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BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. 

M) POSTVERKET. 9. 

GENERALPOSTSTYRELSENS 

DEN 20 DECEMBER 1873 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA 

BERÄTTELSE 
OM 

POSTVERKETS FÖRVALTNING 
UNDER ÅR 

1872. 

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

1874. 





STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Då Generalpoststyrolsen 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 1872, 

anhåller Styrelsen först få i underdånighet redogöra för de under årets lopp vidtagna förändringar i afscende å 
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Förändringar 
med post-

nnstiiHcrnn : 
a) postkontor 
och postexpe-

diliunur. 

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

På grund af Eders Kongl. Majrts nådiga bref den 1 december 1871 har, för att åt hufvudstadens 

innevånare bereda ökadt tillfälle till postförsändelsers afleranande å postanstalt och uttagande derifrån, blifvit 

med redogörelseårets ingång öppnadt ett filialpostkontor å Södermalm i hufvudstaden. Till tjenstgöring vid 

detta filialpostkontor hafva blifvit anstälde en föreståndare och en biträdande tjensteman. 

Derjemte har, sedan, genom nådig kungörelse den 18 oktober 1872, Eders Kongl. Maj:t, på sätt 

här nedan i underdånighet vidare omförmäles, förordnat om förändrade vilkor för tidningars och tidskrifters 

postbefordran från och med år 1873, blifvit, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 6 december 

1872, under samma månad inom härvarande hufvudpostkontor anordnad en särskild tidningsexpedition, af-

sedd att besörja beställningen och afsändningen af alla i Stockholm utkommande tidningar och tidskrifter, .-

som i landsorten afsättas, likasom äfven att taga befattning med reqvisitionen af de genom Postverket utaf 

abonnenter i Stockholm förskrifna tidningar och tidskrifter. Genom förenämnda anordning har emellertid 

kunnat indragas såväl förutvarande s. k. utländska tidningsexpedition som två pulpetföreståndarebefattningar 

vid postkontorets afgående afdelning. 

För åstadkommande af en ordnad brefbäring i staden Göteborg har derstäcles blifvit anordnad en 

särskild brefbärareexpedition, till tjenstgöring vid hvilken, förutom brefbärarepersonal, på sätt här nedan i 

underdånighet omförmäles, blifvit anstäld en föreståndare. 

I följd af den ringa posttrafik, som på de senare åren visat sig ega rum vid postexpeditionerna i 

Burgsvik och Funäsdalen, blefvo, vid inträffade ledigheter af postförvaltaretjensterna å dessa platser, jem

likt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 22 mars 1872, nämnde postexpeditioner indragna och af post

stationer ersatta. 

Likaledes har postexpeditionen i Medevi, hvilken såsom sådan varit i verksamhet endast under 

sommarmånaderna, blifvit indragen och i stället å platsen anordnats en poststation afsedd att hållas för 

allmänheten tillgänglig hela året om. 

Nya jjoststationer hafva blifvit anordnade-

dels vid följande jernvägsstationer: 

å Söcfra Stambanan: 

Killeberg ; 

å Östra Stambanan: 

Eksund, 

Okna, 

Gistacl, 

Linghem; 

vid Landskrona och Helsingborgs jernvägar: 

Teckomatorp; 

å Svenska Centraljernvägen: 

Gusselby, 

Stora, samt 

vid Fryksta jcrnvägsstation inom Wermlands län, och 

vid Bergviks jernvägsstation i Söderala socken af Gefleborgs län, 

dels ock å följande orter, h vilka icke ega förmonen af jernvägsförbindelse, nämligen: 

b) poststationer. 
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inom TJpsàla län: 

vid Weckholms kyrka; 

inom Östergötlands län: 

vid Horns lastageplats i Horns socken, 

» Ulrika kyrka; 

inom Kalmar län: 

vid Ålems kyrka; 

inom Blelti?ige län: 

i Eringsboda kyrkoby; 

inom Jönköpings län: 

i Unnaryds kyrkoby; 

inom Kristianstads län: 

vid Ekebro i Broby socken, 

» Herrevadskloster i Risberga socken; 

inom Malmö/ms län: 

vid Röstånga gästgifvaregård i Röstånga socken; 

inom Elfsborgs län: 

vid Frölunda kyrka; 

inom Wermlands län: 

vid Ransby i Dalby socken, 

» Osebol i Ny socken; 

inom Kopparbergs län: 

i Wenjans kyrkoby, 

vid Stora Tuna sockenkyrka; 

inom Wesiernorrlands län: 

vid Husum i Grundsunda socken; 

inom Jemtlands län: 

vid Offerdals kyrka, och 

inom Westerbottens län: 

i Selets by i Löfångers socken. 

Af förenämnda nya poststationer är den i Herrevadskloster afsedd att vara.i verksamhet endast 

under maj ocli juni månader livarje år och den vid Eryksta endast under den tid af året då ångbåtsför-

binclelse underhålles å linien Eryksta—Sunne—Torsby. 

Förutvarande poststationerna i Wiken inom Jemtlands län och i Kramsta inom Gefleborgs län hafva 

namnförändrats, så att de numera benämnas efter de socknar, hvari de äro belägna, den förre Ytterhogdal 

och den senare Jerfsö. 

Deremot har poststationen i Wingäng blifvit indragen med september månads utgång. 

Under sistlidet år har blifvit beredt tillfälle till paketpostförsändning till och från poststationerna i 

Husum, Jerna, Kristdala, Ankarsrum, Seffle, Hoby, Lenhofda, Burgsvik och Oharlottenberg, så att vid årets 

utgång förefanns tillfälle till paketpostutvexling förutom mellan alla fullständiga postanstalter i riket jem-

väl till och från 24 poststationer. 

Nya ångbåtspostexpeditioner hafva under samma år blifvit anordnade å följande ångbåtar, nämligen: 

Paketpost-
anstalter. 

Ångbåtspost-
expeditioner. 
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Antalet post-
anstalter och 
deras indel

ning. 

å ångfartygen «General Boij» och »Gust. af Ugglas», hvilka underhållit regelbunden förbindelse å 

Kiudu kanalled mellan Linköping och Horns lastageplats ; 

å ångfartyget M Werner Ericson», som gjort reguliera turer å linien Göteborg:—Trollhättan—Weners-

borg—Bengtsfors—Årjeng; 

å ångfartyget »Norra Öland«, som underhållit förbindelse mellan Stockholm—Westervik—Borgholm— 

Alvidsjö; 

å ångfartygen »Skurusund», »Östana», »Ekholmen», »Engsö», »Strengnäs» och »Runan», hvilka besörjt 

trafiken mellan Stockholm och angränsande orter; 

å ångfartygen »Pehr Brahe», »Esaias Tegnér» och »Phoenix», som underhållit regelbunden förbindelse 

mellan Stockholm och Jönköping; 

å ångfartygen »Norberg» och »Dalarne», som underhållit förbindelse mellan Stockholm och Smedjebacken, samt 

å ångfartyget »Trafik», som gjort reguliera turer mellan Gefle och Hudiksvall. 

Deremot har förutvarande postexpeditionen å ångfartyget »Uddevalla» indragits; hvarigenom antalet 

ångbåtspostexpeditioner, som under redogörelseåret varit i verksamhet, uppgått till 40. 

Bilagan litt. A redogör fullständigt för de postanstalter af olika slag, hvilka vid utgången af det nästför-

flutna 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 förändringarne med postanstalterna i Burgsvik, Funäsdalen och Medevi, på sätt 

förut i underdånighet omförmälts, är antalet postexpeditioner förminskadt från 82 till 79. 

Antalet postkontor har deremot genom en sådan postanstalts inrättande å Södermalm i hufvudstaden 

ökats med 1, och utgjorde vid årets utgång 117. 

Likaledes har i antalet poststationer, h vilket vid redgörelseårets början utgjorde 322, dels genom 

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

stationer uppkommit en tillökning af 28. 

Uti de ambulanta jernvägspostanstalterna eller s. k. postkupéexpeditionerna har under det förflutna 

året annan förändring ej inträdt än att postkupéexpeditionen n:r 9 (Falköping—Jönköping), som förut åt

följt tågen n:is 19 och 20 mellan nämnda städer, blifvit med april månads utgång indragen, och i stället 

med dessa tåg anordnats befordran af breflåda. 

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

utgång timade förändringar, voro i verksamhet, utgjorde således: 

postkontor: 

i Stockholm 3 

» Göteborg 1 

tillhörande löneklassen la 21 

» » I& 6 

» » II : 22 

» » Illa 45 

» » H B 19 117 

fasta postexpeditioner 80 

ambulanta jernvägspostexpeditioner 15 

» ångbåtspostexpeditioner 40 

poststationer 349 

tillsamman 601. 
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I afseende på de olika länens areal och folkmängd voro. de fasta postanstalterna sålunda fördelade: 

Vidare hafva härefteråt de fallständiga postanstalterna "blifvit upptagna i ordningsföljd efter storleken 

af den vid dem influtna uppbörd under år 1872, hvarjemte meddelas redogörelse öfver förhållandet mellan 

uppbörden och omkostnaderna, aflöning, kontorshyra, expenser m. m., enligt den härjemte följande bilagan 

litt. I, äfvensom öfver antalet postförsändelser, brefkärtor, ordinarie postlägenheter, nattposter, tidningar, lös

väskor och poststationer, med hvilka post direkt utvexlats; hvaraf det olika omfånget af postanstalternas 

verksamhet 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. 

Specifikation 
å uppbörden 

m. m. 
vid post-

anstalternn. 
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Hämf framgår, bland annat, att utgifterna öfverskridit inkomsterna vid 

postkontoren i 

Malmköping med 2 % 

Svenljunga » 9 » 

Östhammar : » 18 » 
Tierp » 32 » 

Grislehamn » 61 » 

ÖreaTimd » 65 » 

Waxholm " » 69 » 

Torshälla » 74 » 

Trosa » 93 » 

Sigtuna » 127 » 

postexpeditionerna i 

Markaryd » 2 » 

Åhus ; , » 8 » 

Boden » 9 » 

Misterhult » 14 » 

Dalarö » 17 » 

Ström » 26 » 

Burgsvik » 44 » 

Lycksele....;; '. » 53 » 

Öfvertorneå » 59 » 

Bengtsfors » 63 » 

Fimäsdalcn » 75 » 

Drottningholm » 94 » 

Breflådor vid 
postvätjarue. 

Postiljons-
brellâdor. 

Postpersona
lens antal och 

fördel uing. 

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

vid Fredros i Gunnarskogs socken af Wermlands län blifvit flyttad till Stommen, belägen inom samma för

samling, hvarjemte nya breflådor af ifrågavarande beskaffenhet blifvit anbragta vid Brokind, beläget inom 

Wårdsnäs socken af Östergötlands län,-invid allmänna postvägen Linköping—Wimmerby, vid Burseryd å 

postlinien Frölunda—Nyby samt vid Månsåsen å postlinien Östersund—Hallen. 

Hela antalet af breflådor, anbragta vid allmänna postvägarne, utgjorde vid slutet af redogörelseåret 

36 stycken eller 3 mera än förutgångna år. 

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

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

hvilket vid utgången af år 1871 utgjorde 120, blifvit under förlidet år ökadt med 12, så att detsamma vid 

årets utgång utgjorde 132. 

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

1872 tjenstgjorde vid de särskilda postanstalterna i riket. 

Denna personal var sålunda fördelad: 

postdirektörer, postinspektorer och postkommissarier 29 

resepostinspektörer 2 

Transport 31 
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Transport 31 

postmästare 94 

postexpeditörer > 80 

kontrollörer 6 

kontorsskrifvare 65 

resepostexpeditörer 39 

tillfälliga och extra biträden 72 337 

extra kontorsskrifvare • 130 

postskrifvare 88 218 

poststationsföreståndare 349 

vaktmästare 28 

brefbärare, ordinarie 118 

d:o extra 83 201 

postiljoner, ordinarie 170 

d:o extra 63 
d:o reserv

 : __jl 277 5 0 6 

eller sammanlagdt 1,460 personer. 

Tillökning har egt rum mot det nästfönitgångna aret af: 

2 resepostexpeditörer, 

25 extra biträden, 

1 postskrifvare, 

29 poststationsföreståndare, 

1 vaktmästare, 

10 ordinarie brefbärare, 

8 extra brefbärare, 

10 extra postiljoner, 

eller 86 personer; 

hvaremot personalen minskats med 

2 postexpeditörer, 

3 reservpostiljoner, 

eller 5 personer, 

så att tillökningen i det hela utgör 81 personer. 

Uti ofvan åberopade bilaga litt. A hafva bland postmästare upptagits föreståndaren för filialpostkon-

toret å Södermalm och föreståndaren för brefbärareexpeditionen i Göteborg, hvaremot postmästarne i Wrig-

stad och Sollebrunn, hvilka postanstalter under år 1871 förändrats till poststationer, ur förteckningen öfver 

postmästare uteslutits, i följd hvaraf ock antalet postmästare förblifvit oförändradt. IT vad beträffar förän

dringarne i antalet postexpeditörer och poststationsföreståndare, så bero dessa af den ofvan i underdånighet 

omförmälda förändringen med postanstalterna. 

De två resepostexpeditörer, som tillkommit, hafva blifvit anstälda till tjenstgöringvid Södra Stam

banans postinspektion och erfordrades hufvudsakligen för att åt den utrikes post, som i postkupé från Malmö 

befordras, bereda en snabb och fullständig behandling. 



16 

Af do 25 extra biträden, som tillkommit, liar ett blifvit anstäldt till tjenstgöring vid hvardpra af 

postanstalterna i Eksjö, Enköping, Gefle, Halmstad, Herrljunga, Kisa, Karlskrona, Kristianstad, Ljungby, 

Luleå, Lund, Smedjebacken, Strömsliolm, Torshälla, Wernamo, Westerås, Åtvidaberg, Ökne och Östersund, 

ett vid livartdera af filial postkontoren å Norrmalm och Södermalm, ett vid postinspektionen å Södra och 4 

vid postinspektionen å Westra Stambanan; hvaremot ett förutvarande tillfälligt biträde vid postkontoret i 

Marstrand indragits. 

Den nytillkomne vaktmästaren har anstalts till tjenstgöring vid filialpostkontoret å Södermalm. I 

sammanhang med anordnande af en särskild brefbärareexpedition i Göteborg, hafva derstädcs blifvit anstäldc 

ytterligare 10 ordinarie och 4 extra brefbärare, hvarförutan extra brefbärarc blifvit anstäldc 1 i Eskilstuna 

2 i Stockholm och 1 i Skara, der jemväl lokalbrefvexlingen öfvertagits af Postverket. 

Utom förenämnde tjenstemän och betjente till ett antal af 1,460 personer, 

användes för vinterpostföringens underhållande mellan Gotland och fastlandet medelst 

postångfartyget »Sofia» 13 » 
° 

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

hvarjemte å postångfartyget »Polhem», under den tid från årets början intill utgången af 

mars månad fartyget varit stationeradt i Malmö såsom reservfartyg, för uppehållande 

af sjöpostförbindelsen mellan Skåne och Seland, voro anstälde 5 » , 

och såsom postexpeditörer, bcfälhafvarne å de ångfartyg, å h vilka ambulanta postexpedi

tioner varit inrättade 40 » 
således tillsamman 1,524 personer, 

II. Postföringen. 

Postbefordrin-
gen S jernviig. 

Antalet post-
förda mil fi 

jernviig. 

Den del af Östra Stambanan, som förenar städerna Norrköping och Linköping, blef för allmän trafik 

upplåten den 6 oktober sistlidet år, och från samma tid har den postutvexling å nämnda stambann, som 

förut besörjts medelst postiljonskupé å linien Katrineholm—Norrköping, blifvit utsträckt äfven till och från 

Linköping. 

Äfven å den nyöppnade delen af Svenska Oentraljernvägen mellan Lindesberg och Nya Koppar

berget har från och med den 1 december 1872 daglig postbefordran kommit till stånd; likasom äfven post 

såsom ilgods eller i breflåda försändts å jernvägslinierna Kil—Fryksta och Kristinehamn—Sjöändan. 

Enligt bilagan litt. Ha, som upptager alla de jernvägslinier, hvilka år 1872 varit begagnade till 

postföring, uppgår dessa liniers sammanlagda längd till 175.49 mil, omfattande alla statens jernvägar, som 

vid årets slut voro öppnade, alla enskilda banor, hvilka ega samband med de förenämnde och af öfriga 

enskilda banor för lokomotiv en vägsträcka af 13.00 mil. 

Post har sålunda befordrats med ett antal bantåg, som för en del af året dagligen uppgått till 69. 

Och utgör för året det miltal, för hvilket dervid användts särskild jernvägspostkupé, hvaruti post

behandlingen verkstälts af en eller flera tjenstemän med biträde af postiljon... 145,514 

och ensamt af postiljon 45,481 

hvarförutan post fortskaffats ensamt i breflåda 54,108 

och såsom ilgods blifvit försänd 56,115 

eller sammanlagdt ... t. 301.218 mil-, 

utvisande en tillökning mot förhållandet år 1871 af 15,930 mil eller något mer än 5i %. 
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Landsvägs-
postföringen: 

o) nya poster; 

Tillökningen, livad särskildt beträffar de fullständiga amtmlanta expeditionerna, har, vid jemförelse 

med sistnämnda år, uppgått till 791 mil eller något mer än i %. 

Hvad beträffar postbefordringen å landsväg, har under år 1872 ny sådan, i förening med person

trafik, blifvit åvägabragd en gång i hvarje vecka från den 2 juli mellan Borås och Warberg. Nya för-, 

bindelselinier med vanlig postföring hafva för öfrigt under nämnde år blifvit öppnade emellan 

Wissefjerda— Wassmolösa å diligenslinien Kalmar—Karlskrona, 

Torp—Eagunda, 

Mora—Wenjan, 

Östersund'—Offerdal, 

Ransby—Höljes, 

Grangärde-—Nås, 

Torsby—Ottebol, 

Hernösand—Skog—Sollefteå, 

Kisa—Gamleby, 

ötockholm—Ruggsätra—-Norrtelje, 

Eskilstuna—Sparreholm, 

Stora—Ramsberg, 

Enköping—Weckholm, 

Köping—Uttersberg—Smedjebacken (befordras mellan Köping och Uttersberg på jernväg), 

Askersund—Wretstorp, 

Stenstorp—Tidaholm, 

Björneborg—Wall, och 

Linköping—Ulrika. 

Derjemte hafva förut befintliga landsvägsposter undergått följande omregleringar: 

å linien Gefle—Hernösand har postbefordringen, som förut underhållits fyra gånger i veckan, ut

sträckts till alla dagar; 

å linien Helsingborg—Höganäs har postföringen blifvit utsträckt från 4 till 6 gånger i veckan; 

å linien Kil—Mölnbacka—Råda har postföringen likaledes utsträckts från 2 till 4 gånger i veckan; 

å linierna Ånäset—Burträsk, Sundsvall—Sollefteå, Sundsvall—Ragunda, Sollefteå—Ragunda, Ekshärad 

—Bograngen och Torsby—Hvitsand har postföringen utsträckts från 1 till 2 gånger i veckan å hvardera 

linien; hvarjemte med årets början posten Nyby—Burseryd utsträckts öfver Frölunda till Svenljunga; 

de poster till Östmark, Hvitsand, Stafnäs, Ekshärad och Grœtviken i Norge, hvilka alla förut utgått 

från Karlstad, hafva förändrats sålunda, att de fått till utgångspunkter, de båda förstnämnda Fagerås, posten 

till Stafnäs Ökne, och de två senare Kil; 

posten Bollnäs—Söderhamn har sålunda förändrats, att den numera utgår från Bergvik i stället för 

från Söderhamn. 

I samband med jernvägens öppnande mellan Norrköping och Linköping blef förutvarande postbe

fordran med diligens emellan dessa städer indragen. Derjemte hafva indragits posten Lindesberg—Nya 

Kopparberget vid jernvägens öppnande mellan dessa orter och tredje posten i veckan å linien Stockholm— 

Brottby—Norrtelje, som likväl förut endast vintertiden underhållits. 

3 

b) föriiiulrmle 
poster. 
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Af efterföljande sammanställning erliälles en närmare öfversigt af alla under år 1872 anordnade 

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

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

dubblad med det antal hästar som dervid i allmänliet begagnas. 

Personbefor-
dringen med 
postdiligen

serna. 

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

framgår att under år 1872 försålts 16,614 biljetter för resa med diligenserna, hvilket antal öfverstiger clet 

för 1871 med 2,282. 

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

som funnits att tillgå, trafiken af de resande under åren 1870, 1871 och 1872 förhållit sig sålunda: 
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Kostnaden for 
postbefor-
dringcn: 

«) med je ni väg; 

b) med lands-
viigsposlcr. 

Lcgobeloppeu 
för diligens-

skjutsen. 

Af berörde för år 1872 utbetalade skjutslega belöper ensamt för diligensbefordringen 282,241 

rdr 40 öre. 

Legan för diligensskjutsen, hvilken år 1872 vexlade mellan minst 80 öre och högst 3 rdr per mil, 

har, i medeltal för hela riket, utgjort 1 rdr 33 öre för häst' och mil, under det att densamma år 1871 

utgjorde 1 rdr 31 öre och år 1870 1 rdr 23 öre. För de särskilda diligenslinicrna har medellegan utgjort; 

å linien Borås—Ulricehamn , rdr 0,sr> 

» » Westerås-—Köping » 0,85 

Kostnaden för postbefordringen å jcrnväg, som förlidet år utgjorde 150,265 rdr 84 öre, visar en 

tillökning af 13,747 rdr 85 öre mot. livad den belöpte sig till för år 1871. Beloppet af utbetalade trak

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

ifrågavarande poster, har jemväl ökats med 4,225 rdr 40 öre och utgjorde sistlidet år 52,691 rdr 90 öre. 

För landsväffsposternas fortskaffandc har under år 1872 utbetalats i 

mot år 1871: 
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å linien Skeninge—Eksjö ; rdr 0,95 

» » Höör—Åby » l,oo 

» » Sparreliolm—Eskilstuna » l,oo 

» » Oskarshamn—Kalmar » l.oi 

» » Wretstorp— Skeninge » 1,03 

» » Sköfde—Hjo » l,or 

» » Sköfde—Lidköping » 1,07 

» » Westervik—Eksjö » 1,07 

» » Wimmerby—Kalmar ; .. » 1,09 

» » Södertelje—Eskilstuna » 1,12 

» » Nässjö—Eksjö » 1,15 

» » Wexiö—Karlskrona » 1,15 

» » Helsingborg—Halmstad » l,ic 

» » Karlskrona—Kristianstad » 1,18 

» » Cimbrishamn—Svenstorp » 1,20 

» » Kalmar—Karlskrona » 1,20 

» » Skeninge—Jönköping » 1,21 

» » Moheda—Wernamo , » 1,22 

» » Gnesta—Nyköping » 1,23 

» » Jönköping—Wernamo » 1,23 

» » Linköping—Skeninge » 1,24 

» » Wexiö—Kalmar , • » 1,25 

» » Westerås—Falun » 1,27 

» » " Upsala—Westerås » 1,29 

» » Borås—Warberg » 1,32 

» » Karlstad—Åmål » 1,33 

» » Linköping—Wimmerby » 1,35 

» » Norrköping—Westervik » 1,35 

» » Wislanda—Halmstad , » 1,35 

» » Jönköping—Halmstad » 1,37 

» » Wimmerby—Oskarshamn -. » 1,39 

» » Stockholm—Grislehamn » 1,41 

» » Wenersborg—Åmål » 1,41 

» » Upsala—Gefle » 1,44 

» » Göteborg—Halmstad » 1,40 

» » Kristinehamn—Filipstad » 1,50 

» » Sundsvall—Hernösand » 1,50 

» » Sundsvall—Östersund » 1,90 

» » Gefle—Sundsvall » 2,n 
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Antalet legoniil 
för landsvägs

post. 

Sjöpostbefor-
dringen. 

Det antal mil, för h vilket lega blifvit utbetalad, utgjorde enligt bilagan litt. B& — upptagande alla 

de landsvägslinier, å hvilka postbefordringen verkstälts med betingad eller gästgifveri-, håll- ocli reservskjuts — 

för postföringen med diligens: 211,637, under det år 1871 miltalet uppgått till 224,479 

för vanlig postföring: 

med betingsskjuts 309,127 » » » » » » » 293,707 

med gästgifveriskjuts 4,387 » » » » » » » 3,104 

utgörande således för år 1872 sam

manlagda antalet legomil 525,151 » » » » » » » 521,290 mil 

eller år 1872 3,861 mil mer än under nästförutgångna år. 

" Sjöpostförbindelsen å linien Malmö—Stralsund, livilken äfven sistlidet år underhållits genom enskildt 

bolags försorg, har, i nära öfverensstämmelse med förhållandet under de tre närmast förutgångna åren, 

blifvit bestridd 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 15 

april och upphörde den 15 oktober. 

Under tiden 15 april—16 juni och 16 september—15 oktober afgick fartyget 

från Malmö tisdagar och fredagar, 

» Stralsund måndagar och torsdagar, 

samt under tiden 17 juni—15 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 klockan 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 aftname affärdas 

i flera olika riktningar. 

•' Emellan Göteborg och Hull tog postångfartygsförbindelsen sin början den 8 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. 

Postföringen med ångfartyg å linien Göteborg—London verkstäldes under redogörelseåret i likhet 

med livad de två nästföregående åren egt rum, så att ett postförande ångfartyg afgick från Göteborg hvar 

onsdag efter snälltågets ankomst dit på aftonen. 

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—Hernösand—Nicolaistad, 

» » Stockholm—Kalmar—Lubeck, 
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â linien Stockholm—Malmö—Köpenhamn, 

» » Malmö—Liibcck, 

» » Ystad—Trelleborg—Köpenhamn, 

» » Ystad—Rönnc, 

» » Göteborgs—Köpenhamn resp. Llibeek, 

» » Göteborg—Kristiania resp. Fredrikshald och 

» » Landskrona—Köpenhamn. 

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

upphörde förlidet år den 31 maj och vidtog ånyo den 15 oktober. 

Beträffande ifrågavarande vinterpostföring har, med Ryssland blifvit träffad den öfverenskommelse, 

att Finska Postverket skall för densammas underhållande, hvilket sker på föranstaltande af Svenska Postverket 

medelst ångbåt, årligen bidraga med 6,300 rdr. 

Emellan Westervik och Wisby ombesörjdes postbefordringen från redogörelseårets början intill den 

11 april samt från och med den 26 november till årets utgång medelst postångfartyget »Sofia». Under 

mellantiden blef, på förut vanligt sätt, postföringen mellan fastlandet och Gotland bestridd med privatång

fartygen »Wisby» och »Gotland», hvilka, under den hufvudsakligaste delen af denna tid, underhållit förbin

delse emellan Stockholm och Wisby tre gånger samt emellan Kalmar och Wisby en gång i livar vecka. 

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

bilagan litt. Be, 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 livar särskild linie bestridd, dels ock å antalet dervid 

använda fartyg, antalet lägenheter som i livar vecka funnits att tillgå från de olika liniernas ändpunkter, 

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

Uti en anmärkning till nämnde bilaga finnes angifna alla de postanstalter, som af postförande ång

fartyg anlöptes, utgörande tillsamman 122, under det fartygens antal belöpte sig till 155. 

Vid jemförelse med förhållandet år 1871, då antalet postanstalter med sjöpostförbinclelse utgjorde 

123 och de postförande ångfartygens antal 146, visar sig således att antalet postanstalter, som varit 

i åtnjutande af denna förmon, minskats med 1, under det deremot de postförande ångfartygens antal 

ökats med 9. 

Kostnaderna för denna del af postbefordringen, hvilka år 1871 belöpte sig till 88,284 rdr 95 öre, 

hafva under rcdogörelseåret uppgått till 99,464 rdr 96 öre, livadan således denna utgiftspost under året 

ökats med 11,180 rdr 1 öre. 

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

joncr deri inberäknade, hafva, oberäknadt kostnaderna för underhåll af vagnar och seldon, likasom för löner, 

beklädnad m. m. åt postiljoner, utgjort: 

Utgifterna för 
postbefor-
clrngcn. 
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Afsîinila poster. 

III. Postutvexliiigcu. 

Fur fortskaffandc af de olika slagen brcfpostförsändclser och af paketgods äfvensom för befordran 

af resande liafva funnits att tillgå de lägenheter med diligenser, vanliga ' poster, bantåg och ångfartyg, Iivilka 

för livar och en af de fullständiga postanstalterna finnas aiigifna i bilagan litt. C. 

Antalet af dessa lägenheter utgjorde i livar vecka: 

Posttrafiken, som underhållits år 1871: 

Expedierade 
brefkartor. 

Posttrafiken: 
a) orekoni-
mendcrade 

försändelser; 

Bland de inrikes försändelserna utgjordes: 

a) de portopligtiga af 

utvisande en tillökning mot år 1871, då antalet expedierade brefkartor utgjorde 2,340,956, af 99,026 stycken-. 

I bilagan litt. D redogöres för de olika slagen under'år 1872 utvexlade postförsändelser. Enligt 

denna bilagas första afdelning litt. Dr/, hafva de orekommenderade brefförsändelserna, deribland inberäknadc 

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

Så t t t i n 14,465,572 st. 
af hvilka blifvit utvexlade mellan 
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lokalbref: 

b) de portofria af 

Bland de utrikes postförsändelserna utgjordes: 
a) de portopligtiga af 

Transport 10,022,658, st. 

b) värdeförsän
delser; 

Bilagan litt. O b meddelar uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna paketer ocli 
rekommenderade bref äfvensom postanvisningar ocli postförskott. 

Af berörda försändelser liafva 

a) portopligtiga: 

b) portofria: 
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motsvarande nära 10 %. 

IIvad beträffar de särskilda slagen försändelser, visar jemföreisen mellan åren 1.871 ocli 1872 att 

tillökning egt rum i antalet: 

Den portopligtiga korrespondensen har förlidet år utgjort 88,54 % 

ocli den portofria.... 11,40 » 

af postutvexlingen i dess helhet, under det for år 1871 den portopligtiga korrespondensen bestigit sig till 

86,35 och den portofria till 13,65 % af all postutvexling. 

Af hela antalet med post befordrade försändelser utgjorde 

4 
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Fördelad på rikets folkmängd visar postutvexlingen år 1872, livad beträffar de särskilda länen, föl
jande resultat: 

c) tiduingar; Tidningar och tidskrifter, å hvilka prenumeration blifvit ombesörjd af postanstalterna, utgjorde 

(bilagan De) . 

a) svenska : 
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h) utländska: 

Prenumerationsafgifterna hafva uppgått: 

Under år 1871 rekvirerades hos postanstalterna: 

Tillökningen år 1872 utgjorde således: 

i antalet qvartalsexemplar tidningar m. m.: 

i premmerationsafgift: 

d) lösviiskor. 

Pcnninge-
försändningen 

genom 
Postverket. 

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

lidet år till utvcxling af postförsändelser med vederbörande postanstalter, meddelas af bilagan De. 

Detta antal, som utgör 4,414, öfverstiger med 76 antalet lösväskor år 1871. 

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

penningeförsändning, upplyses af bilagan litt. F, som innefattar uppgift å peniiingeinnehållet i öppet rekom

menderade bref, samt inbetalade postanvisnings- och postförskottsbelopp. 

Ar 1871 afsändes under öppen re

kommendation rdr 254,938,931,29, livadan i detta afseende under sistlidet år beloppet, ökats 

med rdr 25,649,132,38 

genom postanvisning » 2,401,290,49, livadan i detta afseende under sistlidet år 

beloppet ökats med » 86,207,47 

medelst postförskott » 42,201,05, livadan i detta afseende under sistlidet år 

beloppet minskats med » 246,05 

eller sammanlagclt rdr 257,382,422,83, livadan i detta afseende under sistlidet år 

beloppet ökats med » 25,735,093,80 
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Nära 20 procent af berörda belopp har förlidet år redovisats af postkontoret i 

Stockholm eller 56,317,598,69 rdr, 

och hvad beträffar de öfriga postanstalterna belöper för 

Borås, Hernösand, Hudiksvall, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Linköping, 

Norrköping och Wexiö, hvardera minst 4,000,000 men ej fullt 5,000,000 » 

Halmstad, Malmö, Uddevalla, Wenersborg och Westra Distriktets ambulanta 

expeditioner hvardera 3,000,000—4,000,000 » 

Kristinehamn, Mariestad, Nya Kopparberget, Nyköping, Sala, Sköfde, Up-

sala, Wadstena, Westervik och Ystad, hvardera 2,000,000—3,000,000 » 

Arboga, Askersund, Bollnäs, Eksjö, Enköping, Eskilstuna, Falköping, Hel

singborg, Hessleholm, Hvetlanda, Karlshamn, Köping, Landskrona, Lid

köping, Ljusdal, Luleå, Motala, Nora, Oskarshamn, Skara, Skeninge, 

Smedjebacken, Sollefteå, Sunne, Söderköping, Södra Distriktets ambu

lanta expeditioner, Umeå, Warberg, Westerås, Örnsköldsvik och Öster

sund, hvardera 1,000,000—2,000,000 » 

Alingsås, Arvika, Filipstad, Gagnef, Haparanda, Kisa, Laholm, Lindesberg, 

Ljungby, Lund, Lysekil, Malung, Mora, Norberg, Norrtelje, Nyland, 

Ronneby, Råda, Strömstad, Sölvesborg, Torp, Ulricehamn, Wara, Wernamo, 

Wimmerby, Wingåker, Wisby, Åmål och Ökne, hvardera 500,000—1,000,000 » 

Borgholm, Elmhult, Falkenberg, Gislaved, Grenna, Hedemora, Herrljunga, 

Hjo, Höganäs, Karlsborg, Karlskoga, Malmköping, Moholm, Mönsterås, 

Nordmaling, Piteå, Skellefteå, Strengnäs, Säfsjö, Trollhättan, Ullånger 

och Waldemarsvik, hvardera : 400,000— 500,000 » 

Avesta, Backe, Båstad, Engelholm, Fjellbacka, Gamleby, Haparanda, Hörby, 

Katrineholm, Nås, Oroust, Ragunda, Staby, Stjernvik och Åtvidaberg, 

hvardera 300,000— 400,000 » 

Degerfors, Eslöf, Grythyttehed, Mariefred, Målilla, Ramsberg, Strömsholm, 

Svenljunga, Säter, Tidaholm, Tierp, Tjellmo, Torshälla, Wemdalen, Åby, 

Ödeshög, Öregrund och Östhammar, hvardera 200,000— 300,000 » 

Anderslöf, Boden, Boxholm, Cimbrishamn, Finspong, Gnesta, Grislehamn, 

Höör, Jemshög, Lilla Edet, Lycksele, Molkom, Nederkalix, Nässjö, 

Råneå, Skene, Ström, Södertelje, Torsåker, Trelleborg, Waxholm, Wrets-

torp, Åhus, iinäset, Are, Äs och Öfvertorneå, hvardera 100,000— 200,000 » 
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Alfvesta, • Boreiisberg, Ekolsund, Gysinge, Henise, Klintehamn, Kungsbacka, 

Markaryd, Misterhult, Onsala, Sparreholm, Stora Eör, Trosa, Österby, 

Östra Husby, hvardera 50,000— 100,000 rdr 

Dalarö omkring 49,100 » 

Bengtsfors » 46,800 » 

Sigtuna » 27,600 » 

Kungelf » 26,600 » 

Marstrand » 20,200 » 

Medevi » 19,100 » 

Funäsdalen » 17,200 » 

Drottningholm » 12,900 » 

Burgsvik » 5,600 » 
Sjötnans-

invisningar. 

Qvarliggande 
postförsän

delser. 

Reklamerade 
postförsän

delser. 

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

manlagdt belopp af 1,151 riksdaler 98 öre. 

Under förlidet år hafva till reklamationsbyrån ingått 898 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 295 

fall eller något mer än 32 % af förenämnda antal, försändelserna kommit tillrätta och blifvit till sina égare 

aflemnade. 

Af dylika reklamationer, som under det nästförutgångna året anmälts, hade antalet uppgått till 1,469, 

och vidtagna undersökningar föranledt dertill, att af de reklamerade försändelserna 433 stycken, eller 29 %, 

kunnat tillrättaskaffas. 

Under redogörclseåret hafva af postanstalterna inom riket blifvit inlösta 203 sjömansinvisningar å 

sammanlagdt belopp af 29,879 riksdaler 97 öre, hvilket, i jemförelse med förhållandet år 1871, då antalet 

inlösta enahanda invisningar utgjorde 180, till ett värde af 31,254 riksdaler 79 öre, visar en tillökning af 

23 i antalet sjömansinvisningar, under det deremot deras sammanlagda belopp minskats med 1,374 riks

daler 82 öre. 

Vid jemförelse med förhållandet år 1871, då antalet obeställbara försändelser utgjorde 18,548, visar 

sig således en minskning af 331 st. 

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

sändelserna hafva, enligt bilagan litt E tillsamman 18,217 st. 
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Post-
lagstiftningen. 

I postlagstiftningen hafva under år 1872 flera vigtiga till hufvudsaklig del på Riksdagens beslut 

grundade förändringar blifvit vidtagna, livilka i allmänhet trädt i gällande kraft med innevarande års burjan. 

Rörande vilkoren för tidningars och tidskrifters postbefordran har af Eders Kongl. Maj:t den 18 

oktober utfärdats nådig kungörelse, hvarigenom den till Riksgäldskontoret ingående s. k. tidningsstämpels-

afgiften utbytts mot en postkassan tillfallande afgift, hvilken för tidningar eller tidskrifter, som med posten 

befordras, utgår efter vissa, med afseende på prenumerationspris, nummer och ytinnehåll faststälda grunder. 

I sammanhang härmed har ock det förutvarande postförvaltarearvodet för tidningars förskrifvande 

genom Postverket blifvit indraget. 

Vidare har förut gällande brefvigtsatsberäkning, enligt hvilken icke mindre än 11 särskilda vigt

satser funnos för inrikes bref af till och med 50 orts vigt, blifvit, genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga kun

görelse den 12 november 1872, sålunda förändrad, att numera bref, som väger högst 4 ort, befordras mot 

enkelt porto, bref, livars vigt öfverstiger 4 men ej 25 ort, mot två enkla porton, och bref, livars vigt öfver

stiger 25 men ej 50 ort, mot tre enkla porton. 

Brefvigtsatsernas antal har således inskränkts till endast tre, hvarjemte förklarats att försändelser, 

som väga mer än 50 ort, skola behandlas såsom paket. 

I samma nådiga kungörelse har tillika afgiften för brefkort nedsatts till 10 öre och portot för s. k. 

småpaket, hvilkas vigt ej må öfverstiga två skålpund, bestämts att utan afseende på afståndet mellan af-

gångs- och adressorterna utgå med 30 öre, då paketets vigt icke öfverstiger ett skålpund och med 50 öre, 

då vigten öfverstiger ett, men icke två skålpund. • 

I sammanhang härmed har j em väl för andra paket blifvit af Eders Kongl. Maj:t faststäld en för

ändrad taxering, grundad på det antal mil som paketet bör utan omväg med posten befordras för att nå 

"bestämmelseorten, dervid för den del af vägen, hvarest jernvägsbefordran är att tillgå, hvarje mil beräknats 

endast för en half mil. 

För paket har derjemte fullständig frankeringsfrihet medgifvits, dock med skyldighet för afsändaren 

att erlägga befordringsafgiften, derest paketet icke blifver af adressaten utlöst. 

Genom en nådig förordning den 12 november 1872 angående Postverkets ansvarighet för försän

delser, som till postbefordran aflemnats, hafva. af Eders Kongl. Maj:t blifvit meddelade nya föreskrifter 

rörande rekommendation af bref samt assurans såväl af paket som af bref, hvarjemte Postverkets ersättnings

skyldighet för det ena eller andra slaget af nämnda försändelser äfvensom för assurerade paket, då de för

komma eller skadas, "blifvit bestämd. 

Yidare hafva genom nådigt bref af förenämnda dag nya eller förändrade bestämmelser blifvit af 

Eders Kongl. Maj:t meddelade, bland annat, i afseende å beredande för afsändare af tillfälle att erhålla intyg 

om en försändelses behöriga framkomst till adressaten eller om innehållet af skrifvelse eller handling, som 

varit i ett afsändt bref eller paket innesluten, i afseende å vilkoren för utlemnande af ofrankerade lokalbref, 

i afseende å brefs och paketers utdelande genom brefbärare och inrättande af s. k. expressbefordran, i af

seende å behandlingen af försändelser, som ej å ankomstorten kunnat adressaten tillställas, i afseende å 

vigtsatsberäkningen för försändelser under band, varuprof och mönster, i afseende på upphörande af regi

strering af bref, i afseende på postförvaltares skyldighet att utan afgift meddela qvitto å emottagna försän

delser af vissa slag samt avis om ankomna dylika försändelser, i afseende på utskickning i lösväska eller 

eljest af ankomna olika slags försändelser, i afseende på ansvarspåföljden för brefs inneslutande i paket, 

som till postbefordran aflemnas, och för missbruk af korsbandsförsändning, samt i afseende på brefkorts an

vändande äfven för lokalkorrespondensen. 
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Postortlexikou. 

Resepostexpe-
ditörs- och 
postiljons-

traktamenten. 

Försälda 
och använda 

frimärken. 

Ett postortlexikon liar, med understöd af Postverkets medel, blifvit för den inländska brefvexlingen 
utarbetadt. 

Genom nådigt bref den 17 maj 1872 liar Eders Kongl. Maj:t behagat meddela förändrade bestäm

melser i afseende på beräknandet af det resepostexpeditörer ocli postiljoner tillkommande traktamente, så

lunda att detsamma, som förut beräknats efter dygn, skulle hädanefter komma att utgå efter timme ocli 

i allmänhet utgöra för resepostexpeditör 20 öre och för postiljon 10 öre, men för timme, h vilken 

hel och hållen eller till någon del infaller emellan kl. 10 på aftonen och kl. 5 på morgonen, 30 

resp. 15 öre. 

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 1872 till 

2,245,371 rdr 33^ öre, hvilket belopp med 268,544 rdr 91 \ öre öfverskjuter samma uppbörd för år 

1871, då den utgjorde 1,976,826 rdr 36 öre. 

IV. Financiela ställningen. 

Hufvudboken för Postverkets financiela ställning för år 1872 upptager: Postverkets 
inkomster 

och utgifter i 
deras helhet. Ingående halans för år 1871: 

Tillgångar: 

Propriebalanser, beroende på åtgärd af Kammarrätten: 
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Uppbörden: 

Postverkets utgifter för år 1872 hafva jemte 

lever ering: 

och aflcortning: 

frakt- ocli passagerareafgifter m. m. å sjöpostlinien : 

utgjorde för år 1872: 
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omkostnadsstatcn : 

provisioner: 

dagtraktamenten : 

5 
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Slutligen upptager utgående balansen för år 1872 : 

propriebalanser, beroende på åtgärd af Kammarrätten: 
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Bulupniidu 
nfgift för fri-

jiostförsiin-
delser. 

Ocli med afdrag härifrån af: 

hvarvid dock bör tagas i betraktande att under samma år: 

För att den afkastning Postverket lemnat 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 handligar och tidskrift, tidskriften »Läsning för folket» som ock af fribrefven eller den porto

fria brefvexlingen i allmänna tjensteärenden. 

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

hafva sistlidet år uppgått 

Postverkets 
fasta tillliö-

riglictcr 
samt fartyg 
och åkdon. 

Vid redogörelseårets utgång egde Postverket: 

fastigheter: 

under det år 1871 afgifterna för ifrågavarande brefvexling beräknats uppgå till 552,065 rdr 78 öre. 

Densamma har således förlidct år ökats med 38,875 rdr 7 öre, motsvarande något mer än 1\ procent. 
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fartyg: 

åkdon: 

Posthus. Sediin, i sammanhang med indragning af ullmagasinet i Norrköping, Eders Kongl. Maj:t under den 

1 november 1872 behagat i nåder förordna att den dertill använda bygnad, hvaruti under de senare 

åren nämnde stads postkontor och telegrafstation varit inrymda, finge öfvertagas af Postverket emot en köpe

skilling af 58,000 rdr, så har ifrågavarande köpeskillingsbelopp blifvit af postmedlen utbetaladt och byg-

naden till Postverket öfverlåten. 

Sedan, på sätt i 1871 års embetsberättelse underdånigst omförmäles, den nya posthusbygnaden i 

Göteborg blifvit nämnda år så till vida fullbordad att densamma kunnat efter afsyning till Postverket aflem-

nas, så har, efter det nödiga inredningsarbeten blifvit under redogörelseåret fullbordade, stadens postkontor 

under samma år dit förflyttats.' 

Derjemte har för befrämjande af den expedition, som professoral A. E. Nordenskiöld företagit till 

Spetsbergens nordkust för undersökande af norra polarbassinens beskaffenhet och för att om möjligt framgå 

till Nordpolen, postångfartyget Polhem, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts den 15 mars 1872 dertill lemnade 

nådiga medgifvande, blifvit till begagnande vid expeditionen upplåtet. 

Post-
"ingfartygct 

Polhems 
användande 
vid arktisk 
expedition. 



Inkomna och 
nfgjorda mål. 
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De år 1872 till Generalpoststyrelse.n inkomna mål, däribland ej upptagna redogörelser af olika slag 

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

utgjorde 5,520 

de från föregående år balanserade 306 

tillsamman 5,826. 

Bland dessa blefvo inom redogörelseårets utgång handlagda och afgjorda 5,434 

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

på föredragning 392. 

Generalpoststyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

ùnderdânigstfi, tropligtigstö 
tjenare och underlåter: 

WILHELM IIOOS. 

FRANS BROBERG. 

e. f. 

C. JL Westman. 

6 

L. HÛBNER. 

Stockholm den 20 december 1873. 

Till Kongl. Maj:t underdånigst, med berättelse om Postverkets förvaltning under àr JS72. 





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

A) Uppgift å postanstalterna under år 1872 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de-
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1872 samt uppgift å kost-
naderna för desammas underhållande: 

a) Je rnvägs l in ier , som varit begagnade till postföring » 19. 
b) Landsvägs l in ie r , å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med betingad eller gästgifveri-, håll- och 
reservskjuts » 21. 

c) Sjöl inier , derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 32. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1872, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan-
stalter under året expedierade brefkartor » 37. 

D) Posttrafiken under år 1872: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post-

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) brefpos t försändelser , för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 43. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna pake ter j emte andra värdeförsän-
delser » 48. 

c) Uppgift å t idningar , som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å prenumera-
t ionsafgif terna för desamma » 53. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 59. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 63. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1872 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 65. 

F) Uppgift å penningeinnehållet i öppet rekommenderade 
bref samt å inbetalade postanvisnings- och postför-
skottsbelopp » 68. 

G) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1872 befordrade fribref och fripaketer » 73. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1872 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 76. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe-
ditionerna i riket år 1872 » 79. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1872 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1872 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 19. 
b) Routes postales sur lesquelles le transport des cour-

riers a été opéré par des entrepreneurs privés ou par 
les relais ordinaires » 21. 

c) Lignes marit imes entre ports suédois, sur lesquel-
les a eu lieu le transport des courriers » 32. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti-
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1872, 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 » 37. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1872: 
a) Nombre des let tres 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 » 43. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 48. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
total de l'abonnement » 53. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 59. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 63. 

E) Tableau indiquant le nombre de lettres tombées en rebut 
à la fin de l'année 1872, et de rebuts réexpédiés ou 
ouverts pendant l'année, ainsi que les valeurs en 
argent renfermées dans ces derniers » 65. 

F) Montant total des valeurs declarées envoyées par lettres 
chargées ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1872 » 68. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1872 les lettres et paquets circulant en franchise » 73. 

H) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1872 » 76. 

I) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1872 » 79. 
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BILAGA litt. A. 
Uppgift å postanstalterna under år 1872 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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14 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 15 



16 (Bilaga litt. A.) 
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18 (Bilaga litt. A.) 

Anmärkningar. 

Postkupéexpeditionerna voro följande: 

N:r 1. Stoclcliolm—Göteborg, 

N:r 3. Stockholm—Upsala, 

N:r 4. StocMolm—Halsberg, 

N:r 5. Halsberg—Köping, 

N:r 6. Halsberg—Göteborg, 

N:r 1. Laxå—Gharlottenberg, 

livilka lyda under postinspektionen å Westra Stambanan. 

N:r 2. Fallcöping—Malmö, 

N:r 10. Falköping—Malmö, 

N:r 11. JE^ö/—Helsingborg, 

N:r 12. Eslöf—Ystad, 

livilka lyda under postinspektionen å #öe?rrt Stambanan. 

Paketpostinrlittning förefanns vid alla fullständiga fasta postanstalter samt dessutom vid poststationerna i Ankarsrum, 

Burgsvik, Gharlottenberg, Elfdalen, Elgarås, En viken, Hoby, Hofva, Husiun, Jerna, Kristdala, Lenhofda, Leufsta Bruk, Moheda, 

SefFle, Svenstorp, Svärdsjö, Särna, Tingsryd, Torsby, Wall, Wislanda, Åtorp ocli Östra Kamp. 

Följande postanstalter utgjorde anloppsstationcr för postdiligenserna: Askersund, Avesta, Berg, Borås, Boxliolm, Brottby, 

Oimbrisliamn, Eksjö, Engelliolm, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Filipstad, Fjäl, Gamleby, Gefle, Gislaved, Gnarp, Gnesta, 

Grenna, Grislehamn, Göteborg, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Hernösand, Herrevadskloster, 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, Molieda, Motala, Målilla, Mönsterås, 

Nettraby, Norrköping, Norrtelje, Nybro, Nyby, Nyköping, Nässjö, Oskarshamn, Eonneby, Röstånga, Sala, SefFle, Sjögård, Skara, 

Skeen, Skene, Skeninge, Skillingaryd, Sköfde, Sparreholm, Staby, Stockholm, Strengnäs, Stråtjära, Strömsholm, Sundsvall, Svens

torp, Säby, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Söderåkra, Sölvesborg, Tierp, Tingsryd, Torp, Ulricehamn, Upsala, Wadstena, 

Warberg, Wenersborg, Wemamo, Westervik, Westerås, Wexiö, Wifstavarf, Wimmerby, Wiskabro, Wislanda, Wretstorp, Åby, 

Ålem, Åmål, Ödeshög, Örsundsbro, Östanbro, Östersund och Östra Karup. 

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

Filipstad, Gefle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hernösand, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, 

Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Landskrona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Marstrand, Motala, Nora, Norr

köping, Norrtelje, Nyköping, Skara, 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. 

Bref lådor vid postvägarne funnos vid: Alm, Barnarp, Björketorp, Brokind, Burseryd, Gislarbo, Glimsta, Grössby, Gård

näs, Hellingsjö, Hille, Hamra, Karmansbo, Liden, Linderås, Lund (Kopparbergs län), Långsele, Lästringe, Löfstad, Motala verk

stad, Månsåsen, Måsby, Ramnäs, Råby, Röinge, Sandvad, Skultuna, Stommen, Säfva, Sätila-Hede, Treskog, Töllesjö, Undersvik, 

Åsen, Äppelbo och Ölmestad. 
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BILAGA litt. B. 

Postkommunikationslinierna år 1872, samt uppgift å kostnaderna för desammas underhållande. 

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



20 (Bilaga litt. Ba.) 



(Bilaga litt. Bb.) 21 

b) Landsvägsl inier , å hvilka postbefordringen blifvit verkstäld med betingad eller gästgifveri-, 
håll- och reserv-skjuts. 



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



(Bilaga litt. Bb.) 31 

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 sär-

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

synnerligast vid menföre eller då postförsändelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven eit 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 livad på grund af de i kolumnerna 1—5 meddelade uppgifter kunde antagas vara fallet. 

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

ena är 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 1872 förekommit i Elfsborgs, Göteborgs och Bohus samt 

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

posten Hvitsand—Karlstad å linien Hvitsand—Torsby 

och » Karlstad—Östmark » Ostmark—Torsby. 
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c) Sjöl inier , derå post blifvit befordrad till och från orter i riket. 

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

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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Anmärkning. 

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

Dalarö, Degerfors, Drottningholm, Ekolsund, Engelsberg, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Figeholm, Filipstad, Fiskebäckskil, 

Fjellbacka, Fryksta, Furusimd, Gamla Lödöse, Gefle, Grebbestad, Grenna, Grisleliamn, Gustafsfors, Göteborg, Halmstad, Hapa

randa, Helsingborg, Hernösand, Hjo, Horn, Hudiksvall, Hästholmen, Jönköping, Kalmar, Karlsborg, Karlshamn, Karlskoga, Karls

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

strand, Motala, Mönsterås, Nederkalix, Nettraby, Nordmaling, Norrköping, Norrtelje, Norsholm, Nyköping, Nyland, Oskarshamn, 

Piteå, Ratan, Ronneby, Råneå, Sandhamn, Sigtuna, Skellefteå, Skutskär, Smedjebacken, Sollefteå, Stallarholmen, Stenung, Stock

holm, Stora Rör, Strand, Strengnäs, Strömsholm, Strömstad, Sundsvall, - Sunne, Surahammar, Svanesund, Söderhamn, Söderköping, 

Södertelje, Sölvesborg, Torsby, Torshälla, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töcksfors, Töreboda, Uddevalla, Ulriksdal, Umeå, Upsala, 

Wadstena, Waldemarsvik, Warberg, Waxholm, Wenersborg, Westanfors, Westervik, Westerås, Wifstavarf, Wisby, Wisingsö, 

Ystad, Åhus, Arjeng, 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 1872, äfvensom uppgift å antalet från 

dessa postanstalter under året expedierade brefkartor. 
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BILAGA litt. D. 
Posttrafiken under år 1872. 

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. 



44 (Bilaga litt. Da.) 
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48 (Bilaga litt. Db.) 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna paketer jemte andra värdeförsändelser . 
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52 (Bilaga litt. Db.) 



(Bilaga litt. Dc.) 53 

c) Uppgift å t idn ingar , som blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, samt å prenumerat ionsafgif terna 
för desamma. 
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(Bilaga litt. Dd.) 59 

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



60 (Bilaga litt. Dd.) 
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62 (Bilaga litt. Dd.) 



(Bilaga litt. De.) 63 

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



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

Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af år 1872 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året utlemnade, returnerade eller öppnade 

äldre försändelser jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda. 



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

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



(Bilaga litt. F.) 69 



70 (Bilaga litt. F.) 



(Bilaga litt. F.) 71 



72 (Bilaga litt. F.) 



73 

BILAGA litt. G. 

Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assuransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1872 befordrade fribref och fripaketer. 



74 (Bilaga litt. G.) 



(Bilaga litt. G.) 75 
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BILAGA litt. H. 

Uppgift å värdet af de under år 1872 försålda och till breffrankering använda frimärken. 



(Bilaga litt. H.) 77 



78 (Bilaga litt. H.) 



Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpeditionerna i riket år 1872. 
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Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande bilagor. 
(Spécification des appendices ci-jointes.) 

A) Uppgift å postanstalterna under år 1872 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de-
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1872 samt uppgift å kost-
naderna för desammas underhållande: 

a) Je rnvägs l in ier , som varit begagnade till postföring » 19. 
b) Landsvägs l in ie r , å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med betingad eller gästgifveri-, håll- och 
reservskjuts » 21. 

c) Sjöl inier , derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 32. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1872, äfvensom uppgift å antalet från dessa postan-
stalter under året expedierade brefkartor » 37. 

D) Posttrafiken under år 1872: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post-

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) brefpos t försändelser , för hvilka — i 
händelse af desammas skadande eller förlust — det ej 
ålegat Postverket utgifva någon ersättning » 43. 

b) Uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna 
afgångna pake ter j emte andra värdeförsän-
delser » 48. 

c) Uppgift å t idningar , som blifvit genom Postverket 
till olika orter reqvirerade, samt å prenumera-
t ionsafgif terna för desamma » 53. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af resande » 59. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 63. 

E) Uppgift å antalet postförsändelser, hvilka vid slutet af 
år 1872 befunnits vid de särskilda postanstalterna 
qvarliggande, äfvensom uppgift å de under året ut-
lemnade, returnerade eller öppnade äldre försändelser 
jemte penningeinnehållet i dessa sistnämnda » 65. 

F) Uppgift å penningeinnehållet i öppet rekommenderade 
bref samt å inbetalade postanvisnings- och postför-
skottsbelopp » 68. 

G) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1872 befordrade fribref och fripaketer » 73. 

H) Uppgift å värdet af de under år 1872 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 76. 

I) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe-
ditionerna i riket år 1872 » 79. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1872 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1872 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies ferrées qui ont servi au transport des courriers » 19. 
b) Routes postales sur lesquelles le transport des cour-

riers a été opéré par des entrepreneurs privés ou par 
les relais ordinaires » 21. 

c) Lignes marit imes entre ports suédois, sur lesquel-
les a eu lieu le transport des courriers » 32. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti-
néraires ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1872, 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 » 37. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1872: 
a) Nombre des let tres 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 » 43. 

b) Paquets et autres objets de valeur expédiés des 
divers bureaux de poste » 48. 

c) Nombre des journaux dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
total de l'abonnement » 53. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 59. 

e) Malles privées expédiées des divers bureaux de 
poste » 63. 

E) Tableau indiquant le nombre de lettres tombées en rebut 
à la fin de l'année 1872, et de rebuts réexpédiés ou 
ouverts pendant l'année, ainsi que les valeurs en 
argent renfermées dans ces derniers » 65. 

F) Montant total des valeurs declarées envoyées par lettres 
chargées ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1872 » 68. 

G) Montant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
charge et d'assurance qu'auraient dû payer, pendant 
l'année 1872 les lettres et paquets circulant en franchise » 73. 

H) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1872 » 76. 

I) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1872 » 79. 
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