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UNDER ÅR 

1873. 

STOCKHOLM, 
TRYCKT HOS K. L. B E C K M A N , 
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STORMÄGTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Till åtlydnad af föreskriften i § 25 af den för Gene
ralpoststyrelsen den 5 december 1873 utfärdade förnyade 
nådiga instruktion får Styrelsen härmed iinderdånigst 

afgifva berättelse om Postverkets förvaltning under år 
1873 och i sådant afseende först redogöra för de 
under årets lopp vidtagna förändringar i afseende å 



Förändringar med postanstnlterna: a) postkontor och postexpeditioner; b) poststationer. 

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

På grund af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref 
den 9 september 1873 öppnades den 11 derpå följande 
november å Ladugårdslandet i lmfvudstaden ett filial
postkontor i förening med telegrafbyrå, 

I öfrigt har i afseende på de fullständiga post
anstalterna ej inträffat annan förändring, än att post
expeditionerna i Bengtsfors och Torsåker, enligt före
skriften i Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 24 
januari 1873, med oktober månads början förflyttades: 
den förra till Billingsfors bruk i Steneby socken af 
Elfsborgs län, och den sednare till »Storviks jernvägs-
station i Ofvansjö socken af Gefleborgs län, samt att, 
till undvikande af de olägenheter för korrespondenter 
och misstag vid postbehandlingen, som uppstått genom 
befintligheten af två postanstalter med så föga skilj
aktig benämning som postexpeditionen Ökne i Werm-
lands län och poststationen Okna i Östergötlands län, 
ifrågavarande postexpedition erhållit benämningen Gill-
berga, efter den socken, hvari densamma är belägen. 

Nya poststationer hafva blifvit anordnade 
dels vid följande jernvägssfationer nämligen: 
vid Norra Stambanan: 

Wänge, 
Åland, 
Broddbo, 
Rosshyttan, 
Brovallcn, 
Krylbo; 

vid Östra Stambanan 
Bankeberg, 
Mantorp; 

vid Södra Stambanan: 
Balingslöf; 

vid Svenska Centraljernvägen: 
Ställdalen, 
Hörk, 
Grängesberg; 

vid Halsberg—Motala—Mjölby—Jernväg: 
Åsbro, 
Hyttan, 
Mariedam, 
Godegård, 
Degerön, 
Karlsby, 
Fogelsta; 

vid Hjo—Stenstorps Jernväg: 
Korsberga, 
Fridened. 
Ljunghem, 
Svensbro 

dels och å följande orter, hvilka icke ega jern-
rågsförbindelse, nämligen: 

inom Östergötlands län: 

vid Medevi helsobrunn i Nykyrka socken; 

inom Jönköpings län: 

vid Nissafors bruk i Källeryds socken; 

inom Kalmar län: 
i Gullabo socken, 
vid Öfverums bruk i Lofta Eds socken; 

inom Kristianstads län: 
i Oppmanna kyrkoby; 

inom Elfsborgs län: 
vid Bengtsfors bruk i Ertemarks socken; 

inom Wermlands län: 
vid Millesviks kyrka; 

inom Kopparbergs län: 
vid Fredriksbergs bruk i Säfsnäs socken; 

inom Gefleborgs län: 
vid Bamsjö kyrka, 

» Regnsjö kyrka, samt 
inom Westernorrlands län: 

vid Frånö gästgifvaregård i Gudmundrå socken, 
inom Ramsele socken och i närheten af Wik-

sjö kyrka. 
Poststationen i Säby inom Jönköpings län har 

förflyttats till marknadsplatsen Löfstad och samtidigt 
dermed erhållit benämningen Tranås; hvarjemte förut-

! varande poststationerna i Lerdal och Noret inom Koppar
bergs län namnförändrats, så att de numera benämnas 
efter de socknar, i hvilka de äro belägna: den förra 
Rättvik och den senare Leksand. 

Poststationerna Ulriksdal och Storvik hafva under 
året indragits. 

Paketpostförsändning, som under år 1872 egt 
rum till och från 24 af rikets poststationer, utsträcktes 
med 1873 års ingång till samtliga postanstalter af 
detta slag. 

Tolf nya ångbåtspostexpeditioner hafva under året 
blifvit anordnade, nämligen å ångfartygen 
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»Tjust», som underhållit förbindelse å linien Novköping—Westerv-ik—Werkebäck, 
»Amål» » » » » Göteborg—Arvika, 
»Per Ennes» » » » » Stockholm—Gefle via Wäddö kanal, 
»Yenns» » » > » Stockholm—Göteborg via Göta kanal, 
»Per Löfvenius» » » » » Stockholm—Nyköping—Norrköping, 

samt å ångfartygen »Gripsholm», »Dalarö», »Gustafs
berg», »Waxholm», »Fredriksborg», »Nya Åkers Kanal», 
och »Brage», hvilka besörjt trafiken mellan hufvud-
staden och angränsande orter. Deremot hafva förut
varande postexpeditionerna å ångfartygen »Agir», »Eds-
viken», »General Boy», »Kalmarsand», »Mälaren», »Norra 
Öland» och »Skurusund» indragits; hvarigenom antalet 
ångbåtspostexpeditioner, som under redogörelseåret varit 
i verksamhet, uppgått till 45 mot 40 under nästföre
gående året. 

Bilagan litt. A redogör fullständigt för de post
anstalter af olika slag, hvilka vid utgången af året 
voro i' verksamhet, och meddelar tillika uppgift å an
talet tjenstemän, ordinarie och biträdande, äfvensom 
vaktmästare, brefbärare och postiljoner, hvilka med utr 
öfhingen af göromålen vid dem egde befattning. 

Genom inrättande af filialpostanstalt å Ladu
gårdslandet i liufvudstaden har antalet postkontor ökats 
med 1 och utgjorde vid årets utgång 118. 

Postexpeditionernas antal har deremot minskats 
med 1 i anledning af postexpeditionens i Medevi redan 
i nästföregående underdåniga berättelse omförmälda 
indragning vid 1872 års slut; så att vid redogörelse
årets utgång 79 postanstalter af detta slag voro i verk
samhet. 

I antalet poststationer, hvilket vid årets början 
utgjorde 349, har — sedan under året 36 nya sådana 
postanstalter öppnats, men 2 förutvarande indragits — 

uppkommit en tillökning af 34 stycken; i följd hvaraf 
383 poststationer funnos i verksamhet vid årets utgång. 

De ambulanta jernvägspostanstalterna eller s. k. 
postkupéexpeditionerna, hvilka vid sistlidet års utgång 
utgjorde 15, hafva vunnit tillökning genom inrättande 
af en ny sådan å linien Stockholm—Upsala, och upp-
gingo sålunda vid redogörelseårets slut till 16; hvar-
jemte för den förutvarande kupéexpeditionen å före-
nämnda lime, sedan å Norra Stambanan sträckan Up
sala—Krylbo Öppnats för trafik, tjenstgöringsområdet 
blifvit till sistnämnda ort utsträckt. 

Antalet postanstalter af olika slag, som nästlidet 
år — då häri icke inberäknäs de vid årets utgång 
timade förändringar — voro i verksamhet, utgjorde 
således: 
postkontor: 

i Stockholm 4 
» Göteborg 1 
tillhörande löneklassen la 2 1 

» » Ib 6 
» » I I 22 
» » III« 45 
» » I I » 19 118 

fasta postexpeditioner 79 
ambulanta jernvägspostexpeditioner 16 

» ångbåtspostexpeditioner 45 
poststationer 383 

tillsamman 641. 

Ångbåtspostexpeditioner. Antalet postanstalter och deras indelning. 5 



Antalet postanstalter fördelade på de olika länen, m. m. 

De fullständiga postanstaltcrna varda här nedan 
upptagna i ordningsföljd efter storleken af den vid 
dem influtna uppbörd under år 1873; hvarjemte med
delas redogörelse för förhållandet mellan uppbörden 
och omkostnaderna, aflöning, kontorshyra, expenser 
m. m. enligt den här jemte följande bilagan litt. II., 
afvensom öfver antalet postförsändelser, brefkartor, ordi-

narie postlägenheter, nattposter (vid de fasta postan
stalterna), tidningar, lösväskor och poststationer, med 
hvilka post direkt utvexlats. 

Siffran bredvid ortnamnen betecknar postkontorens 
klassindelning. Der sådan siffra saknas, besörjes — 
utom livad Stockholm och Göteborg angår — post-
utvexlingen genom postexpedition. 
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I afseende på de olika länens areal och folkmängd voro de fasta postanstalterna sålunda fördelade: 



Specifikation å uppbörden m. m. vid postanstalterna. 7 



8 Specifikation å uppbörden m. m. vid postanstalterna. 



Specifikation å uppbörden m. m. vid postanstalterna. 9 



10 Specifikation å uppbörden m. m. vid postanstalterna. 



Specifikation å uppbörden m. m. vid postanstalterna. 11 



12 Specifikation å uppbörden m. m. vid postanstalterna. 



Breflådor vid postvägarne. Postiljonsbreflådor. Postpersonalens antal och fördelning. 13 

Häraf framgår bland annat att utgifterna öfver-
skridit inkomsterna vid postkontoren i 

Östhammar med 1 % 
Haparanda.. » 3 » 
Svenljunga » 9 » 
Tierp » 29 » 
Öregrund » 47 » 
Trosa » 63 » 
Grislehamn » 66 » 
Torshälla » 69 » 
Waxliolm... » 84 » 
Sigtuna » 98 » 

postexpeditionerna i 
Boden » 3 » 
Åhus » 12 » 
Billingsfors » 13 » 
Ström » 20 » 
Dalarö » 28 » 
Drottningholm » 52 » 
Lycksele » 52 » 

Antalet vid allmänna postvägarne under vård af 
särskilda tillsyningsmän utstälda breflådor liar icke 
undergått förändring, utan har detsamma, likasom under 
näst föregående år, utgjort 36 stycken. 

Af lösa breflådor, hvilka åtfölja de vanliga s. 
k. landsvägsposterna, för att vid skjutsombytesstäl
lena hållas tillgängliga för dem, som kunna deri 
vilja nedlägga bref, hafva under året tillkommit 31 
stycken; hvarigenom antalet, som vid årets början ut
gjorde 132, vid dess slut uppgick till 163 stycken. 

Förut åberopade bilaga litt. A upptager äfven 
fullständigt den personal, som vid utgången af år 1873 
tjenstgjorde vid de särskilda postanstalterna i riket. 

Denna personal var sålunda fördelad: 
postdirektörer, postinspek-
torer och postkommisarier... 29 
resepostinspektörer 2 
postmästare 95 
postexpeditörer ,... 79 
kontrollörer 7 
kontorsskrifvare 66 
resepostexpeditörer 39 
extra och tillfälliga biträden 165 482 

extra ordinarie kontors
skrifvare 101 

postskrifvare 97 198 

Transport 680 

Transport 680 
poststationsföreståndare 383 
vaktmästare 28 
bref bärare, ordnarie ... 160 

d:o extra 64 224 

postiljoner, ordinarie 
(inberäknad en obesatt 
sådan befattning) ...... 180 

postiljoner, extra 98 
d 
d:o reserv 40 318 570 

eller sammanlagdt 1,633 personer. 
Vid jemförelse med nästföregående år utgör till

ökningen : 
1 postmästare, 
1 kontrollör, 

93 extra och tillfälliga biträden, 
9 postskrifvare, 

34 poststationsföreståndare, 
43 ordinarie brefbärare, 
10 ordinarie postiljoner, 
35 extra postiljoner, 

eller 226 personer; 
hvaremot personalen minskats med 

1 postexpeditör, 
29 extra ordinarie kontorsskrifvare, 
19 extra brefbärare, 

4 reservpostiljoner, 
eller 53 personer; 

så att tillökningen i det hela utgör 173 personer. 
Att antalet postmästare ökats med en, beror derpå, 

att föreståndaren för ofvanomförmälda nyinrättade filial-
postanstalt i hufvudstaden blifvit i bil. litt. A till denna 
tjensteklass hänförd. 

Postexpeditionens i Medevi härofvan jemväl om
nämnda indragning har verkat minskningen i antalet 
postexpeditörer. 

Den kontrollör, som tillkommit, har blifvit an-
stäld vid postkontoret i Stockholm. 

Tillökningen af 93 extra biträden har uppkommit 
derigenom, att sådana biträden blifvit till ett antal af 
94 antagna och till tjenstgöring anstälda vid följande 
postanstalter nämligen: Göteborg 7, Kalmar 2, Lin
köping 2, Norrköping 2, Stockholm 22, Södra Stam
banans postinspektion 10, Westra Stambanans post
inspektion 14 samt 1 vid hvardera af postanstalterna 
Anderslöf, Degerfors, Falköping, Gefle, Halsberg, Hessle-
holm, Hudiksvall, Höör, Jönköping, Karlshamn, Karl-



Postbefordringen å jernväg. Antal postförda mil å jernväg. 

stad, Katrineholm, Kristianstad, Laholm, Lund, Malm
köping, Mariefred, Moholm, Motala, Nya Kopparberget, 
Nyköping, Ronneby, Sköfde, Sollefteå, Staby, Sund
svall, Söderhamn, Söderköping, Uddevalla, Wenersborg, 
Wexiö, Wisby, Wretstorp, Örebro och Örnsköldsvik; 

hvaremot en extra biträdesbefattning, i Mönsterås, 
indragits. 

Vid jemförelse med förutvarande antalet ordinarie 
brefbärare, som år 1872 uppgick till 117, utgör till
ökningen 43, af hvilka blifvit anstälda i Stockholm 
34, i Oskarshamn 2 samt 1 vid hvardera af postan
stalterna i Falun, Helsingborg, Luleå, Motala, Sala, 
Wexiö och Wisby. Å tre af dessa platser, nämligen 
Luleå, Oskarshamn och Sala hade af Postverket af-
lönade brefbärare förut ej varit anstälda. 

Utom förenämnde tjenstemän och 
betjente, till ett antal af 1,633 personer, 
användes för vinterpostföringens under

hållande mellan Gotland och fast
landet medelst postångfartyget »Sofia» 13 » 

och för d:o d:o mellan Grislehamn och 
Åland med postångfartyget »Postil-
jonen» 6 » 

hvarjemte för tillsynen öfver postång
fartyget »Polhem», hvilket under 
året ej för postföring användts, varit 
anstäld 1 » 

och såsom postexpeditörer, befallmf-
varne å de ångfartyg, å hvilka am-1 

bulanta postexpeditioner varit in
rättade 45 » 

således tillsamman 1,698 personer. 

II. Postföringen. 

Sedan maj månads början, då nattåg inrättades 
å statens Westra- och Södra Stambanor, åtföljas dessa 
tåg af postkupéexpeditionerna n:o 1 och 2, som dit
tills befordrats med dagsnälltågen, för hvilka tag å 
Westra Stambanan i stället inrättades en ny kupéex
pedition med n:r 8, som dock vid november månads 
utgång indrogs. 

I den mon delar af Norra Stambanan norr om 
Upsala blifvit för allmän trafik upplåtna, har postbe-
fordring till desamma utsträckts, så att, från och med 
den 4 augusti, post kunde, dock endast såsom ilgods, 
vinna befordran till Heby samt postkupéexpedition 
framgå, från den 11 september, till Sala och, från 

december månads början, å hela sträckan Stockholm— 
Krylbo. Utom denna med n:r 3 betecknade kupéex
pedition har å Norra Stambanan sedan maj månads 
början ytterligare en sådan expedition fram- och åter
gått, dock endast mellan Stockholm och Upsala. 

Postbefordringen å Östra Stambanan, som besör-
jes medelst postiljonskupé, har från och med den 16 
september, då bandelen Linköping—Mjölby för all
män trafik upplåts, blifvit till sistnämnda ändpunkt 
utsträckt. 

A. följande enskilda bolag tillhöriga, under året 
fullbordade jernvägar eller delar af sådana har post-
befordring medelst postiljonskupé kommit till stånd, 
nämligen: Nässjö—Eksjö (Nässjö—Oskarshamns jernväg) 
från den 8 maj; Nya Kopparberget—Grängesberg 
(Svenska Centraljernvägen) från den 1 oktober; Hjo— 
Stenstorp från den 4 november och Halsberg—Motala 
—Mjölby från den 15 december. 

Enligt bilagan litt. Ba, som upptager alla de jern-
vägslinier, hvilka år 1873 varit begagnade till postföring, 
uppgår dessa liniers sammanlagda längd till 203,95 
mil, oinfattande alla Statens jernvägar, som vid årets 
slut voro öppnade, alla enskilda banor, hvilka ega 
samband med de förenämnda, och af öfriga enskilda 
banor för lokomotiv en vägsträcka af 13,10 mil. 

Antalet mil som sålunda post befor
drats i särskild postkupé, uppgår till.... 239,393 
och har dervid postutvex-

lingen blifvit besörjd af 
posttjensteman, med eller 
utan biträde af postiljon, 
å en sträcka af. , 170,778 mil 

samt ensamt af postiljon å 
en våglängd af 68,615 » 

Derförutom har post blifvit å jern
väg fortskaffad endast i breflåda.. 43,887 

och såsom ilgods 36,231 

eller sammanlagdt 319,511 mil. 
Yid jemförelse med förhållandet år 1872 visar 

sig, i afseende å de båda förstnämnde fullständigare 
befordringssätten, en tillökning af 48,398 mil, eller 
något mera än 25 1/3 %, men beträffande åter postbefor
dringen endast i breflåda och såsom ilgods en minsk
ning af 30,105 mil, eller något mera än 27 1/2 %, ut
görande dock det sammanlagda antalet postförda mil 
å jernväg en tillökning för året af 18,293 mil, eller 
något utöfver 6 %. 

Hvad beträffar postbefordringen å landsväg under 
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Redogörelsen för personbefordringen med Post
verkets diligenser meddelas i bilagan litt. Bd, hvaraf 
framgår att under år 1873 försålts 16,908 biljetter 
för resa med diligenserna, hvilket antal öfverstiger det 
för 1872 med 294. 

livad beträffar de särskilda diligenslinierna, liar 
den procent, som det i passagerareafgifter influtna 
beloppet utgjort af det som skolat inflyta, derest alla 
disponibla diligensplatserna varit vid livarje resa upp
tagna, utgjort: 

Landsvägspostföringen. Personbefordringen med postdiligenserna. 15 

år 1873, har någon ny sådan i förening med person-
befordring ej blifvit åvägabragt eller annan förändring 
vidtagits än att — sedan Norra Stambanan öppnats 
för allmän trafik till Krylbo — postdiligensen å li-
nien Sala—Falun utgått från Krylbo i stället för Sala 
samt att diligensfarten mellan Cimbrishamn och Svens
torp utsträckts från 4 turer i livarje vecka till daglig. 
Deremot hafva, med anledning af de tillfällen som upp
stått att få posten befordrad med jernväg, diligens
poster indragits å linierna: 

Linköping—Skeninge, 
Nässjö—Eksjö, 
Sköfde—Hjo ocli 
Wretstorp— Motala. 

Nya vanliga eller s. k. kärrposter hafva under 
året blifvit öppnade å följande liuier, nämligen: 

Bergvik—Regnsjö, 
Billingsfors—Mellerud, 
Fjelkinge—Oppmanna, 
Hernösand—Wiksj ö, 
Grue—Östmark, 
Strengnäs—Eskilstuna och 
Söderåkra—Wissefjerda. 

Utsträckning i afseende på antalet veckoturer 
har egt rum för kärrposterna: 
Avesta—Norberg från 2 till 7 turer 
Boda—Seln » 1 » 2 » 

Bollnäs—Ljusdal från 1 till 2 turer 
Elgarås—Hofva... » 4 » 6 » 
Grästorp—Lidköping » 2 » 3 » 
Hernösand—Haparanda (sommar

tiden) > 2 » 3 » 
Hudiksvall—Wemdalen » 1 » 2 » 
Kårböle—Ytterhogdal » 1 » 2 » 
Lidköping—Mariestad » 2 » 3 » 
Linköping—Borensberg » 3 » 4 » 
Ljusne—Bergvik resp. Söderhamn >> 2 » 7 » 
Millesvik—Ekenäs » 1 » 2 » 
Skeninge—Mjölby » 3 '» 7 » 
Sollefteå—Näsåker—Backe » 1 » 2 » 
Sollefteå—Ramsele » 1 » 2 » 
och Stora—Ramsberg » 3 » 4 » 

Hvaremot postgången å linien Trelleborg—Östra 
Torp inskränkts från 4 till 3 gånger i veckan, och, i 
samband med jernvägs öppnande, indragits kärrposter 
å linierna Linköping—Skeninge och Upsala—Sala, af 
hvilka den förra varit i gång endast en kortare tid. 

Af efterföljande sammanställning erhålles en när
mare öfversigt af alla under år 1873 anordnade poster, 
med uppgift å liniernas längd, antalet resor i livar 
vecka, det för postbefordringen i allmänhet använda 
hästantalet äfvensom belöpande legomil, d. v. s. den 
våglängd, som posten årligen fortskaffas, mångdubblad 
med det antal hästar, som dervid i allmänhet begagnas. 



16 Kostnaden för postbefordringen: a) med jernväg; b) med landsvägsposter. Legobeloppen för diligensskjutsen. 

under åren 1871: 1872:1873: 

Sundsvall—Östersund 67 % 78 % 83 % 
Upsala—Gefle 59 » 73 » 68 » 
Karlskrona—Kristianstad 54 » 63 » 67 » 
Linköping—Skeninge 31 » 47 » 64 » 
Sköfde—Lidköping 40 » 52 » 63 » 
Westerås—Falun 30 » 46 » 5 8 » 
Stockholm—Grislehamn 40 » 49 » 57 » 
Gefle—Sundsvall 47 » 54 » 56 » 
Helsingborg—Halmstad 41 » 47 » 56 » 
Kristinehamn—Filipstad 22 » 31 » 55 » 
Wexiö—Kalmar 48 52 » 54 » 
Krylbo—Falun — — 54 » 
Nässjö—Eksjö 38 » 52 » 53 » 
Wexiö—Karlskrona 41 » 50 » 51 » 
Jönköping—Wernamo 25 » 29 » 49 » 
Göteborg—Halmstad 39 » 45 » 48 » 
Gnesta—Nyköping 20 » 30 » 47 » 
Cimbrishamn—Svenstorp 40 » 47 » 46 » 
Westerås—Sala — — 46 » 
Sundsvall—Hernösand 39 » 48 » 45 » 
Upsala—Westerås 40 » 40 » 44 » 
Norrköping—Westervik 35 » 37 » 42 » 
Westerås—Köping... . 21 » 32 » 42 » 
Borås—Warberg — » 41 » 40 » 
Sparreholm—Eskilstuna 24 » 34 » 38 » 
Westervik—Eksjö 20 » 28 » 38 » 
Sköfde—Hjo 22 » 31 » 37 » 
Kalmar—Karlskrona 25 » 33 » 36 » 
Linköping—Wimmerby 17 » 31 » 36 » 
Jönköping—Hamlstad 26 » 2 8 » 36 » 
Karlstad—Åmål 18 » 26 » 34 » 
Wretstorp—Skeninge 25 » 32 » 31 » 
Borås—Ulricehamn 22 » 29 » 31 » 
Wislanda—Halmstad 16 » 22 » 31 » 
Skeninge-Eksjö 15 » 17 » 31 » 
Skeninge—Jönköping 26 » 37 » 30 » 
Södertelje—Strengnäs 18 » 27 » 27 » 
Höör-Åby . 16 » 20 » 27 » 
Oskarshamn—Kalmar 16 » 20 » 26 » 
Moheda—Wernamo 12 » 15 » 25 » 
Wenersborg—Åmål 14 » 27 » 19 » 
Wimmerby—Kalmar 8 » 13 » 19 » 
Wimmerby—Oskarshamn 8 » 18 » 17 » 

Kostnaden för postbefordringen å jernväg, som 
förlidet år utgjorde 198,273 rdr 75 öre, visar en till
ökning af 48,007 rdr 91 öre mot livad den belöpte sig 

till för år 1872. Beloppet af utbetalade traktamenten 
till tjenstemän och betjente, som varit använda i de 
ambulanta expeditionerna eller eljest åtföljt ifrågava
rande poster, har jemväl ökats med 24,620 rdr 19 
öre och utgjorde sistlidet år 77,312 rdr 9 öre. 

För landsvägsposternas fortskafFande har under 
år 1873 utbetalats i 

skjutslega rdr 673,355,07 
postiljonstraktamenten » 97,194,83 

tillsamman rdr 770,549,90 
mot år 1872: 

resp rdr 610,604,28 
o c ] l » 85,279,64 )y 695.883.92 

således för redogörelseåret mera rdr 54,665,98 
Af berörda för år 1873 utbetalade skjutslega 

belöper ensamt för diligensbefordringen 294,211 rdr 
22 öre. 

Legan för diligensskjutsen, hvilken år 1873 vex-
lade mellan minst 85 öre och högst 4 rdr pr mil, 
har, i medeltal för hela riket utgjort 1 rdr 46 öre 
för häst och mil, under det att densamma år 1872 
utgjorde 1 rdr 33 öre, 1871 1 rdr 31 öre och 1870 
1 rdr 23 öre. För de särskilda diligenslinierna har 
medellegan utgjort: 

å linien Borås—Ulricehamn rdr 0,85 
» » Westerås—Köping » 0,85 
» » Eskilstuna—Sparreholm » l,00 
» « Höör—Aby » l,00 
» » Oskarshamn—Kalmar » l,01 
» » Sköfde—Hjo » 1,07 
» » Sköfde—Lidköping » 1,07 
» » ' Wimmerby—Kalmar « 1,09 
» » Wretstorp—Skeninge » 1,14 
» » Nässjö—Eksjö » 1.15 
» » Helsingborg—Halmstad » 1,17 
» » Wexiö—Ronneby—Kärlskrona » 1,18 
» » Karlskrona—Kristianstad..... » 1,20 
» » Upsala—Westerås » 1,21 
» » Linköping—Skeninge » 1,22 
» » Moheda—Wernamo » 1,22 
» » Westerås—Falun » 1,22 
» » Gnesta—-Nyköping » 1,23 
» ». Jönköping—Wernamo » 1,23 
» » Strengnäs—Södertelje » 1,25 
» » Wexiö—Kalmar » 1,25 
»' » Oimbrishamn—Svenstorp » 1,26 
» » Skeninge—Eksjö » 1,26 
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å linien Skeninge—Jönköping rdr 1,27 
» » Kalmar—Karlskrona » 1.28 
» » Borås—Warberg » 1,32 
» » Karlstad—Åmål » 1,40 
» » Norrköping—Westervik » 1,41 
» )> Wimmerby—Oskarshamn » 1,44 
» » Jönköping—Halmstad » 1,45 
» » Linköping—Wimmerby » 1,45 
» » Upsala—Tierp—Gefle » 1,46 
» » Wislanda—Halmstad » 1,46 
» » Stockholm—Nortelje—Grislehamn » 1,48 

för postföring med diligens: 208,738, under det år 1872 miltalet uppgått till 211,637 
för. vanlig postföring: 

med "betingsskjuts 319,884 ». » » » » » » 309,127 
med gästgifveriskjuts 15,428 » » » » » » » 4,387 

utgörande således för år 1873 samman
lagda antalet legomil 544,050 » » » » > » » 525,151 mil 
eller 18,899 mil mer än under nästförutgångna år. 

å linien Eksjö—Westervik rdr 1,50 
» .» Sundsvall—Hernösand » l,50 
» » Göteborg—Halmstad » 1,59 
» » Kristinehamn—Filipstad » 1,69 

o 

» » Wenersborg—Åmål » 1,72 
» » Sundsvall—Östersund » 2,36 
» » Gefle—Sundsvall » 2,48 

Det antal mil, för hvilket lega blifvit utbetalad, 
utgjorde enligt bilagan litt. Bb — upptagande alla 
de landsvägslinier, å hvilka postbefordringén verkstälts 
med betingad eller gastgifveri-, håll- och reservskiuts — 

Sjöpostföringen å linien Malmö—Stralsund, hvil-
ken äfven sistlidet år underhållits genom enskildt 
bolags försorg, har, likasom under de fyra nästförut
gångna åren, blifvit bestridd medelst två ångbåtsturer 
fram och åter i hvar vecka under tiden från medlet 
af april till mediet af juni samt från medlet af sep
tember till medlet af oktober och med tre dylika turer 
i veckan under tiden från medlet af juni till medlet 
af september. 

Denna postbefordring, som fortfarande verkstälts 
med ångfartyget »Oskar», tog sin början den 15 april 
och upphörde den 15 oktober. 

Under tiden 15—30 april afgick fartyget 
från Malmö tisdagar och fredagar, 

» Stralsund måndagar och torsdagar, 
under: tiden 1 maj—14 juni samt 15 september—15 
oktober från båda ändpunkterna måndagar och tors
dagar, samt 

under tiden 15 juni—14 september från båda 
ändpunkterna- måndagar, onsdagar och fredagar. 

Från Stralsund liar ångfartyget afgått tidigt på 
morgonen efter postförande bantågets ankomst från 
Berlin och från Malmö kl. 10,30 f. m. intill den 1 
maj; hvarefter, i anledning af ändring i tiden för snäll
tågets ankomst till Malmö, fartyget afgått på aftnarne. j 

Emellan Göteborg och Hull tog postångfartygs-
förbindelsen sin början den 14 mars och fortgick till 
årets slut på vanligt sätt, så att fartygen affärdades 
från Göteborg hvar fredags eftermiddag och från Hull 
hvar lördag. \ 

Postföringen med ångfartyg å linien Göteborg— 
London verkstäldes under året i likhet med livad de 
tre nästföregående åren egt rum, så att ett postförande 
ångfartyg afgick från Göteborg hvar onsdag efter dag
snälltågets ankomst dit på aftonen med undantag af 
sex veckor, hvarunder, i anseende till turernas in
ställande för det ena af ifrågavarande fartyg, post
befordring egde rum endast en gång hvarannan vecka. 

I enlighet med det aftal hvarom här nedan un
der rubrik »postfördrag», vidare förmäles, har, från 
och med den 17 augusti, regelbunden sjöpostbe
fordran egt rum tre gånger i veckan mellan Göteborg 
och Fredrikshavn på Jutland; och har för detta ända
mål användts det af Kongl. Styrelsen för Danska stats
banorna förhyrda ångfartyget »Yulcan», hvars turer 
varit reglerade efter de postförande bantågens ankomst 
och afgång i såväl Fredrikshavn som Göteborg. 

För öfrigt har, livad beträffar förbindelsen sjö-
ledes med utrikes orter, postföringen underhållits med 
enskildes ångfartyg: 

emellan Malmö oah Köpenhamn samt emellan 
Helsingborg och Helsingör dagligen under hela året, 

och under seglationstiden derjemte: 
å linien Stockholm—Åbo—Helsingfors—IJe-

tersburg, 
» » Stockholm—Björneborg öch norr der-

om belägna finska städer, 
» ») Stockholm—Nikolaistad och norr der-

om belägna finska städer, 
» »> Stockholm—Hernösand—Nikolaistad, 

3 
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å linien Stockholm—Umeå—Nikolaistad, 
» » Stockholm—Kalmar—Liibeck, 

Stockholm—Ystad—Liibeck, 
Stockholm—Malmö—Köpenhamn, 
Malmö—Köpenhamn—Liibeck, 
TIernösand—Köpenhamn—Göteborg, 
Landskrona—Köpenhamn, 
Göteborg—Kristiariia resp. Fredriks-

hald, 
Göteborg—Köpenhamn, 
Göteborg—Köpenhamn—Liibeck, 
Göteborg—Köpenhamn—Hamburg, 
Ystad—Rönne och 
Ystad—Köpenhamn. 

Yinterpostföringen mellan Grislehamn och Eckerö, 
som verkstälts med postångfartyget »Postiljonen», upp
hörde sistlidet åv den 9 maj och vidtog ånyo den 7 
november. 

Emellan Westervik och Wisby ombesörjdes post
befordringen från årets början till den 10 april samt 
från den 25 november till årets slut medelst post
ångfartyget »Sofia». Under den öfriga delen af året 
blef, på förut vanligt sätt, postföringen mellan fast
landet och Gotland bestridd med privatångfartygen »Wis
by» och »Gotland», hvilka under den hufvudsakligaste 
delen af denna tid underhöllo förbindelsen mellan 
Stockholm och Wisby tre gånger samt mellan Kalmar 
och Wisby en gång i hvar vecka. 

livad beträffar sjöpostföringen i öfrigt, tillåter 
sig Generalpoststyrelsen i underdånighet hänvisa till 
bilagan litt. Be, livilken upptager alla sjölinier, dera 
post befordrats till och från orter i riket, med upp
gift derjemte dels å den tid af året postföring blifvit 
å hvar särskild linie bestridd, dels ock å antalet der-
vid använda fartyg, antalet lägenheter som i hvar 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 nämnda bilaga finnas an-
gifna alla de postanstalter, som af postförande ång
fartyg anlöptes, utgörande tillsamman 125, under det 
fartygens antal belöpte sig till 173. 

Vid jemförelse med förhållandet år 1872, då 
antalet postanstalter med sjöpostförbindelse utgjorde 
122 och de postförande ångfartygens antal 155, visar 
sig således en tillökning i antalet af de förra med 3 
och af de senare med 18. 

« Kostnaderna för denna del af postbefordringen, 
hvilka år 1872 belöpte sig till 99,464 rdr 96 öre, 
liafva under redogörelseåret uppgått till 96,685 rdr 
48 öre; hvadan således denna utgiftspost. under året 
minskats med 2,779 rdr 48 öre. 

Postverkets utgifter för postföringen i dess. hel
het, resetraktamenten till resepostexpeditörer och po-
stiljoner deri inberäknade, liafva, oberäknadt kostna
derna för underhåll af vagnar och seldon, likasom för 
löner, beklädnad m. ra. åt postiljoner, utgjort: 
för postföringen å stambanorna rdr 157,431,45 

» postföringen å öfriga banor » 40,842,30 
» jernvägsexpeditörers och postil-

joners traktamenten ; » 77,312,09 
» postföring med diligenser » 294,211,22 
» postföring med vanliga åkdon ... i> 379,143,85 
» postiljonstraktamenten i fråga om 

landsvägsposterna '» 97,194,83 
» sjöpostförbindelseir mellan inrikes 

orter » 70,089,77 
» sjöpostförbindelsen med utrikes 

orter » 26,595,71 

eller tillhopa rdr 1,142,821,22 
Berörde postföringskostnader upp-

gingo år 1872 till » 998,306,62 
och hafva alltså förlidet år ökats med » 144,514,60 

III. Postutvexlingen. 

För fortskaffande af de olika slagen postförsän
delser 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 . 353 543 
» vanliga poster 1,086 988 
» bantåg 6,394 6/730 
» ångfartyg . 1,246 50 

eller sammanlagdt 9,079 8,311 
och alltså för sommarmånaderna, beräk

nade till 26 veckor 236,054 poster, 
för vintermånaderna 216,086 » 

för hela året 452,140 poster. 



dierade brefkartor utgjorde 2,439,982, af 496,592 
stycken. 

I bilagan litt. D redogöres för de olika slagen 
under år 1873 utvexlade postförsändelser. Enligt 
denna bilagas första afdelning litt. Da, liafva de för
sändelser, för hvilka — i händelse af desammas ska
dande eller förlust — det ej ålegat Postverket ut-
gifva ersättning, eller vanliga bref, brefkort, lokalbref, 
lösbref och försändelser under band af såväl trycksa
ker som varuprof ocli mönster, uppgått till 15,011,874 st. 
af hvilka blifvit utvexlade 
mellan inrikes orter 13,599,185 st. 
och afsända till utlandet 1,412,689 » 15 011874 st 

Bland de inrikes försändelserna utgjordes: 
a) de poriopligiiga af 

vanliga bref 11,358,799 st. 
brefkort 11,021 » 
lokalbref: 

för hvilka portot redovisats till Postverket .- 829,990 st. 
för hvilka afgiften tillfallit vederbörande post

förvaltare 10,007 » 839 997 » 

lösbref 406,305 » 
försändelser under band 338,364 » 

= 12,954,486 st. 
b) de portofria af 

vanliga bref 581,266 » 
lösbref 63,433 » 

Bland de utrikes postförsändelserna utgjordes: 
a) de portopligtiga af 

vanliga bref 
försändelser under band 

b) de portofria, ensamt af bref 

Summa 15,011.874 st. 

Expedierade brefkartor. Posttrafiken: a) orekommenderade försändelser; b) värdeförsändelser. 19 

Posttrafiken, som underhållits 1872: 
sommartiden med... 211,198 
vintertiden » ... 185,536 390734 p o s t e r > 

liar således under redogörelseåret vunnit en utvidgning 
af 55,406 poster. 

Enligt bilagan litt. C liar antalet expedierade 
brefkartor under år 1873 utgjort: 
för inrikes poster 2,781,470 st. 

» utrikes » 155,104 » 

tillsamman 2,936,574 st. 
utvisande en tillökning mot år 1872, då antalet expe-

= 644,699 st. 13,599,185 st. 

1,317,837 » 
85,886 » 

1,403,723 st. 
8 > 9 6 6 » 1,412,689 » 

Bilagan litt. Db meddelar uppgift å antalet från de särskilda postanstalterna afgångna vanliga paketer, 
assurerade försändelser, paketer såväl som bref, rekommenderade bref, äfvensom postanvisningar och postförskott. 

Af berörda försändelser liafva: 
utvexlats 
emellan 

inrikes orter: 

afgått till 
utrikeB orter: summa: 

a) portopligtiga: 

vanliga paketer 
assurerade försändelser.. 
rekommenderade bref 
postanvisningar 
postförskott 

137,601 
249,519 
948,124 

60,148 
2,573 

1,397,965 

5,567 
10,278 

120,785 
6,077 
1,691 

"144,398 

143,168 st. 
259,797 » 

1,068,909 » 
66,225 » 

4,264 J> 

1,542,363 st. tillsammans 



b) portofria: 

vanliga paketer . 
assurerade försändelser 
rekommenderade bref... 

eller tillsammanlagdt portopligtiga och portofria försändelser af ifråga
varande slag , : 1,553,796 145,430 1,699,226 D 

Lägges nu härtill stycketalet befordrade vanliga bref, brefkort samt 
lokalbref och lösbref jemte försändelser under band, utgörande 
såsom förut är omförmäldt 13,599,185 1,412,689 15,011,874 » 

visar sig sammanlagda antalet af de under år 1873 med posterna 
fortskaffade försändelser hafva uppgått till... 15,152,981 1,558,119 16,711,100 st. 

och tillökningen, vid jemförelse med förhållandet år 1872, då för
sändelsernas antal utgjorde 14,365,576 1,525,401 15,890,977 » 

belöper sig till 787,405 32,718 820,123 st. 

motsvarande något mera än 5 %. 
Hvad beträffar de särskilda slagen försändelser, visar jemförelsen mellan åren 1872 och 1873 att till

ökning egt rum i antalet: 
lösbref med 28,723 st. motsvarande 6,5 % 
vanliga bref (inberäknade 11,021 st. brefkort för år 1873) med 1,423,660 » » 12 » 
rekommenderade bref med 145,930 » » 14,3 » 
lokalbref med 143,585 » » 20,6 » 
assurerade försändelser med 66,896 » » 27 » 
vanliga paketer med 58,144 » » 63,3 » 
postförskott med 3,015 » » 241.4 » 

= 1,869,953 st. 
men minskning deremot förekommit i antalet: 

postanvisningar med 164 » » 0,2 » 
bandförsändelser med 1,039,071 » » 71 » 
registrerade bref, hvilka vid 1872 års slut afskaffades, med : 10,775 » » 100 » 

Den portopligtiga korrespondensen har förlidet år utgjort 95,2 » 
och den portofria 4,8 » 
af postutvexlingen i dess helhet, under det för år 1872 den portopligtiga korrespondensen bestigit sig till 
88,54 % och den portofria till 11,46 % af all postutvexling. 

Af hela antalet med post befordrade försändelser utgjorde 
år 1872: år 1873: 

antalet vanliga bref 74,59 % 79,30 % 
brefkort — » 0,06 » 
lokalbref 4,38 » 5 » 
lösbref 2.77 » 2,81 » 
assurerade försändelser 1,55 » 1,88 » 
rekommenderade bref 6,41 » 7 » 
postanvisningar 0,42 » 0,40 » 
postförskott 0,oi » 0,02 » 
bandförsändelser 9.21 » 2,54 » 
vanliga paketer .. ......... 0,57 » 0,90 » 

6,739 6,739 st. 
54,606 38 54,644 » 
94,486 994 95,480 » 

tillsamman 155,831 1,032 156,863 st. 

20 Posttrafiken: b) värdeförsändelser. 



Fördelad på rikets folkmängd visar postutvexlingen år 1873, hvad beträffar de särskilda länen följande 
resultat: 

postförsändel- postförsäiidelser 
folkmängd: sernas samman- i medeltal för 

lagda antal: livar innevånare: 

Stockholms stad 143,735 2,914,105 20 
» län 132,485 164,747 1 

Upsala » 101,980 405,793 4 
Södermanlands » 137,845 361,530 3 
Östergötlands 260,140 948,844 4 
Jönköpings » 181,788 478,671 3 
Kronobergs » 160,365 253,164 3 
Kalmar » 235,482 487,907 2 
Gotlands » . 54,239 113,174 2 
Blekinge » ' 127,877 341,681 3 
Kristianstads » 225,426 382,832 2 
Malmölms » . 322,171 1,053,543 3 
Hallands » . 128,871 280,226 2 
Göteborgs ocli Bolins län 236,899 1,426,814 6 
Elfsborgs » 282,339 509,567 2 
Skaraborgs » 247,729 581,283 2 
Wermlands » 263,056 554,353 2 
Örebro » 171,869 532,599 3 
Westmanlands » . 117,490 391,229 3 
Kopparbergs » ; 178,881 439,912 2 
Gefleborgs » 153,784 648,497 4 
Westernorrlands > 140,168 497,029 4 
Jemtlands » 72,506 136,484 2 
Westerbottens » 94,628 134,555 1 
Norrbottens » 78,659 137,038 2 

Och när härtill lägges- det antal postförsändelser, för hvilket 
de ambulanta postexpeditionerna redovisat 2,535,523 

blifver förhållandet för hela riket . . 4,250,412 16,711,100 4 

Tidningar och tidskrifter, hvilka, efter prenumeration, blifvit af postanstalterna allmänheten tillhandahållna, 
utgjorde (bilagan De) 

«). svenska: 
för l:sta qvartalet 1873 217,184 ex. 
» 2:dra » » 214,985 » 
» 3:dje » » 216,307 » 
}) 4 : d e }) Ä 220,152 » 868,628 ex. 

6) utländska: 
för l:sta qvartalet 1873 3,499 ex. 
» 2:dra » » 3,555 » 
)> 3:dje » » 3,601 » 
9 4 : d e B » - 3 > 7 5 6 » 14,411 ex. 

Posttrafiken: b) värdeförsändelser; c) tidningar. 21 



22 Posttrafiken: c) tidningar; d) lösväskor. Penningeförsändningen genom Postverket. 

Prenumerationsafgifterna hafva uppgått: 
för de svenska tidningarnc och tidskrifterna till .. rdr 820,019,17 

de utländska » » » » » 85,353,73 

eller tillhopa rdr 905,372,90. 

Under är 1872 reqvirerades hos postanstalterna: 
af svenska tidningar 277,949 qvartalsexemplar 
» utländska d:o 13,216 » 

tillsamman 291,165 
med en prenumerationskostnad för de svenska tidningarne m. m. af , rdr 575,906,40 
och för de utländska af » 69,797,54. 

Tillökningen år 1873 utgjorde således: 
i antalet qvartalsexemplar tidningar m. m.: 

svenska 590,679 
utländska 1,195 591. 874 

i prenumerationsafgift: 
för svenska tidningar m. m rdr 244,112,77 
» utländska » » » 15,556,19 259 668 96 

Redogörelsen för det antal lösväskor, hvilka af 
kommuner och enskilda varit begagnade under förlidet 
år till utvexling af postförsändelser med vederbörande 
postanstalter, meddelas i bilagan De. 

Detta antal, som utgör 4,438, öfverstiger med 24 
antalet lösväskor år 1872. 

Under rubriken »postlagstiftningen» redogjordes 
redan i senast afgifna underdåninga berättelse för de 
förändrade bestämmelser angående vilkoren för tidnin
gars och tidskrifters befordrande med post, portosat
serna för bref och paketer, portobeloppet för paketer 
och brefkort samt Postverkets ansvarighet för försän
delser, som till postbefordran aflemnas m. m. rörande 
postutvexlingen mellan inrikes orter, hvilka af Eders 
Kongl. Maj:t meddelats genom nådiga kungörelserna af 
den 18 oktober och den 12 november 1872 samt 
genom nådiga förordningen och skrifvelse till Styrel
sen af sistnämnda dag. 

Då dessa med 1873 års början tillämpade bestäm
melser till det mesta varit af mera genomgripande be
skaffenhet, anser sig Styrelsen ej böra sluta redogörel
sen för postutvexlingen, utan att hafva särskildt påpe
kat de märkbaraste af de verkningar, som nämnda stad-
ganden, vid en blick på här ofvan gjorda sammanställ
ning, visa sig hafva utöfvat på denna utvexling redan 
under första året. 

Den till 27 % uppgående tillökningen i antalet 
assurerade, motsvarande de förut s. k. öppet re
kommenderade, försändelserna härrör i väsentlig mon 
edls deraf att — sedan Postverkets ansvarighet för 

rekommenderade bref, som förut varit bestämd till högst 
150 rdr, blifvit inskränkt till 50 rdr — assurans 
af värderemisser mera anlitats, och dels af det med-
gifna tillfället att assurera äfven paketer. 

Bestämmelsen att alla' postförsändelser, hvilka i 
vigt uppgå till 50 ort och deröfver, skola såsom pa
keter taxeras och behandlas, har visat sina verkningar 
i den till 63,3 % uppgående tillökningen i vanliga, det 
vill säga ej assurerade paketer. 

Ännu större inflytande hafva de nya stadgandenä 
utöfvat i afseende på försändelser under band samt 
postbefordrade tidningar och tidskrifter. 

Sedan ersättningen för tidningars och tidskrifters 
postbefordran, som förut erlagts med en till Riksgälds
kontoret ingående stämpelafgift, utbytts mot en Post-; 
verket tillfallande befordringsafgift, och i sammanhang 
härmed upphört den portofrihet för försändelser under 
band af nämnda slags trycksaker, utgifna å afgängsorten, 
hvilken förut i vidsträckt mon anlitats för spridningen 
af desamma, har antalet försändelser under band år 
1873 undergått den betydliga minskningen af 1,039,071 
stycken eller 71 % af näst föregående årets, under det 
att å andra sidan antalet genom Postverkets försorg 
prenumerationsvis förskrifna tidningsexemplar ökats med 
591,874 stycken eller 203 % af antalet under sistför-
flutna år; till hvilken stora tillvext hufvudsakligen bi
dragit — utom ofvan omförmälda upphörande af porto
fri försändning under band — äfven, och än mera, den 
omständigheten att tidningars och tidskrifters spri
dande utom utgifningsorten nu i allmänhet mera ute-
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slutande eger ram efter prenumeration genom postan
stalterna. 

I livad mon postanstalterna, såvidt fullständigt känt 
är, sistlidet år varit hvar för sig anlitade för penningeför-
sändning, upplyses af bilagan litt. E, som innefattar upp
gift å afgångna postförsändelsers assurerade värde samt 
å inbetalade postanvisnins- och postförskottsbelopp. 

Det assnrerade värdet i afgångna försändelser ut
gjorde rdr 461,028,924,34 

För postanvisningar hade blif-
vit inbetalade » 2,488,995,20 

Och de inlösta postförskotten 
uppgingo till » 81,318,73 

tillsamman rdr 463,599,238,33 
Ar 1872 afsändes under öppen re

kommendation rdr 280,588,063,G7, livadan jemfört med det assurerade värdet i försändel
ser sistlidet år, beloppet ökats med rdr 180,440,860.07 

genom postanvisning... » 2,487,497,96, utvisande en tillökning under sist
lidet år af » 1,497,30 

medelst postförskott » .41,955,00, » » » 39,363,73 

eller sammanlagdt rdr 283,117,516,63, hvadan i detta afseende under sistli
det år beloppet ökats med » 180,481,721,70 

Något mera än 19 procent af berörde belopp 
har förlidet år redovisats af postkontoret i Stockholm 
eller.... 88,276,563,46 rdr, 
och hvad beträffar de öfriga post
anstalterna belöper för 
Göteborg omkring 35,418,500 » 
Kristianstad » 12,833,100 » 
Jönköping » 10,613,500 » 
Kalmar » 9,619,200 » 
Gefle » 9,204,500 » 
Norrköping » 8,945,300 » 
Falun » 8,290,400 » 
Karlstad » . 8,278,700 » 
Sundsvall » 8,210,800 » 
Halmstad » 7,536,100 » 
Malmö » 7,220,000 » 
Örebro » 7,203,000 » 
Söderhamn » 7,189,100 » 
Westra Distriktets ambulanta expe

ditioner omkring 7,027,100 » 
Karlskrona » 6,868,400 » . 
Upsala » 6,604,300 » 
Uddevalla » 6,495,300 » 
Hernösand » . 6,286,700 » 
Ystad » 6,251,000 » 
Linköping » 6,145,000 » 
Borås » 5,344,700 » 
Wexiö » 5,046,100 » 
Hudiksvall » 5,033,600 » 
Kristinehamn, Nya Kopparberget, 

Wenersborg, hvardera minst 
4,000,000 men ej fullt 5,000,000 » 

Eksjö, Helsingborg, Mariestad, Ny

köping, Sköfde, Södra Distriktets 
ambulanta expeditioner, Wadstena 
och Östersund, hvardera 3,000,000—4,000,000 rdr 

Bollnäs, Eskilstuna, Karlshamn, Kö
ping, Lidköping, Ljusdal, Luleå, 
Oskarshamn, Sala, Sollefteå, Söder
köping, Warberg, Westervik och 
Westerås, hvardera 2,000,000—3,000,000 » 

Alingsås, Arboga, Arvika, Askersiind, 
Avesta, Enköping, Falkenberg, Fal
köping, Filipstad, Gagnef, Hessle-
holm, Hvetlanda, Karlskoga, Kisa, 
Landskrona, Lindesberg, Ljungby, 
Lund, Lysekil, Mora, Motala, 
Mönsterås, Nora, Norberg, Båda, 
Skara, Skeninge, Smedjebacken, 
Strengnäs, Strömstad, Sunne, Säfsjö 
Umeå, Wara, Wimmerby, Wing-
åker, Wisby, Åmål och Örn
sköldsvik, hvardera 1,000,000—2,000,000 » 

Backe, Borgholm, Elmhult, Engelholm, 
Eslöf, Gamleby, Gillberga, Grenna, 
Halsberg, Haparanda, Hedemora, 
Herrljunga, Hjo, Höganäs, Karls
borg, Katrineholm, Laholm, Malm
köping, Malung, Mariefred, Mo-
holm, Nordmaling, Norrtelje, Ny
land, Nås, Piteå, Bagunda, Bon-
neby, Skellefteå, Stjernvik, Sölves
borg, Torp, Trollhättan, Ullånger, 
Ulricehamn, Waldemarsvik, Wer-
namo och Äs, hvardera... 500,000—1,000,000 » 

Boxholm, Båstad, Fjellbacka, Gisla-



ved, Hörby, Oroust, Staby, Ströms-
holm, Tierp. Wemdalen, Åby, Åre, 

o . • 

Åtvidaberg, Oregrund och Östham
mar, hvardera 400,000— 500,000 rdr 

Alvesta, Cimbrisliamn, Degerfors, 
Finspong, Grytliyttelied, Höör, Må-
lilla, Nederkalix, Nässjö, Barns-
berg, Båneå, Storvik, Svenljunga, 
Säter, Tidaholm och Ödeshög, 
hvardera... 300,000— 400,000 » 

Boden, Lilla Edet, Lycksele, Mol-
kom, Ström, Södertelje, Tjellmo, 
Torshälla, Trelleborg, Wretstorp, 

t , 

Ahus, Anäset och Österby, hvar
dera 200 ,000- 300,000 » 

Anderslöf, Billingsfors, Borensberg, 
Gncsta, Grislehamn, Gysinge, Hem-
se, Jemshög, Klintehamn, Kungs
backa, Misterhult, Onsala, Skene, 
Stora Bör, Trosa och Öfvertorneå, 
hvardera 100,000— 200,000 » 

Dalarö, Ekolsund, Kungelf, Marka-
ryd, Marstrand, Sparreholm, Wax-
holm och Östra Husby, hvar
dera... 50,000— 100,000 » 

Sigtuna omkring 34,300 »-
Drottningholm » .. 20,400 » 

Under redogörelseåret hafva af postanstalterna in
om riket blifvit inlösta 250, sjömansinvisiiingar å ett 
sammanlagdt belopp af 42,253 rdr 79 öre, hvilket, i 
jemförelse med förhållandet år 1872, då antalet inlösta 
enahanda invisningar utgjorde 203, till ett värde af 
29,879 rdr 97 öre, visar en tillökning af 47 i anta
let invisningar och af 12,373 rdr 82 öre i det anvi
sade beloppet. 

Sedan i afseende på obeställbara postförsändelser 
— hvilka, enligt förut gällande bestämmelser, bort öpp
nas å postanstalterna, efter att hafva derstädes qvarlegat 
under fem år — i enlighet med grunderna i Eders Kongl. 
Maj:ts ofvan nämnda nådiga bref af den 12 november 
1872, meddelats föreskrift att sådana försändelser i 
allmänhet skola till afgångsortens postanstalt återsändas, 
för att, om möjligt, återställas till afsändarne,- och att 
af dessa försändelser skola vid hvarje års början till 
Styrelsens reklamationskontor, för att öppnas, insän
das de, hvilka efter utgången af året näst efter det, 
under hvilket de från adressorten sålunda återkommit, 
finnas å den ursprungliga afgångsorten qvarliggande, 

samt efter det särskildt, såsom en öfvergångsåtgerd, 
föreskrifvits att vid 1873 års början borde, utan före
gången återsändning till afgångsorten, omedelbart till 
reklamationskontoret aflemnas alla de obeställbara för-
sändelser, som då utöfver ett år qvarlegat outtagna å 
ankomstkontoren, 

hade för sagde ändamål under år 1873 till re
klamationskontoret inkommit: 

vanliga bref. 68,306 st. 
rekommenderade 581 » 
paketer 37 » 

tillhopa 68,924 försändelser. 
Vid öppnandet af dessa, tillika med ett större 

antal under de näst förutgångna fem åren från utlan
det ankomna eller återkomna, med lösen belagda, men 
outlösta försändelser, befunnos 1,849 stycken innehålla 
föremål af något värde, deraf penningar till belopp af 
i svenskt riksmynt af 5,354 rdr och 18 öre. 

Af dessa 1,849 försändelser blefvo, med ledning 
af de upplysningar, som vid öppnandet vunnos, 1,236 
stycken, med ett sammanlagdt penningeinnehål af 3,287 
rdr 65 öre, tillstälda brefegarne. 

Om de öfriga 613 värde innehållande försändel
ser, med ett sammanlagdt penningeinnehåll af 2,066 
rdr 53 öre, blef i vanlig ordning kungörelse utfärdad. 

Under sistlidet år hafva till reklamationskontoret 
ingått 888 anmälanden angående försändelser, som 
skulle hafva blifvit nedlagda i breflådor, afsändts i lös
väskor eller direkt å postanstalterna aflemnats, men ej 
kommit adressaterna tillhanda. 

De undersökningar, hvartill dessa reklamationer 
gifvit anledning, hafva haft till påföljd att i 174 fall, 
eller i det närmaste 20 % af förenämnde antal, för
sändelserna kommit till rätta och blifvit till sina egare 
aflemnade. 

Af dylika reklamationer, som under det nästför-
utgångna året anmälts, hade antalet uppgått till 898 
och vidtagna undersökningar föranledt dertill, att af 
de reklamerade försändelserna 295 stycken eller nå
got mera än 32 % kunnat tillrättaskaffas. 

Genom ett mellan Sverige och Norge, å ena, samt 
Förenta Staterna i Nordamerika, å andra sidan, den 15 
sistlidne mars afslutadt postfördrag, har, bland annat, 
frankeringsafgiften för vanliga bref af enkel vigt till 
Nordamerika blifvit nedsatt från 54,45 resp, 39 öre 
dels till 36 öre, då befordringen sker å vägen Dan
mark—Tyskland öfver Bremen resp. Hamburg eller 
med ångfartyg å vägen Göteborg—England, dels 
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till 24 öre, då befordringen sker med ångfartyg, som 
underhålla regelbunden direkt förbindelse mellan svensk 
eller norsk hamn och hamnar inom Förenta Staterna; 
hvilket sistnämnda befordringssätt emellertid, till följd 
af brist å dertill lämpliga lägenheter, icke kunnat hit
tills anlitas. Äfven för bandförsändelscr har afgiften 
blifvit nedsatt: i förra fallet till 14 och i senare fallet-
till 10 öre per 50 gram. 

Likaledes har genom ett med Tyskland, den 25 
sistlidne maj afslntadt additionalfördrag, bland annat, 
nedsättning egt rum i afgiften för enkelt frankeradt 
bref till 24 öre samt för trycksaker och varuprof till 
G öre för livar sådan försändelse af högst 50 grams vigt. 

Äfven med Danmark har den 19 juli näst-lidet 
år ett nytt postfördrag blifvit afslntadt och, i samman
hang dermed, en reglering af postförhållandena mellan 
Sverige och. Norge, genom Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
bref den 16 sistlidne september, egt rum. De härvid 
meddelade nya bestämmelserna afse hufvudsakligen 
vigtsatsberäkningen för bref, befordringsafgifterna för 
bandförsändelser och paketer, ersättning till Svenska 
Postverket för befordran af tidningar mellan utlandet 
och Norge, assuransafgifterna för värdeförsändelser, sär-
skildt sådana som innehålla guld, myntadt eller i plant
sar, äfvensom Postverkens ersättningsskyldighet- för 
förkomna sådana försändelser. 

Enligt en af dertill befullmäktigade den 15 sist
lidne juli träffad och genom Eders Kongl. Maj:t jem-
likt nådiga bref den 19 derpå följande augusti god
känd öfverenskommelse har en regelbunden postång-
båtsförbindelse tre gånger i veckan kommit till stånd 
mellan Göteborg och Fredrikshavn på Jutland; hvilken 
förbindelses underhållande besörjes genom Styrelsens 
for de Danska statsbanorna försorg, mot det att Sven-
ska Postverket till kostnadernas bestridande bidrager 
med ett belopp, som ej får öfverstiga 12,000 rdr 
årligen. 

Genom nådigt bref den 6 sistlidne juni har Eders 
Kongl. Maj:t funnit godt medgifva, att i de orter i riket, 
der både postexpedition eller poststation och. telegrafstation 
finnas, förening af desamma under en tjensteman må ega 
rum, derest Generalpoststyrelsen och Telegrafstyrelsen 
gemensamt pröfva, att en sådan förening bör ega rum, 
hvarjcmte Eders Kongl. Maj:t meddelat närmare, be
stämmelser om livad i berörde afseende bör iakttagas; 
och har sedermera, under året en sådan förenad post-
och telegrafanstalt kommit till stånd, nämligen den här 
ofvan omnämnda på Ladugårdslandet i hufvudstaden. 

Med Riksdagens bifall har Eders Kongl. Maj:t, 
genom nådig kungörelse den 5 sistlidne december, för
ordnat, bland annat, att med innevarande års utgång 
skall upphöra den vissa hemman nu åliggande såväl 
ordinarie som extra kronobrefbäringen samt att befor
drandet af försändelser, för hvilka den ordinarie krono
brefbäringen hittills fått anlitas, i stället skall, från och 
med nästa års början, öfvertagas af Postverket, som 
har att i de särskilda orterna inrätta för ändamålet er
forderliga postanstalter, emellan hvilka försändelserna 
genom Postverkets försorg fortskaffas. 

Sedan, på Eders Kongl. Maj:ts nådiga förslag, Riks
dagen anvisat medel till bestridande af belöpande post-
afgifter för försändelser, som i tjensteärenden med all
männa posterna befordras, har Eders Kongl. Maj:t, genom 
nådig förordning den 5 sistlidne december, föreskrif-
vit, att den åt vissa myndigheter, embets- och tjenste
man m. fl. för närvarande medgifna s. k. fribrefsrätt skall 
med innevarande års utgång upphöra och belöpande post-
afgifter derefter till Postverket erläggas för sådana försän
delser, i afseende hvarpå, berörda rätt hittills fått åtnjutas. 

Sedan, i den af Riksdagen till efterrättelse från 
och med nästkommande år antagna normalstat för Post
verket, blifvit uppförd ytterligare en föredragande; hos 
Styrelsen, på samma gång departementschefsembetena 
inom Styrelsen blifvit utbytta mot byråchefscmbetcn, 
för hvilkas innehafvare afsetts en i vissa afseenden 
mera sjelfständig verksamhet än vid Styrelsens hittills
varande, mera kollegiala sammansättning, har, i an
ledning ej blott häraf utan jemväl af de genomgri
pande förändringar, som på senare tiden egt rum i 
i flera grenar af Postförvaltningen, Eders Kongl. Maj:t 
den 5 sistlidne december funnit godt utfärda förnyad 
nådig instruktion för Styrelsen, att tillämpas från och 
med nästinstundande år. 

Jemte föreskrift om anordnande å Statens Westra 
och Södra Stambanor af nattåg för post- och person
trafiken, hvarmed början skedde den 1 sistlidne maj, 
liar, genom nådigt bref den 23 sistlidne mars, Eders 
Kongl. Maj:t, till vinnande af större enkelhet och reda 
vid afräkningen, förordnat att framgent, och så länge 
sagda anordning af bantågen fortfar, den afgift, som 
för postbefordringen å Statens jernvägar bör af Post
verket erläggas, skall utgå med ett visst, till 125 rdr 
bestämdt, -belopp för hvarje mil stambana. 

På sätt Styrelsen i underdånig skrifvelse den 4 
sistlidne augusti anmält, har af Styrelsen varit till 
hufvudstaden sammankallad en komité af posttjenste-

4 
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män från olika delar af riket i ändamål att utarbeta 
fullständigt förslag till tjenstgöringsreglemente för post
anstalterna, hvilken komité, sedan dess arbeten, som 

togo sin början den 1 sistlidne september, numera 
Imfvudsakiigen afslutats, inom kort kommer att afgifva 
sitt betänkande. 

IV. Financiela ställningen. 

Hufvudboken för Postverkets financiela ställning för år 1873 upptager: 

Ingående ballans från år 1872: 

Tillgångar: 

Uppbörden: 

utgjorde för år 1873: 
passagerareafgifter för befordran med 

Postverkets åkdon _ 100,166,08 
afgifter för befordran af paketgods 148,073,02 

dito för utländskt paketgods 29,618,03 177 69105 

för vanliga bref 1,663,572,53 
» lokalbref 25,228,04 

» norska brefvexlingen 73,107,73 
» ryska och finska » 34,099,91 
» danska brefvexlingen 132,941,35 
» utrikes » i öfrigt 332,257,02 

1,688,800,57 

277,857,73 

Vid jemförelse med 1872 
års uppbörd. 

Tillväxt. Minskning. 

1,312,38 
14,226,30 — -

7,978,38 

101,758,09 

4,556,67 
6,353,66 
3,432,03 
8,482,50 

25,798,28 

Transport rdr 2,539,064,31 173,898,35 

Kontant behållning 
Utlånta medel (värdet af rentebärande obligationer) 

Förskotter, enligt postanstalternas m. fl. redogörelser 
Propriebalanser beroende på åtgerd af Kammarrätten: 

postförvaltaren i Boden T. J. Ekmans 
» » Karlskoga A. W. Lagergrens 
» » Ragunda T. TI. Lundbergs 
» » Sundsvall A. G. Hallenbergs 

o 

x> » Anäset A. H Kollbercs 
Fordringar hos främmande Postverk, m. fl 
Anmärkningsmedel 

och med afdrag härifrån af: 
öfverlevereringar 
skulder 

belöpte sig behållningen vid redogörelseårets ingång till 

rdr 592,911,284 
» 258,099,73 851,011,014 

126,530,27 

rdr 2,703,19 
» 2,985,48 
» 343,23 
» 1,541,86 
» 532,62 8,106,38 

99,579,90 
408,89 

rdr 

Summa rdr 1,085,636,514 

rdr 22,030,34 

» 231,020,63 253,050,07 

rdr 832,585,54 

572,406,01 2,261,206,58 

portoafgifter: 



Vid jemförelsc med 1872 
års uppbörd. 

Tillväxt. Minskning. 

Transport rdr 2,539,064,31 173,898,35 
afgifter för befordrandet af tidningar och tidskrifter 88,855,03 88,855,03 
rekommendationsafgifter 194,139,55 1 1 4 , 8 7 1 , ' J O 

assuransafgifter 198,221,59 3 9 2 ,361,14 198,221,59 

afgifter för postanvisningar 18,686,14 93,51 
» » postförskott 643,45 19,329,59 305,23 

rentemedel 8,062,50 5,437,50 
frakt- och passagerareafgifter m. m. å sjöpostlinien: 

Grislehamn—Eckerö 2,218,10 314,14 
Westervik—Wisby 4,032,83 6.250.93 8 6 l ö _ 

observationsmedel 10,627,iU 4,001,50} 
bötesmedel 1,038,34 636,64 
expeditionslösen 897,00 138,50 
outsökta medel, som funnits i öppnade obeställbara försändelser 1,901,18 1,294,20 
s. k. frimärkesvinst 59,021,43 10,206,19 
återvunna medel, som utbetalats såsom ersättning för bortkomna eller 

skadade postförsändelser 732,03 732,03 
sjöpostfarten mellan Sverige och Finland 2,853,98 2,853,98 
extra uppbörd 39,566,34 34,088,05 

Summa uppbörd rdr 3,170,560,94} 515,272,52 1/2 120,762,04 
som med rdr 394,510,48 1/2 
öfverstiger sammanlagda uppbörden af postmedel för år 1872 » 2,776,050,46 

Postverkets utgifter för år 1873 hafva jemte 

lever er ing: 

till Statskontoret af öfversköttspostmedel 409,899,20 4,116,42 

och afkortning: 
restitutioner 524,03 198,14 
porto för outlösta bref. 7,462,17 894,09 
åklagareandelar af böter 67,59 —— 10,41 
observationsprocent 3,000,83 H 054 62 1800 43 

utgjort å följande titlar: 
aHöningsstaten 839,386,78 161,465,40 
indragningsstaten 11,462,83 2,143,17 
pensionsstaten 28,472,49 4,531,24 
omkostnadsstaten: 

provisioner: 
å brefuppbörden rdr 39,141,23 3,669,97 
» paketuppbörden » 22,734,08 2,918,20 
» försäljning af frimärken » 51,844,01 11371932 7 26105 

kontorshyror och expenser rdr 72,985,42 2,189,57 
hushyror » 7,830,83 3,686,83 
vagnshushyror » 5,067,50 97,05 

Transport rdr 199,603,07 1,300,275,92 183,730,83 11,251,74 
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Vid jemiorelse mod 1872 
års uppbörd. 

Tillväxt. Minskning. 

Transport rdr 199,608,07 1,300,275,92 183,730,83 11,251,74 
ersättning for upplåtelse af väntningssalar för dili-

genspassagerare » 9,596.50 106,50 
posthusens underliåll och oncra » 12,154,44 9,571,54 
ved och belysning » 25,569,41 5,605,u 
rese- och traktamentskostnader » 6,967,42 2,992,21 

dagtraktamenten: 

åt resepostexpeditörer rdr 54,227,49 21,687,69 
» postiljoner » 130,665,52 1 8 4 ; 8 9« i ( ) 1 24,945,78 

brefbärares, vaktmästares ocli postiljoners beklädnad rdr '38,338,94 8,559,09 
postiljoners beväring » 699,10 405,33 
poståkdons anskaffande och underhåll...... - » 45,605,41 11,462,15 
postföringskostnader » 913,133,52 131,359,18 
kostnaden för sjöpostförbindelsens underhållande , 

mellan Gotland och fastlandet rdr 46,716.83 1,491,12 
» Sverige och Danmark » 4,407,38 ' 2,532,74 
» Sverige och Tyskland » 13,384,15 1,565,97 
» Sverige och England _ 576,oo 65,084,30 5,040,oo 

posttransport inom postanstaltcrnas egna områden rdr 22,134,15 4,327,07 
omkostnader för utrikes brcfvexlingen » 113,385.39 10,730,15^ 
skrifmaterialier samt trycknings- m. fl. kostnader » 120,329.37 60,527,92 
frimärkestillverkningen » 15,174,42 5,914,25 
inköp och underhåll af postväskor och breflådor m. m. » 92,041,05 65,441,44 
gästgifverihållningen vid Grislehamn » 300,oo 
portoersättning till svenska konsuler utrikes , » 2,189,09 2,189,09 
diverse utgifter » 42,103,38 1,909,902,09^ 19687,70 

oförutsedda utgifter: 

arvoden och gratifikationer af tillfälliga anledningar rdr 57,253,37 29,973,58 —— 
postångfartygens underhåll och tillsyn.... » 10,692,91 274,23 
nybyggnad af ett posthus vid Horas lastageplats > 1,760,50 69 706 78 10 5o — 

af reserverade medel af anslaget till uppförande af ett nytt posthus 
i Stockholm rdr 65,000,00 105,000,00 

Summa riksdaler 3,344,884,79 1/2 601,067,31 125,315,60. 

Minskas nu denna utgiftssumma dels med levere-
ring till Statsverket rdr 409,899,20 
och dels med kostnaden för uppförande af postlms i 
Stockholm » _ _ _ 6 5 . 0 0 0 . 0 0 474,899,20 

uppgå således de egentliga postutgifterna till rdr 2,869,985,59 1/2 2 
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Detta belopp öfverstiger med rdr 578,667,70 1/2 
det näst förutgångna årets utgifter, hvilka, oberäknade då bestridd 
kostnad för postlmsbyggnader i Stockholm och Göteborg samt för 
inköp af ullmagasinshuset i Norrköping, utgjorde.... » 2,291,317,811 

Slutligen upptager utgående balansen för år 1873: 

kontant behållning...., rdr 1,011,313,30 
förskotter enligt postantalternas m. fl. räkenskaper » 23,050,00 
propriebalanser, beroende på åtgerd af Kammarrätten: 

postförvaltaren i Boden J. J. Ekmans rdr 2,703,19 
» » Karlskoga A. W. Lagergrens » 2,985,48 
» » Sundsvall A. G. Ilallenbergs » 1,541,80 
» » Ånäset A. II. Kollbergs » 532,02 

o 

» » Aby L. L. Lagergrens » 1,585,98 934913 
fordringar hos främmande Postverk » 136,071,09 1/2 
anmärkta poster » 820,07 j 180 604.191 

Och rned afdrag härifrån af: 
öfverlevercringar » 31,980,45 
skulder » 490,362,05 ^^2 342 50 

belöpte sig behållningen vid 1873 års slut till rdr 658,261,69» 
Postverkets tillgångar, efter afdrag af skulderna, som vid 1872 års utgång utgjorde » 832,585,54 

hafva således under året minskats med » 174,323,8-i1 

För att den afkastning Postverket lemnat, må kunna rätt bedömas, fordras att i betraktande tages den 
afgiftsfritt verkstälda befordran af försändelser i allmänna tjensteärenden. 

Enligt bilagan litt. F skulle belöpande porto- samt rekommendations- och assuransafgifter för berörda 
brefvexling hafva sistlidet år. uppgått: 

portoafgifterna till rdr 214,485,28 
rekommendations- och assuransafgifterna till » 51,257,02 

tillhopa rdr 265,742,30 
under det år 1872 afgifterna för ifrågavarande brefvexling beräknats uppgå till 590,940 rdr 85 öre. 

Den betydliga minskning af 325,198 rdr 55 öre, som i afseende på dessa afgifter sistlidet år sålunda 
visar, har förorsakats deraf, att för postförsändelser af högre vigtsatser, till hvilka tjensteförsändelser företrä
desvis äro hänförliga, befordringsafgiften med årets ingång blifvit i högst väsentlig mon nedsatt. 

Vid redogörelseårets utgång egde Postverket: 

fastigheter : 

posthuset i Stockholm med taxeringsvärde rdr 140,000,00 
» i Göteborg, uppfördt med en kostnad-af. » 168,725,14 
» i Grislehamn med tillhörande uthusbyggnader, brand-

försäkradt till » 27,000,00 
posthusbyggnaderna i Haparanda, taxerade till » 6,400,oo 

» i Jönköping, taxerade till » 12,500,oo 
Transport rdr 354,625,14 
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Transport rdr 354,625,14 
posthuset i Ystad, taxeradt till . » 33,000,oo 

» i Helsingborg, dera taxeringsvärdet är » 45,500,00 
» i Stora Kör, uppfördt med en kostnad af » 7,400,oo 
» i Norrköping, inköpt för » 58,000,oo 498 525 14 

fartyg: 

propellerångfartyget »Polhem» om 60 hästkrafter, livilket med in
redning kostat rdr 129,000,00 

propellerångfartyget »Sofia» om 60 hästkrafter, livilket kostat inredt » 146,000,00 
propellerångfartyget »Postiljonen» om 20 hästkrafter, livilket med 

inredning kostat » 35,000,oo 
jakten »Hilda», hvilken kostat » 3,400,oo 313 400 oo 

derjemte 7 större och mindre segelbåtar; 

åkdon: 

2 jernvägsvagnar, som i inköp kostat... » 8.202,oo 

50 heltäckta diligenser ... » 72,660,oo 
148 halftäckta d:o » 191,024,00 
17 kärror » 3,800,oo 
2 paketvagnar » l,600,oo 
27 slädar med suflett » ll,393,oo 
3 transportvagnar » 2,100,oo 
8 dragkärror omkring » 480,oo 291259 oo 
5 transportvagnar, hvilka blifvit till sådana förändrade från post-

kalescher. 
Summa rdr 1,103,184,14. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t, efter Riksdagens med-
gifvande, tillåtit att det Kronan tillhöriga posthuset i 
Upsala finge försäljas samt Eders Kongl. Maj:t genom 
nådigt bref af den 21 sistlidne januari godkänt det å 
sagda egendom afgifna högsta anbudet 14,925 rdr, har, 
sedan denna köpeskilling till Postverket influtit, egen
domen den 1 sistlidne april till nya egaren afträdts. 

Efter det postångfartyget »Polhem», som, med 
Eders Kongl. Maj:ts nådiga begifvande, till begagnan
de upplåtits åt den vetenskapliga expedition, hvilken 
under professoren A. E. Nordenskiölds ledning, sistlidet 
år afgick till Spetsbergen, i slutet af augusti månad inne
varande år återkommit, har detsamma under återstående 
delen af året undergått reparation vid mekanisk verkstad. 
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De år 1873 till Generalpoststyrelsen inkomna mål, deribland ej upptagna redogörelser af olika slag 
från postanstalterna, som från dem å bestämda tider insändas, rapporter, reqvisitioner m. m., 
utgjorde 7,825 
de från näst föregående år balanserade 392 

tillsamman 8,217 
utvisande mot år 1872, då antalet uppgick till 5,826 

en tillökning af 2,391 mål. 

Af ofvannämnda 8,217 ärenden 
blefvo inom redogörelseårets utgång handlagda och afgjorda 7,897 » 

och voro vid innevarande års ingång beroende af yttrande eller förklaringar från ve
derbörande eller på föredragning 320 » 

Generalpoststyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

Stormägtigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kongl. Maj:ts 

tinderdunigste, tropligtigsfe 
tjenare orh undersåten 

WILHELM ROOS. 

L. HtTBNBR. FRANS BROBERG. C. IT. WESTMAN. 

e. f. 

J. öfivevfttröm. 
Stockholm den 21 december 1874. 

Till Kongl Maj-d underdånig ut, ined berättelse om Pnstrerkets förvaltning under år 76'/.?. 
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Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande bilagor. 
(Spécification des annexes ci-jointes.) 

A) Uppgift å postanstalterna under år 1873 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1873 samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 20. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med betingad eller gästgifveri-, håll- och 
reservskjuts... » 22. 

c) S j ö l i n i e r , derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 33. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1873, äfvensom uppgift å antalet frän dessa postan
stalter under året expedierade brefkartor » 38. 

D) Posttrafiken under år 1873: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) 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 » 44. 

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 
d e l s e r 49. 

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 onsa fg i f t e rna för desamma » 54. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af r e s a n d e » 60. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 64. 

E) Uppgift å afgångna postförsändelsers assurerade värde 
samt å inbetalade postanvisnings- och postförskotts
belopp » 66. 

F) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1873 befordrade fribref och fripaketer » 71. 

G) Uppgift å värdet af de under år 1873 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 74. 

H) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1873 » 77. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1873 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1873 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies f e r rées qui ont servi au transport des courriers » 20. 
b) Routes pos t a l e s sur lesquelles le transport des cour

riers a été opéré par des entrepreneurs privés ou par 
les relais ordinaires » 22. 

c) Lignes mar i t imes entre ports suédois, sur lesquel
les a eu lieu le transport des courriers » 33. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti
néraires, ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1873, s'effectuer à la règle chaque se
maine de tous les bureaux de poste du pays; nom-
bre des feuilles d'avis expédiées de ces bureaux dans 
le cours de la même année » 38. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1873: 
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 » 44. 

b) P a q u e t s et a u t r e s ob je t s de va leu r expédiés des 
divers bureaux de poste » 49. 

c) Nombre des j o u r n a u x dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
t o t a l de l ' abonnement » 54. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 60. 

e) Malles pr ivées expédiées des divers bureaux de 
poste » 64. 

E) Montant total des valeurs déclarées envoyées par lettres 
chargées, ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1873 » 66. 

F) Mortant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
recommendation et d'assurance qu'auraient dû payer, 
pendant l'année 1873, les lettres et paquets circulant en 
franchise .„ » 71. 

G) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1873 » 74. 

H) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1873 » 77. 
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BILAGA litt. A. 
Uppgift å postanstalterna under år 1873 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 



4 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 5 



6 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 7 



8 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A) 9 



10 (Bilaga litt. A.) 
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12 (Bilaga litt. A.) 



(Bilaga litt. A.) 13 



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



(Bilaga litt. A.) 19 

Anmärkningar. 

Poskupéexpeditionerna voro följande: 

N:r 1. Stockholm—Göteborg, N:r 2. Falköping—Malmö, 

N:r 3. Stockholm—Krylbo, N:r 10. Falköping—Malmö, 

N:r 4. Stockholm—Halsberg, N:r 11. Eslöf—Helsingborg, 

N:r 5. Halsberg—Köping, N:r 12. Eslöf—Ystad, 

N:r 6. Halsberg—Göteborg, 

N:r 7. Laxa—Gharlottenherg, 

N:r 9. Stockholm—Vpsala, 

hvilka lyda under postinspektionen å Westra Stamba?ian. livilka lyda under postinspektioncn å Södra Stambanan. 

Följande postanstalter utgjorde anloppsstationer för postdiligenserna: Avesta, Berg, Borås, Boxliolm, Brottby, Ciinbris_ 

hamn, Eksjö, Engelliolm, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Falun, Filipstad, Fjäl, Gamleby, Gefle, Gislaved, Gnarp, Gncsta, 

Grenna, Grisleliamn, Göteborg, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Hernösand, Herrevadskloster, Hoby, Hudiksvall, Höör, Jön

köping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kisa, Kristianstad, Kristinehamn, Krylbo, Kungsbacka, Köping, Laholm, Len-

hofda, Lidköping, Linköping, Ljungby, Lyckeby, Malmköping, Mariefred, Mcllerud, Mjölby, Moheda, Motala, Målilla, Mönsterås, 

Nettraby, Nissafors, Norrköping, Norrtelje, Nybro, Nyby, Nyköping, Oskarshanni, Eonneby, Böstånga, Sala, Seffle, Sjögård, 

Skara, Skeen, Skene, Skeninge, Skillingaryd, Sköfde, Sparreliolm, Staby, Stockholm, Strcngnäs, Stråtjära, Strömsholm, Sundsvall, 

Svenstorp, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Söderåkra, Sölvesborg, Tierp, Tingsryd, Torp, Tranås, Ulricehamn, Upsala, 

Wadstena, Warberg, Wenersborg, Wcrnamo, Westervik, Westerås, Wexiö, Wifstavarf, Wimmerby, Wiskabro, Wislanda, Aby, 
o o 

Alem, Åmål, Odeshög, Orsundsbro, Ostanbro, 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, Luleå, Lund, Malmö, Mariestad, Marstrand, Motala, Nora, 

Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Oskarshamn, Sala, Skara, Skeninge, Sköfde;, Stockholm, Strcngnäs, Strömstad, Sundsvall, Söder

hamn, Söderköping, Södertelje, Sölvesborg, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Upsala, Wadstena, Warberg, Wenersborg, Westervik, 

Westerås, Wexiö, Wimmerby Wisby, Ystad, Örebro, och Östersund. 

Breflådor vid postvägarne funnos vid: Alm, Barnarp, Björketorp, Brokind, Burseryd, Gislarbo, Glimsta, Grössby, Gård-

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

stad, Månsåsen, Måsby, Bamnäs, Råby, Röinge, Sandvad, Skultuna, Stommen, Säfva, Sätila-Hede, Treskog, Töllesjö, Undorsvik, 

Åsen, Äppelbo och Ölmestad. 
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BILAGA litt. B. 

Postkommunikationslinierna år 1873, samt uppgift å kostnaderna för desammas underhållande. 

a) J e r n v ä g s l i n i e r , som varit begagnade till postföring. 



(Bilaga litt. Ba.) 21 



22 (Bilaga litt. Bb.) 

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



(Bilaga litt. Bb.) 
23 



24 (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.) 
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32 (Bilaga litt. Bb.) 

Anmärkningar. 

För de linier, å hvilka .posten en del af vägen befordrats i förening med annan post, är i första kolnmmen 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 ocli 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 ett större antal hästar begagnats. 

ITäraf 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 1873 förekommit i Elfsborgs, Göteborgs och Bohus samt 

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

posten Hvitsand—Sunne å linien Hvitsand—Torsby 

» Karlstad—Ekenäs » Millesvik—Ekenäs. 



(Bilaga litt. Bc.) 33 

c) Sjölinier, 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 endast breflåda. 

Samma tecken framför siffran i någon af de för antalet fartyg afsedda kolumner utmärker, att de sålunda betecknade fartygen varit användt å annan förut omförmäld sjölinie. 



(Bilaga litt. Bc.) 34 
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36 (Bilaga litt. Bc.) 
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Anmärkning. 

Följande postanstalter anlöptes af ångbåtar: Arboga, Arvika, Askersund, Bengtsfors, Bergvik, Billingsfors, Bollnäs, Horens-

berg, Borgiiolm, Dalarö, Drottningholm, Ekolsund, Engelsberg, Enköping, Eskilstuna, Falkenberg, Filipstad, Finspong, 'Fiske

bäckskil, Fjellbacka, Fryksta, Furusund, Gamla Lödöse, Gefle, Gillberga, Grebbestad, Grenna, Grislchamn, Gustafsfors, Göteborg, 

Halmstad, Haparanda, Helsingborg, Hernösand, Hjo, Horn, Hudiksvall, Husum, Hästholmen, Jönköping, Kalmar, Karlsborg, 

Karlshamn, Karlskrona, Kolslätt, Kungelf, Kiingsör, Köping, Landskrona, Lilla Edet, Linköping, Ljusne, Luleå, Lyckeby, Lysekil, 

Malmö, Mariefred, Marstrand, Motala, Mönsterås, Ncderkalix, Nettraby, Nordmaling, Norrköping, Norrtelje, Norsholm, Nyköping, 

Nyland, Oskarshamn, Piteå, Ratan, Ronneby, Råneå, Sandhamn, Seffle, Sigtuna, Skellefteå, Skutskär, Smedjebacken, Sollefteå, 

Stallarholmen, Stenung, Stockholm, Stora Rör, Strand, Strengnäs, Strömsholm, Strömstad, Sundsvall, Sunne, Surahammar, Svane

sund, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Sölvesborg, Torsby, Torshälla, Trelleborg, Trollhättan, Trosa, Töreboda, Uddevalla, 

Umeå, Upsala, Wadstena, Waldemarsvik, Warberg, Waxholm, Wenersborg, Westanfors, Westervik, Westerås, Wifstavarf, Wisby, 

Wisingsö, Ystad, Åhus, Åmål, 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 1873, äfvensom uppgift å antalet från 

dessa postanstalter under året expedierade brefkartor. 



(Bilaga litt. C) 39 



40 (Bilaga litt. C.) 
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42 (Bilaga litt. C.) 



(Bilaga litt. C.) 43 
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BILAGA litt. D. 
Posttrafiken under år 1873. 

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



(Bilaga litt. Da.) 45 



46 (Bilaga litt. Da.) 



(Bilaga litt. Da.) 47 



48 (Bilaga litt. Da.) 



(Bilaga litt Db.) 49 

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



50 (Bilaga litt. Db. 



(Bilaga litt. Db.) 51 



52 (Bilaga litt. Db.) 



(Bilaga litt. Db.) 53 



54 (Bilaga litt. Dc) 

c) Uppgift å tidningar, som blifvit genom Postverket till olika orter reqvirerade, samt å prenumerationsafgifterna 
för desamma. 



(Bilaga litt. Dc.) 55 



56 (Bilaga litt. Dc.) 



(Bilaga litt. Dc.) 57 



58 (Bilaga litt. Dc.) 



(Bilaga litt. Dc.) 59 



60 (Bilaga litt. Dd.) 

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



(Bilaga litt. Dd.) 61 



62 (Bilaga litt. Dd.) 



(Bilaga litt. Dd.) 63 



64 (Bilaga litt. De.) 

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



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

Uppgift å afgångna postförsändelsers assurerade värde samt å inbetalade postanvisnings- och 
postförskottsbelopp. 



(Bilaga litt. E.) 67 



68 (Bilaga litt. E.) 



(Bilaga litt. E.) 69 



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

Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assuransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1873 befordrade fribref och fripaketer. 



72 (Bilaga litt. F.) 



(Bilaga litt. F.) 73 



74 (Bilaga lift G.) 

BILAGA litt. G. 

Uppgift å värdet af de under ar 1873 försålda och till breffrankering använda frimärken. 



(Bilaga litt. G.) 75 



76 (Bilaga litt. G.) 



Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpeditionerna i riket år 1873. 

B
ILA

G
A
 litt. 

H. 

77 



78 
(B

ilaga 
litt. 

H
.) 



(B
ilaga litt. H

.) 
79 



80 
(Bilaga 

litt. 
H

.) 



(B
ilaga 

litt. 
H

.) 
81 L 



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

A) Uppgift å postanstalterna under år 1873 samt å den 
tjenstepersonal, som vid årets utgång fanns vid de
samma anstäld sid. 2. 

B) Postkommunikationslinierna år 1873 samt uppgift å kost
naderna för desammas underhållande: 

a) Jernvägslinier, som varit begagnade till postföring » 20. 
b) Landsvägslinier, å hvilka postbefordringen blifvit 

verkstäld med betingad eller gästgifveri-, håll- och 
reservskjuts... » 22. 

c) S j ö l i n i e r , derå post blifvit befordrad till och från 
orter i riket » 33. 

C) Uppgift å antalet poster, som, jemlikt tidtabeller eller 
särskilda föreskrifter, skolat i regel hvar vecka affärdas 
från samtlige postkontor och postexpeditioner under år 
1873, äfvensom uppgift å antalet frän dessa postan
stalter under året expedierade brefkartor » 38. 

D) Posttrafiken under år 1873: 
a) Uppgift å antalet sådane, från de särskilda post

anstalterna afgångna karterade (samt s. k. ankomna 
okarterade) 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 » 44. 

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 
d e l s e r 49. 

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 onsa fg i f t e rna för desamma » 54. 

d) Uppgift å antalet platser, som varit i postdiligenserna 
upptagna af r e s a n d e » 60. 

e) Uppgift å antalet vid de särskilda postanstalterna 
expedierade lösväskor » 64. 

E) Uppgift å afgångna postförsändelsers assurerade värde 
samt å inbetalade postanvisnings- och postförskotts
belopp » 66. 

F) Uppgift å de frankerings-, rekommendations- och assu-
ransafgifter, som skolat belöpa för samtlige under 
år 1873 befordrade fribref och fripaketer » 71. 

G) Uppgift å värdet af de under år 1873 försålda och till 
breffrankering använda frimärken » 74. 

H) Inkomster och utgifter vid postkontoren och postexpe
ditionerna i riket år 1873 » 77. 

A) Bureaux de poste en activité pendant l'année 1873 et 
leur personnel à la fin de cette même année page 2. 

B) Lignes postales parcourues pendant l'année 1873 et 
frais occasionnés par leur entretien: 

a) Voies f e r rées qui ont servi au transport des courriers » 20. 
b) Routes pos t a l e s sur lesquelles le transport des cour

riers a été opéré par des entrepreneurs privés ou par 
les relais ordinaires » 22. 

c) Lignes mar i t imes entre ports suédois, sur lesquel
les a eu lieu le transport des courriers » 33. 

C) Nombre des courriers dont l'expédition, d'après les iti
néraires, ou en vertu de dispositions spéciales, a dû, 
pendant l'année 1873, s'effectuer à la règle chaque se
maine de tous les bureaux de poste du pays; nom-
bre des feuilles d'avis expédiées de ces bureaux dans 
le cours de la même année » 38. 

D) Tableau du mouvement postal pendant l'année 1873: 
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 » 44. 

b) P a q u e t s et a u t r e s ob je t s de va leu r expédiés des 
divers bureaux de poste » 49. 

c) Nombre des j o u r n a u x dont l'abonnement a été opéré 
par l'intermédiaire de l'Office des Postes, et montant 
t o t a l de l ' abonnement » 54. 

d) Nombre des voyageurs qui se sont servis des malles-
postes » 60. 

e) Malles pr ivées expédiées des divers bureaux de 
poste » 64. 

E) Montant total des valeurs déclarées envoyées par lettres 
chargées, ainsi que des mandats et avances de poste, 
pendant l'année 1873 » 66. 

F) Mortant total des taxes et droits d'affranchissement, de 
recommendation et d'assurance qu'auraient dû payer, 
pendant l'année 1873, les lettres et paquets circulant en 
franchise .„ » 71. 

G) Tableau indiquant le produit de la vente des timbres-
postes pendant l'année 1873 » 74. 

H) Etat des recettes et des dépenses des bureaux de poste 
du pays pendant l'année 1873 » 77. 
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