månad, på eftermiddagen, men derefter på förmiddagen, före mid

dagstågets afgång till Berlin, hvilket tåg der står i förbindelse med de kurirtåg, som på aftnarne affärdas i 

flera olika rigtningar. 

Emellan Göteborg och Tfull tog postångfartygsförbindelsen sin början den 12 mars och fortgick till 

årets slut på förut vanligt sätt, så att ett fartyg affärdades' från Göteborg hvar fredagsafton utter snälltågets 

ankomst dit och från Hull hvar lördag. 

För öfrigt har, livad beträffar förbindelsen sjöledes med utrikes orter, postföring underhållits med 

privatångfartyg: 

emellan Malmö—Köpenhamn och Helsingborg—Helsingör dagligen under hela året, endast ined de 

afbrott, som under vintern af isförhållanden förorsakats, 

och under seglationstiden derjemte: 

å linien Stockholm—Åbo—Helsingfors—Wiborg—S:t Petersburg, 

» » Stockholm—Kalmar—Liibeck, 

» » Norrköping—Kalmar—Liibeck, 

» » Malmö—Liibeck, 

» » Tstad—Trelleborg—Köpenhamn, 

Postherumaii, 

Sjö[iostbefor-
dringen. 
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å linien Ystad—Rönne, 

» » Göteborg—Köpenhamn, 

» » Göteborg—Kristiania, 

» » Landskrona—Köpenhamn. 

För att på ett tidsenligare sätt ordna postbefordringen vintertiden emellan Sverige oe-h Åland, som 

af ålder underhållits med seglande jakter eller, då dessa i följd af naturförhållanden ej varit användbara, 

med öppna roddbåtar eller s. k. isbåtar, har Generalpoststyrelsen, på grund al liders Kongl. Maj:ts den 

5 oktober förlidct år dertill meddelade nådiga bemyndigande, gått i författning om anskaffande af ett för 

berörda postföring lämpligt ångfartyg. 

Vinterpostföringen emellan Westervik och Wisby, som verkstälts med postångfartyget »Polhem», upp

hörde förlidet år den 15 april och vidtog ånyo den 30 november. Under mellantiden bestriddes postförin-

gen emellan fastlandet och Gotland å linien Stockholm—Wisby—Kalmar med privatångfartygen »Wisby» och 

»Gotland», hvilka under den hufvudsakligaste delen af denna tid underhållit emellan Stockholm och Wisby tre 

turer och emellan Kalmar och Wisby en tur i hvar vecka. 

Hvad beträffar sjöpostföringen i öfrigt, tillåter Generalpoststyrelsen sig i underdånighet hänvisa till 

bilagan B c, hvilken upptager alla sjölinier, dcrå post befordrats till och från orter i riket, och meddelar tillika, 

huru lång tid af året postföring blifvit å hvar särskild linie bestridd, samt uppgift å antalet dervid använda 

fartyg och å antalet lägenheter, som i hvar vecka funnits att tillgå från de olika liniernas ändpunkter, äfven-

som å beloppet af den kostnad, som för de sjölcdes befordrade posterna blifvit af Postverket utbetalad. 

Uti en anmärkning till nämnda bilaga finnas angifna alla de postanstalter, hvilka af postförande ång

fartyg anlöptes, utgörande tillsamman 110, under det att fartygens antal belöpte sig till 182. En ej ovä

sentlig utvidgning af sjöpostförbindelserna visar sig således hafva blifvit åvägabragt vid jämförelse ined för

hållandet de föregående åren, enär 

år 1867 antalet postanstalter med sjöpostförbindelse endast utgjorde 1)4 

och postförande ångfartygens antal 123 

» 1868 antalet postanstalter 100 

och fartyg ... 127. 

Det oaktadt hafva kostnaderna för denna del af postbefordringen, hvilka uppgingo: 

år 1807 till .' rdr 152,307,08 

» 1868 » » 152,957,7» 

» 1869 » f 101,121,01; 

det senare året således i^en särdeles betydlig mon minskats och belöpte sig endast till omkring tvåtredje

delar af de summor, hvartill samma kostnader de föregående åren uppgått; hvilket resultat hufvudsakligen 

vunnits derigenom, att den särskilda ersättning af postmedlen, som förut utbetalats med omkring 9,000 rdr 

årligen till Göteborg—Hullångfartygen, upphört att utgå och att utgifterna för förbindelsen emellan Skåne 

och Pommern, hvilka utgjorde: 

år 1866 ." '• 67,413 rdr 

» 1867 G0,022 »» 

» 1868 55,178 » 

för sistförflutna året, i följd af den förändring, som, på sätt ofvan redan i underdånighet om för

mälts, blifvit i afseende å denna förbindelses underhållande vidtagen, ej uppgått till 

mera än 16,310 » 

eller ondast omkring en fjerdedel af hvad samma utgifter förut i medeltal årligen utgjort. 
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rostverkets utgifter för postföringen i dess helhet, resetraktamenten till expeditörer och postiljoner 
deri inbegripna, hafva, oberiiknadt kostnaderna fur underhåll af vagnar och seldon eller för löner, bekläd
nad ni. in. åt postiljoner, utgjort: 

Ar 18G9: är 1868: är 1867: 

för postföringen å stambanorna rdr 102,042,33 lÖI7>91,75 lÖÖ^293,33 
» postföringen å öfrige jembanor » 29,450,85 29,221,32 26,326,21 
» jernvägsexpeditörers och postiljoners traktamenten » 46,387,9» 38,003.55 32,407,20 

» postföringen med diligenser » 327,999.87 327,474.43 375,358.« 
» postföringen med vanliga åkdon » 238,156,18 223,048,75 207,730,08 

» postiljonstraktamcntcn i fråga om landsvägsposterna » 81,643,00 81,344,ou 82,841,33 
» sjöpostförbindelserna mellan inrikes orter » 61,934,55 57,392,05 58,644,02 

» sjöpostförbindelserna med utrikes orter » 39,187,41 95,565,74 93,723,90 
eller tillsammanlagdt rdr 926,802,99 953,641,59 977,385,18. 

Berörde postföringskostnadcr uppgingo år 1866 till rdr 1,058,535,57 
och liafva alltså minskats år 1867 med » 81,150,39 
då desamma, såsom nyss är omförmäldt, utgjorde rdr 977,385,18 

år 1868 minskats vidare med » 23,743,59 
till rdr 953,641,59 
och år 1869 än vidare med », 26,838,00 
hvilket år dessa kostnader belöpte sig till rdr 926,802,99. 

Utgifterna för postföringen i dess helhet hafva sålunda, vid jemförelse mellan åren 
1866 och 1869, minskats med » 131,732,58. 

III. Postiitvcxlingen. 

För fortskaffande af de olika slagen brefpostförsändelser och af paketgods äfvensom för befordran af 
resande hafva funnits att tillgå de lägenheter med diligenser, vanliga poster, bantåg och ångfartyg, hvilka för 
hvar och en af de fullständiga postanstalterna finnas angifna i bilagan C. 

Antalet af dessa lägenheter utgjorde, i hvar vecka: 
sommar: vinter: 

med diligenser 455 599 
» vanliga poster 870 818 
» bantåg ;. 4,521 4,480 
» ångfartyg eller segelfartyg 990 53 

eller sammanlagdt 6,836 5,950 
och alltså för sommarmånaderna, beräknade till 26 veckor 177,736 
fur vintermånaderna 154,700 

för hela året 332,436. 
Posttrafiken, som underhållits år 1867: 

sommartiden med 153,556 poster 
vintertiden » 137,202 » 

tillhopa 290,758 poster 

Illfriliornrt för 
postliefordrin-

i,'i'n. 

<Wsiimla jmsler. 
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och år 1868: 

sommartiden med 172,530 poster 

vintertiden » 152,100 » 

eller tillsaiiinian 324,030 poster, 

kar sålunda under rcdogörelscårct vunnit en ej oväsentlig utvidgning. 

Enligt bilagan C har antalet expedierade brofkartor under år 18(59 utgjort: 

i fråga om inrikes poster 2,054,2(58 st. 

» » » utrikes » 138,802 » 

tillsamman 2,193,130 st. 

Äfvcn härutinnan visar sig en betydlig tillökning. Antalet har nämligen mot år 1808, 

då inrikes brefkartorna utgjorde 1,884,054 

och utrikes brefkartorna 122,852 2 000 900 

ökats med 180,224 st. 

och vid jemförelse med förhållandet år 1867, hvilket år expedierades med inrikes 

posterna tillsamman 1,093,415 

och med utrikes posterna ' 114,447 i «07 802 » 

brefkartor, har tillökningen förlidet år uppgått till 385,2(58 st. 

I bilagan litt. II redogöres för de olika slagen under år 1809 utvexlade postförsändelser. Enligt 

denna bilagas första afdelning (litt. D a) hafva de- orekommenderade brclFörsändelserna, deribland inberäknade 

lokalbref, lösbref, fribref och korsbandsförsändelscr såväl af trycksaker som varuprof och mönster, uppgått till: 

de emellan inrikes orter utvexlade 10,080,078 st, 

och de som afgått till utrikes orter 975,230 » 

tillsamman 11,001,914 st. 

Deraf har antalet vanliga inrikes bref utgjort 8,306,400 st. 

registrerade brefven 20,801 » 

lokalbrefven: 

för hvilka portot redovisats till postkassan 520,570 

och sådane, för hvilka afgiftcn tillfallit postförvaltarnc 11,101 537 731 n 

lösbrefven 396,107 » 

försändelserna af trycksaker och varuprof under band 130,80(5 » 

= 9,391,905 st. 

och af ;den portofria korrespondensen hafva befordrats emellan inrikes orter: 

vanliga fribref 513,247 » 

lösbref 55,070 » 

försändelser af tidningar, periodiska skrifter och broschyrer under band 720,390 » 

= 1 ^ 9 4 , 7 1 3 st. 10,080,078 .» 

livad vidare beträffar omförmälde utrikes försändelser, så hafva de utgjorts af: 

vanliga bref '. 909,090 » 
korsbandsförsändelser 50,010 » 

= 905,700 st. 

fribref 9i536 » 975,230 » 

Summa 11,0(51,911 st. 

Kvpvilivrailu 
lirufkarlor. 

1'osllrnlikon 
n) liri'(T('irfiiill-

delscr; 
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Bilagan I) h meddelar uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna paketer och rekom
menderade bref äfvcnsom postanvisningar och postförskott. 

Af berörda försändelser hafva 
utvexlats 
emellan f f " fa" summa: 

portopligliga: inrikesjnrter: u t r ikes o l t e r :
 < | 

paketer 57,433 2,788 60,221 st. 
öppet rekommenderade bref 129,446 4,342 133,788 » 

slutet rekommenderade bref 663,738 44,948 708,686 '» 

postanvisningar 52,680 3,303 55,983 » 
postförskott 943 27 970 » 

tillsamman 904,240 , 55,408 959,648 st. 
och portofria: 

paketer 445 445 » 
öppet rekommenderade bref 48,699 72 48,771 » 
slutet rekommenderade bref 50,388 667 51,055 » 

tillsamman 99,532 739 100,271 st. 
eller tillsammanlagdt portopligtiga och portofria försändelser af 

ifrågavarande slag 1,003,772 56,147 1,059,919 » 
Lägges nu härtill stycketalet befordrade orekommenderade vanliga 

bref och fribref samt lokalbref ocli Iösbrcf jemte trycksaker 
och varuprof under band, utgörande, såsom förut är om-
förmäldt 10,686,678 975,236 11,661,914 » 

visar sig sammanlagda antalet af de under år 1869 med bref-
och paketposterna fortslcaffa.de försändelser hafva uppgått till 11,690,450 1,031,383 12,721,833 st. 

och tillväxten vid jemförelse med förhållandet år 1868, då för
sändelsernas antal utgjorde 11,382,634 828,926 12,211,560 » 

belöper sig till . 307,816 202,457 510,273 st. 

motsvarande 4 %. 

livad åter beträffar de särskilda slagen försändelser, visar jemförelsen emellan åren 1868 och 1869 
att tillökning egt rum i antalet: 

vanliga bref med 364,168 st. motsvarande 4 % 

lokalbref » 19,447 » » 4 » 
slutet rekommenderade bref med 80,375 » » 12 » 
postanvisningar med 24,746 » » 79 » 

postförskott » 198 » » 26 » 
korsband » 63,250 » » 7 » 
paketer 6,214 » » 11 » 

men minskning deremot förekommit i antalet: 

öppet rekommenderade bref med 8,912 » » 5 » 
registrerade bref » 4,324 » » 17 » 

lösbref » 34,889 » » 7 » 

/<) viinlelörsäu-
clelser; 

http://fortslcaffa.de
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Likasom under de två nästförutgångna åren har den portopligtiga korrespondensen utgjort 
ocli den portofria „ 
af postutvexlingen i dess helhet. 

Och belöpte sig deraf antalet: 
vanliga bref (portopligtiga och portofria) till 
registrerade bref » 
Iokalbref. » 
lösbref t 

öppet rekommenderade bref , » 
slutet rekommenderade bref » 
postanvisningar » 
postförskott » 
korsband » 
paketer » 

Fördelad på rikets folkmängd, visar postutvexlingen år 1869, livad beträffar de särskilda länen, föl

jande rOSUltat: postförsiindcl- postfursiiudelscr 
folkmängd: scrnns samman- i medeltal for 

lagda antal: livar innevånare: 

Stockholms stad och län 
Upsala län 

Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och Bohus län 
Elfsborgs län 
Skaraborgs 
Wermlands 
Örebro 

Westmanlands 
Kopparbergs 

Gefleborgs 
Westernorrlands 
Jemtlands 
Westerbottens 

Norrbottens 
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postförsändel- postförsnndelscr 
folkmängd: scnias saraman- i medeltal för 

Och när härtill läggcs det antal försändelser, för hvilket lagda antal: hvar hmcvänai-e: 

de ambulanta postexpeditioncrna redovisat 1,251,689 — 
blifver förhållandet för hela riket 4,158,757 12,721,833 3 

Tidningar och tidskrifter, svenska som utländska, å hvilka prenumeration blifvit ombesörjd af post
anstalterna likasom äfven postbefordran och utdelning af desamma till reqvircnterna, utgjorde (bilagan I) c) 

de svenska: 

för lsta qvartalct 1869 48,137 ex., 
» 2dra » » 48,492 » 
» 3djc » » 48,270 » 
» 4de » » 49,132 » 

och de utländska: 
för lsta qvartalct » 2,340 » 
» 2dra » » 2,353 » 
» 3dje a » 2,298 » 
» 4de » » 2,338 » 

För dessa tidningar har prenumcrationsafgifterna uppgått till: 
för de svenska rdr 463,829,o<i 
och för de utländska » 52,771,01 

eller tillhopa rdr 516,600,07. 
Under år 1868 reqvirerades hos postanstalterna: 

svenska tidningar 182,663 qvartalsexemplar, 

utländska d:o 9,071 » 
tillsamman 191,734 » 

Tillväxten i prenumeration för år 1869 å: 
svenska tidningar , 194,031 « 
utländska d:o 9,329 » 

tillsamman 203,360 » 
utgör således resp. 11,368 och 258 eller sammanlagdt 11,626 qvartalsexemplar. 

Och belöpande prenumerationsafgifter utgörande: 
för år 1869 rdr 463,829,06 resp. 52,771,01 = 516,600,07 

» 1868 » 445,167,95 » 52,728,15 = 497,896,10 
hafva stigit med rdr 18,661,11 resp. 42,80= 18,703,97. 

Redogörelse för det antal lösväskor, hvilka af kommuner eller af enskilde varit begagnade under för-
lidet år, till utvexling af postförsändelser med vederbörande postanstalter, meddelas af bilagan D e. 

Detta antal har vunnit en tillökning af 35 väskor, mot förhållandet år 1868, och belöpte sig sam
manlagdt till 4,106. 

Under det att, af de öppet rekommenderade bref, hvilka, på sätt bilagan F gifver vid handen, förlidet 
år blifvit fortskaffade med posterna, assurerade beloppet '.. rdr 271,431.115,92 
med » 13,977,214,77 
understiger assurerade beloppet rdr 285,408,330,69 
af de år 1868 befordrade bref af samma slag, 

c) tidningar; 

il) lösviiskor. 

Pcnninge för
sändningen 

genom Post
verket. 
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har deremot beloppet af nästlidet års post-anvisningar utgörande sammanlagdt rdr 2,112,491.37 
äfvê nsom postförskottsförsändelser » 24,403,56 
ökats, livad beträffar de förra med ...[ » 809,002,51 
och i fråga om de senare med •> 8,ll(i,%. 

Utvexlingen af ifrågavarande värdeförsändclser har visat följande resultat under: 
Ar 18G9: Ar 18G8: Ar 18G7: Ar 180C: 

assurcrado belopp, afsända i öppet ' v ' " ' " -' 
. rekommenderade bref rdr 271,431,115.9» 285,408,330,0» 312,233,393,88 302,115,032.07 

postanvisningar » 2,112,491,37 .1,243,488,8» 571,817.u 44,737,1» 
postförskott » 24,403,20 10,340,30 12,354,30 0,51O,(U 

summa rdr 273,568,070,55 2^0,068,1^85 312^817,564,78 3O^90~31O,i3. 

Närmare 23 % af berörda summa för år 1809 har redovisats af postkontoret i 
Stockholm; eller 02,851,113 rdr, 

och hvad beträffar de öfriga postanstalterna, belöper för 
Göteborg ungefär 22,450,510 » 

Jönköping » 7,881,203 » 
Norrköping » 7,337,909 » 
Linköping » 5,714,900 » 
Karlstad » 5,449,839 » 
Falun » 5,401,427 » 
Borås, Gefle, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Malmö, Wcnersborg, Wexiö, 

Ystad, Örebro, hvardcra minst 4,000,000 men ej fullt 5,000,000 » 
Halmstad, Mariestad, Sundsvall, Söderhamn, Uddevalla, hvardcra 3,000,000—4,000,000 » 
Karlshamn, Kristinehamn, Lidköping, Nyköping, Sköfde, Wadstcna, Wc-

stervik, hvardcra 2,000,000—3,000,000 »» 
Alingsås, Arboga, Askersund, Eksjö, Engelholm, Eskilstuna, Falköping, Hede-

mora, Helsingborg, Hernösand, Hudiksvall, Köping, Luleå, Lund, Nora, 
Oskarshamn, Sala, Skara, Skeninge, Ulricehamn, Umeå, Upsala, War-
berg, Westerås, Wisby, Östersund, hvardcra 1,000,000—2,000,000 » 

Arvika, Bollnäs. Enköping, Filipstad, Haparanda, Hessleholm, Hjo, Hvetlanda, 
Kisa, Landskrona, Lindesberg, Ljungby, Mariefred, Motala, Norrteljc, Nya 
Kopparberget, Piteå, Eonneby, Smedjebacken, Strömstad, Sunne, Söder
köping, Sölvesborg, Wernamo, Wimmerby, Wingåker, Åmål, Örnskölds
vik, hvardcra 500,000-1,000,000 » 

Falkenberg, Grenna, Halsberg, Ljusdal, Lysekil, Mora, Norberg, Nyland, 

Sollefteå, hvardcra 400,000— 500,000 » 
Borgholm, Cimbrishamn, Höganäs, Laholm, Malung, Trollhättan, Ökne, hvar

dcra 300,000— 400,000 » 

Eslöf, Gagnef, Gamleby, Hcrrljunga, Hörby, Karlsborg, Katrineholm, Kungs
backa, Malmköping, Mönsterås, Ragunda, Råda, Skellefteå, Strcngnäs, 
Södertelje, Ullånger, Åby, Åtvidaberg, Östhammar, hvardera... 200,000— 300,000 » 
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.Alfvesta, Avesta, Backe, Båstad, Degerfors, Elmhult, Gislaved, Karlskoga, 

Kungelf, Lilla Edet, Marstrand, Moholm, Nederkalix, Nordmaling, Nås, 

Orust, Ramsberg, Råneå, Skene, Sparreholm, Staby, Stjernvik, Strömsholm, 
Svenljnnga, Säter, Tjellmo, Torp, Torshälla, Trelleborg, Trosa, Töreboda, 

Waldemarsvik, Wrctstorp, Wrigstad, Ödeshög, hvardera 100,000— 200,000 rdr, 
Anderslöf, Baltack, Bjersjölagård, Boden, Boxholm, Ejellbacka, Gnesta, Grisle-

liamn, Grytliyttelicd, Hemse, Håkantorp, Höör, Molkom, Målilla, Nässjö, 
Onsala, Stora Rör, Ström, Tierp, Wcmdalen, Vestra distriktets ambu-

lanta expeditioner, Åhus, Ånäset, Äs, Öfvertorneå, Öregrund, Österby, 
Östra Husby, livardera 50,000— 100,000 » 

.Temshög ungefär ;..' 47,511 » 
Borensberg » 44,597 » 
Charlottenberg» 44,056 » 
Waxholm » '. 41,202 » 

Sollebrunn » 41,123 » 
Torsåkcr » ; 39,254 » 
Misterhult » 38,133 » 
Burgsvik » 37,175 » 
Gysinge » 34,795 » 

Sigtuna » 34,228 » 
Markaryd » ; 31,879 » 
Lycksele » 31,513 » 
Klintehamn » 28,824 » 

Are » ' 21,861 » 
Dalarö .» 18,717 » 

Ekolsund » ... 18,203 » 
Södra distriktets ambulanta expeditioner ungefår 12,192 » 
Drottningholm ungefär 8,037 » 
Furusund » 7,562 » 
Funäsdalen » '. 6,988 » 

Skanör » 6,799 » 

Medevi » 3,856 » 
Genom nådigt bref den 11 juni förlidet år har Eders Kongl. Maj:t förordnat att, i närmaste öfver-

(.msstämmelse med de föreskrifter, som gälla i afseende å utvexlingen af postanvisningar och postförskott 
emellan Sverige och Norge likasom äfven med Danmark, skall iakttagas följande: 

för postanvisningar, som icke må utfärdas å bref, skola begagnas särskilda blanketter, hvilka för 
ändamålet tillhandahållas af Postverket, och vare det afsändare obetaget, att å den dertill hörande kupong 

i! 

införa de handskrifna anteckningar, hvartill utrymme kan förefinnas; 
postförskott skola meddelas icke allenast å bref utan äfven å paketer; 
afgiften för penningeförsändning medelst postanvisning eller postförskott utgör: 
25 öre för belopp af högst 50 riksdaler, 
33 öre för belopp af mer än 50. men icke öfver 100 riksdaler, 

lVjstaimsnin-
Kiu- och post

förskott. 
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h vartill for postförskottsförsändelscr kommor det enligt taxa belöpande porto; 
det belopp, hvarå postanvisning utfärdas eller postförskott meddelas, må icke öfverstiga 100 rdr. 
I afseende ;1 taxeringen af försändelser med postförskott, som utvexlas mellan svenska och norska 

postanstalter, liar derjemte, under den 5 oktober niistlidet år, blifvit af Eders Kongl. Maj.t i nåder före-
skrifvet att tillsvidare, och så länge niellanriksförsändelser med .postförskott varda för befordringen inom 
Norge taxerade med en för liela riket gällande likformig befordringsafgift af 4 skillingar för lodet å alla 
försändelser af ifrågavarande slag, den Svenska Postverket för samme försändelser tillkommande, befordrings
afgift bör, på sätt med försändelser mellan inrikes orter eger rum, utgå: 

för bref med i allmänhet belöpande 12 öre för enkel brefvigt, 
men för palcetpostförsändélser enligt gällande zontaxa. 
Tillfälle har blifvit beredt att, från och med den 1 maj sistlidet år, genom bemedling af Nordtyska 

Postverket och Nordtyska Lloyd i Bremen, utvexla postanvisningar mellan Sverige och Förenta Staterna i 
Nordamerika. 

Postanvisning, livars belopp skall i Amerika utbetalas, må dock ej lyda å större belopp än 35 dollars. 
Afgiften utgör 72 öre, om det belopp, som skall öfversändas, icke öfverstiger 17£ dollars, men 

1 rdr 25 öre för belopp af mer än 17J ocli högst 35 dollars. 
Postverken ansvara för den riktiga utbetalningen af de å postanstalterna inlevererade beloppen, för 

såvida icke sådan omöjliggöres genom krig eller oundgängliga följder af naturhändelser. Anspråk å ersätt
ning för postanvisning, som icke blifvit utbetalad, bör anmälas inom natt och år efter det postanvisningen 
blifvit utfärdad. 

Under i allmänhet enahanda vilkor kunna äfven från Nordamerikas Förenta Stater till Sverige genom 
postanvisning försändas penningar, ehuru tillsvidare hvar särskild postanvisning icke må lyda å större belopp 
än 80 riksdaler svenskt riksmynt. 

Genom nådigt bref den 21 november 1868 hade Eders Kongl. Maj:t behagat förordna att, för bere
dande af tillfälle åt utrikes vistande svenska sjömän att till understöd åt hemmavarande anhöriga eller till 
förvarande och förrentande för kommande behof hemsända sina å undfångna hyror eller eljest gjorda bespa
ringar, svensk sjöman, som vistas utrikes och önskar att till Sverige hemsända penningar till belopp af minst 
10, högst 500 rdr, skall ega att hos svenska och norska konsulaten å de utländska orter, hvilka af Kommers
kollegium bestämmas, emot penningarnes aflemnande erhålla å nämnda Kollegium stäld invisning till viss 
person för beloppet; att invisningen må, enligt sjömannens begäran, utställas att betalas å viss postanstalt 
här i riket efter femton dagar förut skedd uppvisning, och att för sådan sjömansinvisning skall af veder
börande mottagare till Postverket erläggas en afgift: 

när invisningsbeloppet ej uppgår till 100 riksdaler, af 20 öre, men i annan händelse af 24 öre, för 
hvarje hundratal riksdaler. 

Af Kommerskollegium har dereftcr blifvit föreskrifvet, att utfärdandet af omfönnälda slags invisningar 
må tillsvidare ega rum å följande konsulat, nämligen i 

Alexandria, 

Alger, 

Alicante, 

Amsterdam, 

Antwerpen, 

Barcelona, 

Bilbao, 

Buenos-Ayres, 

Capstadcn, 

Constantinopel, 

Genua, 

Gibraltar, 

Hamburg, 

Havre, 

Helsingfors, 

Hong-Kong, 

Köpenhamn, 

Lissabon, 

Livorno, 

London, 

Liibeck, 

Malta, 

Marseille, 

Newyork, 

Petersburg, 

Quebec, 

Rio-de-Janeiro och 

Stettin. 
o 

Sjiimnnniiivii-
nitigar. 
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In visningarne skrifvas endast å blanketter, som vederbörande af Kommerskollegium tillhandahållas; ocli 
för livarje invisning, som till betalning genom Postverket ifrågakommer, skall af invisningstagarne vara till 
konsulatet, hvilket utställer invisningen, ingifven en ansökning, deruti uppgifvits den postanstalt i landsorten 
hvarest och den person derstädes till hvilken betalningen skall ske. 

Efter det omförmälda anordning sålunda blifvit åvägabragt, hafva af postanstaltcrna inom riket under 
förlidet år blifvit inlösta 115 stycken sjömansinvisningar å tillsammanlagdt belopp af 21,369 rdr 38 öie. 

Genom nådigt bref den 7 maj förlidet år har Eders Kongl. Maj:t täckts godkänna Generalpoststyrel
sens föranstaltande derom, att föredragningslistorna för plena hos Riksdagens kamrar varda, der tiden sådant 
medgifver, Kamrarnas ledamöter, innan dessa till plena sammanträda, tillstälda genom lokalposten, utan 
erläggande af porto eller brefbärareafgift. 

Under den 25 samma månad har Eders Kongl. Maj:t funnit godt i nåder medgifva, att bref, som 
vexlas emellan Telegrafstyrelsen samt Bureau international télégraphique i Bern, må få afgiftsfritt befordras 
inom svenska postområdet, så länge postverken i de stater, öfver hvilka brefven skola transitera, för sin del 
medgifva en liknande fördel för ifrågavarande bref. 

Efter erhållet nådigt uppdrag har Eders Kongl. Maj:ts Minister i S:t Petersburg, den 7 augusti 
sistlidet år, med Kcjserl. Rys,ka Regeringen utvexlat en deklaration, hvarigenom portofrihet för den officiela 
brefvexlingen, som direkt utbytes emellan de båda länderna, fortfarande tillförsäkras Eders Kongl. Maj:ts 
Beskickning i S:t Petersburg såväl som Kejscrl. Ryska härvarande Beskickningen. 

Och vidare har, i fråga om utvidgning af den allmänna landtbruksmöten tillkommande fribrefsrätt, 
Eders Kongl. Maj:t den 7 december förlidet år i nåder förklarat, att den portofrihet till förhöjdt belopp 
af 450 riksdaler, som jemlikt nådiga brefvet den 16 januari 1868, förunnats styrelsen för det tolfte allmänna 
landtbruksmötet, likaledes må styrelsen för hvarjc efterföljande dylikt möte tillgodokomma. 

Af de under redogörelseåret till befordran med posterna aflemnade och af de från utrikes orter 
ankomna försändelser hafva (bilagan litt. E) tillsamman 24,332, nämligen 

inrikes försändelser 21,528 
utrikes » '. 2,804 

icke kunnat i vanlig ordning tillställas sina adressater, och hvartill i de flesta fallen anledningen varit urakt
låten eller ofullständig frankering vid försändelsernas afsändande, för såvidt angår de inrikes försändelserna, 
för hvilka frankeringstvång är gällande, då deremot det behöriga fortskaffandet af utrikes försändelser, i all
mänhet icke är beroende deraf att afsändaren -på förhand erlagt belöpande; befordringsafgifter, hvilka lika väl 
kunna gäldas af brefvens emottagare å bestämmelseorten, enligt faststälda taxor. De ifrågavarande försän
delsernas obeställbarhet har emedlertid till en del haft sin grund äfven i oläsliga, ofullständiga eller oriktiga 
adresser och flera andra orsaker, såsom personers bortresa eller afflyttning från orten, m. m. 

Antalet obeställbara försändelser uppgick 
år 1866 till 14,398 
» 1867 » 24,454 
» 1868 » 44,241. 

Sedan af de från år 1868 qvarliggande postförsändelser 90,265 
under år 1869 blifvit sina egare tillstälda eller öppnade 21,898 
utgjorie återstoden 68,367 
och jemte dem som under sistnämnda är tillkommit • 24,332 
uppgick antalet vid utgången samma år till 92,699. 

Portofri 
korrespondens. 

Qvnrliggiuule 
postforsän-

äelner. 
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Uti de sistlidet år- öppnade obeställbara försändelsenia hafva funnits inneslutna penningar till sam-

manlagdt belopp af 1.663 rdr 78 öre. 

Vid verkstäld öppning af dylika bref de nästförutgångna tre åren liar det i dem inneslutna belop
pet utgjort: 

år 1866 rdr 991,34 

» 1867 » 964,04 

» 1868 » 2,Oi)8,oi. 

Enligt de reklamationslängder, som det åligger postförvaltarne att upprätta och af hvilka för livar 

månad utdrag insändas till Generalpoststyrelsen, hafva vid samtligo postanstalterna under förlidet år före

kommit endast 687 anmälanden angående försändelser, som skulle hafva blifvit nedlagda i breflådor eller 

afsändts i lösväskor eller direkt å postanstalterna aflemnats, men ej kommit adressaterna tillhanda. 

De undersökningar, hvartill dessa reklamationer gifvit anledning, hafva haft till påföljd att i 78 fall, 

utgörande 11,35 % af förenämnda antal, försändelserna kommit tillrätta och blifvit till sina egare afleninadc. 

Af dylika reklamationer, som under det förutgångna året anmälts, hade antalet uppgått till 1,342, 

ooh vidtagna undersökningar föranledt dertill, att af de reklamerade försändelserna 144 stycken eller 10,73 % 

kunnat tillrättaskaffas. 

I bilagan 11 meddelas uppgift å det belopp i frimärken, för Ii vilket livar och en af de fullständiga 

postanstalterna under rcdogörelseåret redovisat, likasom äfven å värdet af de frimärken, hvilka beräknats 

hafva till breffrankering under samma år blifvit förbrakade. 

Det visar sig häraf att influtna uppbörden för afyttrade frimärken belöpte sig år 1869 till 1,792,756 

rdr 15 öre. 

P\)r år 1864 utgjorde samma uppbörd rdr 1,428,160,34, 

» » 1865 » » » » 1,547,660,39 och alltså tillväxt med rdr 119,500,05. 

» » 1866 » » » » 1,617,064,24 » » » » » 69,403,85. 

» » 1867 » » » » 1,661,799,75 » » » » » 44,735,51, 

» » 1868 » » » » 1,703,323,94 » » » » » 41,524,19, 

» » 1869 » » » » 1,792,756,15 » » » » » 89,432,21. 

IV. Financicla ställningen. 

Hufvudboken öfver Postverkets räkenskaper för år 1869 upptager: 

Ingående balans från år 1808: 

Tillgångar: 

Kontant behållning rdr 439,977,65 

Rentebärande obligationer, till värde af » 130,527,29 

Fordringar enligt postanstalternas redogörelser och andra specialkonti » 19,899,50 

Propriebalanser, åsamkade: 

af postförvaltaren Hallenberg till belopp af rdr 23,467,50 

» » Thomsson » » » » 1,636.00 

» » Jacha3iis » » » .". » 897,71 96 00121 ,.-./ ,^r 
— "' ' 616,405.(15 

Transport 616,405,05, 

Kckliiinrrailr 
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Transport rdr 616,405,65 

Öfverlevereringar och skulder » 6,201,49 
efter afdrag af hvilket scdnare belopp tillgångarne utgjorde vid redogörelseårets ingång » 610,204,16 
Sedan, på grund af nådiga brcfvet den 24 juli 1868, af dessa tillgångar reserverats dels 

till löpande utgifter rdr 100,000,00 

dels till anskaffande af ett posthus i Göteborg och. ett ångfartyg för för

bindelsen mellan Sverige och Finland vintertiden » 300,000,oo 

tillsamman rdr 400,000,00 

samt vidare efter afdrag för omförmäldo propriebalanser » 26,001,21 B 426 001 21 

har återstoden rdr 184,202,95 

blifvit, jemlikt föreskriften i berörda nådiga bref, aflevererad till Statskontoret. 

Uppbörden 
utgjorde för å r 1 8 6 9 : Tillväxt, vid jem-

föreiso med 1868 
års uppbörd: 

afgifter för personbefordran med Postverkets åkdon rdr 98,649,60 + 2,173,59 

» » inrikes paketgods » 79,032,87 +10,044,91 

» » utländskt » » 15,119,52 192 80199 + 3 ^ 9 0 . 3 5 

porto för vanliga bref. » 1,296,101,52 +37,715,51 

» » lokalbref » 15,797,09 1311898 61 + 547,30 

» » norska brefvexlingen » 48,532,83 — 541,79 
» » ryska » » 12,865,43 — 770,31 
» » danska » » 46,326,59 — 4,370,32 
» » utrikes » i öfrigt » 262,625,99 -17,765,89 

transitoporto för rysk brefvoxling » 82,66 370 433 50 ~ 172,31 

rekommendationsafgifter » . 238,408,62 +17,429,63 
assuransafgifter » 43,591,81 — 5,863,21 
afgifter för postanvisningar » 14,057,94 + 7,568,37 

» » postförskott » 292,66 296 35103 + 77,99 

rentemcdel 10,120,63 — 6,639,23 

fraktafgifter å sjöpostlinien Grislehamn—Eckerö rdr 374,25 — 580,50 

» » » Westervik—Wisby » 2,809,97 — 281,47 

» » » Malmö—Stralsund » 18,914,43 2209865 ~ 9,011,70 

extrainkomster » 10,077,07 + 8,111,90 

observationsmedel » 6,870,25 + l,646,oi 

expeditionslösen » 759,oo — 101,oo 

s. k. frimärkesvinst » 32,201,27 + 6,625,36 

outsökta medel, som funnits i öppnade obeställbara bref. » 821,90 50 729 49 ~ ^ ' 7 8 

Summa uppbörd rdr 2,254,433,90 
Transport 2,254,433,90 
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Transport rdr 2,254,433,90 

som understiger med » 21,118,59 

sammanlagda vippbörden af postmedel för år 1868 '. » 2,275,552,49 

men dervid dock bör anmärkas att i denna sednare ingått ett statsanslag till 

postdiligensinrättningen af » 70,000,oo 

efter afdrag af hvilkct belopp den egentliga postuppbörden, för dr 1868 rdr 2,20f),r)52.4{» 

understigit 1869 års uppbörd med rdr 48,881,41. 

Postverkets utgifter för år 1869 Jjafva jemte 

leverering: 

till Statskontoret, på sätt förut är omförmäldt, af 1868 års behållning 

och afkortning: 

enligt räkning med Öfverståthållareembetct rdr 

restitutioner » 

porto för outlösta bref » 

åklagareandelar af böter » 

observationsprocent » 

utgjort å efterföljande titlar: 

aflöningsstaten rdr 

indragningsstaten 

interimsstaten 

pensionsstaten 

begrafningshjelp ...'. 

gratifikationer åt postförvaltarc och postiljoner 

kontorshyror och expenser 

uppbördsprocent 

provision för försålda frimärken 

ersättning för upplåtelse af väntningssalar för diligenspassagcraro 

postföringskostnader 

traktamente till jernvägspostexpeditörer 

» » postiljoner 

postiljoners beklädnad 

» beväring 

brefbärares och vaktmästares beklädnad 

roteringsersättningar 

sjöpostfarten: Gotland—fastlandet 

» Sverige—Finland i 

Tillväxt vid jäm
förelse med lKift 

års utgifter: 

rdr 184,202,9.-, 

l,035,oo H- l,035.oo 

1,037,10 + 7 9 1 , ^ 

7,689,40 + 1,272,20 

330,oo + 243,50 

^,022^93 12,114,43 + 708,« 

579,742,8i 

17,653,02 

40,265,oo 

18,619,08 

1,083,75 

2,890,oo 

78,342,23 

47,630,52 

35,864,65 

9,577,50 

730,405,05 

26,006,00 

100,767,% 

20,654,58 

529,94 

9,079,22 

2,148,31 

37,908,94 

11,303,40 

+ 23,678.72 

- 2,888,84 

+ 1,980,85 

+ 1,924,78 

+ 815,25 

+ 30,00 

+ 554.73 

+ 1,415,84 

+ 1,734,45 

+ 92,50 

- 233,23 

+ 12,674,00 

+ 937,00 

+ 2,280,09 

-t- 58,57 

- 236,07 

+ 6,560,07 

- 6,922,78 

Transport rdr 1,770,472,00 196,317,38 
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Tillväxt vid jem-
förelso med 1868 

års utgifter: 

Transport rdr 1,770,472,90 196,317,38. 
sjöpostfarten: Sverige—Danmark » 9,951,25 — 4,666,55 

» » —Tyskland » 35,224,88 - 47,879,26 
» » —England » — 9,087,50 

gästgifverihållningen vid Grislehamn » 300,oo 
omkostnader för utrikes "brefvexlingen » 44,878,09 — 31,130,29 
posthusens underhåll och onera » 1,752,16 + 1,258,83 
poståkdonens underhåll och tillsyn » 33,616,17 - 11,548,20 
vagnshushyror » 5,829,30 + 108,63 
hushyror » l,300,oo + 150,oo 
stallrumshyror » 440,oo 

ved och "belysning ., » 12,847,70 ' + 2,464,40 
skrifmaterialier jemte stämplings- m. fl. kostnader » 51,801,81 + 664,82 
frimärkestillverkning „ » 8,602,55 + 665,41 
inköp och underhåll af postväskor och brefiådor m. m » ' 27,530,16 + 12,421,94 
rcse- och traktamentskostnader » 7,225,93 — 737,68 
postportoersättning till svenska konsuler utrikes » 773,73 — 182,35 

diverse utgifter '. » 16,235,28 - 2,066,83 
arvodon och gratifikationer af tillfälliga anledningar » 1,875,00 + 187,50 

extra aflöning » 502,86 - 743,86 
reparationer och underhåll af postångfartyg » 14,844,10 + 9,831,71 

nybyggnad af posthus i Göteborg » 38,500,oo 2 084 503 87 

Summa rdr 2,280,821,25. 

Minskas nu denna utgiftssumma dels med levereringen, till Stats

verket rdr 184,202,95 

och dels med kostnaden för byggandet af ett posthus i Göteborg » 38,500,00 222 702 95 

uppgå således Postverkets utgifter för år 1869 till rdr 2,058,118,30 
Detta belopp understiger med % » 31,782,96 

det nästförutgångna årets utgifter, hvilka, oberäknad då skedd leverering 
till Statsverket af 348,142 rdr 50 öre äldre reserverade medel, utgjorde » 2,089,901,26 

Slutligen upptager utgående balansen till år 1870: 

kontant behållning rdr 389,414,42 
värdet af rentebärande obligationer » 154,304,17 54371359 

fordringar enligt postanstalternas m. fl. redogörelser 21,868,99 

propricbalanser, beroende på åtgerd af Kammarrätten: 
postförvaltaren i Boden, J. J. Ekmans » 2,703,19 

» » Karlskoga,' A. W. Lagergrens » 4,510,39 
Transport rdr 7,213,58 565,587,58 
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Transport nlr 7,213,58 56r>,5S7,58 

postförvaltarcn i Smedjebacken, C. T. Thomssons » 1,636.00 

» » Sundsvall, A. G. Hallenbergs » 20,153,05 

» » Ånäset, II. Ågrens » 208,U 29 21107 

tillsamman nlr 59<l,79S,fir>. 

Och med afdrag derifrån af öfverlevereringar och skulder, uppgående till » 10,981,8 

belöpte sig behållningen vid 1869 ars slut till nlr 583,810,81. 

Förhållandet mellan Postverkets inkomster och utgifter har, enligt livad hufvudböckerna gifva vid 

handen, under sednaste qvinqvenniet varit följande: 

» 1867 

» 1868 

» 1869 

Postverkets tillgångar efter afdrag för skulderna utgjorde vid 1864 års utgång nlr 437,708,61 

och, enligt hvad härofvan är visadt, hafva Postverkets inkomster öfvcrstigit utgifterna: 

år 1865 med nlr 14,516,28 

» .' » 58,210,00 

» » 115,651,23 

» » 196,315,co 8 8 4 ) G 93 ,u 

så att efter afdrag för uppkommen brist år 1866 med nlr 17,739,w 

skilnaden i öfverskott vid 1869 års utgång belöpte sig till nlr 300,953.02 

Summa nlr 804.002,20. 
Deraf har till Statsverket levererats: 

år 1868 rdr 348,142,50 

» 1869 » 184,202,95 £.$2,345,45 

eller efter afkortning för beviljade statsanslag: 

år 1865 rdr 140,000,00 

» 1866 » 70,000,oo 

» 1867 » 70,000,00 

>' 1868 " 70,0()0,oo 350,000,00 1 8 2 , 3 4 5 , « 

hvarjemte användts till nybyggnad a f posthus i Göteborg rdr 38,500,00 

och utgjorde Postverkets behållning till innevarande år: tillgångar efter afdrag för 

skulder, enligt här förut meddelad utredning 583,810,81 yoi,002,26. 
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För att den afkastning Postverket lemnat, må kunna rätt bedömmas, fordras att i betraktande tages 
äfven den med posterna afgiftsfritt verkstälda befordran såväl af bevillningsstämplade tidningar, tidskrifter 
och broschyrer äfvensom »Svensk författningssamling», Länsstyrelsernas tryckta kungörelser, Krigsvetenskaps
akademiens handlingar och tidskrift, tidskriften »Läsning för folket»' som ock af fribrefven eller den porto
fria brefvexlingen i allmänna tjensteärenden. 

För berörda brefvexling hade belöpande porto-, rekommendations- och assuransafgifter beräknats uppgå: 
år 1865 till rdr 511,560,13 
» 1866 » » 511,318,74 
» 1867 » » 555,045,38 
» 1868 » ; » 598,999,53 

Och livad beträffar sistförlidet år, har beräknats (bil. fl) att för ifrågavarande bref
vexling skull» hafva belöpt sig: 

portoafgifterna till rdr 585,244,75 

rekommendationsafgifterna till » 36,569,os 
assuransafgifterna » » 4,276,<J0 

tillsamman rdr 626,090,70. 
Denna brefvexling har sålunda tillväxt: 

år 1867 med nära 9 % 

» 1868 » » 8 % och 

» 1869 med ytterligare nära' , 5 %. 

Vid redogörelseårets utgång cgde Postverket: 
fastigheter: 

posthuset i Stockholm med taxeringsvärde rdr 140,000 

posthuset i Grislchamn jemte tillhörande uthusbyggnader, brand-

försäkradt till » 27,000 
posthuset i Upsala, livars taxeringsvärde utgör » 18,000 
posthusbyggnaderna i Haparanda, taxerade till » 6,400 
posthusbyggnaderna i Jönköping, taxerade till » 12,500 
posthuset i Ystad, dera taxeringsvärdet är » 33,000 
posthuset i Helsingborg, taxeradt till >» 45,500 
posthuset i Stora Rör, nybygdt år 1862 för » 7,400 289,800 

fartyg: , 
propellerångfartyget »Polhem», om 60 hästkrafter, hvilket med 

inredning kostat rdr 129,000 
propellcrångfartyget »Sofia», om 60 hästkrafter, hvilket kostat 

inredt - . » 146,000 
hjulång/artyget »Oskar», om 175 hästkrafter, hvilket kostat inredt » 306,022 

jakterna »Hilda», »Snabb» och »Njord», hvilka med inventarier kostat » 11,500 

två isbåtar - » 5 7 5 593,097 
derjemte 7 mindre båtar; 

Transport rdr 882,897 

lielöpiinJe af-
gifter lör fri-
1'örfcii lidelser. 
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åkdon: 

2 jemvägsvagnar, som i inköp kostat 
54 heltäckta diligenser 
155 halftäckta » 
17 kärror 
2 paketvagnar 
2G slädar med sufflett 

På grand af Eders Kongl. Maj:ts den 2 juli förlidet år dertill lemnade nådiga mcdgifvandc har till 
postkontorslokal i Malmö blifvit för en tid af tio år från den 1 oktober 1809, mot årlig betalning af 1,050 
rdr, förhyrd för Postverkets räkning en lägenhet bestående af 6 rum jemte tillhörande kök, källare och 
vedbod, uti huset n:r 1 af qvarteret S:t Knut vid Kyrko- och Kalendegatorna. I sammanhang härmed har 
af postinspektorens i Malmö aflöning anslaget till kontorshyra och expenser minskats med hälften samt 
ersättningen för tillhandahållande af väntningsrum för diligenspassagerare helt och hållet blifvit indragen; 
egande likväl postinspektoren att fortfarande tillsvidare tillgodonjuta livad som vanligen, i fråga om dylikt 
väntningsrum, för dess eldning och städning utbetalas. 

Uppå General poststyrelsens underdåniga framställning har Eders Kongl. Maj:t den 10 september for-
lidet år funnit godt i nåder bifalla, 

att till plats för uppbyggande af ett posthus i Göteborg finge användas en dertill föreslagen tomt, 
begränsad i norr af Kronhusgatans fortsättning, i söder af Sillgakn, i öster af en provisionel gata och i 
vester af öppna platsen vid nya tull- och packhuset, och följaktligen den Göteborgs stad tillhörande andel 
af samma tomt för Postverkets räkning inköpas på vilkor, som af staden blifvit ifrågastälda, nämligen att i 
köpeskilling till stadskassan erlades 10,000 rdr och att, enär några på bevillning till staten grundade kom-
munalutskylder enligt gällande författningar icke kunde det nya posthuset, såsom en staten tillhörig fastig
het, påföras, afgift för nämnda byggnad till stadskassan, såsom bidrag till kostnaden för gatornas omläggning 
och underhåll samt belysning med gas, borde tillsvidare och intilldess annorlunda kunde blifva i vederbörlig 
ordning bestämdt, årligen utgå efter enahanda beräkningsgrund, som i nådiga brefvet den 20 april 1849 
för kronans öfriga inom kommunen befintliga byggnader vore föreskrifven, med 14J gånger den för tomten 
belöpande tomtöreafgift 2 rdr 92 öre, eller tillsamman 43 rdr 15 öre; 

att det nya posthuset må, i överensstämmelse med uppgjorda och granskade ritningar, fa å berörda 

tomt uppföras för en kostnad icke öfverstigande 145,000 rdr, samt 

att såväl den för byggnaden erforderliga summa som köpeskillingen för stadens andel i tomten 

10,000 rdr må få utgå af de för ändamålet, enligt Eders Kongl. Majrts beslut den 24 juli 18G8, af-

sedda medel; 
och har derjemte Eders Kongl. Maj:t behagat i nåder anbefalla Generalpoststyrelsen ej mindre att 

gå i författning om inköp af omförmälda tomtandel än äfven att, efter infordrande af anbud, med lämplig 

person uppgöra kontrakt om byggnadens uppförande. 
G 

Transport rdr 882,897 

nlr 8,202 
» 82,360 

» 195,817 
» 3,800 
» 1,(500 

» 1 1> 3 9 3 303,178 
Summa rdr 1,180,075. 

1'iwllllli. 
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Med Stockholms stads Fattigvårdsnämnd hade af Generalpoststyrelsen träffats ett vilkorligt aftal, enligt 
hvilket skulle den 1 april innevarande år till Postverket upplåtas en i qvarteret Sjöråen under n:r 34 
efter nya och n:r 1 efter 1810 års nummerordning å fri och egen grund belägen tomt, innehållande, enligt 
nådiga brefvet den 17 mars 1868 samt på grund deraf den 24 påföljda april upprättad designation och 
planritning, 23,290 qvadratalnar i areal, tillika med ej mindre dera än å delar af Karduansmakaregatan, 
Nya Kungsholmsbrogatan och Klara vcstra Kyrkogata samt å de från tomten afstyckade 2,068 qvadratfot, 
som skola utläggas till sistnämnda gata, befintliga åbyggnader, under vilkor, att vid tillträdet af Postverket 
erlades en kontant köpeskilling af 80,000 rdr. 

Vid föredragning den 30 december sistlidet år af Generalpoststyrelsens härom gjorda underdåniga 
anmälan, har Eders Kongl. Maj:t funnit godt i nåder gilla och godkänna förenämnda af Generalpost
styrelsen med Stockholms stads Fattigvårdsnämnd träffade aftal och bemyndiga Generalpoststyrelsen att gå 
i författning om definitivt inköp, på ofvan uppgifna vilkor, för Postverkets räkning af den omförmälda tomten 
med dertill hörande byggnader. 

Då i afseende å de flesta- kontorsskri fvaretjenster, hvilka under de sednaste åren inrättats vid sär
skilda postkontor, blifvit i nåder föreskrifvet, att de personer, åt hvilka dessa befattningar anförtroddes, 
borde utnämnas till kontorsskrifvare vid Postverket, med anställning endast tillsvidare vid visst postkontor, 
och således med skyldighet att underkasta sig den förflyttning från en till annan postanstalt, som af omstän
digheterna kunde påkallas, samt Generalpoststyrelsen, med anledning häraf; i underdånighet anfört, hurusom 
såväl en stundande omreglering af posttjenstgöringen i allmänhet, som äfven särskildt en förändrad fördelning 
af göromålen vid de två största postkontoren, Stockholms och Göteborgs, kunde göra i hög grad önsk-
ligt, att beskaffenheten af de för tjenstemännen utfärdade konstitutorialer så litet som möjligt lade hinder i 
vägen, vare sig för personalens minskning, der tilläfventyrs en sådan kunde af ett förändradt tjenstgörings-
sätt möjliggöras, eller för användande till de särskilda befattningarnes bestridande af de personer, som dertill 
kunde anses mest lämpliga, har den 12 januari förlidet år Eders Kongl. Maj:t, i nära öfverensstämmelse 
med hvad i fråga om postanstalternas föreståndare blifvit genom nådiga brefven den 24 mars och den 7 
augusti föreskrifvet, funnit godt, enligt Generalpoststyrelsens hemställan, i nåder förklara, att vid tillsättande 
af kontorsskrifvare- likasom äfven af kontrollörsbefattningar, vid hvilken postanstalt ledigheten än må hafva 
uppkommit, de konstitutorialer, som af Generalpoststyrelsen utfärdas, böra lyda endast å kontorsskrifvare-
eller kontrollörstjenst vid Postverket, med skyldighet för den, åt hvilken befattningen uppdrages, att under
kasta sig den förflyttning från en till annan postanstalt, som kan anses böra ega rum. 

Sedan, i följd af Eders Kongl. Maj:ts den 16 januari 1868 meddelade föreskrift, Generalpoststyrel
sen den 28 december samma år till nådig prövning och fastställelse öfverlemnat ett hos Styrelsen uppgjordt 
förslag till nytt formulär för Postverkets hufudbok, har, vid prövning af detta ärende den 14 maj förlidet 
år, Eders Kongl. Maj:t funnit godt berörda räkenskapsformulär i nåder gilla och fastställa, att, med iakt
tagande af de utaf Statskontoret dcrvid gjorda annwkningar, från och med år 1870 tjena till efterrättelse. 

På underdånig framställning af Generalpoststyrelsen, har den 23 april sistlidet år Eders Kongl. Maj:t 
täckts i nåder förordna, att telegram af högst tio ord, namn och adressort inbcräknade, hvilket afsändes af 
Generalpoststyrelsen till postanstalt eller posttjensteman, eller af posttjensteman till Styrelsen eller postanstalt 
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samt endast röror tiden för afgång eller ankomst af land- eller sjöpost, de omständigheter, hvilka vallat 

något dröjsmål med densammas fortskaffande eller de åtge.rder, som anses böra med anledning deraf vid

tagas må, inrikes orter emellan, på statens och dess jernvägars telegraflinier få utvexlas mot afgift af 

endast 50 öre; hvarjemte Eders Kongl. Mnj:t enligt Telegraf- och Traiikstyrelsernas förslag i nåder före-

skrifvit, att ifrågavarande telegrammer, rörande posttjensten, skola behandlas såsom statstelegranuner och 

följaktligen, jemlikt § 8 i telegrafreglcincntet, vara försedda med sigill eller stämpel af den myndighet eller 

person, från hvilken do utgå. 

Uti underdånig skrifvclse den 13 maj 18G8, angående regleringen af utgifterna för innevarande år 

under Riksstatens sjunde hufvudtitel, hade Riksdagen tillkännagifvit, hurusom, vid behandling af dess näst 

förut församlade Revisorers framställning om åstadkommande af utredning angående fördelarne och ölägen

heterna af Post- och Telegrafverkens förening under en gemensam styrelse, Riksdagen, med hänsigt till de 

skäl, som af Generalpoststyrelsen i underdånigt utlåtande den 7 januari 1808 angående berörda framställ

ning blifvit, till stöd för den af Revisorerna ifrågastälda föreningen af nämnde Verk, anförda, ansett den af 

Revisorerna föreslagna utredning af ämnet böra åstadkommas, innan det nya förslag till normalstat för Post

verket, hvarom hos Riksdagen varit fråga, kunde komma att utarbetas, på det att, om föreningen af de 

bägge verken befunnes vara fördelaktig, ett organisationsförslag i detta syfte skulle framläggas i sammanhang 

med nyss omförmälda normalstat, hvilken i detta fall följaktligen borde afse äfven Telegrafverket. 

Vid nådig pröfning af detta ärende den 22 december sistlidet år, och i betraktande af livad Cheferna 

för Post- och Telegrafverken i afgifvet underdånigt utlåtande yttrat, hvartili ansetts komma 

att göroinålen inom de båda verken icke vore af beskatfenhet att, för att skötas med tillbörlig enhet 

och kraft, ovilkorligen erfordras en gemensam styrelse; 

att det samband, som emellan dessa båda verk bör förefinnas, lämpligast och bäst ordnades deri-

genom, att desamma, såsom nu är fallet, lyda under ett och samma regeringsdepartement; 

att genom en sammanslagning af de båda styrelserna någon afsevärd besparing i utgifter icke stode 

att vinna, 

och slutligen att i allt fall tidpunkten för en dylik åtgcrd syntes vara mindre lämplig, då isynner

het Postverket stode under en utveckling, som ovilkorligt kräfde en chefs odelade uppmärksamhet åt dess 

angelägenheter, 

har Eders Kongl. Maj:t funnit någon annan åtgerd i anledning af Riksdagens förevarande framställning 

icke då böra ega rum, än att å de orter, der båda styrelserna finna sådant lämpligt, befattningarne såsom 

postexpeditör och telcgrafstationsföreståndare, vid inträffande ledigheter, må hos samma person förenas. 

Sedan, med anledning af en utaf Eders Kongl. Maj:ts Minister i Berlin gjord framställning, Eders 

Kongl. Maj:t den 31 januari 1868 i nåder förordnat, att underhandlingar borde inledas om en sådan revi

sion af förut gällande föreskrifter rörande postutvexlingen mellan Sverige och Tyskland, som kunde af för

ändrade förhållanden påkallas, har den H februari 1869 blifvit mellan Sverige och Nordtyska Förbundet 

afslutadt ett postfördrag, hvarå ratifikation blifvit af Eders Kongl. Maj:t den 16 mars samma år meddelad. 
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De mera väsentliga förändringar i vilkoren för postutvcxlingen mellan Sverige och Tyskland, till 
hvilket sednare postområde äfven Österrike—Ungern är att hänföra, som genom nämnda fördrag blifvit 
införda, äro följande. 

Under det att, jemlikt en af Eders Kongl. Maj:t den 1 september 1865 biträdd öfvercnskommelse, 
frankeringsafgiften för enkelt bref, som utvcxlas mellan svensk och tysk ort, förut utgjort 4£ sgr., har genom 
art. V af fördraget denna afgift blifvit nedsatt till 3 sgr. eller 27 öre. 

I stället för att förut af nämnda totalporto Svenska Postverket tillkommit 2 och det Preussiska Post
verket 2$ sgr., med skyldighet för Postverken att i lika mon deltaga i kostnaden för sjötransporten, eller 
för transitobefordran genom Danmark, 

har genom art. X i 1869 års fördrag blifvit stadgadt, att portot borde jemnt delas mellan Svenska 
och Nordtyska Postverken, mot det att Svenska Postverket åtoge sig att till £ bekosta transiten genom 
Danmark, hvaremot kostnaden för bref som med sjölägenhet direkt utvcxlas mellan Svenska och Tyska 
orter, komme att, såsom förut, i lika mon drabba de båda Postverken. 

Efter den strax derefter åvägabragta nedsättning i Danska transitoafgiften, kan af bref, som genom 
Danmark fortskaffas, Svenska Postverkets nettoinkomst beräknas uppgå till omkring.. 11$ öre, 

under det att Nordtyska Postverket derför tillgodokommcr omkring 12j| » 
Under det att förut Tyskland, jemte Österrikisk—Ungerska Monarkien, med afseende å större område, 

af den internationela korrespondensen uppburit omkring 4^ öre (̂  sgr.) mer, än hvad som tillkommit Svenska 
Postverket, har sålunda, genom bestämmelserna i nästlidet års fördrag, denna skilnad i nettoinkomst 

för do bref, som transitera Danmark, nedsatts till omkring l j öre, samt 
för alla de bref som befordras med direkt sjölägenhet, helt och hållet upphört. 
Sveriges rätt till utvexling af sluten brefsäck genom Tyskland, som — utöfver den korrespondens 

med Hamburg som fortskaffades öfver Stralsund — förut omfattade brefvexlingen med Frankrike, England 
och Nederländerna, liar genom art. XVI i nästlidet års fördrag blifvit utsträckt äfven till Italien, Amerikas 
Förenta Stater och Ryssland. 

Den Tyska Postverken för denna breftransit tillkommande ersättning, som enligt 1864 års konvention, 
utöfver belöpande sjöportoandel, utgjorde pr 30 gram nettovigt 

för brefvexlingen med Frankrike : 8 sgr. 10 pf., 
» » » England 3 sgr. 4 pf., 
» » « Nederländerna .'... 4 sgr., 

har genom åberopade art. i 1869 års fördrag för all genom Tyskland transiterande korrespondens till och 
från Sverige blifvit faststäld till 2 sgr. pr 30 grammer nettovigt, utan beräknande af någon särskild sjö-
portoandcl. 

Dcremot har transitafgiften för de bref som genom Sverige utvcxlas mellan Norge och Tyskland 
blifvit nedsatt trav 2 till 1^ sgr. pr 30 grammer, också med upphäfvande- af förut utgående sjöportoandel. 

Då, oaktadt den tidsvinst af 24 timmar i medeltal, som beredts brefvexlingen mellan Sverige ocli 
det vestra samt södra Europa genom den år 1865 upprättade dagliga postångbåtsförbindelsen mellan Skåne 
och Pommern, öfver Stralsund, denna postfart, i anseende till de dermed förenade utgifter, ansetts böra 
inskränkas i den mon sådant medgåfves af bestämmelserna i Wienertraktatcn den 7 juni 1815 och den 
dertill den 14 september 1840 fogade förklarande artikel, hvilka aftal icke äro af beskaffenhet att kunna, 
på grund af uppsägning, upphöra att vara gällande, har, genom art. II i nästlidet års fördrag, blifvit 



45 

stadgad t, att sjöpostföringen mellan Malmö och Stralsund borde inskränkas till den vanliga seglationstiden, 

med tre turer i veckan under sonimarmånaderne samt höst och var endast tvänno turer, fram och äter. 

Äfven utan beräkning af den besparing i danskt transitporto, som bcredts post kassan genom denna 

sjöpostföring och hvilken besparing kan anses ungefärligen uppvägas af ersättningen för tillhandahållande af 

det för postföringen erforderliga ångfartyg, har Svenska Postverkets bidrng till bestridande af de med denna, 

sjöpostfart förenade utgifter, för är 1869 icke öfverstigit 14,000 rdr, under det att den på Svenska Post

verket belöpande kostnad för underhållande af daglig sjöpostförbindclse å samma linic blifvit af Riksdagens 

år 1867 församlade llevisorer beräknad till 69,000 rdr. 

Genom art. XI och XXI har tillfälle blifvit beredt äfven till utvexling af postanvisningar och post

förskott mellan svenska och tyska orter. 

Slutligen och då, sedan TIolstein frångått danska kronan, Hamburg upphört att för den svenska 

postutvexlingen vara tysk gränsort, samt Nordtyska Förbundet icke kunnat förmås åtaga sig att, mot er

sättning, befordra sluten svensk brefsäck genom Elbehertigdömcna till ocli från Hamburg, hvarför också 

under tiden från och med början af november månad år 186S till och med utgången af mars månad år 

1869, icke någon post kunnat utvexlas med det svenska postkontoret i nämnda stad, 

har, genom art. XXIX i 1869 års fördrag blifvit öfverenskommet att, från och med den dag (den 

1 april 1869) fördraget komme att tillämpas, borde indragas omförmälda postkontor i Hamburg, rörande 

livars upphörande äfven förut framställning blifvit gjord af Rikets Ständer i underdånig skrifvelse den 

15 maj 1848; en framställning, hvilken, likasom Rikets Ständers Revisorers i skrifvelse den 14 oktober 1865 

i enahanda syftning framstälda förslag, förut icke föranledt till någon åtgerd. 

I sammanhang med den såluirla verkstälda indragningen har Nordtyska Förbundet öfverfagit dels 

bestridandet af de med indragningen förenade utgifter, dels ock pensioneringen af den del utaf postkon

torets tjenstemän och betjente hvilka icke annorstädes vunnit anställning. 

Med anledning af en utaf Kongl. Danska Regeringen gjord framställning om revision af de rörande 

postutvexlingen mellan Sverige, Norge och Danmark gällande författningar hafva, på grund af Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga beslut den 26 februari 1869, i Stockholm pågått underhandlingar i ämnet, till följd af hvilka 

dels den {G april samma år blifvit afslutadt ett nytt postfördrag med Danmark, dera den 11 påföljda juni 

ratifikation blifvit af Eders Kongl. Maj:t meddelad, dels ock den 4 i sistnämnda månad blifvit af Eders 

Kongl. Maj:t i nåder utfärdade förändrade bestämmelser rörande postförhållandena mellan Sverige och Norge. 

Den väsentligaste förändring i vilkoren för postutvexlingen mellan de tre rikena, som genom nämnda 

författningar blifvit åvägabragt, är att för brefvexlingen med Norge och Danmark blifvit faststäld enahanda 

frankcringsafgift, vanligen s. k. porto, som gäller för den inrikes brefvexlingen. 

Af föga mindre vigt äro bestämmelserna rörande vilkoren för transitobefordran. 

Vid alla de underhandlingar om vilkoren för postbefordran, som under de sista årtiondena egt rum 

mellan olika länder, har ansetts böra läggas synnerlig vigt å erhållandet af rätt till transitförsändning 

af s. k. sluten brefsäck; en anordning som gör brefvens fortkomst säkrare, på samma gång den möj

liggör en betydlig nedsättning i portosatscrna. 

För befordringen genom Danmark hade ännu vid början af år 1865 Sverige icke sådan rätt annat 

än for bref till och från Frankrike och England, men på vilkor som voro mindre förmonliga, då för en 

vigt af 30 grammer resp. 1 engelskt uns Danska Postverket egde att i transitafgift uppbära: 

för korrespondens till och från Frankrike omkring 53 öre (8 liibska skillingar), 
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för korrespondens till och från England 60 öre (8 pence); 

under det att alla öfriga bref borde styckevis utlemnas och betalas livart med omkring 22 öre 
(3J lubska sk.). 

Genom 1865 års postfördrag bereddes Sverige rätt till oinskränkt sluten brefsäcksförsändning genom 
Danmark, till en afgift pr 30 grammer af 16g öre (8 danska skillingar); hvaremot enahanda förnion med-
gafs för bref som genom Sverige utvexlades mellan Norge och Danmark. 

Genom de nästlidet år träffade aftal har den nämnda afgiften blifvit ytterligare nedsatt frän 8 till 6 sk. 
pr 30 grammer, med stadgande derjemte att, så snart den sålunda genom Danmark fortskaffade korrespon
densen befunnits hafva vunnit den tillväxt att, under sex på hvarandra följande månader, ersättningen upp
gått till minst 12,000 rdr svenskt riksmynt, borde till Svenska Postverket återbetalas en tredjedel af den 
Danmark tillgodokomna transitersättning, och derefter allt framgent den afgift Svenska Postverket egde att 
i omförmälda afseende vidkännas, xitgöra endast 4 sk. pr 30 grammer; hvaremot enahanda förmon skulle 
tillkomma den korrespondens, som genom Sverige befordras till eller från Norge, sedan under en liknande 
period ersättningen för denna transitobefordran uppgått till 7,500 rdr. 

Den ifrågavarande, ytterligare transifnedsättningen har redan under loppet af år 1869 kommit den 
svenska, men först scdnare den norska brefvexlingen till godo. 

Under det att, på sätt härofvan underdånigst är omförmäldt, ännu vid 1865 års ingång den afgift, 
som det ålåg Svenska Postverket erlägga för transitobefordran genom Danmark, i de flesta fall öfversteg 
22 öre, uppgick sålunda vid nästlidet års utgång samma afgift till icke fullt 3 öre. 

I bägge fallen innefattas i den danska transitafgiften äfven ersättningen för befordran med ångbåt 
mellan Korsör och Kiel. 

livad slutligen beträffar verkningarne af do under loppet af år 1869 vidtagna betydliga nedsätt-
ningarne i frankeringsafgiftcrna för don internationela korrespondensen, 

med Norge från 20 till 12 öre, 
» Danmark » 17 » 12 » och 
» Tyskland »' 40 » 27 » 

har under första halfärut, juli—december månader 1869, sedan de nya bestämmelserna begynt tillämpas, 
å korrespondensen med Norge och Danmark, nedsättningen icke kunnat framkalla en så betydlig tillväxt i 
denna brcfvexling, att densamma skulle hafva till fullo betäckt den af portoreduktionen härflytande minsk
ning i inkomsten af livart särskildt bref. 

Större har emedlertid icke minskningen varit än att, 
medan under juli—december månader af år 1868 Postverkets inkomster af korrespondensen med 

Norge uppgingo till omkring rdr 13,600, dessa inkomster för samma tid år 1869 utgjort,., rdr 11,250: — 
» » » » Danmark 26,100 » » » » » » » ... » 21,300: — 

Deremot har, oaktadt den förenämnda, betydliga' nedsättningen i frankeringsafgiften för bref, som ut-
vexlas med Tyskland eller styckevis dcrigenom befordras, bruttoinkomsten af den svenska brcfvexling med 
utlandet, som fortskaffas till, från eller genom Tyskland, för tiden från och med den 1 april, då det'nya 
fördraget begynte tillämpas, till och med den 31 december 1869, uppgått till omkring 200,000 rdr, under 
det att för samma tid år 1868 denna inkomst icke öfversteg 193,600 rdr. 
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De år 1869 till Generalpoststyrelsen inkomna mål, deribland ej äro upptagna redogörelser af olika 

slag från postanstalterna, uppgifter, som från dem å bestämda tider insändas, rapporter, rcqvisitioner ni. m., 

utgjorde 4,271 

de från föregående året balanserade 320 

tillsamman 4,597. 

Blind dessa blefvo inom 1869 års utgång handlagda oeh afgjorda 4,1518 

och voro vid innevarande års början beroende af yttranden eller förklaringar från vederbörande 

eller af föredragning 279. 

Generalpoststyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S t o r m ä g t i g s t e , Al le rnådigs te Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

L. HUBNER. 

Stockholm den 20 december 1870. 

linilerdSnigstc, Iroplintigste 
Ijetinre ocli nmleraHter: 

WILHELM ROOS. 

FJIANS BKOBEIIG. 

C. f. 

»/. It. Öfwerslvom. 

Till Kongl. Maj-.t underdånig st, med berättelse om Postverkets förvaltning under är 1809. 

Inkomna och 





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

A) Uppgift å postanstalterna under år 1869, samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fans vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1869, samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 17. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med posthemmans-, betingad eller gästgif-
veri-, håll- och reservskjuts » 18. 

c) Sjölinier, derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 28. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1869, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan
stalter under året expedierade brefkartor » 32. 

D) Posttrafiken under år 1869: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) brefpostförsändelser, för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 38. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna paketer jemte andra värdeförsän-
delser » 43. 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å prenumera-
tionsafgifterna för desamma » 48. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 54. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 58. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1869 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 60. 

F) Uppgift för år 1869 å penningennehållet i öppet re
kommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings-
och postförskottsbelopp 63. 

G) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa sig för samtlige under 
år 1869 befordrade fribref och fripaketer » 68. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1869 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 71. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1869 » 74. 

A) Bureaux de poste eu activité pendant l'année 1869 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1869 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 17. 
b) Routes pos ta les sur lesquelles le transport des cour

riers a été opéré par les fermes on terres affectées 
au service des postes, par des entrepreneurs privés 
on par les relais ordinaires » 18. 

c) Lignes mar i t imes entre ports suédois, sur lesquel
les a eu lieu le transport des courriers » 28. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1869, s'effectuer à la règle chaque se
maine de tous les bureaux de poste du pays, ainsi 
que des feuilles d'avis expédiées de ces bureaux dans 
le cours de la même année » 32. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1869: 
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 tenu à aucun dédom
magement » 38 

b) Paque t s et au t res objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 43. 

c) Nombre des j ou rnaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
to ta l de l 'abonnement » 48. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 54. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 58. 

E) Tableau indiquant le nombre de lettres tombées en rebut 
à la fin de l'année 1869, et de rebuts réexpédiés ou 
ouverts pendant l'année, ainsi que les raleurs en 
argent renfermées dans ces derniers » 60. 

F) Montant total des valeurs declarées envoyées par lettres 
chargées ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1869 » 63. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1869, les lettres et paquets circulant en franchise » 68. 

H) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1869 » 71 

I) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1869 » 74. 
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BILAGA litt. A. 

Uppgift å postanstalterna under år 1869 samt å den tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns 
vid desamma anstäld. 

(»p.-kont.» betyder postkontor, »p.-insp.» postinspektion, »p.-exp.» postexpedition och »p.-stat.» poststation.) 



(Bilaga litt. A.) 3 
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6 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 7 
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(Bilaga litt. A.) 9 



10 (Bilaga litt. A.) 
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(Bilaga litt. A.) 15 

Anmärkningar. 
Postkunécxticilitionerna voro följande: 

N:r 1. Stockholm—Göteborg, 

N:r 3. Stockholm—TJpsala, 

N:r 4. Stockholm—Halsberg, 

N:r 5. Halsberg—Köping, 

N:r 6. Halsb&rg—Göteborg, 

N:r 7. Laxå—Karlstad, 

N:r 2. Falköping—Malmö, 

N:r 9. Falköping—Jönköping, 

N:r 10. Jönköping—Malmö, 

N:r 11. Fslöf—Helsingborg, 

N:r 12. Fslöf—Ystad, 

livilka lyda under postinspektionen å Weŝ m Stambanan. livilka lyda under postinspektionen å Södra Stambanati. 

Pakctpostaiistaltcr voro följande, af livilka de med' en * betecknade tillika utgjorde anloppsstationer för postdiligenserna, 

nämligen bland de fullständiga postanstalterna: *AIfvesta, Alingsås, Anderslöf Arboga, *Arvika, *Askersund, *Avesta, Backe, Baltack, 

Bollnäs. Borgholm, *Boräs, *Boxholm, Burgsvik, Bastad, Charlottenberg, :':Ciinbrisliamn, Dalarö, Degerfors, Drottningholm, Ekolsund, 
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*Eksjö, Elmhult, *Engelliolm, *Enköping, ^Eskilstuna, Eslöf, *Falkcnberg, Falköping, *Falun, *Filipstad, Pjellbacka, Furasund, Gagnef, 
*Garaleby, *Gcfle, *Gislaved, *Gnesta, *Grenna, *Grislehamn, Grytliyttehed, Gysinge, *Göteborg, *Halmstad, Halsberg, Haparanda, 
*Hdemora, ^Helsingborg, Herase, *IIernösand, Herrljunga, Hessleholm, *Hjo, ^Hudiksvall, Hvctlanda, Håkantorp, Höganäs, Hörby 
*Höör, Jemshög, *.Tönköping, *Kalmar, Kurlsborg, *Karlshamn, Karlskoga, *Karlskrona, *Karlstad, Katrineholm, *Kisa, Klinteliamn, 
^Kristianstad, *Kristincliaran, Kungclf, ^Kungsbacka, *Köping, *Laholm, Landskrona, *Lidköping, Lilla Edet, Lindesberg, ^Linköping, 
*Ljungby, Luleå, Lund, Lycksele, Lysekil, *Malmköping, *Malmö, Malung, *Mariefred, Mariestad, Markaryd, Marstrand, *Medovi, 
Misterlmlt, Moliolm, Molkom, Mora, *Motala, *Målilla, *Mönsterås, Nederkalix, Nora, Norberg, Nordmaling, ^Norrköping, *Norrtcljo, 
Nya Kopparberget, *Nyköping, Nyland, Nås, *Nässjö, Onsala, *Oskarshamn, Piteå, Ragunda, Ramsberg, *Ronneby, Eåda, Råneå, 
*Sala, Sigtuna, *Skara, Skellefteå, Skene, *Skeninge, *Sköfdo, Smedjebacken, Sollebrunn, Sollefteå, *Sparreholm, *Staby, Stjernvik, 
*Stockholm, Stora Rör, *Strengnäs, Ström, *Strömsholm, Strömstad, *Snndsvall, Sunne, Svenljunga, Säter, *Söderhamn, *Söder-
köpiug, *Södertoljc, ^Sölvesborg, *Tierp, Tjellmo, *Torp, Torshälla, Torsåker, *Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töreboda, Udde
valla, Ullånger, "Ulricehamn, Umeå, "Upsala, *Wadstena, Waldemarsvik, *Warberg, Waxholm, *Wenersborg, *Wcrnamo, *We-
stervik, *Westerås, *Wexiö, *Wimmerby, Wingåker, Wisby, *Wretstorp, Wrigstad, Ystad, *Åby, Åhus, *Åmål, Ånäset, Åre, 
Åtvidaberg, Öfvertorneå, *Ödeshög, Ökne, Örebro, Öregrund, Örnsköldsvik, Österby, *Östersund, Östhammar och Östra Husby, 
samt bland poststationerna: Elfdalen, *Moheda, *Svenstorp och Östra Karup. 

Lokalbrefrciling fanns inrättad i: Alingsås, Arboga, Arvika, Borås, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Falköping, Falun, 
Gefle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Ilcrnösand, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristian
stad, Kristinehamn, Köping, Landskrona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Marstrand, Nora, Norrköping, Norr
tälje, Nyköping, Skeninge, Sköfdc, Stockholm, Strengnäs, Strömstad, Sundsvall, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Uddevalla, 
Umeå, Upsala, Wadstena, Warberg, Wcncrsborg, Westervik, Westerås, Wexiö, Wimmerby, Wisby, Ystad ocli Örebro. 

Brcflådor vid postvägarne funnos vid: Alm, Barnarp, Engebacken, Enåker, Fernviken, Fredros, Gislarbo, Glimsta, Grössby, 
Gårdnäs, Hallsta, Ilellingsjö, Ilillo, Hamra, Karmansbo, Liden, Lund (Kopparbergs län), Långsele, Löfstad, Motala Werkstad, 
Måsby, Ramnäs, Risätter, Råby, Röinge, Sandvad, Skultuna, Säfva, Treskog, Undersvik, Westervåla, Åsen och Ölmestad. 
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BILAGA litt. B. 
Postkommunikationslimierna år 1869, samt uppgift å kostnaderna för desammas underhållande. 

a) Jernvägs l in i er , som varit begagnade till postföring. 
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b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit verkstäld med posthemmans-, betingad eller gästgifveri-, 
håll- och reservskjuts. 



(Bilaga litt. Bb.) 19 
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Anmärkningar. 

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

För poster, hvilka särskilda gånger i veckan befordras å olika vägar, är längden för livar och en af dessa vägar särskildt angifven. 
Kolumnerna 4 och 5 angifva det antal hästar som vanligen anviindts för postbefordringen. Vid särskilda tillfällen, synncrligast vid 

menföre eller då postförsändelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven ett större antal hästar begagnats, lläraf liar iifven blifvit följ
den, att det i kolumnerna 6—12 upptagna antalet mil, för hvilka lega utbetalats, blifvit för vissa linier större, itu livad på grund af de i 
kolumnenia 1—5 meddelade uppgifter kunde antagas vara fallet. 

Do med * utmärkta poster äro s. k. lösposter eller sådanc, hvilka fram- ocli 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 1869 förekommit endast i Wermland. Utom do förenäinnda befordrades såsom 
lösposter nästlidet år: 

posten Borangen—Karlstad å linien Borangen—VVingäng, 
Ekshärad—Karlstad » Ekshärad—Råda, 
H vitsand—Karlstad » Ilvitsand—Sunne, 
Karlstad—Nordmarken.... » Nordinarken—Ökne 

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

Anm. Beteckningen framför en linies namn utmärker, att till och frän eu del af de ä limen belägna postanstulter eller vissa gånger har förekommit befordran af endast brefiådu. 

Summa tecken framför siffran i någon af de för antalet fartyg afsedda kolumner utmärker, att de sSIunda betecknade fartygen varit använda 8 annan, förut omförmäld sjölinie. 
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(Bilaga litt. Bc.) 31. 

Anmärkning. 

Följande postanstalter anlöptes af ångbåtar: Arboga, Askersund, Borgholm, Dalarö, Degerfors, Drottningholm, Engcls-
berg, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Filipstad. Fiskebäckskil, Fjellbacka, Fjäl, Furusund, Geile, Grebbestad, Grcnna, Grisle-
Iiamn, Göteborg, Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hjo, Hudiksvall, Hästholmen, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, 
Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn, Knngelf, Knngsör, Köping, Landskrona, Lidköping, Lilla Kdct, Linköping, Ljusne, 
Luleå, Lyckeby, Lysekil, Malmö, Mariefred, Mariestad, Marstrand, Motala, Mönsterås, Nederkalix, Nordmaling, Norrköping, 
Norrteljc, Nyköping, Nyland, Oskarshamn, Piteå, Kåtan, Ronneby, Eåneå, Sandhamn, Sigtuna, Skellefteå, Smedjebacken, Sollefteå, 
Stallarholmcn, Stenring, Stockholm, Stora Rör, Strängnäs, Strömsholm, Strömstad, Sundsvall, Sunnc, Snrahammar, Svanesund, 
Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Sölvesborg, Torsby, Torshälla, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töreboda, Uddevalla, Umeå, 
Upsala, Wadstena, Waldemarsvik, Warberg. Waxholin, Wcnersborg, Wermdö, Westanfors, Westcrvik, Westeras, Wifstavarf, 
Wisby, Wisingsö, Ystad, Åhus. Örebro, Öregrund, Örnsköldsvik, Örsundsbro och Östhammar. 
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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 1869, äfvensom uppgift å antalet från 

dessa postanstalter under året expedierade brefkartor. 
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BILAGA litt. D. 

Posttrafiken under år 1869. 

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 utgifva 
någon ersättning. 



(Bilaga litt. Da.) 39 
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b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna paketer jemte andra värdeförsändelser. 
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c) Uppgift å t idningar, som blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, samt å prenumerations-
afgifterna för desamma. 



(Bilaga litt. Dc.) 49 
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d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna upptagna af resande. 
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56 (Bilaga litt. Dd.) 



(Bilaga litt. Dd.) 57 



58 (Bilaga litt. De.) 

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



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

Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1869 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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BILAGA litt. G. 

Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assuransafgifter som skolat belöpa för samtlige under 
år 1869 befordrade fribref och fripaketer. 



(Bilaga litt. G.) 69 
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BILAGA litt. H. 

Uppgift å värdet af de under år 1869 försålda och till breffrankering använda frimärken. 
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Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpeditionerna i riket år 1869. 
74 
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Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande bilagor. 
(Spécification des appendices ci-jointes.) 

A) Uppgift å postanstalterna under år 1869, samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fans vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1869, samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 17. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med posthemmans-, betingad eller gästgif-
veri-, håll- och reservskjuts » 18. 

c) Sjölinier, derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 28. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1869, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan
stalter under året expedierade brefkartor » 32. 

D) Posttrafiken under år 1869: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) brefpostförsändelser, för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 38. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna paketer jemte andra värdeförsän-
delser » 43. 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å prenumera-
tionsafgifterna för desamma » 48. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 54. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 58. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1869 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 60. 

F) Uppgift för år 1869 å penningennehållet i öppet re
kommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings-
och postförskottsbelopp 63. 

G) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa sig för samtlige under 
år 1869 befordrade fribref och fripaketer » 68. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1869 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 71. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1869 » 74. 

A) Bureaux de poste eu activité pendant l'année 1869 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1869 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 17. 
b) Routes pos ta les sur lesquelles le transport des cour

riers a été opéré par les fermes on terres affectées 
au service des postes, par des entrepreneurs privés 
on par les relais ordinaires » 18. 

c) Lignes mar i t imes entre ports suédois, sur lesquel
les a eu lieu le transport des courriers » 28. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1869, s'effectuer à la règle chaque se
maine de tous les bureaux de poste du pays, ainsi 
que des feuilles d'avis expédiées de ces bureaux dans 
le cours de la même année » 32. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1869: 
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 tenu à aucun dédom
magement » 38 

b) Paque t s et au t res objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 43. 

c) Nombre des j ou rnaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
to ta l de l 'abonnement » 48. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 54. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 58. 

E) Tableau indiquant le nombre de lettres tombées en rebut 
à la fin de l'année 1869, et de rebuts réexpédiés ou 
ouverts pendant l'année, ainsi que les raleurs en 
argent renfermées dans ces derniers » 60. 

F) Montant total des valeurs declarées envoyées par lettres 
chargées ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1869 » 63. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1869, les lettres et paquets circulant en franchise » 68. 

H) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1869 » 71 

I) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1869 » 74. 
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