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BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

M) POSTVERKET. 8. 

GENERALPOSTSTYRELSENS 

DEN 20 DECEMBER 1872 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1871. 

STOCKHOLM, 

TRYCKT HOS K. L. B E C K M A N , 

1873. 





STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Då nu Generalpoststyrelsen går att, i enlighet med föreskriften i § 26 af den för Styrelsen den 6 november 1863 
i nåder utfärdade instruktion, afgifva underdånig berättelse rörande Postverkets förvaltning under år 1871, 
anhåller Styrelsen först få i underdånighet redogöra för de under årets lopp vidtagna förändringar i afseende å 
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I. Postanstalterna och den personal, som vid dem är tjenstgörande. 

För att bereda en af omständigheterna påkallad större trygghet och säkerhet vid behandlingen af 

värdeförsändelser å Stockholms postkontor under den del af dagen eller från kl. 10 förmiddagen till kl. 5 

eftermiddagen, före hvilken sistnämnda tid icke i allmänhet vidtager den egentliga tjenstgöringen vid de 

särskilda pulpeterna inom nämnda postkontor, 

har, på grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 9 juni sistlidet år, blifvit inom nämnda 

postkontors lokal för afgående poster öppnad en särskild rekommendationsbyrå, afsedd att tillhandagå all

mänheten med mottagande af rekommenderade bref eller bref med postförskott äfvensom postanvisningsför-

sändelser. Till tjenstgöring vid denna byrå hafva blifvit anstälde en föreståndare och en biträdande tjensteman. 

I följd af den ringa posttrafik, som sedan längre tid tillbaka visat sig ega rum vid postkontoren i 

Skanör och Sollebrunn, och då under de två nästföregångna åren utgifterna öfverskjutit inkomsterna vid det 

förra med mer än 400 och vid det sednare med närmare 200 procent, blefvo, vid inträffade ledigheter af 

postförvaltaretjensterna å dessa platser, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 14 juni och den 21 

oktober 1871, nämnda postkontor indragna och af poststationer ersatta. 

Som äfvenledes sig visat att efter Södra Stambanans fullbordande större delen af den korrespondens, 

som förut handlagts af postkontoret i Wrigstad, under hand dragit sig till den 1 | mil derifrån vid jern-

vägen belägna poststationen Säfsjö, blef, på grund af nådiga brefvet den 21 oktober 1871, vid inträffad 

ledighet, äfven nämnda postkontor mot poststation utbytt; i sammanhang hvarmed emedlertid förutvarande 

poststationen i Säfsjö förändrades till postexpedition. 

Derjemte har, med stöd af nådiga brefvet den 21 oktober 1871, postexpeditionen i Gharlottenberg, 

som, efter det Nordvestra Stambanan blifvit för trafik upplåten och postkupéexpedition dera anordnats, icke 

vidare egde sin förra betydelse såsom omkarteringsort för postutvexlingen med Norge, likaledes blifvit mot 

poststation utbytt. 

Slutligen hafva, på grund af föreskrifterna i nådiga brefven den 7 januari 1870 och den 29 sep

tember 1871, af förut varande fullständiga postanstalter blifvit indragna äfven postexpeditionerna i Töreboda 

och Furusimd, hvilka också bägge blifvit af poststationer ersatta. 

I sammanhang med omreglering af postgången mellan städerna Falköping och Hjo samt anordnande 

af ny postgång mellan Tidaholm och Stenstorp, har, i enlighet med föreskriften i nådiga brefvet den 29 

september 1871, den i Baltack förut förlagda postexpeditionen blifvit till Tidaholm förflyttad. 

Under de sistlidet år anordnade fälttjenstöfningarne i Skåne hafva, på grund af nådiga brefvet den 

15 augusti 1871, för de i öfningarne deltagande truppers behof funnits inrättade ett fältpostkontor och 

två fältpostexpeditioner, hvilka efter öfningarnes fortgång från en till annan ort förflyttats. Genom nämnda 

faltpostkontor hafva postförsändelser af alla slag, med undantag endast af postanvisningar och postförskotts

försändelser, utvexlats med samtliga fullständiga postanstalter inom riket. 

Nya poststationer hafva blifvit anordnade 

dels vid följande jernvägsstationer: 

å Nordvestra Stambanan: 

Skåre, 

Kil, 

Fagerås, 

Boda, 

Förändringar 
med post
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Brunsberg;, 

Edane, 

å Frövi—Lindesbergs jernväg: 

Wedevåg, 

dels ock å följande orter, Ii vilka icke ega förmonen af jernvägsförbindelse, nemligen: 

inom Kalmar län: 

vid Färjestaden inom Ölands Södra mot; 

inom Blekinge-lån: 

vid Nettraby 5i Nettraby socken; 

inom Elfsborgs län: 

vid Gamla Lödöse inom St. Peders församling, 

» Mellerud i Holms socken, 

» Limmared i Asarps socken; 

inom Wermlands län: 

vid Bograngen inom Södra Finnskogs kapellförsamling; 

inom Gejleborgs län: 

i Gnarps kyrkoby; och 

inom Norrbottens län: 

i Glommersträsks by inom Arvidsjaurs socken samt 

i Korpilombolo kyrkoby inom Torneå fögderi. 

Af förenämnda nya poststationer är den i Färjestaden afsedd att vara i verksamhet endast under 

den del af året, då regelbunden ångfartygsförbindelse eger rum mellan Kalmar och Färjestaden. De 

öfriga skola deremot hållas öppna under hela året. 

För poststationen i Kåtan, söm förut hållits öppen endast under sommarmånaderna, har verksam

heten blifvit utsträckt till äfven den öfriga delen af året. 

Deremot hafva blifvit indragna poststationerna i Amneröd och Burseryd, den förra med april och 

den sednare med december månads utgång, hvarförutom, såsom härofvan omförmälts, poststationen i Säfsjö 

blifvit mot postexpedition utbytt. 

Med 1871 års början har blifvit beredt tillfälle till paketpostförsändning till och från postanstalterna 

i Bengtsfors, Boden, Borensberg, Funäsdalen, Ljusdal, Oroust, Skanör, Tingsryd, Wara, Wemdalen och Äs; 

så att vid samma tid förefanns tillfälle till paketpostutvexling icke blott mellan alla fullständiga postanstalter 

i riket, utan äfven till och från femton poststationer. 

Nya ångbåtspostexpeditioner hafva under förlidet år blifvit anordnade å följande ångbåtar, nemligen: 

å ångfartygen »Karlstad», »Wadstena», »Motala Ström» och »Baltzar von Plåten», hvilka under

hållit regelbunden förbindelse mellan hufvudstaden och Göteborg; 

å ångfartyget »Mälaren», som gjort reguliera turer å linien Stockholm—Sigtuna—Örsundsbro; 

å ångfartyget »Albrechtsund», som underhållit förbindelsen mellan Göteborg, Stenung och Marstrand, samt 

å ångfartyget »Kalmarsund N:o 2», som besörjt trafiken mellan Kalmar och angränsande orter på 

fastlandet och Öland. 

Deremot hafva blifvit indragna förutvarande postexpeditioner å ångfartygen »Esaias Tegnér», »Phoenix» 

och »Norberg» 
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Bilagan Litt. A redogör fullständigt för de postanstalter af olika slag, hvilka vid utgången af det 

nästfOrflutna året voro i verksamhet, och meddelar tillika uppgift å antalet tjenstemän, ordinarie och biträ

dande, äfvensom vaktmästare, brefbärare och postiljoner, hvilka med utöfningen af göromålen vid dem egde 

befattning. 

Genom vidtagna 'förändringarne med postanstalterna i Skanör, Sollebrunn och Wrigstad, på sätt förut 

i underdånighet omförmälts, är antalet postkontor förminskadt från 119 till 116. 

Antalet postexpeditioner har äfvenledes under förlidet år nedgått med 2, och utgjorde vid årets 

utgång 82. Deremot har i antalet poststationer, hvilket vid redogörelseårets början utgjorde 302, dels genom 

inrättande af nya sådana och dels i följd af förut varande fullständiga postanstalters förändrande till post

stationer, uppkommit en tillökning af 20. 

De ambulanta jernvägspostanstalterna eller så kallade postkupéexpeditionerna hafva under nu förflutna 

år icke undergått annan förändring än att postkupéexpeditionen N:o 7 Laxå—Karlstad, vid Nordvestra 

Stambanans fullbordande, utsträckts till Charlottenberg, så att tjenstgöringsområdet för densamma nu omfattar 

hela j em vägssträckan Laxå—Charlottenberg. 

Antalet af de postanstalter af olika slag, som förlidet år, då häri icke inberäknas de vid årets 

utgång timade förändringar, voro i verksamhet, utgjorde således: 

postkontor: 

i Stockholm 2 

» Göteborg ; 1 

tillhörande löneklassen la 21 

» » 16 6 

» ». II 22 

» » Illa. 45 

» » ULb 21 H 8 

fasta postexpeditioner 82 

ambulanta jernvägspostexpeditioner 16 

» ångbåtspostexpeditioner 23 

poststationer 320 

tillsamman 559. 

Antalet post-
anstalter och 
deras indel

ning. 



Vidare hafva härefteråt de fullständiga postanstalterna blifvit upptagna i ordningsföljd efter storleken 

af den vid dem inflntna uppbörd nnder år 1871, h värj emte meddelas redogörelse öfver förliållan det mellan 

uppbörden ocli omkostnaderna för aflöning, kontorshyra, expenser m. m., enligt den liärjemte följande bilagan 

litt I, äfvensom öfver antalet postförsändelser, brefkartor, ordinarie postlägenlieter, nattposter, tidningar, lös

väskor ocli poststationer, med livilka post direkt utvexlats; livaraf det olika omfånget af postanstalternas 

verksamhet bör i temmeligen omfattande mon kunna bedömas. 

Siffran bredvid ortnamnen betecknar postkontorens klassindelning. Der sådan siffra saknas, utom vid 

Stockholm och Göteborg, är å platsen postexpedition. 

I afseende på de olika länens areal och folkmängd voro de fasta postanstalterna sålunda fördelade: 
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Häraf framgår, bland annat, att utgifterna öfverskridit inkomsterna vid. 

postkontoren i 

Malmköping med 1 % 

Ödeshög » 7 » 

Norberg » 13 » 

Grislehamn » 18 » 

Osthammar » 20 » 

Wrigstad » 68 » 

Torshälla » 71 » 

Tierp .- » 75 » 

Waxholm » 81 » 

Öregrund » 89 » 

Trosa .' » 129 » 

Sigtuna » 129 » 

Sollebrunn •» 145 » 

Skanör » 497 » 

postexpeditionerne i 

Wemdalen ,. » 3 » 

Äs » 3 » 

Markaryd » 5 » 

Gysinge » 5 » 

Borensberg » 8 » 

Åhus » 23 » 

Boden » 29 » 

Åre » 45 » 

Ström : . » 46 » 

Dalarö » 53 » 

Burgsvik '. » 59 » 

Lycksele » 87 » 

Drottningholm » 105 » 

Bengtsfors » 122 » 

Funäsdalen ' » 131 » 

Af de vid allmänna postvägarne under vård af särskilda tillsyningsmän utstälda breflådor har den 

vid Risäter, till följd af omreglering af postgången å linien Karlstad—Ekshärad blifvit indragen; deremot 

hafva nya breflådor af ifrågavarande beskaffenhet blifvit anbragta vid Björketorp församlings skolhus, beläget 

invid allmänna landsvägen mellan Hellingsjö och Fläskjum, vid Linderås kyrkoby å postlinien Jönköping— 

Säby, vid Sätila Hede, beläget vid den på Sätila kommuns bekostnad emellan Hellingsjö gästgifvaregård och 

Sandvad nyinrättade postväg, samt vid Äppelbo kyrka å postlinien Nås—Malung. 

Hela antalet af breflådor, anbragta vid de allmänna postvägarne, utgjorde vid slutet af redogörelse

året 33 stycken eller 3 mera än förutgångne år. 

Likaledes har antalet lösa breflådor af förenämnda slag, hvilka åtfölja de vanliga s. k. landsvägs

posterna för att å skjutsombytesställena hållas tillgängliga för dem, som kunna deri vilja nedlägga bref, 

Breflådor vid 
postvägarne. 

Postiljons-
. breflådor. 
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livilket vid utgången af år 1870 utgjorde 110, blifvit under förlidet år ökadt med 10, så att detsamma vid 

årets utgång utgjorde 120. 

Förut åberopade bilaga A. upptager äfven fullständigt den personal, som vid utgången af år 1871 

tjenstgjorde vid de särskilda postanstalterna i riket. 

Denna personal var sålunda fördelad: 

postdirektörer, postinspektorer och postkommissarier 29 

resepostinspektörer 2 

postmästare 94 

postexpeditörer 82 

kontrollörer 6 

kontorsskrifvare 65 

.resepostexpeditörer 37 

tillfälliga ocli extra biträden 47 gg2 

extra kontorsskrifvare 130 

postskrifvare 87 217 

poststationsföreståndare 320 

vaktmästare : •. 27 

brefbärare, ordinarie 108 

d:o extra ! 75 ^g^ 

postiljoner, ordinarie 170 

d:o extra 53 
d:o reserv • _J1 270 4 8 0 

eller sammanlagdt 1,379 personer. 

Tillökning har egt rum mot det nästförutgångna året af: 

2 kontrollörer, 

4 resepostexpeditörer, 

2 extra biträden, 

10 extra kontorsskrifvare, 

8 postskrifvare, 

8 poststationsföreståndare, 

3 ordinarie brefbärare, 

6 extra brefbärare, 

5 reservpostiljoner, 

eller 58 personer; 

hvaremot personalen minskats med 

1 postmästare, 

2 postexpeditörer, 

3 extra postiljoner, 

eller 6 personer, 

så att tillökningen i det hela utgör 52 personer. 

Postpersona
lens antal och 

fördelning. 
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Hvad beträffar förändringarne i antalet postmästare, postexpeditörer ocih poststationsföreståndare, så 

bero dessa af den ofvan i underdånighet omförmälda förändringen med postanstalterna. Tillökningen af 2 

kontrollörer har uppkommit derigenom att lönerna för kontrollörerne i Helsingborg och Ystad, hvilka, på 

sätt i underdånighet omförmäles i Generalpoststyrelsens embctsberättelser för åren 1866 och 1870, med an

ledning af den minskning i göromålen! vid dessa postkontor, som blifvit en följd af den transiterande ut

rikes brefvexlingens dragande öfver Malmö, tillsvidare besparats under den tid tjensternas ordinarie inne-

liafvare varit till bestridande af andra befattningar förordnade, blifvit, efter det Eders Kongl. Maj:t den 

23 februari 1871 funnit godt i nåder härtill lemna bifall, använda till aflöning åt tillsvidare förordnade 

kontrollörer vid postkontoren i Malmö och Göteborg. En genom förenämnde anordning ledigblifven kontors-

skrif varelön har användts till aflönande af en kontorsskrifvare vid postkontoret i Ystad, i sammanhang Ii var

med arvodet för en biträdande kontorsskrifvare vid sistnämnda postkontor indragits. Deremot har tillför

ordnade föreståndaren för rekommendationsbyrån vid Stockholms postkontor uti åberopade bilaga A. upp

tagits såsom kontorsskrifvare; i följd hvaraf antalet sådana är oförändrad! 

Tillökningen af 4 resepostexpeditörer har uppkommit derigenom att dels med anledning af Nord-

vestra Stambanans upplåtande i hela dess längd för trafik och dels i följd af korrespondensens å Södra 

Stambanan stora tillväxt det befunnits nödigt vid hvardera af Södra och Vestra Stambanornas postinspek

tioner anställa ytterligare 2 resepostexpeditörer. Af de 2 extra biträden, som tillkommit, har ett blifvit 

anstäldt till tjenstgöring vid postkontoret i " Piteå och ett vid rekommendationsbyrån inom Stockholms 

postkontor. 

I sammanhang med lokalbrefvexlingens i Östersund öfvertagande af Postverket, har derstädes blifvit 

anstäld en ordinarie brefbärare, hvarjemte en ny sådan tillkommit i hvardera af städerna Helsingborg, der 

förut endast funnits anstälda 2 extra brefbärare, och i Stockholm. Extra brefbärare hafva blifvit anstälde: 

i Stockholm 6, i Sölvesborg, der jemväl lokalbrefvexlingen öfvertagits af Postverket, 1 och i Östersund 1; 

hvaremot tvänne extra brefbärare afgått. 

Utom förenämnde tjenstemän och betjente, till ett antal af 1,379 personer, 

användes för vinterpostföringens underhållande emellan Gotland och Westervik med post

ångfartyget »Sofia» 13 » 

och för dito dito mellan Grislehamn och Åland med postångfartyget »Postiljonen» 6 » 

hvarjemte till tjenstgöring å postångfartyget »Polhem», under den tid fartyget varit statio-

neradt i Malmö, såsom reservfartyg för uppehållande af sjöpostförbindélsen mellan 

Skåne och Seland, voro anstälde 5 » 
således tillsammans 1,403 personer. 

II. Postföringen. 

Ben det af Nordvestra Stambanan, som förenar städerna Karlstad och Arvika, blef för allmän trafik 

upplåten den 19 juni sistlidet år, och från samma tid har den ambulanta postexpedition, hvilken förut varit 

i verksamhet å linien Laxå—Karlstad, ombesörjt postbehandlingen å hela linien Laxå— Charlottenberg. 

Äfven å den nyöppnade jernvägen emellan Frövi och Lindesberg har. från och med den 1 december 

1871 daglig postbefordring kommit till stånd. 

Enligt bilagan litt. B a, som upptager alla de jernvägslinier, hvilka år 1871 varit begagnade till 

öpostfring, uppgår dessa liniers sammanlagda längd till 166,49 mil, omfattande alla statens jernvägar, som 

Postbefordrln-
gen å jernväg. 
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vid årets slut voro öppnade, alla enskilda banor, livilka ega samband med de förenämnda, ocli af öfriga 

enskilda banor för lokomotiv en vägsträcka af 13,09 mil. 

Post har sålunda befordrats med ett antal bantåg, som för en del af året dagligen uppgått till 59. 

Och utgör för året det miltal, för hvilket dervid användts särskild jernvägskupé, hvarnti postbehand

lingen verkstälts af en eller flere tjenstemän med biträde af postiljon 144,723 

och ensamt af postiljon , 45,605 

hvarförutan post fortskaffats ensamt i breflåda 55,816 

och såsom ilgods blifvit försänd 39,144 

eller sammanlagdt 285,288 mil, 

utvisande en tillökning mot förhållandet år 1869 af 3,623 mil eller något mer än 1\ %. 

Tillökningen hvad särskildt beträffar de fullständiga ambulanta expeditionerna har vid jemförelse 

med sistnämnde år uppgått till 4,016 mil eller något mer än 2\ %. 

Hvad vidkommer landsvägspostföringen, hafva nya förbindelselinier med vanlig postföring blifvit un

der redogörelséåret öppnade å linierne: 

Borås—Limmared, 

Enköping—Westerås, genom utsträckning för vintermånaderna af förut varande postförbindelsen å 

linien Stockholm—Tibble—Enköping till Westerås, 

Fläskjum—Göteborg resp. Skene, 

Furusund—Norrtelje, 

Trelleborg—Östra Torp och 

Wexiö—Emmaboda—Nybro—Kalmar. 

A linien Borås—Limmared bestrides postbefordringen af Limmareds bruksegare omkostnadsfritt för 

Postverket. 

Derjemte hafva förut befintliga landsvägsposter undergått följande omregleringar: 

å linien Göteborg—Helsingborg har för sommarmånaderna postbefordringen, som förut underhållits 

förmedelst diligens fyra och kärrpost två gånger i livar vecka, med maj månads ingång förändrats sålunda 

att diligensen fram- och återgår tre samt kärrposten fyra gånger i veckan; 

å linien Karlstad—Bograngen utsträcktes posten med årets början till Graetviken i Norge, hvarifrån 

åter till Bograngen densamma fortskaffas på norska Postverkets bekostnad; 

å linierna Umeå—Lycksele och Degerfors—Karlskoga har med årets början postföringen blifvit ut

sträckt, å den förra från en till två gånger, i veckan samt å den sednare vintertiden från sex till alla da

gar i livar vecka; hvarjemte å linien Pajala—Karesuando postföringen likaledes blifvit med juli månads in

gång utsträckt från en gång livar 14:de dag till en gång i hvar vecka; 

postföringen emellan Dalkarlså och Batan, som förut egde rum endast under sommarmånaderna 

maj—november, blef med december månads början utsträckt till jemväl den öfriga delen af året; 

posten Ed—Loftahammar ändrades med den 1 maj till Loftahammar—Sörby (å postlinien Norr

köping—Westervik) och utsträcktes från två till tre gånger i veckan; 

den post till Ökne och Åmål, som förut haft sin utgångspunkt från Arvika, ändrades med oktober 

månads början sålunda att den numera utgår från Ottebol. 

. I samband med jernvägens öppnande emellan Karlstad och Arvika blef förut varande postbefordran 

med diligens mellan dessa orter indragen; och under den del af året som förenad jernvägs- och ångbåts-
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trafik underhållits mellan Kristinehamn och Filipstad har landsvägsposten å linien Ölme—Kungskog—Filip

stad kunnat såsom obehöflig inställas mellan sistnämnda två punkter. 

Derjemte hafva indragits posterna å följande linier: 

Amneröd—Kungelf med april månads utgång, 

Anderslöf—Östra Torp med juni månads utgång, 

Frövi—Lindesberg vid jernvägens öppnande mellan dessa orter, samt 

Katrineholm—Bie—Äs, 

Gnesta—Trosa och 

Skanör—Trelleborg, de tre sistnämnda med redogörelseårets utgång, men har i stället, från och med 

innevarande års början, postföringen å linien Walla—Bie—Äs blifvit utsträckt från två till fyra gånger i 

veckan samt anordnats ny postbefordran fyra gånger i veckan å linien Jerna—Trosa och två gånger i 

veckan å linien Skanör—Malmö. 

Af efterföljande sammanställning erhålles en närmare öfversigt af alla under år 1871 anordnade 

poster, med uppgift å liniernas längd, antalet resor i livar vecka, det för postbefordringen i allmänhet an

vända hästantal äfvensom belöpande legomil, d. v. s. den våglängd, som posten årligen fortskaffas, mång

dubblad med det antal hästar som dervid i allmänhet begagnas. 

Personbe for
dringen med 
postdiligen

serna. 

Redogörelsen för personbefordringen med Postverkets diligenser meddelas i bilagan litt. D d, hvaraf 

framgår att under år 1871 försålts 14,332 biljetter'för resa med diligenserna, hvilket antal understiger det 

för 1870 med 446. 

livad beträffar de särskilda diligenslinierna har, vid jemförelse med det antal passagerareplatser, som 

funnits att tillgå, trafiken af de resande under åren 1870 och 1871 förhållit sig sålunda: 



Kostnaden för posfbefordringen å jernväg, som förlidet år utgjorde 136,517 rdr 99 öre, visar en 

minskning af 1,507 rdr 18 öre mot hvad den belöpte sig till för år 1870. Beloppet af utbetalade trak

tamenten till tjenstemän och betjente, som varit använda i de ambulanta expeditionerna eller eljest åtföljt 

ifrågavarande poster, har deremot ökats iried 814 rdr 6 öre och utgjorde sistlidet år 48,466 rdr 50 öre. 

För landsvägsposternas fortskaffande har under år 1871 utbetalats i 

Kostnaden för 
postbefor-
cl ringen: 

a) med jernväg; 

b) med lands
vägaposter. 

Legobeloppcn 
för diligens-

skjutsen. 

19 

skjutslega 

postilj onstraktamenten 

Upsala—Westerås.... 

Stockholm—Grislehamn 

Sköfde—Lidköping 

Sundsvall—Hernösand .... 

Göteborg—Halmstad 

Nässjö—Eksjö 

Norrköping—Westervik.... 

Linköping—Skeninge 

Westerås.—Falun 

Gnesta—Nyköping 

Skeninge—Jönköping 

Jönköping—Halmstad 

Kalmar—Karlskrona 

Wretstorp—Skeninge 

Jönköping—Wernamo 

Sparreholm—Eskilstuna.... 

Kristinehamn—Filipstad ... 

Borås—Ulricehamn 

Sköfde—Hjo 

Westerås—Köping 

Westervik—Eksjö 

Södertelje—Eskilstuna, 

Karlstad—Åmål .'. 

Linköping—Wimmerby 

Wislanda—Halmstad 

Höör—Åby 

Oskarshamn—Kalmar 

Skeninge—Eksjö 

Wenersborg—Åmål 

Moheda—Wernamo 

Wimmerby—Oskarshamn... 

Wimmerby—Kalmar 

mot år 1870: 

resp. 

och 

således för redogörelseåret mera 

Af berörde för år 1871 utbetalade skjutslega belöper ensamt för diligensbefordringen 292,995 

rdr 39 öre. 

Legan för diligensskjutsen, hvilken år 1871 vexlade mellan minst 80 öre och högst 2 rdr 50 öre> 

har i medeltal för hela riket utgjort något mer än 1 rdr 31 öre för häst och mil, under det att densamma 

år 1870 utgjorde 1 riksdaler 23 öre. För de särskilda diligenslinierna har medellegan utgjort: 

å linien Borås—Ulricehamn 

Westerås—Köping 

Skeninge—Eksjö 

Höör—Åby 

Sparreholm—Eskilstuna 

Oskarshamn—Kalmar 

Wretstorp—Skeninge., 



å linien Wimmerby—Kalmar 

Sköfde—Hjo 

Sköfde—Lidköping 

Westervik—-Eksjö 

Södertelje—Eskilstuna 

Nässjö—Eksjö 

Wexiö—Karlskrona 

Helsingborg—Halmstad 

Karlskrona—Kristianstad 

Cimbrishamn—Svenstorp 

Kalmar—Karlskrona 

Skeninge—Jönköping 

Moheda—Wernamo 

Gnesta—Nyköping , 

Jönköping—Wernamo 

Linköping—Skeninge 

Wexiö—Kalmar 

Westerås—Falun 

Upsala—Westerås 

Norrköping—Linköping 

Upsala—Gefle 

Wislanda—Halmstad 
o 

Karlstad—Åmål 

Linköping—Wimmerby 

Norrköping—Westervik 

Wenersborg—Åmål 

Jönköping—Halmstad 

Wimmerby—Oskarshamn 

Stockholm—Grislehamn 

Göteborg—Halmstad 

Kristinehamn—Filipstad 

Sundsvall—Hernösand 

Sundsvall—Östersund 

Gefle—Sundsvall 

20 
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Det antal mil, för hyilket lega blifvit utbetalad, utgjorde, enligt bilagan litt. B b — upptagande alla 

de landsvägslinier, å livilka postbefordringen verkstälts med betingad eller gästgifveri-, håll- och reservskjuts — 

för postföringen med diligens: 224,479, under det år 1870 miltalet uppgått till 237,155 

för vanlig postföring: 

bestridd af dertill indelade 

hemman » » » » » » » 60,339 

med betingsskjuts 293,707 » » » » » » »• 198,820 

med gästgifveriskjuts 3,104 » » » » » » » 24,753 

utgörande således för år 1871 sam

manlagda antalet legomil 521,290 » » » » » » » 521,067 mil. 

Häraf framgår bland annat att, oaktadt den skyldighet att biträda med de allmänna posternas fort-

skaffande, som tillförene ålegat posthemmanen i riket, med 1870 års utgång helt och hållet upphört, likväl 

det antal mil, för hvilket år 1871 anlitats gästgifveri-, håll- och reservskjuts minskats med 21,649 mil eller 

något mer än 87 % af den våglängd, för hvilken år 1870 dylik skjuts påkallats. 

Sjöpostförbindelsen å linien Malmö—Stralsund, hvilken sistlidet år underhållits genom enskildt bolags 

försorg, har, i nära öfverensstämmelse med förhållandet under de två närmast förutgångna åren, blifvit be

stridd medelst två ångbåtsturer fram och åter i hvar vecka under tiden från medlet af april till medlet af 

juni samt från medlet af september till medlet af oktober och med tre dylika turer i veckan under tiden 

från medlet af juni till medlet af september. 

Denna postbefordring, som förlidet år verkstälts med ångfartyget »Oskar», tog sin början den 17 april 

och upphörde den 13 oktober. 

Under tiden 17 april—13 juni och 14 september—13 oktober afgick fartyget 

från Malmö tisdagar och fredagar, 

» Stralsund måndagar och torsdagar, 

samt under tiden 14 juni—12 september 

från Malmö tisdagar, torsdagar och lördagar, 

» Stralsund måndagar, onsdagar och fredagar; 

allt tidigt på morgonen, efter bantågets ankomst från Stockholm eller Berlin, med endast det undan

tag att, under sednare hälften af april månad, fartyget afgått från Malmö kl. 10,30 förmiddagen. 

Till Malmö har 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 riktningar. 

Emellan Göteborg och Hull tog postångfartygsförbindelsen sin början den 17 mars och fortgick till 

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

ankomst dit och från Hull hvar lördag. 

För att än vidare underlätta den högst betydliga affärsförbindelsen emellan Göteborg och England, 

blef med det rederi, som under sednaste krig emellan Frankrike och Tyskland bestridt postföring emellan 

Göteborg och London en gång i veckan fram och åter, förnyadt aftal träffadt att mot ersättning i ett för 

allt af 8 pund Sterling för hvarje fulländad resa fram och åter fortfarande besörja ifrågavarande postföring. 

På sätt i underdånighet omförmäles i Generalpoststyrelsens embetsberättelse för år 1870, hade post

ångfartyget »Sofia,» i ändamål att underhålla en så vidt möjligt regelbunden ångbåtsförbindelse mellan StoGk-

Antalet legomil 
för landsvägs

post. 

Sjöpostbefor-
dringen. 
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holm och Baltischport under vintern 1870—1871, utrustats och den 17 december affärdats från Stockholm. 

I följd af synnerligen missgynnande naturförhållanden, framkallade af den ovanligt stränga vintern, kunde 

fartyget icke inkomma till Baltischport förr än den 12 derpåföljde maj, och återvände derifrån till Stock

holm den 16 i samma månad. Sedan ytterligare en resa tur och retur blifvit fullbordad inställdes, efter 

det sjöfarten å Östersjön blifvit för året öppnad, ifrågavarande ångbåtsförbindelse. 

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

privatångfartyg: 

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

afbrott under vintern, som af isförhållandena förorsakats, 

och under seglationstiden derjemte: 

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

» » Stockholm—Umeå—Nicolaistad, 

» » Stockholm—Kalmar—Liibeck, 

» » Stockholm—Malmö—Köpenhamn, 

» » Malmö—Liibeck, 

» » Ystad—Trelleborg—Köpenhamn, 

» » Ystad—Könne, 

» » Göteborg—Köpenhamn resp. Liibeck, 

» » Göteborg—Kristiania och 

» » Landskrona—Köpenhamn. 

För att, så vidt omständigheterna medgifvit, söka betrygga postföringen vinterden mellan Sverige 

och Danmark, hvilken, efter upphörandet af vinterpostfarten på Stralsund, är af synnerlig vigt, har post

ångfartyget »Polhem» varit förlagdt i Sundet, för att användas vid de tillfällen, då naturförhållanden hindrat 

förbindelsens underhållande med de enskilda fartyg, som eljest i sådant afseende skolat anlitas, men det 

oaktadt för nämnda postångfartyg möjlighet kunnat förefinnas att framtränga. 

Vinterpostföringen emellan Grislehamn och Eckerö, som verkstälts med postångfartyget »Postiljonen,» 

upphörde förlidet år den 29 maj och vidtog ånyo den 17 oktober. 

Emellan Westervik och Wisby ombesörjdes postbefordringen från redogörelseårets början intill den 

16 april medelst postångfartyget »Polhem» samt från och med den 28 november tilOrets^ utgång medelst 

postångfartyget »Sofia». Under mellantiden blef, på förut vanligt sätt, postföringen mellan fastlandet och 

Gotland bestridd med privatångfartygen »Wisby» och »Gotland,» hvilka under den hufvudsakligaste delen 

af denna tid underhållit förbindelse' emellan Stockholm och Wisby tre samt emellan Kalmar och Wisby en 

gång i hvar vecka. 

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

bilagan litt. B c, hvilken upptager alla sjölinier, dera post befordrats till och från orter i riket, med uppgift 

derjemte dels å den tid af året postföring blifvit å hvar särskild linie bestridd, dels ock å antalet dervid 

använda fartyg, antalet lägenheter, som i hvar vecka funnits att tillgå från de olika liniernes ändpunkter, 

samt beloppet af den kostnad, som för de sjöledes befordrade posterne blifvit af Postverket utbetalad. 

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

fartyg anlöptes, utgörande tillsamman 123, under det fartygens antal belöpte sig till 146. 

Vid jemförelse med förhållandet år 1870, då antalet postanstalter med sjöpostförbindelse utgjorde 

116 och de postförande ångfartygens antal 144, visar sig således, att sjöpostförbindelse blifvit utsträckt till 
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7 postanstalter, som förut ej varit i åtnjutande af denna förmon, jemte det de postförande ångfartygens an
tal ökats med 2. 

Det oaktadt hafva kostnaderna för denna del af postbefordringen, Ii vilka år 1870 belöpte sig till 

96,892 rdr 39 öre, under redogörelseåret ej uppgått till mer är 88,284 rdr 95 öre, livadan således denna 

utgiftspost under året minskats med 8,607 rdr 44 öre. 

Postverkets utgifter för postföringen i dess helhet, resetraktamenten till resepostexpeditörer och 

postiljoner deri inbegripna, hafva, oberäknadt kostnaderna för underhåll af vagnar och seldon, likasom för 

löner, beklädnad m. m. åt postiljoner, utgjort: 

för postföringen å stambanorna rdr 102,038,20 

» postföringen .å öfriga banor ; » 34,479,79 

» jernvägsexpeditörers och postiljoners traktamenten » 48,466,50 

» postföring med diligenser » 292,995,39 

» postföring med vanliga åkdon » 310,019,47 

» postiljonstraktamenten i fråga om landsvägsposterna. » 80,762,12 
» sjöpostförbindelserna mellan inrikes orter » 48,388,17 

» sjöpostförbindelserna med utrikes orter » 39,896,78 

eller tillsammanlagdt rdr 957,046,42. 

Berörde postföringskostnader uppgingo år 1870 till » 928,778,17 

och hafva alltså förlidet år ökats med » 28,268,25. 

III. Postutvexlingen. 

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 litt. C. 

Antalet af dessa lägenheter utgjorde i hvar vecka: 

sommar: vinter: 

med diligenser , "~35£f ^UtiT 

» vanliga poster 993 896 

» bantåg 5,057 5,013 

» ångfartyg ; 1,173 49 

eller sammanlagdt 7,581 6,516 

och alltså för sommarmånaderna, beräknade till 26 veckor 197,106 
för vintermånaderna 169,416 

för hela årer366,522. 
Posttrafiken, som underhållits år 1869: 

sommartiden med 177,736 poster 

vintertiden » 154,700 » 

tillhopa 332,436 poster, 

Utgifterna för 
postbefor-
dringen. 

Afsända poster. 
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ocli år 1870: 

sommartiden med 182,130 poster 

vintertiden » 157,742 

eller tillsammans 339,872 poster, 

har sålunda under redogörelseåret vunnit en ej oväsentlig utvidgning. 

Enligt "bilagan C har antalet expedierade brefkartor under år 1871 utgjort: 

för inrikes poster , 2,186,839 st. 

» utrikes » 154,117 » 

tillsammans 2,340,956 st. 

Då år 1870 antalet inrikes brefkartor utgjorde 2,118,932 st. 

och utrikes brefkartor 149,690 » 2 268 622 st 

har således år 1871 kartantalet ökats med 72,334 st. 

under det att vid jemförelse med år-1869, med ett sammanlagdt kartantal af 2,193,130 » 
tillökningen uppgår till 147,826 » 

I bilagan litt. D redogöres för de olika slagen under år 1871 utvexlade postförsändelser. Enligt 

denna bilagas första afdelning, litt. D a, hafva de orekommenderade brefförsändelserna, deribland inberäknade 

lokalbref, lösbref, fribref och försändelser under band af såväl trycksaker som varuprof och mönster, upp

gått till 13,175,765 st. 

af hvilka 12,048,086 st. 

blifvit utvexlade mellan inrikes orter och 1,127,679 » 1 3 1 7 5 7 6 5 » 
afsända till utlandet. 

Bland de inrikes försändelserna utgjordes: 

a) de poriopligiiga af 

vanliga bref 9,088,011 st. 

registrerade bref 13,469 » 

lokalbref: 

för hvilka portot redovisats till postkassan 599,162 st. 

för hvilka afgiften tillfallit vederbörande post

förvaltare • 5,979 » 605141 » 

lösbref 345,458 » 

försändelser under band 208,183 » 

= 10,260,262 st. 

b) de portofria af 

vanliga bref 526,233 » 

lösbref 56,336 » 

försändelser under band 1,205,255 », 

1,787,824 s i 12,048,086 » 

Expedierade 
brefkartor. 

Posttrafiken: 
«) orekomraen-

derade för-
säudelser. 
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Transport 12,048,086 st. 

Bland de utrikes försändelserna utgjordes: 

a) de portopligtiga af 

vanliga bref 1,058,158 st. 

försändelser under band 58,836 » 
= 1,116,994 st. 

b) åe portofria, ensamt af bref „. 10,685 » 1.127.679 » 

Summa 13,175,765 st. 

Bilagan litt. D b meddelar uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna paketer och 

rekommenderade bref äfvensom postanvisningar och postförskott. 

paketer 73,515 3,740 77,255 st. 

öppet rekommenderade bref 163,712 5,293 169,005 » 

slutet rekommenderade bref ,. 758,608 68,223 826,831 » 

postanvisningar 57,317 5,226 62,543 » 

postförskott 1,123 94 1,217 » 
tillsamman 1,054,275 82,576 1,136,851 st. 

b) portofria: 

paketer 929 929 » 

öppet rekommenderade bref 54,894 187 55,081 » 

slutet rekommenderade bref 49,341 860 50,201 « 

tillsamman 105,164 - 1,047 106,211 st. 

eller tillsammanlagdt portopligtiga ocli portofria försändelser af 

ifrågavarande slag 1,159,439 83,623 1,243,062 » 

Lägges nu härtill stycketalet befordrade orekommenderade vanliga 

bref och fribref samt lokalbref och lösbref jemte försändelser 

under band, utgörande, såsom förut är omförmäldt, 12,048,086 1,127,679 13,175,765 » 

visar sig sammanlagda antalet af de under år 1871 med bref-

och paketposterna fortskaffade försändelser hafva uppgått till 13,207,525 1,211,302 14,418,827 st. 

och tillökningen vid jemförelse med förhållandet år 1870, då för

sändelsernas antal utgjorde 12,232,005 1,128,435 13,360,440 » 

belöper sig till 975,520 82,867 l,058,387~st! 

motsvarande något mer än 8 %. 

livad beträffar de särskilda slagen försändelser, . visar jemförelsen emellan åren 1870 och 1871 att 

tillökning egt rum i antalet: 

postanvisningar med 372 st. motsvarande \ %. 

lokalbref med 32,500 » » oj » 

Transport 32,872 st. 
4 

b) viirdeförsän-
delscr; 

a) 'portopligtiga: 

Af berörda försändelser liafva 

summa: afgått till 
utrikes orter: 

utvexlats 
emellan 

inrikes orter: 
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Transport 32,872 st. 

vanliga bref med 591,138 » motsvarande 5i %. 

slutet rekommenderade bref med 48,669 » » 5A » 

postförskott med 104 » » 8^ » 

paketer med .; 9,768 » » 11 » 

öppet rekommenderade bref med 44,670 » » 20 » 

försändelser under band med 337,624 » » 23 » 

^TT,064,845 st. 
men minskning cleremot förekommit i antalet: 

lösbref med 2,185 » » \ » 

registrerade bref med 4,273 » » 32 » 

^ 6,458 st. 

Den portopligtiga korrespondensen liar fortidet år utgjort , 86.35 % 

ocli den portofria 13,65 » 

af postutvexlingen i dess helhet, under det för år 1870 den portopligtiga korrespondensen bestigit sig till 

88 och för hvart och ett af de tre nästförutgångna åren till 89 och den portofria till 12 resp. 11 % af all 

postutvexling. 

Af hela antalet med post befordrade försändelser utgjorde 
år 1870: år 1871: 

antalet vanliga bref (portopligtiga och portofria) 74.09 % 75,50 % 

» registrerade bref. 0.09 » 0/13 » 

» lokalbref 4,t9 » 4,28 » 

» lösbref.. 2,80 » 3,02 » 

» öppet rekommenderade bref 1,55 » 1,34 » 

» slutet rekommenderade bref 6.08 »' 6,20 » 

» postanvisningar 0,43 » 0,47 » 

» postförskott 0,01 » 0,08 » 

» korsband , 10,21 » 8,47 » 

» paketer 0,54 » 0,51 » 

Fördelad på rikets folkmängd visar postutvexlingen år 1871, livad beträffar de särskilda länen, föl

jande resultat: 
postförsändel- postförsändelser 

folkmängd: scrnas samman- i medeltal för 
lagda antal: livar innevånare: 

Stockholms stad och län... 270,243 2,903,581 11 

Upsala län 101,236 407,423 4 

Södermanlands » 136,977 320,393 . 2 

Östergötlands » 257,367 832,685 3 

Jönköpings » 180,569 446,359 2 

Kronobergs 159,258 231,116 1 

Kalmar » 234,597 440,010 2 
Transport 1,340,247 5,581,567 — 
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postförsändel- postförsändelser 
folkmängd: sernas samman- i medeltal för 

lagda antal: livar innevånare: 

Transport 1,340,247 5,581,567 — 

Gotlands län 54,237 97,512 2 

Blekinge » 126,935 301,555 2 

Kristianstads » 223,492 321,616 1 

Malmöhus » 318,786 962,722 3 

Hallands » 127,842 243,786 2 

Göteborgs och Bohus län 233,689 1,345,765 6 

-Elfsborgs län 280,454 458,398 2 

Skaraborgs » 245,691 489,226 2 

Wermlands » 261,716 487,452 2 

Örebro « 169,319 407,919 2 

Westmanlands » ' 115,695 327,386 3 

Kopparbergs » ,... 176,946 386,538 2 

Geneborgs » 150,374 624,098 4 

Westernorrlands » '. 136,939 432,000 3 

Jemtlands » 71,338 ' 89,201 1 

Westerbottens » 93,154 117,761. 1 

Norrbottens » 77,323 125,154 2 

Och när härtill lägges det antal försändelser, för hvilket 

de ambulanta postexpeditionerna och fältpostkontoret redovisat 1,619,171 — 

blifver förhållandet för hela riket 4,204,177 14,418,827 3. 

Tidningar och tidskrifter, å hvilka prenumeration blifvit ombesörjd af postanstalterna, utgjorde 

(bilagan D c) 

a) svenska: 

för l:sta qvartalet 1871 62,841 ex. 

» 2:dra » » 62,190 » 

» 3:dje » » 61,257 » 

» 4 : d e » » 6 2 > 5 2 2 » 248,810 ex. 
b) utländska: 

för l:sta qvartalet » • 2,797 ex. 

» 2:dra » » 2,805 » 

» 3:dje » » 2,790 » 

» 4 : d e » » 2 > 8 8 4 » 11,276 ex. 

Prenumerationsafgifterna hafva uppgått: 

för de svenska tidningarne och tidskrifterna till rdr 547,462,79 

» de utländska » » » » » 60,519,14 

eller tillhopa rdr 607,981,93. 

c) tidningar ; 
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Under år 1870 reqvirerad.es hos postanstalterna: 

af svenska tidningar 214,429 qvartalsexemplar 

» utländska d:o 10,581 » 

tillsamman 225,010 » 

med en prenumerationskostnad för de svenska tidningarne m. m. af rdr 490,337,37 

ocli för de utländska af » 57,738,93. 

Tillökningen år 1871 utgjorde således: 

i antalet qvartalsexemplar tidningar m. m.: 

svenska '. 34,381 

utländska 695 35 076 

i prenumerationsa/gift: 

för svenska tidningar m. m rdr 57,125.42 

» utländska » » » 2,780,21 5999503 

Kedogörelsén för det antal lösväskor, hvilka af kommuner och enskilda varit begagnade under för-

lidet år, till utvexling af postförsändelser med vederbörande postanstalter, meddelas af bilagan D e. 

Detta antal, som utgör 4338, öfverstiger med 203 antalet lösväskor år 1870. 

I livad mon postanstalterna, såvidt fullständigt kändt är, sistlidet år varit hvar för sig anlitade för 

penningeförsändning, upplyses af bilagan litt. F, som innefattar uppgift å penningeinnehållet i Öppet re

kommenderade bref samt inbetalade postanvisnings- och postförskottsbelopp. 

I de öppet rekommenderade brefven hade blifvit afsända rdr 254,938,931,29 

För postanvisningar hade blifvit inbetalade » 2,401,290,49 

Och de inlösta postförskotten uppgingo till » 42,201,05 

tillsamman rdr 257,382,422,83. 

År 1870 afsändes under öppen re

kommendation rdr 254,793,607,72, hvadan i detta afseende under sistlidet år beloppet ökats 

med rdr 145,323,57 

genom postanvisning » 2,404,856,09, hvadan i detta afseende under sistlidet år be

loppet minskats med » 3,565,60 

medelst postförskott » 32,736,23, hvadan i detta afseende under sistlidet år be

loppet ökats med ...; » 9,464,82 

eller sammanlagdt rdr 257,231,200,04, hvadan i detta afseende under sistlidet år be

loppet ökats med » 151,222,79. 

Något mer än 21 % af berörda summa har för förlidet år, likasom äfven var förhållandet år 1870, 

redovisats af postkontoret i Stockholm eller 54,255,700 rdr, 

och livad beträffar de öfriga postanstalterna, belöper för 

Göteborg omkring : 15,879,500 » 

Falun » 5,487,200 » 

Jönköping » 5,177,600 » 

Söderhamn » 5,148,600 » 

Borås, Gefle, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad och Örebro, hvar-

dera minst 4,000,000 men ej fullt 5,000,000 » 

d) lösviiskor. 

Penningeför-
sändningen 

genom Post
verket. 
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Halmstad, Hernösand, Hudiksvall, Malmö, Norrköping, Sundsvall, Uddevalla, 

Wadstena, Wexiö och Ystad, hvardera 3,000,000—4,000,000 rdr, 

Lidköping, Mariestad, Nyköping, Sköfde, Upsala, Wenersborg ocli Wester-

vik, hvardera 2,000,000—3,000,000 » 

Alingsås, Arboga, Askersund, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Falköping, He

demora, Helsingborg, Hessleholm, Hvetlanda, Karlshamn, Kristinehamn, 

Köping, Landskrona, Ljusdal, Luleå, Motala, Oskarshamn, Sala, Skara, 

Smedjebacken, Söderköping, Södra distriktets ambulanta expeditioner, 

Umeå, Westerås, Vestra distriktets ambulanta expeditioner, Örnsköldsvik 

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

Arvika, Bollnäs, Filipstad, Haparanda, Hjo, Kisa, Laholm, Lindesberg, Ljungby, 

Lund, Lysekil, Mora, Nora, Norrtelje, Nya Kopparberget, Ronneby, 

Råda, Skeninge, Sollefteå, Strengnäs, Strömstad, Sunne, Sölvesborg, Ul

ricehamn, Wara, Warberg, Wernamo, Wimmerby, Wingåker, Wisby 

och Åmål, hvardera 500,000—1,000,000 » 

Engelholm, Falkenberg, Gagnef, Grenna, Malung, Mönsterås, Norberg, Ny

land, Piteå och Ökne, hvardera 400,000— 500,000 » 

Borgholm, Fjellbacka, Gamleby, Halsberg, Herrljunga, Hörby, Karlsborg, Ka

trineholm, Malmköping, Moholm, Nås, Oroust, Skellefteå, Torp, Troll

hättan, Ullånger och Waldemarsvik, hvardera 300,000— 400,000 » 

Avesta, Backe, Båstad, Eslöf, Gislaved, Höganäs, Karlskoga, Lilla Edet, Marie

fred, Nordmaling, Ragunda, Staby, Stjernvik, Säter, Tjellmo, Torshälla, 

Åby, Åtvidaberg, Ödeshög och Östhammar, hvardera 200,000— 300,000 » 

Baltack, Boxholm, Cimbrishamn, Degerfors, Elmhult, Gnesta, Höör, Målilla, 

Nederkalix, Nässjö, Ramsberg, Råneå, Skeiie, Sparreholm, Ström, Ströms

holm, Svenljunga, Södertelje, Tierp, Torsåker, Trelleborg, Trosa, Töre-

boda, Wemdalen, Wretstorp, Wrigstad, Ånäset, Äs och Öregrund, hvar

dera 100,000— 200,000 » 

Alfvesta, Anderslöf, Boden, Borensberg, Finspong, Grislehamn, Grythyttehed, 

Gysinge, Hemse, Jemshög, Kungsbacka, ' Lycksele, Markaryd, Molkom, 

Onsala, Stora Rör, Waxholm, Åhus, Åre, Öfvertorneå, Ödeshög och Östra 

Husby, hvardera 50,000— 100,000 » 

Misterhult omkring 49,750 » 

Sollebrunn » 48,750 » 

Gharlottenberg » 43,200 » 

Klintehamn » 36,500 » 

Dalarö » 33,200 » 

Bengtsfors » 30,800 » 

Funäsdalen » ; 30,200 » 

Sigtuna » 30,000 » 

Burgsvik » '. 29,800 » 

Marstrand » 29,100 » 
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Kungelf » 24,900 rdr, 

Ekolsund » 21,200 » 

Furusimd » 13,700 » 

Drottningholm » 12,900 » 

Fältpostkontoret » 8,200 » 

Skanör » 6,100 » 

Medevi » 4,400 » 

Under redogörelseåret hafva af postanstalterna inom riket blifvit inlösta 180 sjömansinvisningar å 

sammanlagdt belopp af 31,254 rdr 79 öre, hvilket, i jemförelse med förhållandet år 1870, då antalet inlö

sta enahanda invisningar utgjorde 170, till ett värde af 25,536 rdr 37 öre, visar en tillökning af resp. 10 

invisningar och 5,718 rdr 42 öre. 

Af de förlidet år till befordran med posterna aflemnade och af de från utrikes ort ankomna försän

delserna hafva, enligt bilagan litt. E, tillsamman 18,548 st. 

nemligen inrikes 16,217 st. 

och utrikes 2,331 » 18 548 » 

icke kunnat i vanlig ordning adressaterna tillställas. 

Vid jemförelse med förhållandet under de närmast förutgångna fem åren, då i medeltal antalet för

sändelser, som icke kunnat behörigen beställas, utgjort 25,510, visar sig således att, oaktadt korresponden

sen under förenämnda period tillväxt med närmare 3,000,000 försändelser eller något mer än 25 % af livad 

den år 1866 utgjort, det antal som. icke kunnat beställas likväl nedgått med 6,962 eller ungefär 27 % af 

förnenämnda medeltal för åren 1866—1870, hvilket för posttrafiken särdeles gynsamma förhållande kan 

till hufvudsaklig del anses hafva föranledts deraf att, till afhjelpande af de stora olägenheter, hvilka visat 

sig vara oskiljaktiga från det förut gällande ovilkorliga förbudet mot utlemnande till adressat af bref, som 

icke af afsändaren behörigen frankerats, Eders Kongl. Maj:t, den 25 maj förlidet år, i nåder förordnat att 

dylika bref skola under vissa vilkor adressaterna tillhandahållas. 

Sedan af de från år 1870 qvarliggande postförsändelser 91,635 

under år 1871 blifvit egarne tillstälda eller öppnade 21,287 

utgjorde återstoden 70,348 

och jemte dem, som under sistnämnda år tillkommit 18,548 

uppgick vid utgången af samma år antalet qvarliggande försändelser, som icke kunnat adressaterna 

tillställas, till ; 88,896. 

Uti de sistlidet år öppnade obeställbara försändelserna hafva funnits inneslutna penningar till sam

manlagdt belopp af 1,120 rdr 18 Öre. 

Under förlidet år hafva till reklamationsbyrån ingått 1,469 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 433 

fall, utgörande något mer äri 29 % af förenämnda antal, försändelserna kommit tillrätta och blifvit till sina 

egare aflemnade. 

Af dylika reklamationer, som under det näst förutgångna året anmälts, hade antalet uppgått till 763 

och vidtagna undersökningar föranledt dertill, att af de reklamerade försändelserna 221 stycken, eller lika

ledes ungefär 29 %, kunnat tillrättaskaffas. 
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Då den betydliga inskränkning, som enligt förut gällande föreskrifter egt rum i afseende på tillfälle 

till penningeförsändning genom poststationerna, i väsentlig mon minskade det gagn, som den brefvexlande 

allmänheten eljest kunde hem ta af dessa postanstalter, "behagade, till afhjelpande af denna olägenhet, Eders 

Kongl. Maj:t den 23 februari sistlidet år i nåder förordna det poststation må tillsvidare till befordran under 

öppen rekommendation emottaga penningebref, hvilkas kontanta innehåll icke öfverstiger 2,000 rdr. 

Genom nådigt bref den 1 december sistlidet år har Eders Kongl. Maj:t funnit godt förordna att der, 

till vinnande af snabbare postbefordran, utgifvare af tidning eller tidskrift anmäler sig önska å annan tid 

än den, då postanstalt hålles öppen för allmänheten, derstädes aflemna tidning eller tidskrift, som skall med 

post fortskaffas, sådant må af Generalpoststyrelsen medgifvas, mot skyldighet för afsändaren att derför er

lägga till postkassan en särskild afgift, hvilken, livad angår tidning som utkommer sex eller flere gånger i 

veckan, skall utgöra, efter helt år räknadt, för ett antal af högst 500 exemplar 500 rdr, och för hvart 

öfverskjutande antal af högst 100 exemplar 50 rdr, samt i proportion derefter minskas för tidning eller 

tidskrift, som utkommer mindre ofta än sex gånger i veckan. 

I bilagan litt. II. meddelas uppgift å det belopp frimärken, för hvilket livar och en af de fullstän

diga postanstalterna under året redovisat, likasom äfven å värdet af de frimärken, hvilka beräknats hafva till 

breffrankering under samma år blifvit använda. 

Det visar sig häraf att influtna uppbörden för afyttrade frimärken belöpte sig för år 1871 till 

1,976,826 rdr 36 öre, hvilket belopp med 121,226 rdr 54 öre öfverskjuter samma uppbörd för år 1870, 

då den utgjorde 1,855,599 rdr 82 öre. 

IV. Financiela ställningen. 

Hufvudboken för Postverkets financiela ställning för år. 1871 upptager: 

Ingående halans från år 1870: 

Tillgångar: 

Kontant behållning rdr 556,135,96 

Yärdet af rentebärande obligationer » 258,099,73 814 235 69 

Förskotter, enligt postahstalternas m. fl. redogörelser, , 50,734,95 

Propriebalanser, beroende på åtgärd af Kammarrätten: 

postförvaltaren i Boden J. J. Ekmans rdr 2,703,19 

•» Karlskoga A. W. Lagergrens » 4,510,39 

» Ragunda J. H. Lundbergs » 343,23 

» Smedjebacken 0. Skottes » 900,06 

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

» » Ånäset II. Ågrens » 208,44 28 818 36 

Fordringar hos främmande Postverk •. ..: rdr 78,090,88, 

Summa rdr 971,879,88 

och efter afdrag derifrån af återstående utgifter rdr 229,549,71 

öfverlevereringar och skulder » 16,979,66 246 529 37 

belöpte sig behållningen vid redogörelseårets ingång till rdr 725,350,51. 
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Uppblfrdcn 

utgjorde för år 1871: 

passagerareafgifter för befordran med 

Postverkets åkdon ; 88,305,36 

afgifter för befordran af paketgods med 

dito 119,392,24 

dito för utländskt paketgods 20,432,10 139 824 34 

portoafgifter: 

för vanliga bref. 1,407,592,54 

tofc^ref. 17,974,86 ^425,567,40 

» norska brefvexligen 55,383,79 

» ryska » ;... 26,423,27 

» danska » 101,232,59 

» utrikes » i öfrigt 264,640,42 447 680 07 

rekommendationsafgifter 

afgifter för postanvisningar x 17,399,69 

» » postförskott 319,63 

rentemedel 

frakt- och passagerareafgifter m. m. å sjöpostlinien: 

Grisleliamn-—Eckerö 2,469,54 

Westervik—Wisby 

Malmö—Stralsund 

observationsmedel 

expeditionslösen 

outsökta medel, som funnits i öppnade obeställbara bref ... 

s. k. frimärkesvinst 

försäljningsmedel för ett magasinslius i Ystad 

extra uppbörd 

228,129,70 

1,873,247,47 

272,572,66 

17,719,32 

13,500,oo 

2,445,26 4,914,80 

5,281,38 

618,oo 

701,77 

34,256,16 

7,200,oo 

5,319,73 

Vid jemförelse med 1870 
års uppbörd. 

Tillväxt. 

21,404,82 

3,831,22 

16,99 

7,035,62 

1,904,54 

997,50 

324,12 

1,758,27 

Summa uppbörd rdr 

som med 

öfverstiger sammanlagda uppbörden af postmedel för år 1870 

Härvid bör likväl anmärkas att i ofvanberörda för redo

görelseåret upptagna uppbördssumma 

ingått försäljningsmedel för en magasinsbygnad i Ystad 

2,463,460,99 

110,003,38 

2,353,457,61. 

2,463,460,99 

7,200,oo 

efter afdrag af livilket belopp den egentliga postmedelsuppbörden 

för år 1871 utgör 

som dock med 
öfverskjuter samma uppbörd för år 1870. 

2,456,260,99 

102,803,38 

Minskning. 

5,013,15 

4,971,29 

79,804,62 

1,124,88 

13,522,40 

3,373,68 

5,837,ii 

27,179,29 

12,02 

931,06 

7,690,22 

126,oo 

2,151,94 

145,907,06 43,103,68 
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Postverkets utgifter för år 1871 hafva jemte Vid jemförelse med 
1870 års uppbörd. 

afkortning: Tillväxt. Minskning. 

restitutioner rdr 699,67 785,86 

porto för outlösta bref » 7,643,36 871,34 

åklagareandelar af böter » 128,35 1,453,89 

observationsprocent » 999,52 819,03 

= rdr 9,470,90 

utgjort å efterföljande titlar: 

aflöningsstaten » 643,661,27 6,200,03 

indragningsstaten » 14,919,90 471,63 

pensionsstaten n 21,439,16 1,567,09 

omkostnadsstaten: 

provisioner: 

å brefpostuppbörden rdr 31,932,66 

» paketuppbörden » 17,898,50 

» försäljningen af frimärken » 39,060,33 gg ggj 4g g ^58 27 

kontorshyror och expenser rdr .74,833,33 1,850,00 

hushyror » 6,700,00 l,525,oo 

vagnshushyror » 5,407,67 317,03 

stallrumshyror » 217,50 216,00 

ersättning för upplåtelse af väntningssalar för diligens

passagerare » 9,415,oo 85,oo 

posthusens underhåll och onera » 3,611,35 2,811,44 

ved och belysning » 12,171,58 1,626,58 

rese- och traktamentskostnader » 6,221,39 2,738,02 

dagtraktamenten: 

åt resepostexpeditörer rdr 28,486,50 1,876,50 —•— 

» postiljoner » 100,742,12 i29,228,62 1,107,88 

brefbärares, vaktmästares och postiljoners beklädnad rdr 29,652,14 3,697,91 

postiljoners beväring » 467,18 99,18 

poståkdons anskaffande och underhåll » 28,856,92 7,037,60 

postföringskostnader » 754,310,08 36,347,93 

dito för sjöpostförbindelsens underhållande 

mellan Gotland och fastlandet rdr 33,102,08 7,634,05 

» Sverige och Finland » 10,129,16 5,449,88 

» Sverige och Danmark » 13,170,06 12,045,71 

» Sverige och Tyskland » 13,561,80 5,075,69 

» Sverige och England • » 3,035,76 72,998,86 1,561,91 

omkostnader för utrikes brefvexlingen rdr 83,344,50 5,103,60 

skrifmaterialier samt trycknings- m. fl. kostnader » 47,257,60 327,68 

Transport rdr 1,353,585,21 689,491,23 6^845,30 47,016^43 
5 
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Transport rdr 1,353,585,21 689,491,23 66,845,30 47,016,43 

frimärkestillverkningen » 7,133,95 1,130,74 

inköp ocli underhåll af postväskor och breflådor- m. m. » 21,415,81 1,453,30 

gästgifverihållningen vid Grislehamn » 300,00 

roteringsersättning till posthemman » 2,376,73 271,63 

postportoersättning till svenska konsuler utrikes » 1,225,86 207,20 

posttransport inom postanstalternas egna områden » 15,904,95 

diverse utgifter » 18,702,26 1^20,644,77 346,25 

oförutsedda utgifter: 

arvoden och gratifikationer af tillfälliga anledningar rdr 19,084,60 9,011,74 

ersättning för förkomna värdeförsändelser » 1,522,61 1,522,61 

postångfartygens underhåll och tillsyn » 16,580,06 13,389,33 

"bidrag till kostnad för en trafikbygnad vid Wisings-

borgs hamn » 500,oo 500,oo 

begrafningshjelp » 1 7 8 ? 5 0 37,865,77 1,081,50 

af för Postverket reserverade medel af anslaget till 

uppförande af ett nytt posthus i Stockholm rdr 15,000,00 

dito dito i Göteborg » 18,884,50 33,884,50 

Summa riksdaler 2,181,886,27 91,540,61 51,235,42 

Minskas nu denna utgiftssumma med kostnaden för uppförande af 

posthus i Stockholm och Göteborg rdr 33,884,50 

uppgå således de egentliga postutgifterna till rdr 2,148,001,77. 

Detta belopp öfverstiger med » 40,305,19 

det nästförutgångna årets utgifter, hvilka, oberäknad då bestridd kost

nad dels för posthusbygnader i Stockholm och Göteborg dels för ny-

bygnad af ett postångfartyg, utgjorde » 2,107,696,58. 

Slutligen upptager utgående balansen för år 1871: 

kontant behållning » 597,980,65 

utlånta medel (värdet af rentebärande obligationer) » 258,099,73 

förskotter, enligt postanstalternas ni. fl. redogörelser » 71,352,21 

propriebalanser, beroende af åtgärd af Kammarrätten: 

postförvaltaren i Boden J. J. Ekmans rdr 2,703,19 

» » Karlskoga A. W. Lagergrens » 3,797,77 

» » Eagunda J. II. Lundbergs » 343,23 

» » Smedjebacken 0. Skottes » 900,06 

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

postångfarfcygsbefälhafvaren A. C. Sohlbergs » 467,89 )} 28 365 19 

fordringar hos främmande Postverk m. fl » 96,156,25 
Summa rdr 1,051,954,03. 
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Transport rdr 1,051,954,03 

Ocli med afdrag härifrån af: 

öfverlevereringar rdr 17,647,16 

återstående utgifter » 575,oo 

skulder » 26,806,64 45;028,80 

belöpte sig behållningen vid 1871 års slut till rdr 1,006,925,23. 

Postverkets tillgångar efter afdrag för skulderna, som vid 1870 års utgång utgjorde » 725,350,5] 

hafva således under året vunnit en tillökning af » 281,57472 

och om härtill lägges summan af under året bestridda utgifter för posthusbygnaderna i 

Stockholm och Göteborg rdr 33,884,50 

men deremot afdrages magasinshusets i Ystad försäljningssumma » 7,200,00 H 26 684 50 

visar sig att de egentliga postintraderna under året öfverstigit utgifterna med » 308,259,22-

För att den afkastning Postverket leinnat må kunna rätt bedömas, 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 portofria 

brefvexlingen i allmänna tjensteärenden. 

Enligt bilagan litt. G. skulle belöpande porto- och rekommendationsafgifter för berörda brefvexling 

sistlidet år hafva uppgått: 

portoafgifterna till , rdr 515,160,42 

rekommendationsafgifterna till » 36,905,36 

tillhopa rdr 552,065,78, 

under det år 1870 afgifterna för ifrågavarande brefvexling beräknats uppgå till 635,953 rdr 97 öre. Den

samma har således förlidet år minskats med 83,888 rdr 19 öre, motsvarande något mer än 15 %. 

Vid redogörelseårets utgång egde Postverket: 

fastigheter: 

posthuset i Stockholm, med taxeringsvärde rdr 140,000,00 

posthuset i Göteborg, nybygdt för » 151,668,50 

posthuset i Grislehamn jemte tillhörande uthusbygnader, brand-

försäkradt till » 27,000,00 

posthuset t Upsala, livars taxeringsvärde utgör » 18,000,00 

posthusbygnaderna i Haparanda, taxerade till » 6,400,00 

posthusbygnaderna i Jönköping, taxerade till » 12,500,00 

posthuset i Ystad, dera taxeringsvärdet är .'. » 33,000,00 

posthuset.i Helsingborg, taxeradt till » 45,500,00 

posthuset i Stora Rör, nybygdt år 1862 för » 7,400,00 44145850 

Transport-rdr 441,468,50 

Belöpande 
afgift för fri-

poslförsän-
delser. 

Postverkets 
fasta tillhö

righeter 
samt fartyg 
och åkdon. 
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Transport rdr 441,468,50 

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

redning kostat rdr 129,000,00 

propellerångfartyget »Sofia» om 60 hästkrafter, kvilket kostat inredt » 146,000,00 

propellerångfartyget »Postiljonen» om 20 hästkrafter, hvilket med 

inredning kostat » 35,000,00 

jakterna »Hilda», »Snabb» och »Njord», livilka med inventarier 

kostat » 11,500,00 

två isbåtar » 575,00 322 075 oo 

derjemte 7 mindre båtar; 

åkdon: 

2 jern vägs vagn ar, som i inköp kostat » 8,202,oo 

50 heltäckta diligenser » 75,566,00 

151 halftäckta » » 191,024,00 

17 kärror » 3,800,oo 

2 paketvagnar » 1,600,00 

27 slädar med sufflett » 11,393,00 

1 transportvagn, som i inköp kostat..... » 468,oo 292 053 00 

5 transportvagnar, hvilka blifvit till sådana förändrade från post-

kalescher. 

Summa rdr 1,055,596,50. 

Som en Postverket tillhörig tomt med dera belägen magasinsbygnad vid hamnen i staden Ystad 

icke vidare befanns för Postverket erforderlig, blef, efter det Eder Kongl. Maj:t med Riksdagens medgifvande 

till densammas försäljning lemnat bifall, nämnda egendom på offentlig auktion, för Postverkets räkning, för

såld emot en köpeskilling af 7,200 rdr. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t den 10 september 1869 funnit godt i nåder medgifva att på Postverkets 

bekostnad finge i Göteborg uppföras ett posthus, har detta bygnadsarbete blifvit före slutet af redogörel

seåret så till vida fullbordadt, att bygnaden kunnat efter afsyning aflemnas till Postverket. 

Posthus. 
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De år 1871 till Generalpoststyrelsen inkomna mål, deribland ej upptagna redogörelser af olika slag 

från postanstalterna, som från dem å bestämda tider insändas, rapporter, rekvisitioner m. m., 

utgjorde 5,212 

de från föregående året balanserade 262 

tillsamman 5,474. 

Bland dessa blefVo inom redogörelseårets utgång handlagda och afgjorda 5,168 

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

rande eller på föredragning 306. 

Generalpoststyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormägtigste, Al le rnådigs te Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

underdånigste, tropligtigste 
tjenare och undersåten 

WILHELM ROOS. 

L. HÜBNER. FRANS BROBERG. 

e. f. 

C. H. Westman. 

Stockholm den 20 december 1872. 

Till Kongl. Maj-.t underdånig st, med berättelse om Postverkets förvaltning under år 1871. 

6 

Inkomna och 
afgjorda mål. 





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

A) Uppgift å postanstalterna under år 1871, samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fans vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1871, samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 18. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med betingad eller gästgifveri-, håll- och 
reservskjuts » 20. 

c) Sjölinier, derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 31. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1871, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan
stalter under året expedierade brefkartor » 35. 

D) Posttrafiken under år 1871: 
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 » 41. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna p a k e t e r j e m t e a n d r a v ä r d e f ö r s ä n 
de l s e r » 46. 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å p r e n u m e r a -
t i o n s a f g i f t e r n a för desamma » 51. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af r e s a n d e » 57. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 61. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1871 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 63. 

F) Uppgift för år 1871 å penningeinnehållet i öppet re
kommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings-
och postförskottsbelopp » 66. 

G) Uppgift å de frankerings- och rekommendationsafgifter, 
som skolat belöpa sig för samtlige under år 1871 
befordrade fribref och fripaketer » 71. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1871 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 74. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1871 » 77. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1871 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1871 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 18. 
b) Routes postales sur lesquelles le transport des cour

riers a été opéré par des entrepreneurs privés ou par 
les relais ordinaires » 20. 

c) Lignes maritimes entre ports suédois, sur lesquel
les a eu lieu le transport des courriers » 31. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1871, 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 » 35. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1871: 
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 » 41. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 46. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
total de l'abonnement » 51. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 57. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 61. 

E) Tableau indiquant le nombre de lettres tombées en rebut 
à la fin de l'année 1871, et de rebuts réexpédiés ou 
ouverts pendant l'année, ainsi que les valeurs en 
argent renfermées dans ces derniers » 63. 

F) Montant total des valeurs declarées envoyées par lettres 
chargées ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1871 » 66. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement et 
de charge qu'auraient dû payer, pendant l'année 1871, 
les lettres et paquets circulant en franchise » 71. 

H) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1871 » 74. 

I) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1871 » 77. 
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BILAGA litt. A. 
Uppgift å postanstalterna under år 1871 samt å den tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns 

vid desamma anstäld. 
(»p.-kont.» betyder postkontor, »p.-iusp.» postinspektion, »p.-exp.» postexpedition och »p.-stat.» poststation. 



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



(Bilaga litt. A.) 9 
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16 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 17 

Anmärkningar. 

Postkupéexpeclitionerna voro följande: 

N:r 1. Stockholm—Göteborg, N:r 2. Falköpi?ig—Malmö, 

N:r 3. Stockholm—Upsala, N:r 9. Falköping—Jönköping, 

N:r 4. Stockholm—Halsberg, N:r 10. Jönköping—Malmö, 

N:r 5. Halsberg—Köping, . N:r 11. Eslöf—Helsingborg, 

N:r 6. Halsberg—Göteborg, N:r 12. Eslöf—Ystad, 

N:r 7. Zaatå—Oharlottenberg, 

hvilka lyda under postinspektionen å Westra Stambanan. hvilka lyda under postinspektionen å SÖ^/YI Stambanan. 

Pakctpostinrättning förefanns vid alla fullständiga fasta postanstalter samt dessutom vid poststationerna i Elfdalen, Elgarås, 

Enviken, Hofva, Leufsta Bruk, Molieda, Svenstorp, Svärdsjö, Särna, Tingsryd, Torsby, Wall, Wislanda, Åtorp ooli Östra Karup. 

Följande postanstalter utgjorde anloppsstationer för postdiligenserna: Askersund, Avesta, Berg, Borås, Boxliolm, Brottby, Cim-

brisliamn, Eksjö, Engelholm, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Filipstad, Fjäl, Gamleby, Gefle, Gislaved, Gnarp, Gnesta, 

Grenna, Grisleliamn, Göteborg, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Hernösänd, Hjo, Hoby, Hudiksvall, Höör, Jönköping, Kalmar, 

Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kisa, Kristianstad, Kristinehamn, Kungsbacka, Köping, Laholm, Lenhofda, Lidköping, Linköping, 

Ljungby, Lyckeby, Malmköping, Mariefred, Medevi, Mellerud, Mjölby, Moheda, Motala, Målilla, Mönsterås, Nettraby, Norrköping, 

Norsholm, Norrtelje, Nybro, Nyby, Nyköping, Nässjö, Oskarshamn, Ronneby, Sala, SefHe, Sjögård, Skara, Skeen, Skeninge, Skillinga-

ryd, Sköfde, Sparreholm, Staby, Stockholm, Strengnäs, Stråtjära, Strömsholm, Sundsvall, Svenstorp, Säby, Söderhamn, Söderköping, 

Södertelje, Söderåkra, Sölvesborg, Tierp, Tingsryd, Torp, Ulricehamn, Upsala, Wadstena, Warberg, Wenersborg, Wernamo, Westervik, 

Westerås, Wexiö, Wifstavarf, Wimmerby, Wiskabro, Wislanda, Wretstorp, Åby, Åmål, Ödeshög, Örsundsbro, Östanbro, Östersund 

och Östra Karup. 

Lokallbrefvexling fanns inrättad i: Alingsås, Arboga, Arvika, Borås, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Falköping, Falun, Filipstad, 

Gefle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hernösänd, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, 

Kristinehamn, Köping, Landskrona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Marstrand, Motala, Nora, Norrköping, Norrtelje, 

Nyköping, Skeninge, Sköfde, Stockholm, Strengnäs, Strömstad, Sundsvall, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Sölvesborg, Trelleborg, 

Uddevalla, Umeå, Upsala, Wadstena, Warberg, Wenersborg, Westervik, Westerås, Wexiö, Wimmerby, Wisby, Ystad, Örebro och 

Östersund. 

Breflådör vid postvägarne funnos vid: Alm, Barnarp, Björketorp, Fredros, Gislarbo, Glimsta, Grössby, Gårdnäs, Hellingsjö, 

Hille, Hamra, Karmansbo, Liden, Linderås, Lund (Kopparbergs län), Långsele, Lästringe, Löfstad, Motala verkstad, Måsby, Ramnäs, 

Råby, Röinge, Sandvad, Skultuna, Säfva, Sätila Hede, Treskog, Töllesjö, Undersvik, Åsen, Äppelbo och Ölmestad. 

c 



BILAGA litt. B. 

Postkommunikationslinierna år 1871, samt uppgift å kostnaderna för desammas underhållande. 

a) Je rnvägs l in ie r , som varit begagnade till postföring. 

18 



(Bilaga litt. Ba.) 19 



20 (Bilaga litt. Bb.) 

b) Landsvägs l in ier , å hvilka postbefordringen blifvit verkstäld med betingad eller gästgifveri-, 
håll- och reservskjuts. 



(Bilaga litt. Bb.) 21 



22 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 23 



24 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 25 



26 (Bilaga litt. Bb.) 



(Bilaga litt. Bb.) 27 



28 (Bilaga litt. Bb.) 
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30 (Bilaga litt. Bb.) 

Anmärkningar. 

För de liriier, 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 at dessa vägar sär

skild angifven. 

Kolumnerna 4 och 5 angifva det antal hästar, som vanligen användts för postbefordringen. Vid särskilda tillfållen, syn-

nerligast vid menföre eller då postförsändelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven ett större antal hästar begagnats. Häraf 

har äfven blifvit följden, att det i kolumnerna 6—9 upptagna antalet mil, för hvilka lega utbetalats, blifvit för vissa linier 

större, än hvad på grund af de i kolumnerna 1—5 meddelade uppgifter kunde antagas vara fallet. 

De med * utmärkta poster äro s. k. lösposter eller sådane, hvilka fram- och återgå mellan orter, af hvilka endast den 

ena är försedd med postkontor, postexpedition eller poststation. Dylika poster — för hvilkas försändelser, såvidt desamma icke 

befordras utom linien, någon afgift ej ingår till Postverket — hafva år 1871 förekommit i Elfsborgs, Göteborgs och Bohus 

samt Wermlands län. Utom de förenämnda befordrades såsom lösposter nästlidet år: 

posten Ekshärad—Karlstad å linien Ekshärad—Råda, 

» Hvitsand—Karlstad » Hvitsand—Torsby 

och » Karlstad—Östmark » Östmark—Torsby. 



(Bilaga litt. Bc). 31 

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

A n m . Beteckningen * framför en linies namn utmärker, att till och från en del af de å linien belägna postanstalter eller vissa gånger har förekommit befordran af enda.it brejiåda. 

Samma tecken framför siffran i någon af de för antalet fartyg afsedda kolumner utmärker, att de sålunda betecknade fartygen varit använda å annan förut omförmäld sjölinie. 
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3 4 (Bilaga litt. Bc). 

Anmärkning. 

Följande postanstalter anlöptes af ångbåtar: Arboga, Askersund, Bengtsfors, Bollnäs, Borensberg, Borgholm, Dalarö, 

Degerfors, Drottningholm, Engelsberg, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Filipstad, Fiskebäckskil, Fjellbacka, Fjäl, Furusund, 

Färjestaden, Gamla Lödöse, Gefle, Grebbestad, Grenna, Grislehamn, Gustafsfors, Göteborg, Halmstad, Haparanda, Helsingborg, 

Hernösand, Hjo, Hudiksvall, Hästholmen, Jönköping, Kalmar, Karlsborg, Karlshamn, Karlskoga, Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn, 

Kungelf, Kungsör, Köping, Landskrona, Lidköping, Lilla Edet, Linköping, Ljusne, Luleå, Lyckeby, Lysekil, Malmö, Mariefred, 

Mariestad, Marstrand, Motala, Mönsterås, Nederkalix, Nettraby, Nordmaling, Norrköping, Norrtelje, Norsholm, Nyköping, Nyland, 

Oskarshamn, Piteå, Kåtan, Ronneby, Båneå, Sandhamn, Sigtuna, Skellefteå, Smedjebacken, Sollefteå, Stallarholmen, Stenung, 

Stockholm, Stora Bör, Strand, Strengnäs, Strömsholm, Strömstad, Sundsvall, Sunne, Surahammar, Svanesund, Söderhamn, Söder

köping, Södertelje, Sölvesborg, Torsby, Torshälla, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töcksfors, Töreboda, Uddevalla, Ullånger, 

Ulriksdal, Umeå, Upsala, Wadstena, Waldemarsvik, Warberg, Waxholm, Wenersborg, Wermdö, Westanfors, Westervik, Westerås, 

Wifstavarf, Wisby/ Wisingsö, Ystad, Ahus, 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 1871, äfvensom uppgift å antalet från 

dessa postanstalter under året expedierade postkartor. 
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40 (Bilaga litt. C.) 



Posttrafiken under år 1871. 

41 

BILAGA litt. D. 

a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda postanstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna okarterade) bref-
p o s t f ö r s ä n d e l s e r , för hvilka — i händelse af desammas skadande eller förlust — det ej ålegat Postverket utgifva 
någon ersättning. 



42 (Bilaga litt. Da). 



(Bilaga litt. Da.) 43 



44 (Bilaga litt. Da.) 



(Bilaga litt. Da.) 45 



46 (Bilaga litt. Db). 

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



(Bilaga litt. Db.) 47 



48 (Bilaga litt. Db.) 
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50 (Bilaga litt. Db.) 



(Bilaga litt. Dc.) 51 

c) Uppgift å t i dn inga r , som blifvit genom Postverket till olika orter rekvirerade, samt å p renumera t ions -

afgifterna för desamma. 



52 (Bilaga litt. Dc.) 
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56 (Bilaga litt. Dc.) 



(Bilaga litt. Dd). 57 

d) Uppgift å antalet p la tser , som varit i postdiligenserna upptagna af resande. 



58 (Bilaga litt. Dd.) 
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60 (Bilaga litt. Dd.) 



(Bilaga litt. De.) 61 

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



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

Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1871 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året utlemnade, returnerade eller öppnade 

äldre försändelser jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda. 



64 (Bilaga litt. E). 



(Bilaga litt. E.) 65 
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BILAGA litt. F. 

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



(Bilaga litt. F.) 67 
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(Bilaga litt. F.) 69 



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

Uppgift å de trankerings- och rekommendationsafgifter, som skolat belöpa för samtlige under året 1871 
befordrade fribref och fripaketer. 



72 (Bilaga litt. G.) 



(Bilaga litt. G.) 73 
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BILAGA litt. H. 

Uppgift å värdet af de under år 1871 försålda och till breffrankering använda frimärken. 
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Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpeditionerna i riket år 1871. 
77 
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Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande bilagor. 
(Spécification des appendices ci-jointes.) 

A) Uppgift å postanstalterna under år 1871, samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fans vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1871, samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 18. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med betingad eller gästgifveri-, håll- och 
reservskjuts » 20. 

c) Sjölinier, derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 31. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1871, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan
stalter under året expedierade brefkartor » 35. 

D) Posttrafiken under år 1871: 
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 » 41. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna p a k e t e r j e m t e a n d r a v ä r d e f ö r s ä n 
de l s e r » 46. 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å p r e n u m e r a -
t i o n s a f g i f t e r n a för desamma » 51. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af r e s a n d e » 57. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 61. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1871 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 63. 

F) Uppgift för år 1871 å penningeinnehållet i öppet re
kommenderade bref samt å inbetalade postanvisnings-
och postförskottsbelopp » 66. 

G) Uppgift å de frankerings- och rekommendationsafgifter, 
som skolat belöpa sig för samtlige under år 1871 
befordrade fribref och fripaketer » 71. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1871 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 74. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1871 » 77. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1871 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1871 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 18. 
b) Routes postales sur lesquelles le transport des cour

riers a été opéré par des entrepreneurs privés ou par 
les relais ordinaires » 20. 

c) Lignes maritimes entre ports suédois, sur lesquel
les a eu lieu le transport des courriers » 31. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1871, 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 » 35. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1871: 
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 » 41. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 46. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
total de l'abonnement » 51. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 57. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 61. 

E) Tableau indiquant le nombre de lettres tombées en rebut 
à la fin de l'année 1871, et de rebuts réexpédiés ou 
ouverts pendant l'année, ainsi que les valeurs en 
argent renfermées dans ces derniers » 63. 

F) Montant total des valeurs declarées envoyées par lettres 
chargées ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1871 » 66. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement et 
de charge qu'auraient dû payer, pendant l'année 1871, 
les lettres et paquets circulant en franchise » 71. 

H) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1871 » 74. 

I) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1871 » 77. 
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