INLEDNING
TILL

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens
berättelse om Postverkets förvaltning under år ... – Stockholm : Joh.
Beckman, 1866-1911.
Täckningsår: [1864]-1910 = 1-47.
Efterföljare:
Postverket år … / av Kungl. Generalpoststyrelsen. – Stockholm : K. L. Beckman, 1912-1989. –
(Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1911-1988.

BISOS M digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008.
Vid digitaliseringen är tabellförteckningen sist i häftet kopierad in efter den underdåniga berättelsen.

urn:nbn:se:scb-bi-M0-6501_

BIDRAG TILL SVERGES OFFICIELLA STATISTIK.

M.) POSTVERKET. 2.

GENERALPOSTSTYRELSENS
DEN 27 DECEMBER 1866 I UNDERDÅNIGHET AFGIFNA

BERÄTTELSE
OM

POSTVERKETS FÖRVALTNING,
FÖR ÅR

1865.

STOCKHOLM,
TRYCKT HOS

JOH.

1867.

BECKMAN,

STORMÄGTIGSTE ALLERNÅDIGSTE

KONUNG!

Jemlikt 26 § i dess instruktion får Generalpoststyrelsen härmed afgifva underdånig berättelse om hvad
vid Postverkets förvaltning under det sistförflutna året sig tilldragit.
Postförbindelserna
bättrade.

hafva under nämnda år i ej oväsentlig mon blifvit än vidare utvidgade och för-
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Hvad först beträffar den postföring, som underhålles med diligenser, med hvilka jemväl fortskaffas
resande äfvensom paketgods, så hafva följande nya linier under årets lopp blifvit öppnade:
linien Alfvesta—Ljungby-—Halmstad,
•»
Arvika—Charlottenberg,
»
Gefle—Söderhamn—Hudiksvall—Sundsvall,
»
Kalmar—Oskarshamn— Westervik,
»
Kalmar—Wexiö,
»
Karlskrona—Ronneby—Wexiö,
»
Norrköping—Söderköping—Westervik.
Efterföljande sammanställning utvisar närmare tiden, då diligensfarten å hvar och en af dessa linier
begynte, liniernas längd, antalet resor i hvar vecka, det vanligen använda hästantalet och det antal legobelopp
per mil och häst, som för den tillökade postföringen dels utbetalats för år 1865, dels belöper sig per år.

Derjemte har å efterföljande äldre linier diligensfarten blifvit utsträckt, nämligen:
från tre gånger i veckan till en gång dagligen å
linien Arvika—Karlstad och
» Nässjö—Eksjö,
samt till fyra gånger fram och åter i veckan, i stället för förut tre, å
linien Karlskrona—Ronneby—Kristianstad och
»
Gefle—-Tierp—Dpsala,
å den sednare dock endast hvad beträffar diligensfarten under sommarmånaderna; vintertiden har densamma
fortfarande underhållits dagligen.
Den tillökade postföringen å nämnde fyra linier motsvarar för nästlidet år 5,879 mil, men kommer derefter att uppgå per år till omkring 12,950 mil.
I följd af öppnade nya jernbanor
emellan Alfvesta och Wexiö;
»
Kristianstad och Hessleholm, samt
»
Eslöf, Landskrona och Helsingborg har emedlertid kunnat samtidigt indragas den diligensförbindelse,
som underhållits å de två förstnämnda linierna och jemväl den å linien Helsingborg—Lund. Emellan Kri-
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stianstad och Hessleholm var det dock af ett enskildt bolag, som diligensbefordringen ombesörjdes, men med
årligt bidrag från postkassan af 3,000 rdr för fortskaffande af post.
Med afdrag af den minskning i postföringen med Postverkets egna diligenser, som häraf uppkommit,
uppgående för nästlidet år till något öfver 5,900 mil, liafva, på sätt ofvan blifvit i underdånighet omförmäldt,
diligensförbindelserna vunnit på det hela en utsträckning, som för år 1865 motsvarar 44,200 mil och för
efterföljande år kommer att medföra en tillökning af omkring 60,900 mil.
Det antal mil åter, för hvilket, i förhållande till det vid hvar resa med postdiligenserna å de olika
linierna använda hästantal, lega utbetalats nästlidet år, uppgår enligt bilagan A till 365,697.
Af 1864 års Riksdag anvisades ett årligt reservationsanslag af 70,000 rdr, att användas till postdiligensernas fortskaffande på sådant sätt, att de skjutsskyldiga ej dermed betungades; och sedan i anledning
deraf Eders Kongl. Maj:t den 23 september samma år i nåder bemyndigat Generalpoststyrelsen att, i den
mon omständigheterna dertill föranledde, antingen träffa aftal om diligensbefordringens öfverlåtande på beting
äfven mot högre skjutslega än den förut genom kongl. brefvet den 21 juni 1861 fastställda af 1 rdr 50
öre milen för skjuts från städerna och 1 rdr 25 öre milen då den utginge från stationer på landet, eller
ock, der sådant befunnes vara för Postverket mera förmonligt, till diligenspostens fortskaffande använda särskildt för Postverkets räkning inköpta hästar, hvaremot endast i undantagsfall finge anlitas gästgifveri-, hålloch reservskjuts för postdiligensernas fortskaffande, så blefvo derefter entreprenadkontrakter, gällande med
få undantag för tre år från och med 1865 års ingång, med enskilda personer upprättade om tillhandahållande af erforderligt antal hästar för diligenserna vid hvarje skjutshåll å alla de linier, der diligensfart blifvit åvägabringad.
Dessa kontrakter kunna emedlertid äfven före den fastställda tiden upphöra sex månader efter skedd
uppsägning från Postverkets sida, derest sådant af posternas omreglering eller indragning komme att påkallas.
Bilagan B meddelar uppgift för hvar särskild diligenslinie:
å de omvexlande beloppen — från 73 öre till 2 rdr 50 öre —• hvartill lega per häst och mil blifvit för olika skjutshåll genom kontrakter betingad;
vidare å legans medelbelopp, samt
å de belopp, hvartill skjutskostnaden för nästlidet år uppgått.
I afseende å billigaste legan står främst
linien Borås—Ulricehamn, med i medeltal per mil och häst rdr 0,85; derefter komma
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Sammanlagda skjutskostnaden för postdiligensernas fortskaffande nästlidet är uppgick till 451,086
rdr 37 öre.
Vidkommande den vanliga postföringen, dertill användes den skjutsandes eget åkdon, liafVa under förra året
dels blifvit anordnade sido- och sammanbindningsposter:
från linien Kalmar—Westervik till poststationerna i Ankarsrum och Figeholm, och
emellan Dalkarlså poststation, belägen å linien Hernösand—Haparanda, samt lastageplatsen Ratan,
hvilken förbindelse dock endast underhålles under seglationstiden,
dels öppnats direkta postgångar:
emellan Upsala och Sala,
emellan Melens poststation och Sandvigen å kommunikationsleden Bräcke—Verdalösen, hvarigenom
erhållits förbindelse med Suuls postudtagersted i Norge (postföringen bestrides från Melen till Sandvigen
på Svenska Postverkets bekostnad, men den öfriga delen af vägen befordras posten genom Norska Postverkets föranstaltande), och vidare
emellan Wernamo och Moheda, äfvensom
emellan Norberg och Stjernvik,
dels ock vidtagits omreglering af äldre linier, så att tillökning vunnits i antalet resor fram och åter
i veckan, nämligen:
å linien Hernösand—Haparanda från två till tre, under vintermånaderna, med hvilken tredje resa
tillfälle äfven till paketafsändning blifvit beredt;
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å linien Uddevalla—Fjellbacka likaledes frän två till tre för vintertiden;
å linien Karlsborg—Moholm frän tre till fyra, samt
å linien Wrigstad—Säfsjö från två till alla dagar i veckan hela året om.
Deremot hafva, hufvudsakligen genom utbyte, som skett af den äldre postföringen mot diligensposter, derjemte äfven till följd af vunnen utsträckning i postbefordringen å jernväg och vidtagen omreglering,
som betingats af nya förbindelseliniers öppnande, under nästlidet år postgångarne af det vanliga slaget å efterföljande linier kunnat indragas, nämligen:
å linien Arboga—Fellingsbro,
»
Arvika—Magnor,
«
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Indragningen af

Göteborg—Uddevalla (paketpost, som från Uddevalla vidare utgått till Norge),
Halmstad—Markaryd—Hessleholm,
Halmstad—Wexiö,
Hjo—Moholm,
Kalmar—Westervik,
Kalmar—Lenhofda—Wexiö,
Karlskrona—Wexiö,
Norberg—Westerby,
Norrköping—Söderköping,
»Söderköping—Westervik,
Wernamo—Wexiö, och
Wrexiö—Ronneby.
förenämnde poster har medfört en besparing i antalet postförda mil, som för förra

året uppgår till omkring
14,900
hvarifrån dock bör afdragas den tillökade postföringen af samma slag, motsvarande
3,600
så att den egentliga minskningen utgör för år 1865
11,300
och kan beräknas inverka på efterföljande årens postföring med ett ringare antal postförda mil af
kring 15,000.

mil,
»
mil,
om-

Bilagan A redogör närmare för postbefordringen nästlidet år såväl hvad beträffar de vanliga som
diligensposterna, upptagande våglängden för livar särskild linie. resornas antal i veckan, det vid livar resa i
allmänhet erforderliga hästantalet, samt antalet legomil eller den våglängd, för hvilken blifvit utbetalad lega
efter en häst beräknad.
Och inhemtas deraf, att det antal legomil, som de vanliga posterna under förra året befordrats
med posthemmansskjuts, utgör
68,814
med betingskjuts
med gästgifveri-, håll- eller reservskjuts

104,863
47,409 221 086

samt att betingskjutsen för fortskaffandet af Postverkets diligenser uppgår till
365,697
eller tillsamman legomil 586,783.
Postbefordring har derjemte äfven egt rum med enskildas diligenser, förutom å linien Kristianstad—
Hessleholm, såsom ofvan i underdånighet oinförmälts, jemväl å linierna
Mariestad—Töreboda och
Mariestad—Moholm dagligen en gång fram och äter,
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å linien Wisby—Slite två gånger, samt
under vintermånaderna:
å linien Stockholm—Upsala fem gånger i hvar vecka fram och åter; hvilken postbefordring
kan beräknas att för förra året hafva uppgått till omkring 7,200 mil.
Extra poster, som af en eller annan tillfällig anledning måst anlitas, såsom i följd af hinder i jernvägstrafiken, oregelbundenhet vid svårt väglag i de ordinarie posternas anslutning eller ångfartygs försenade
framkomst, hafva nästlidet år blifvit afsända af postanstalterna

Från och med den 4 juli, då Wexiö—-Alfvestabanan öppnades, och den 1 augusti, då jernvägsförbindelsen emellan å ena sidan Eslöf och å den andra Landskrona och Helsingborg, äfvensom emellan Kristianstad och Hessleholm begynte, har å nämnde jernvägar dagligen befordrats post, åtföljd och öfvervakad af
postiljon, hvilken derjemte aflemnat och afhemtat bref vid de stationer, der tågen stannat och vid hvilka
j em väl blifvit inrättade postanstalter.
Under seglationstiden har postbefordring äfven varit anordnad å jernvägslinien Norberg-—Engelsberg,
hvilket sednare ställe anlupits af de ångfartyg, som underhållit förbindelse mellan hufvudstaden och Smedjebacken.
För öfrigt har under hela året postföringen oförändradt fortgått såsom under det nästförutgångna,
nämligen :
å Westra och Södra Stambanorna dagligen, såväl med snälltågen å linien Göteborg—Falköping som
med dem å linierna Stockholm—Göteborg och Falköping—Malmö, å hvilka sednare varit anordnad fullständig
expedition för behandling af alla slags brefpostförsändelser, och har derjemte med de stora blandade tågen
befordrats post i s. k. postiljonskupé ;
å linien Örebro—Halsberg äfvensom å Köping—Hult- och Nora—Ervallabanorna dagligen en gång, samt
å Gefle—Dala- och
å Borås—Herrljungabanorna dagligen två gånger.
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Dessutom har post befordrats såsom ilgods med förmiddagståget från Halsberg till Örebro samt med
en del bantåg å linierna
Hessleholm-—Malmö,
Hessleholm—Kristianstad och
Eslöf—Landskrona och Helsingborg,
enär derigenom vunnits väsentliga fördelar i afseende å vissa posters tidigare framkomst och ändamålsenligare
anslutning äfvensom en lämpligare besvaringstid.
Postbefordringen å jernväg har nästlidet år verkställts i särskild kupé med fullständig expedition

utvisande således att sistnämnda år bhfvit ytterligare från postföring frikallade
69 posthemman
med ett hemmantal af tillsamman
3 9 | mantal.
Ersättning till roterade posthemman för roteringen samt till sådane hemman, hvilka af annan orsak än
postföring vore från rotering befriade, har, efter verkställd uträkning och uppå underdånig hemställan af
Generalpoststyrelsen, blifvit af Eders Kongl. Maj:t under den 15 december nästlidet år bestämd för åren
1865—1869 till nittiotre riksdaler om året för hel rote och i förhållande derefter för mindre rotedelar.
Uppgift å antalet landposter, som i livar vecka affärdats från de särskilda postanstalterna, finnes meddelad i bilagan C.
Från samtlige postanstalterna hafva expedierats sammanlagdt
under vintermånaderna
... 5,655
» sommarmånaderna
5,517 poster i veckan.
Af vinterposterna hafva befordrats:
med vanligt åkdon 955 eller omkring 17%
» diligens
_ 962
»
»
17 »
» bantåg
3,738 »
»
66»
af sommarposterna:
med vanligt åkdon 977 »
»
18 »
» diligens
802
»
»
14 »
» bantåg
3,738
»
»
68»
För hela året belöper antalet af landposterna sig till omkring 290,500.

2
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Dessa poster livar för sig medföra nästan alltid försändelser till flera orter, men endast undantagsvis
blott från en ort till en annan; och deras omfång och betydelse är mycket olika, såsom beroende af folkmängden och affärslifvet i den ort, från hvilken de affärdas.
En del orter skulle också kunna anses vara i åtnjutande af en lifiigare postförbindelse än som af
deras egen rörelse skäligen betingas, hvartill dock förklaringsgrunden torde i allmänhet vara att finna uti
dessa orters belägenhet emellan andra vigtigare platser eller invid de stora kommunikationslederna, hvarigenom nämnde fördel dem tillskyndas, utan att deraf föranledes någon i väsentlig mon ökad kostnad för
Postverket.
Från kupéexpeditionerna å stambanorna hafva såsom vanligt de flesta posterna utgått, nämligen:
å Westra Stambanan
931
» Södra
»
602 i veckan.
Dessa expeditioner äro i tillfälle att dagligen aflemna post till alla de invid linierna belägna stationer,
på upp- och nedresan med såväl snälltågen som de stora blandade tågen. Till de stationer, från hvilka
icke utgår någon sidolinie, äro dock försändelserna öfverhufvud ganska få och posterna således af ringa
omfattning.
Jemlikt bestämmelserna uti det emellan Sverge och Preussen år 1864 afslutade postfördrag, öppnades
den 1 maj nästlidet år daglig postförbindelse emellan Malmö och Stralsund med de derför afsedda nybyggda
postångfartygen »Oskar», tillhörigt Svenska Postverket, och »Pommerania», tillhörigt det Preussiska.
Dessa fartyg afgingo alternerande
från Malmö strax efter snälltågets ankomst tidigt på morgonen,
från Stralsund kl. 5 på morgonen.
Öfverresan verkställdes i allmänhet på ungefär 8 timmar, så att fartygen inträffade
i Malmö före snälltågets afgång derifrån kl. 2 på middagen,
och i Stralsund vid middagstiden, med anslutning till ett särskildt anordnadt kurirtåg, som anlände
till Berlin på aftonen före afgången af tågen till Hamburg, Köln, Wien, Petersburg etc.
Med begagnande af dessa lägenheter, hvilka, i följd af deras nära anslutning till hvarandra, erbjödo
den snabbaste och mest regelbundna befordran, kunde resan tillryggaläggas från Stockholm
till Paris på 63 timmar,
» London » 75
»
Till beqyämlighet för de resande var vidtagen den anordning att de, som inträffade kl. 1—2 på
natten i Malmö och ämnade fortsätta lärden till Stralsund, fingo genom Postverkets försorg och på dess bekostnad sina reseeffekter fortskaffade från bangården till ångfartyget.
Enahanda anstalt var fogad till förmon för passagerare, som med berlinertåget ankommo till Stralsund,
för att derifrån fortsätta resan till Malmö.
För godsafsändningen bereddes den lättnad, att emballeradt styckegods, som till Malmö ankom med
bantåg, blef, der afsändaren så önskade, direkt från jernvägsstationen öfverlemnadt till postångfartygets kommissionär för vidarebefordran till Stralsund; hvarigenom trafikanterna kunde undvika att för sådant ändamål
anlita särskildt ombud i Malmö.
På samma sätt besörjdes vidarebefordran af gods från Stralsund utaf kongl. preussiska postångfartygs
expeditionen derstädes.
Denna förbindelse fortfor med dagliga turer intill den 9 oktober, då de inskränktes till två gånger
i veckan i hvardera riktningen, och bestriddes efter december månads ingång under vintermånaderna med

(Bilaga litt. A.) 11

Anmärkningar.
För de linier, å hvilka posten en del af vägen befordras 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 våglängden för hvar och en af dessa
särskildt angifven.
Tredje kolumnen angifver det antal hästar, som vanligen användes för postbefordringen. Vid särskilda tillfällen,
synnerligast vid menföre eller då postförsändelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven ett större antal hästar begagnats.
Häraf har äfven blifvit följden, att det i kolumnerna 4—7 upptagna antalet mil, för hvilka lega utbetalats, blifvit för vissa
linier större, än livad på grund af de i kolumnerna 1—3 meddelade uppgifter kunde antagas vara fallet.
I 8de kolumnen upptages antalet postiljoner, som vanligen blifvit för de olika posterna användt. Der omständigheterna sådant medgifvit, har emedlertid äfven å särskilda linier postiljonsbeskickningarne blifvit af samme personer bestridda.
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, såvida desamma
icke befordras utom linien, någon afgift ej ingår till Postverket — hafva år 1865 förekommit endast i Wermland och Norrland. Utom de förenänmda befordrades såsom lösposter nästlidet år:
posten Borangen—Karlstad
å linien Eorangen—Wiiigäng,
Ekshärad—Karlstad
„
Eksliärad—Råda,
Hvitsand—Karlstad
„
Hvitsand—Sunne,
Karlstad—Nordmarken . „
Nordmarken—Ökne
och Karlstad—Östmark
„
Östmark—Sunne.
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isbåtar, såsom förut två gånger i veckan i hvardera riktningen; och har derjemte med de ångfartyg, som
underhållit reguliera turer emellan Sverge och Finland, under sommarmånaderna fortskaffats post.
I öfrigt får Generalpoststyrelsen åberopa bilagan D, som upptager för hvar särskild postanstalt det
antal orter, med hvilka direkt utvexlats postförsändelser samt från och till hvilka breflådsbefordran förekommit med begagnande af ångbåtslägenheter; hvarjemte finnes angifvet det antal gånger i veckan, som i medeltal sålunda anlitad lägenhet funnits att tillgå. Dock har, såsom vanligt, vid seglationstidens början och någon tid före dess upphörande och äfvenledes deremellan, ehuru mera undantagsvis, å en del linier förekommit oregelbundenhet i turerna.
Hvarje större ångbåtspost medför vanligen utom försändelser till den eller de orter, hvilka af fartygen anlöpas, jemväl ett stort antal dylika, som från dessa orter skola vidare fortskaffas till andra postanstalter med landpost. Denna transitopostutvexling är icke i tabellen upptagen; utan inbegripes i summan af
uppgifna postanstalter endast sådane, emellan hvilka postbefordran med ångbåtslägenhet egt rum direkt.
Karterad post har sålunda blifvit afsänd från 45 postanstalter, och postutvexling i breflåda har egt
rum från och till ytterligare 36 andra inrikes orter.
Kostnaden för postbefordringen med privatångfartyg, hvilken år 1864 belöpte sig till rdr 13,500,
uppgick för nästliilet år till
rdr 17,235
och har af vederbörande postkontor (ferjemte blifvit utbetalad ersättning för transport
af breflåda till och från ångfartygen med
»
1,619
så att sammanlagda kostnaden uppgår till
rdr 18,854.
För postföringen å statens jernvägar hade, enligt sednast afgifna underdåniga berättelse, blifvit från
Postverket utbetalade:

Kostnaden i detta afseende belöpte sig nästlildet år till
» 141,827,43.
Jemte förklarande det Eders Kongl. Maj:t då för närvarande icke funnit skäl bifalla Generalpoststyrelsens underdåniga hemställan, det Postverket måtte förunnas förmonen af fri postbefordran å statens jernvägar, har Eders Kongl. Maj:t under den 21 april nästlidet år i nåder förordnat att, med afseçnde å det
förhållande, som egde rum emellan Postverkets inkomster och utgifter, afgifterna för postens jernvägsbefordran
borde tillsvidare af Postverket utbetalas till Jernvägstrafikstyrelsen endast i den mon Postverkets tillgångar,
utan anlitande för detta ändamål af den till 365,700 rdr vid 1864 års slut beräknade assuransfonden, kunna sådant medgifva, och att hvad af berörde afgifter således möjligen komme att tillsvidare icke utbetalas,
finge till framtida efterrättelse i räkenskaperna balanceras.
Sedan emedlertid närmare årets slut tillgångar kunde beredas för betalande af de afgifter, som belöpte
för posternas jernvägsbefordran under året, har, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga förordnande den 17
november, godtgörelse derför blifvit till Jernvägstrafikstyrelsen erlagd.
Kostnaden åter för nästlidet års postbefordring å enskilda bolag tillhöriga jernvägar uppgick
å Borås —Herrljungabanan till
rdr 2,000,oo
» Köping—Hult och Nora—Ervalla
»
2,484,49
Transport rdr

4,484,49.
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Postkontorens antal liar under nästlidet är icke undergått någon förändring. Deremot hafva tillkommit fyra nya postexpeditioner, nämligen Borensberg i Östergötlands, Charlottenberg i Wermlands, Eslöf i
Malmöhus och Ström i Jemtlands län, hvilka alla utom Charlottenberg förut varit poststationer; och, utom
det att alla förutvarande uppsyningsmansplatser :
inom Jemtlands län:
Gäddede,
TTammerdal,
Österåsen ;
inom Norrbottens län:
Arjeploug,
Elfsbyn,
Gellivare,
Jockmock,
Muonioniska.
Qvickjock.
Wittangi,
och inom Westerbottens län:
Dorotea,
Fredrika,
Jörn,
Sorsele,
Stensele,
Tärna,
' Wilhelmina,
Wännäs,
Oträsk,
förändrats till stationer, hafva ytterligare tjugotre sådane blifvit nyinrättade, nämligen:
vid jernvägsstationema å Wexiö—Alfvestabanan :
Räppe,
Gemla ;
å Eslöf—Landskrona och Ilelsingborgsbanorna:
Wallâkra,
Tâgarp,
Billeberga,
Marieholm ;
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â Kristianstad—Hessleholmsbanan:
Winslöf,
Önnesta,
och å Norbergsbanan :
Engelsberg ;
äfvensom inom Kalmar län:
vid Ankarsrum,
Figeholm,
Söderåkra;
Westmanlands län:
Surahammar,
Westanfors ; '
Skaraborgs län:
Banekulle,
Södra Fogelås;
Göteborgs och Bohus län:
Majorna ;
Gefleborgs län:
Arbrå,
Berg;
Jemtlands län:
Dufed,
Melen;
och inom Westerbottens län :
Dalkarlsâ,
Batan.
Bilagan E meddelar uppgift

å alla postkontor, postexpeditioner och poststationer i riket vid torra

årets utgång.

Tillökningen i antalet postanstalter, som för qvinqvenniet
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I följd af flera under de sednare åren till postntvexlingens underlättande vidtagna åtgerder, såsom
frimärkesfrankeringens införande, poststationers inrättande till stort antal, breflådors anbringande å de på
större delen af hufvudpostlinierna anordnade diligenser samt nedsättning af postförvaltarearvodet för tidningars expedierande, hade de vid bestämmandet af postförvaltarnes aflöning beräknade sportelinkomster betydligen minskats och en allmännare omreglering af postpersonalens aflöning, länge af behof påkallad, blifvit
en nödvändighet, såvida icke en stor del af de tjenstemän, dem det åligger att emottaga, expediera och
utlemna regeringens, embetsverkens och allmänhetens bref med deruti ofta inneslutna stora penningesummor,
skulle sakna utväg till bestridande af de för deras uppehälle och tjenstens förrättande äfven mest oundvikliga utgifter.
Denna lönereglering borde likväl lämpligast ske i sammanhang med indragning till postkassan af alla
sportelinkomster, med undantag af uppbörds-, och frimärkesprovisionerna äfvensom af arvodet för portoafgifternas krediterande och räkningshållande deröfver.
Den genomgripande förändring i posttjenstemännens förhållande till allmänheten, som derigenom skulle
åvägabringas, påkallade emedlertid äfven förändringar i de för posttjenstgöringen gällande föreskrifter, hvilka
åter lämpligast borde vidtagas i sammanhang med fastställande af en ny postmästareinstruktion. Och då
det dessutom vore synnerligen önskligt, att väckt fråga om förändrade vilkor för tidningars postbefordran
blefve före berörda reglerings verkställande afgjord, men den slutliga handläggningen af dessa frågor, bland
hvilka den sistnämnda fordrade Eiksdags medverkan, icke kunde inom en kortare tid ega rum,
hade Generalpoststyrelsen, som ansåg en del postförvaltares oafvisliga behof af löneförbättring böra
tillgodoses äfven för den mellantid, som komme att förflyta, tilldess berörda allmänna reglering blefve tillvägabragt, i sådant afseende underdånigst föreslagit att,
sedan för de särskilda klasserna af ifrågavarande tjenstemän fasställts nedannämnde aflöningsbelopp,
som kunde anses oundgängligen erforderliga för en anständig utkomst och hvilka, om och när ofvan omförmälda sportelindragning komme att ega rum, skulle från berörda tidpunkt, med tillägg af uppbörds- och
frimärkesprovisionen samt arvode för räknings hållande med korrespondenter, der sådant förefölle, tillkomma
postförvaltaren såsom ordinarie aflöning, nämligen:

de postförvaltare, hvilkas nuvai'ande inkomster af anslag å stat jemte sportler sammanlagdt icke uppginge till nyssberörde, för de klasser, hvartill de hörde, föreslagna aflöningsbelopp, mätte å interimsstat erhålla bristen; och har Eders Kongl. Maj:t under den 28 april nästlidet år .täckts i nåder fastställa den i
sammanhang härmed underdånigst framlagda interimsstat för samma år, slutande sig å rdr 34,210.
Den för tjenstgöring vid postanstalterna anställda personal har under nästlidet år blifvit tillökad med :
2 reseinspektörer,
4 expeditörer,
7 kontorsskrifvare,
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2 reseexpeditörer,
42 stationsföreståndare,
22 tjenstgörande extra kontorsskrifvare,
5 enskilda biträden,
1 vaktmästare,
6 brefbärare,
7 reservpostiljoner ;
deremot hafva indragits de förra kupéföreståndare- och nppsyningsmansbefattningarne, hvarjemte antalet extra postiljoner minskats med fyra.
Förteckning
upptager:

å ifrågavarande personal vid förra årets utgång finnes bifogad under litt. P och

I utvexlingen af postförsändelser, hvilken verkställes medelst lösväskors begagnande, och hvilka, enligt
uppgifter från postanstalterna, utgjorde sammanlagdt:
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âr 1863
och år 1864
har nästlidet år än vidare minskning egt rum, i det stycketalet af lösväskorna nedgått till

4,057 st.
3,702 »
3,620 »

Bilagan G utvisar för hvartdera af nämnde tre år antalet lös väskor vid hvar postanstalt, der några
sådane förekommit.
Vid Karlstads postkontor har nästlidet år antalet ökats med 20 och uppgått till 170, hvilket öfverstiger det dernäst högsta antalet — nämligen vid Linköpings postkontor 95 st. — med i det närmaste 79 %.
I öfrigt utgjorde antalet
i Upsala
86,
i Enköping, Lidköping, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Wenersborg, Westerås och Ystad 60 à 70,
i Hvetlanda, Kalmar, Kristianstad och Wexiö
50 à 60 o. s. v.
Postförvaltarnes inkomst i räkningsarvode af korrespondenterna for postafgifternas krediterande, hvilken
skulle hafva uppgått
år 1863 till omkring
rdr 71,100
» 1864 »
»
» 68,900
uppgifves hafva utgjort» 1865
»
» 69,600.
Till lättnad hufvudsakligen vid erläggande af frankeringsafgiften för bref till Norge och Danmark
efter de nya bestämmelser, som för mellanrikskorrespondensen med dessa länder blifvit i nåder fastställda,
har, på grund af nådigt medgifvande den 16 september nästlidet år, frimärken äfven af 17 och 20 öres
valör blifvit tillverkade; men har deremot af förutvarande frimärken å 3, 5, 9, 12, 24, 30 och 50 öre tillverkning blifvit inställd af de å 9 öre, enär de ej vidare vore synnerligen behöfliga och endast obetydligt
användes.
Kostnaden för frimärkestillverkningen, som, oberäknadt utgiften 15,500 rdr för stämplar, hålstickningsmaskin och press, uppgått
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Från den tid frimärken först kommo i bruk intill nastlidet års utgång utgjorde enligt bilagan II
värdet af försålda frimärken
rdr 9,326,243,73
och värdet af de till breffrankering använda har beräknats uppgå till
» 9,201,576,86
Vid förra årets utgång skulle således uti allmänhetens händer hafva funnits frimärken till ett belopp af.
rdr
eller nära 1,34$ af de försålda.

124,666,87

Befordringsafgiften för försändelser under band af trycksaker, varuprofver och mönster, förut bestämd
till fjerdedelen af brefportot, men med enkelt brefporto såsom minimum, har genom nådigt beslut den 22
september nastlidet år blifvit nedsatt till sex öre för hvar vigt af 8 ort eller derunder, hvilken sednare afgift
är öfverensstämmande med den, som, jemlikt de nastlidet år i nåder fastställda förändrade bestämmelserna
rörande postförhållandena emellan Sverge och Norge samt det med Danmark afslutade postfördraget, bör utgå
för dylika försändelser, utvexlade med norska och danska orter.
Antalet af de bref, som utvexlats emellan inrikes postanstalter, i medeltal uppgående för hvartdera
af de fem åren

Uti berörda brefantal äro inbegripna de från hvar postanstalt afsända karterade och de dit uti breflâdor å diligenser, jernbantåg eller ångfartyg ankomna okarterade bref.
Af dessa s. k. inrikes portobref uppgick antalet
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Vid samtlige öfriga postanstalter har brefantalet nästlidet år understigit 50,000, i det att detsamma
vid 49 (44 är 1864) postkontor ocli postexpeditioner vexlade emellan 50.000 och 20.000;
vid 86 postkontor och postexpeditioner utgjorde
»
20.000 » 5,000.
samt, i fråga om postanstalter, som varit i verksamhet under loppet af hela sistlidet år, vid efterföljande endast uppgått
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1 förestående uppgifter å de från särskilda postanstalter afsända bref ingår äfven antalet sådane bref,
som blifvit från poststation, med hvilken postkontor eller postexpedition direkt utvexlar post, aflemnade, för
att å kontoret eller expeditionen karteras och derifrån vidare befordras.
Från poststationerna invid stambanorna sålunda aflemnade bref hafva blifvit afsända nästlidet år:
genom postkupéexpeditionerna:

Afgiften för lösbrefven har fortfarande tillfallit postförvaltarne, och i följd deraf hafva dessa bref icke
blifvit upptagna i redovisning. Efter de särskilda uppgifter, som från postförvaltarne inkommit och finnas
intagna i bilagan I, skulle emedlertid antalet af dessa bref, hvilket

Att antalet lösbref nedgått, är också en gifven följd af de många på sednare tider inrättade poststationer, hvilka föranleda dertill att för en stor del bref, hvilka förut befordrats såsom lösbref, vanliga portoafgifter varda till Postverket erlagda.
Antalet lösbref utgjorde:
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Vid öfrige postanstalter, der lösbref förekommit, har antalet varit mindre: vid 46 af dem icke öfverstigande 100 bref för hvardera postanstalten.
Lokalbrefvexling var vid slutet af nästlidet är anordnad uti följande städer, nämligen : Alingsås, Arboga,
Borås, Eksjö, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gefie, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hernösand, Hudiksvall,
Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kristinehamn, Köping, Landskrona, Lidköping, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Marstrand, Norrköping, Nyköping, Skeninge, Sköfde, Stockholm,
Strengnäs, Sundsvall, Söderhamn, Söderköping, Södertelje, Uddevalla, Umeå, Upsala, Wadstena, Warberg,
Wenersborg, Westervik, Westerås, Wexiö, Wimmerby, Wisby, Ystad och Örebro, eller tillsamman 51 städer.
Efter det lokalportot blifvit indraget till Postverket, har antalet af dessa, inom hufvudstaden utvexlade
bref uppgått:

I hela riket beräknas antalet lokalbref hafva utgjort:

Antalet lokalbref utgjorde i Göteborg:

icke uppnått antalet för det nästförutgångna året.
LokalbrefVexlingen belöpte sig i öfrigt:

Vidare har antalet lokalbref uppgått till

(nämligen år 1865 i Wimmerby) någon lokalbrefvexling icke förekommit.
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Uti de orter, der brefbärare, aflönade af Postverket, icke blifvit anställda, utan det varit öfverlenmadt
åt postförvaltaren att ombesörja lokalkorrespondensens befordrande mot tillgodonjutande af inkomsten derför,
har sådan korrespondens endast i mycket ringa mon förekommit. Antalet af brefven är upptaget i bilagan
I efter de uppgifter å sportelinkomster, som af postförvaltarne blifvit meddelade.
I betraktande af de väsentliga fördelar, som derigenom borde vinnas i afseende å utvexlingen af
penningebref genom poststationerna, täcktes Eders Kongl. Maj:t den 29 september nästlidet år, på Generalpoststyrelsens underdåniga hemställan, i nåder förordna
att äfven öppet rekommenderade bref må direkt tillställas poststationer vid statens jernvägar, för att
genom stationen adressaten- tillhandahållas;
samt att tillfälle till penningeförsändning genom öfrige poststationer må utsträckas derhän, att från
postkontor eller postexpedition, hvarmed en dylik station direkt utvexlar post, må, utan afvaktande af qvitto,
stationen tillsändas äfven sådane öppet rekommenderade bref, hvilkas kontanta innehåll icke öfverstiger två
tusen riksdaler.
Och iakttages i afseende å den post, som till poststation vid statens jernvägar anländer, att vid
postens öppande, utom poststationsföreståndaren, jemväl någon annan af jernvägspersonalen skall närvara,
hvilken vid möjligen uppkommande tvist om postens verkliga innehåll kan såsom vittne leimia erforderliga
upplysningar.
Postverkets inkomst af assuransafgiften för rekommenderade brefs innehåll utgjorde:

och således för hvart och ett af förenämnde tio år i medeltal omkring rdr 57,900.
Rekommendationsafgiften åter uppgick:
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Hvad beträffar assuransafgiften, har den följaktligen nästlidet år ökats med nära 7 i % mot hvad den
utgjorde det nästförutgångna året, och åter närmat sig det belopp, hvartill den uppgick år 1861, då den
var högre än under något annat år.
Och inkomsten af rekommendationsafgiften, som visat ett fortgående stigande, hvilket i förhållande till
närmast förutgångne tre år utgjorde:

I ersättning för medel, som under rekommendation aflemnats till befordran med posterna, men genom
poströfveri eller annorledes gått förlorade, hafva under sednast förflutna tio år blifvit från Postverket utbetalade, samt af berörde medel tillrättaskaffats och derefter postkassan tillgodokokommit följande i randa tal
utförda belopp:

Skilnaden emellan dessa summor, 109,040 rdr, utgör således den förlust, som uti ifrågavarande hänseende drabbat Postverket under förenämncla tid, och hvilken, uppgående i medeltal för hvart år till 10,900
rdr, motsvarar ungefärligen 19 % af hvad i assuransafgift under samma tid influtit ;
4Vi » af sammanlagda assurans- och rekommendationsafgifterna, och
V265 » af de medel, som blifvit under öppen rekommendation fortskaffade med posterna.
Uppbörden af assuransafgifter gifver vid handen, att under åren 1856—1865 befordrats med posterna
under öppen rekommendation omkring 2,895 millioner riksdaler rmt;
deraf belöper på år
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Antalet af de rekommenderade brefven utgjorde enligt bilagan K:

De Öppet rekommenderade brefven hafva sålunda under sednaste året vunnit en tillökning af
inemot 4%,
och de slutet rekommenderade af nära 16 %.
Af sammanlagda antalet rekommenderade bref hafva under öppen rekommendation

af antalet inom hela riket;
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I öfrigt utgjorde antalet rekommenderade bref:

nämligen i Borensberg, Charlottonberg, Funäsdalen, Furusund, Ljugarn, Medevi, Skanör,. Slite och Ström, af
hvilka dock endast de i Funäsdalen, Ljugarn, Skanör och Slite varit i verksamhet under hela året.
På grund af uppbörden utaf assuransafgiften, hvilken finnes intagen i bilagan P till det belopp
den utgjort vid hvar särskild postanstalt, kan beräknas att under öppen rekommendation afgått:

samt mindre än 25,000 rdr från 16 postanstalter, nämligen postkontoren i Dalarö, Skanör och Waxholm,
postkupéexpeditionerna å Westra och Södra Stambanorna samt postexpeditionerna i Borensberg, Burgsvik, Charlottenberg, Drottningholm, Eslöf, Furusund, Fårösund, Gysinge, Ljugarn, Slite och Ström, af hvilka dock en
del icke varit i verksamhet under hela året.
4
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Jemlikt de från postförvaltarne inkomna uppgifter å sporteluppbörden, har antalet registrerade bref,
h vilket beräknats hafva utgjort
år 1863
29,000,
motsvarande ungefär 0,4 % af samtlige orekommenderade inrikes s. k. portobref, och
år 1864
34,000,
motsvarande omkring 0,5 %, nästlidet år, då det uppgick till
30,000, eller 0,4 % af portobrefvens antal, förminskats i förhållande till nästförutgångna året med nära 12 %.
Af ifrågavarande bref hafva afgått:

vidare har .nästlidet år blifvit afsända från Malmö, Åby" och Örebro omkring 600, från Engelholm, Gefle,
Halmstad, Jönköping, Kalmar, Kristianstad, Lidköping, Lund, Skeninge, Westerås, Åmål, Ödeshög och Örnsköldsvik 300 à 400 registrerade bref från hvartdera af dessa postkontor; och har af de postkontor och
expeditioner, der sådane bref i öfrigt förekommit, vid 138 antalet varit mindre än 100.
Af obeställbara bref — sådane, till hvilka någon égare icke sig anmält, eller hvilka, i följd af
oriktig, ofullständig eller oläslig adress eller annan orsak, ej heller kunnat genom Postverkets försorg i vanlig
ordning tillställas adressaterna — af dessa bref, hvilka, sedan de å postanstalterna varit qvarliggande i fem
års tid och derefter blifvit öppnade, befunnits innehålla penningar, värdepapper eller effekter samt till Generalpoststyrelsen öfverlemnats,
hafva, efter föratgången kungörelse, blifvit nästlidet år vederbörande tillställda endast 2 st., med
inneslutet penningebelopp af 32 rdr.
Under år 1864 egde regelbunden postiljonsbeskickning rum å omkring 1,150 mil, eller 63 % af den
våglängd, hvarå poster fram- och återgingo, och nästlidet år å 1,040 mil, motsvarande 61 % af nämnda våglängd.
Bilagan A upptager de postlinier, å hvilka postiljoner blifvit använda, äfvensom det antal postiljoner,
som erfordrats för hvar särskild linie.
Fribrefskorrespondensen upppgick
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Tillökningen i brefVens antal mot nästförutgångna året utgjorde således för förra året mer än 32 %.
då den deremot för år 1864 endast uppgick till
9 %.
Belöpande porto samt assurans- och rekommendationsafgifter för fribrefven hafva, såsom af bilagan L
närmare framgår, utgjort:

sä att de afgifter, hvilka, derest fribrefsrätt icke varit medgifven, skolat erläggas till postfcissan, hafva öfverstigit
hvad i enahanda
afseende belöpt för nästförutgångne åren.
De med fribrefspost under öppen rekommendation afsända medel uppgingo

Sedan genom kongl. brefvet den 16 juni 1813 portofrihet för vaccinämnes afsändande frän de
vaccindepôter, hvilkas inrättande då blifvit beslutadt, medgifvits under vilkor. att depotföreståndaren på postkontoren aflemnade försändelserna i öppna konvolnter, hvilka derstädes skulle förseglas, innan de fortskaffades
till vaccinatörerna,
samt sedermera, i förnyadt reglemente angående skyddskoppympningen i riket af den 29 september 1853,
stadgats att vaccinatörer, hvilka från dépôt erhållit vaccinämne, äfven borde utan dröjsmål dit insända åtminstone så många portioner, som derifrån bekommits, men någon särskild föreskrift om vaecinämnes afgiftsfria
försändning från vaccinatör till dépôt icke blifvit i sammanhang med berörda reglementes utfärdande meddelad,
har, på det icke någon tvekan må ega rum rörande befogenheten af portofrihetens användande för
försändelser af sistnämnda slag, och enär för skyddskoppympningens befrämjande det ansetts vara af lika mycken
vigt, att vaccinämnets försändande såväl till som från depoterna ocli provincincialläkarne i möjligaste måtto
underlättas,
Eders Kongl. Maj:t funnit godt genom nådigt bref den 10 mars nästlidet år förklara att, så länge
fribrefsrätt för vaccinämnesförsändningen tillgodonjutes, densamma må anlitas lika väl för vaccinämnets insändande till vaccindepôt eller provincialläkare som för detsammas öfverbringande till dem, hvilka utöfva
skyddskoppympningen.
Jemväl under förenämnda dag har Eders Kongl. Maj:t i nåder bemyndigat Generalpoststyrelsen att,
vid inträffande allmänna farsoter eller stor sjuklighet, efter omständigheterna bevilja eftergift af eller lindring
i portos erläggande för läkemedels försändande med postt-rua samt att bestämma de vilkor, på hvilka en
dylik förmon må tillgodonjutas ; i anledning hvaraf Generalpoststyrelsen förständigat postfbrvaltarne att, derest
omständigheter af omförmälda beskaffenhet skulle påkalla vidtagandet af någon åtgerd till underlättande af
läkemedels försändande med posterna, framställning derom må hos Generalpoststyrelsen göras antingen genom
postförvaltarne eller genom vederbörande ortmyndigheter.
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Då genom nådigt bref den 1 mars 1861 blifvit medgifvet, att Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes tryckta kungörelser må vid öppen eller under korsband skeende försändning från utgifhingsorten
j em väl till enskilda personer åtnjuta portofrihet,
har, uppå förekommen anledning, Eders Kongl. Maj:t den 10 mars sistlidet år i nåder förklarat
något hinder icke möta, att äfven med fribrefspost verkställa försändning af ifrågavarande kungörelser, afsedda
för kommunalmyndigheter i länet.
Af svenska tidningar och tidskrifter hafva, efter verkställd prenumeration vid postanstalterna, fortskaffats med posterna:

utvisande en tillökning i nummerantalet

Likväl har ej antalet nummer nedgått af de tidningar och tidskrifter, som utkommit i Stockholm och
derifrån befordrats med posterna nästlidet år.
Antalet nummer af de sistnämnda hade nämligen
år 1864 utgjort omkring 3,368,800, motsvarande ungefär 62 % af det för samtlige städer i riket belöpande
antalet, men uppgick år 1865, enligt hvad bilagan M närmare utreder, till omkring 3,430,300, eller något
öfver 63 % af förenämnda antal.
Arvodet till postförvaltarne vid de särskilda postanstalterna för bestyret med tidningarnes afsändande
till reqvisitionsorterna m. m. utgjorde sammanlagdt:

och har således år 1864, efter tillämpning af den året förut utfärdade nya taxa, h varigenom arvodet nedsattes, denna sportelinkomst minskats med något öfver 24 %•
Af utländska tidningar och tidskrifter,
antalet stigit

dera prenumeration blifvit af Postverket ombesörjd,

Bilagan N redogör för såväl antalet exemplar som prennmerationskostnaden.
Af ifrågavarande tidningar voro:

hade
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Genom artikeln X I X af det postfördrag, som, afslutadt med Preussen den | | juli 1864, från ocli med
den 1 maj 1865 tillämpats pä den korrespondens, som utvexlats med kontinenten, hade, enär i Hamburg,
hvilken stad antagits såsom utvexlingsort för de poster, som vissa tider af året komme att befordras öfver
Danmark, Preussen icke egde oinskränkt befogenhet att till befordran från och till Sverge mottaga postförsändelser, Preussiska Postverket förpligtats söka hos de andra postförvaltningar, hvilka i Hamburg omedelbart utvexlade post med Sverge, utverka att dessa postförvaltningar jemväl för sin del måtte antaga de i
samma fördrag innehållna bestämmelser, såsom gällande och bindande för brefvexlingen med Sverge.
Sedan derefter icke allenast Furstl. Tluirn- och Taxiska Genaralpostdirektionen anmält sig önska, att
genom ett särskildt fördrag måtte närmare bestämmas vilkoren för denna postutvexling, utan äfven Hannoveranska och Mecklenburgiska Postverken, på framställning af Preussiska Generalpostamtet, förklarat sig
villiga att för korrespondensen med Sverge antaga och tillämpa de i förbemälda fördrag innehållna bestämmelser,
behagade genom nådigt bref den 24 februari 1865 Eders Kongl. Maj:t åt Generalpoststyrelsen uppdraga, att med nämnde Postverk afsluta överenskommelser om biträdande af 1864 års svensk-preussiska
postfördrag.
Härom har äfven blifvit förd skriftvexling. Sedan cmedlertid förhållandena i Nordtyskland förändrats
derhän, att icke vidare Hamburg lämpligen kan ifrågakomma såsom utvexlingspunkt vare sig för de poster,
som af nämnde länders postverk der behandlats eller för korrespondensen med andra utrikes orter, samt i
öfrigt största delen, om icke all den korrespondens, hvilken skolat i Hamburg utvexlas med ifrågavarande
postverk, numera af Preussen öfvertagits, kan någon vidare åtgerd härvid icke ifrågakomma.
Sedan i artikeln X X I af meranämnda 1864 års svensk-preussiska postfördrag stadgadt blifvit, att
för brefpostförsändelser afgiften borde fastställas till enahanda belopp, ehvad befordringen egde rum sjöledes
emellan skånsk och pommersk hamn eller i transit öfver Danmark, behagade den 3 mars nästlidet år Eders
Kongl. Maj:t i nåder förordna, icke allenast att med Danmark skulle öppnas underhandling om nedsättning i
transitafgiften genom detta land, hvilken vid styckevis utvexling utgjorde 2 k silbcrgroschen eller | sgr. mer
än det svensk-preussiska sjöportot, utan äfven verkställas en fullständig revision af förut gällande föreskrifter rörande postutvexlingen såväl med Danmark som med Norge.
Till följd häraf afslöts den 30 juni 1865 i Stockholm ett nytt postfördrag med Danmark, hvilket
blifvit af Eders Kongl. Maj:t ratificeradt den 18 påföljda augusti; och den 11 i sistnämnda månad täcktes
Eders Kongl. Maj:t i nåder fastställa förändrade bestämmelser rörande postförhållandcna mellan Sverge
och Norge.
Genom nämnda postfördrag infördes hufvudsakligen följande förändringar i vilkoren för postutvexlingen
med Danmark:
I stället för att befordringsafgiften för bref emellan Sverge och Danmark förut i allmänhet utgjort
5 lubska skillingar eller 36 öre, utan afseende dera om samma afgift erlades af afsändare eller adressat,
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fastställdes olika afgifter för bref, som betalas vid afsändandet (franko), och sådane, för hvilka befordringsafgälden uppbäres vid utlemnandet (porto), så att för enkelt bref, utvexladt emellan svenska och danska orter,
komme att betalas:
i Sverge:
om brefvet afsändes frankeradt
om detsamma ankommit ofrankeradt
i Danmark:
om "brefvet afsändes frankeradt

17 öre,
25 »
8 danska skill.,

om detsamma ankommer ofrankeradt
12
»
»
med nedsättning likväl till 17 öre eller 8 danska skillingar äfven af afgiften för ofrankerade bref emellan
städerna vid Sundet likasom mellan Ystad och Bornholm, samt med rättighet för Poststyrelserna att ytterligare nedsätta såväl franko som porto för bref mellan de nämnda gränsorterna.
I stället för att, enligt 1852 års konvention, afgiften för trycksaker under band utgjort f liibska
skill. per lod och för varuprofver hälft brefporto, fastställdes för bägge af nämnda slagen försändelser en
befordringsafgift af 16 öre per 40 grammer.
I afseende å transitbefordringen stadgades hufvudsakligen :
att Sverge, som hittills åtnjutit rättighet till utvexling genom Danmark af sluten brefsäck med Frankrike mot en afgift af 4 liibska skill. (26f öre) per 15 grammer af brefvens nettovigt, hädanefter eger oinskränkt rättighet till sluten brefsäcks befordran genom Danmark, ehvad densamma utvexlas med ett eller
annat främmande postverk; hvarjemte afgiften derför fastställdes:
för bref till
8 danska skill. = 16f öre, per 30 grammer,
och för försändelser under band till
1|
»
» per 4 0 grammer;
att Danmark tillkommer rätt att genom Sverge utvexla sluten brefsäck med Norge mot enahanda
ersättning, i det närmaste motsvarande den godtgörelse (2 sgr.), som genom 1864 års fördrag stadgats för
sluten brefsäcks utvexling mellan Norge och Preussen,
samt att för styckevis utvexlade försändelser transitportot, vare sig detsamma uppbäres af Svenska
eller Danska Postverket, icke må fastställas till högre belopp än hälften af mellanriksportot.
För mellanrikskorrespondensen med Danmark afskaffades all afräkning; så att alla de för denna
korrespondens belöpande såväl franko- som portoafgifter, vare sig för bref, korsband, varuprofver eller mönster, odelade tillfalla det lands postverk, der desamma uppbäras. På sätt förut blifvit förordnadt i afseende
å korrespondensen med Norge, stadgades likväl att, om och när sådant af någotdera landet komme att påyrkas,
afräkning för den svensk-danska brefpostutvexlingen borde ånyo från och med den 1 nästderpåföljande
januari införas.
Genom underdånigst åberopade bestämmelserna af den 11 augusti rörande postförhållandena mellan
Sverge och Norge stadgades i nåder, att afgiften för enkelt bref, hvilken, ehvad brefven befordrats frankerade eller ofrankerade, förut utgjort 24 öre resp. 8 norska specieskill., borde hädanefter utgå med 20 öre
resp. 6 norska skill., med de bägge Poststyrelserna förbehållen rätt att framdeles äfven för denna brefvexling införa förändrade franko- och portosatser, motsvarande den nu antagna likformiga befordringsafgiften.
För försändelser under band, varuprofver och mönster fastställdes enahanda afgifter, som blifvit med
Danmark öfverenskomna.
Slutligen blef, för att underlätta öfversändandet af mindre penningebelopp mellan svenska, norska och
danska orter, i såväl det åberopade svensk-danska postfördraget som i bestämmelserna rörande de förenade rikenas
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postförhållanden, stadgadt att, så snart nödiga förberedande åtgerder hunnit vidtagas, skulle tillfälle beredas
till utvexling af såväl postanvisningar som postförskott mellan alla de postanstalter, om hvilka Poststyrelserna
kunde öfverenskomma.
Med anledning häraf har också sedermera under loppet af innevarande år detta penningeförsändningssätt blifvit utsträckt till alla fullständiga postanstalter i Sverge, Norge och Danmark.
Sedan genom åberopade svensk-danska postfördraget transitafgiften genom Danmark blifvit nedsatt
— icke allenast, på sätt förut blifvit yrkadt, till hvad det svensk-preussiska sjöportot utgjorde — utan
till ett belopp, som ungefärligen motsvarade endast hälften af detta sjöporto eller 1 silbergroschen, öppnades
med Preussen underhandling derom att, i enlighet med åberopade art. XXI af 1864 års postfördrag, nämnda
sjöporto, som lika fördelas mellan Svenska och Preussiska Postverken, äfven måtte varda i motsvarande mon
nedsatt; hvarjemte, för att åstadkomma en i allo lika taxering af brefpostförsändelser, som mellan Sverge och
Preussen utvexlades, vare sig direkt sjöledes eller i transit öfver Danmark, nödigt befanns att med tillsamman k silbergroschen nedsätta äfven de svenska och preussiska postkassorna tillkommande landportoandelarne för frankerade bref, så att för dessa försändelser befordringsafgiften, som eidigt 1864 års postfördrag
utgjorde 6 silbergroschen, eller

blifvit, med tillämpning af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref den 1 september 1865,
nedsatt till 4 | silbergroschen, nämligen:

hvarigenom afgiften i svenskt riksmynt för enkelt bref, utvexladt mellan orter i Sverge och Tyskland med
inbegrepp äfven af de österrikiska länderna Ungern, Böhmen, Siebenbiirgen m. m., blifvit fastställd till 40
öre (franko) resp. 54 öre (porto).
På sätt i underdåniga berättelsen den 20 december 1865 omförmäles, hade, vid afslutandet af 1864
års postfördrag, icke allenast den Preussen tillkommande afgiften för svensk-franska brefsäckens befordran
blifvit nedsatt från 1 franc 60 cent. till 1 franc 10 cent. per 30 grammer, utan särskildt Preussiska Postverket förbundit sig att, så snart postförhållandena mellan nämnda land och Frankrike blifvit ordnade, medgifva en ytterligare och betydlig reduktion uti ifrågavarande afgift. Genom Preussiska Generalpostamtets
skrifvelse den 9 augusti 1865 har också Generalpoststyrelsen blifvit meddeladt, att numera ifrågavarande
brefsäck kan vinna befordran genom Tyskland mot en afgift af 37£ cent. per 30 grammer; h varefter
Generalpoststyrelsen hos Eders Kongl. Maj:t den 13 påföljda oktober i underdånighet hemställt om öppnande
af underhandlingar med Frankrike rörande den revision af nu gällande svensk-franska postkonvention, som
af nämnda betydliga nedsättning i transitafgift samt i öfrigt förändrade förhållanden påkallas.
Paketpostinrättning var anordnad år 1864 vid 116 postanstalter.
Nästlidet år har, enligt bilagan P, utvexling af paketförsändelser egt rum vid 135 postanstalter, och
åledes. beträffande postanstalternas antal i detta hänseende, vunnits en tillökning af mer än 16 %.
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Dock har paketportouppbörden, som utgjorde

för sistnämnda år med något öfver 3 % understigit hvad den uppgick till det nästförutgångna året.
Bilagan 0 meddelar uppgift för hvartdera af åren 1862—1865 å persontrafiken med Postverkets
diligenser, dervid dock uteslutits de diligenslinier, hvilka före nästlidet års utgång blifVit indragna; och har
vid beräknandet af begagnade passagerareplatser blifvit följd samma regel som förut, att såsom halfva platser
upptagits alla sådane, som begagnats icke hela vägen emellan liniens ändpunkter, men i det minsta för färd
emellan två paketpostkontor, hvaremot för alla kortare resor med diligenserna blifvit i beräkningen uppförd
endast en fjerdedels plats.
Af alla tillgängliga platser hafva varit upptagna af resande med diligenserna:
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och å de nästlidet år tillkomna nya linierna

Medelproconten af personbefordringen å samtlige diligenslinicrna utgjorde

Vinterpostföringcn mellan Wisby ocli Westervik med ångfartyget »rolhem» Iemnade i inkomst:

Ar 1864 underhölls förbindelsen under två månader af vintern med ångfartyg, tillhörigt enskildt
bolag, hvilket under tiden uppbar inkomsterna af passagerare- och godstrafiken; och hafva dessa följaktligen
för nämnda tid icke blifvit härofvan inberäknade.
Det i Sverge erlagda porto och franko för bref till och från utlandet, inberäknadt livad deraf tillkommit vederbörande främmande postverk, utgjorde tillika med inkomsten för de utländska transitoposternas
befordrande genom Sverge:

5
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Oaktadt den betydliga nedsättning i portoafgifterna, som egt rum under de två sednare åren till förmon tor Sverges utländska brefvexling, liar likväl förra årets uppbörd, vid jemförelse med det nästförutgångna
årets, icke nedgått med mer än mellan 9 och 10 %, hvilket gynnsamma resultat härleder sig af den stora
tillväxt, som vunnits i antalet bref.
Detsamma utgjorde år 1863
519,000 bref,
nedgick i följd af tillfälliga politiska förhållanden, som föranledde afbrott i den vanliga postförbindelsen och postföringens inskränkning under en tid till hvarannan dag, år 1864 till
511,000 »
men har nästlidet år stigit till omkring
555,200 »
och således utvisande en tillökning, vid jemförelse med brefantalet år 1863, af i det närmaste
7%
och med det för år 1864 af inemot
9 »

Antalet utrikes bref utgjorde vidare:

men har vid öfrige postkontor och postexpeditioner understigit 1,000.
H vad särskildt beträffar korrespondensen med Norge, så uppgick antalet bref
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Till Danmark åter hafva blifvit afsända karterade bref:

Till Finland och via Finland till Eyssland hafva afgått:

men för öfrigt ej från någon postanstalt öfver 400 bref.
Af de från Grislehamns postkontor afsända, liar ofvan upptagna brefven utgöres dock flertalet af
sådane, som i diligensernas breflådor dit ankommit, hufvudsakligen från Stockholm.
De bref, som från utlandet ankomma, torde kunna antagas uppgå öfverlmfvud till ungefärligen lika
stort antal som de, hvilkatill utrikes orter afsändas; ocli med tillämpning häraf skulle korrespondensen med
utlandet kunna beräknas

Lägges härtill antalet af de inrikes brefven, livilket, såsom härofvan förut blifvit i imderdånighet omförmäldt, utgjort, nämligen:
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Med posterna har derjemte befordrats, genom Postverket reqvirerade :

hvartill än vidare kommer det ganska betydliga antal exemplar af inländska tidningar och tidskrifter under
band, som befordrats med posterna, äfvensom de lösbref, hvilka blifvit af poststationerna omedelbart spedierade.
För pakctpostförsändelser, som utvexlats med främmande länder, har af det i Sverge erlagda porto
tillkommit utländska postverk och till dem redovisats:

hvaraf belöper på postkontoret

och förekomma derjemte mindre belopp vid några andra postkontor.
Enligt den taxa, som, efter träffad öfverenskommelse emellan Svenska och Preussiska Poststyrelserna,
fastställdes för 1865 ars postångfartygsförbindelse å linien Malmö—Stralsund, erlades i passagerareafgift
för enkel resa:

och för fram- och återresa inom fjorton dagar:

Inkomsterna för Svenska Postverket af denna ångbåtsförbindelse hafva uppgått:

A linien Grislehamn—Eckerö utgjorde inkomsterna fbr resandes befordrande
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Hvad beträffar kostnaderna för sjöpostförbindelsemas underhållande nästlidet år, hafva de uppgått:
för linien Malmö—Stralsund
till omkring rdr 102,500
»

Malmö—Köpenhamn och Helsingborg—Helsingör

»

»

9,100

Göteborg—Hull
»
«
18,000
samt för förbindelsen emellan Sverge och Finland
»
»
12,100
"emellan fasta landet och Gotland
»
»
45,300.
Enligt 1865 års hufvudbok hafva Postverkets inkomster och utgifter — under efterföljande titlar
sammanställda med dem för nästförutgångna året — utgjort:
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Uppbörden äfvensom utgifterna under nästlidet år vid hvart och ett af de särskilda postkontoren och
postexpeditionerna finnas upptagna under sina olika titlar uti bilagan P.
Poststationernas intrader, äfvensom arvodet till deras föreståndare, ingå i redogörelsen för de postkontor eller postexpeditioner, hvarunder de lyda.
Af nämnda bilaga framgår, att uppbörden vid efterföljande postkontor och postexpoditioner under
förra året icke betäckt utgifterna för aflöning, kontorshyra och expenser, nämligen vid postkontoren i Grislehamn, Haparanda, Malmköping, Sigtuna, Skanör, Sollebrunn, Torshälla. Trosa, Waldemarsvik, Waxholm,
Wrigstad, Öregrund och Östhammar samt vid postexpeditionerna i Backe, Borensberg, Burgsvik, Dalarö,
Drottningholm, Funäsdalen, Furusund, Fårösund, Gysinge, Håkantorp, Högby, Ljugarn, Lycksele, Markaryd,
Slite, Ström, Wemdalen, Åhus, Åre, Äs och Öfvertorneå.
Derjernte hafva intraderna vid postkupéexpeditionen å Westra Stambanan fortfarande understigit
utgifterna; men skilnaden dem emellan har dock nästlidet år förminskats med mer än 34 % af hvad den år
1864 uppgick till.
Jemte det att postångfartyget »Eugenia», hvilket icke vidare var för Postverket behöfligt, och dessutom, •
så hvad beträffar sjelfva fartyget som maskineriet, tarfvade en större och kostsam reparation, blifvit, efter
General poststyrelsen den 1 augusti nästlidet år meddeladt nådigt bemyndigande, försåldt för 21,500 rdr rmt,
har i afseende å Postverkets tillhörigheter af egendomar, fartyg och åkdon, upptagna i Generalpoststyrelsens förra underdåniga berättelse till ett sammanlagdt värde af 1,290,225 rdr, under nästlidet år i öfrigt
förekommit, att det för postförbindelsens underhållande emellan Skåne och Pommern afsedda, vid Nyköpings
mekaniska verkstad byggda jernångfartyg om 175 hästars kraft, hvilket af Eders Kongl. Maj:t den 31 mars
nämnda år erhållit namnet »Oskar», hlifvit, efter verkställd besigtning, till Postverket aflemnadt, samt att ett
för postföringen erforderligt tillökadt antal kalescher och slädar anskaffats.
Vid 1865 års utgång egde Postverket sålunda i fastigheter:

Postverkets fartyg voro följande:

dessutom vid Grislehamn jakterna »Hilda», »Snabb» och »Njord», hvilka med
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Transport rdr 1,209,147.
Åkdonen slutligen bestodo af:

"Sedan anslag dertill blifvit af Eders Kongl. Maj:t beviljadt uti nådigt bref den 29 april 1864, har
ett postortlexikon, upptagande samtlige i och de vigtigaste utom Europa varande postanstalter, blifvit uppå
Generalpoststyrelsens föranstaltande utarbetadt efter officiella källor samt den 12 oktober nästlidet år öfverlemnadt i ett exemplar till livar och en af rikets postanstalter, för att dels tjena till ledning vid taxeringen
och behandlingen i öfrigt af postförsändelser till utlandet, dels äfven å postanstalten tillhandahållas den
korresponderande allmänheten till vinnande af nödiga upplysningar.

Generalpoststyrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit,
Stormäktigste, Allernådigste Konung!
E d e r s Kongl. Maj:ts

underdånigste och tropligtigste
tjenare och undersåter:

O. W. STAEL v. HOLSTEIN.
L. HttBNER,

P . F . T. WINROTH.

föredragande.

C. E. Lo/gren.
Stockholm dea 27 december 1866.
Till Kongl. MajU underdånigst,

med berättelse om Postverkets förvaltning,

för år

1865.

Förteckning å de till denna underdåniga berättelse hörande bilagor.
(Spécification des appendices ci-jointes.)
A) Uppgift å samtlige de linier, å hvilka under loppet
A) Tableau indiquant les courriers dont l'acheminement
af år 1865 postbefordran egt rum med posthemmans-,
a été opéré par les fermes affectées au service des
betingad, gästgifveri-, håll- eller reservskjuts
sid. 3.
postes, ou par entreprise, ou par les relais ordinaires, l'année 1865
page 3.
B) Uppgift å de olika legobelopp, hvilka jemlikt konB) Tableau indiquant les différents prix par mille et
trakter blifvit betingade per häst och mil för postcheval qui ont été contractés pour l'aménage des
diligensernas fortskaffande, äfvensom å sammanmalles-postes, ainsi que la somme totale de ces frais
lagda skjutskostnaden, år 1865
12.
en 1865
» 12.
C) Antalet landposter, som enligt tidtabellerna skolat i
C) Nombre de courriers dont l'expédition, d'après les
hvar vecka under år 1865 från de särskilda postitinéraires, a dû être effectuée toutes les semaines
anstalterna inom riket affärdas
» 14.
par les divers bureaux de poste du pays en 1865... » 14.
D) Uppgift å de postanstalter, från och till hvilka post
D) Bureaux de poste qui ont échangés des dépêches au
moyen des bateaux à vapeur appartenant à des
blifvit med enskildas ångfartyg befordrad år 1865... » 19.
compagnies particulières, l'année 1865
19.
E) Uppgift å postanstalterna i riket vid 1865 års utgång
26. E) Nomenclature des bureaux de poste du pays à la fin
de l'année 1865
» 26.
F) Uppgift å den vid postkontoren och postexpeditionerna
F) Tableau du personnel des bureaux de poste le 31
anställda personal den 31 december 1865
37.
décembre 1865
» 37.
G) Uppgift å antalet af lösväskor vid samtlige postkonG) Nombre de malles particulières expédiées par les
tor och postexpeditioner under åren 1863, 1864
divers bureaux de poste pendant les années 1863,
och 1865
» 43.
1864 et 1865
» 43.
H) Uppgift å värdet af de under åren 1855—1865 förH) Le produit de la vente de timbres-postes et la valeur
sålda och till breffrankering använda frimärken
» 45.
des timbres postes employés pour l'affranchissement,
les années 1855—1865
» 45.
I) Uppgift å antalet år 1865 från de särskilda postI) Nombre des lettres expédiées pendant l'année 1865
anstalterna afsända bref, deruti äfven innefattadt
par les divers bureaux de poste, y compris le nombre
des lettres non-registrées
» 46.
antalet ankomna okarterade bref
» 46.
K) Nombre des lettres chargées en 1864 et 1865
» 51.
K) Uppgift å antalet rekommenderade bref, som blifvit
expedierade vid postanstalterna åren 1864 och 1865 » 51.
L) Uppgift å belöpande porto- m. fl. afgifter för samtL) Tableau indiquant les taxes et autres droits des lettres
lige från särskilda postanstalter åren 1863, 1864
circulant en franchisse pour le service de l'état, qui
och 1865 afsända fribref, med angifvande derjemte
ont été expédiées par les divers bureaux de poste,
af kontanta innehållet af de under öppen rekomles années 1863, 1864 et 1865, ainsi que le contenu
mendation afsända fribrefven..
» 54.
en argent des lettres chargées de même nature
54.
M) Nombre des journaux et imprimés périodiques suédois
M) Sammandrag af postanstalternas uppgifter rörande
dont l'abonnement et la transmission ont été opérées
antalet reqvirerade samt med posterna försända
par l'intermédiaire des bureaux de poste, l'année 1865 » 60.
svenska tidningar och tidskrifter år 1865
» 60.
N) Tableau indiquant le nombre et les prix d'abonneN) Uppgift å antalet exemplar af och prenumerationsment des journaux de l'étranger en 1865
» 62.
kostnaden för utländska tidningar år 1865
62.
O) Nombre de voyageurs avec les malles-postes, pendant
O) Uppgift å antalet platser, som år 1865 (samt de förele cours des années 1862—1865
» 64.
gående tre åren) varit i postdiligenserna upptagna
af resande
» 64.
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BILAGA litt. A.

Uppgift å samtlige de linier, å hvilka under loppet af år 1865 postbefordran egt rum med
posthemmans-, betingad, gästgifveri-, håll- eller reservskjuts.
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Anmärkningar.
För de linier, å hvilka posten en del af vägen befordras 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 våglängden för hvar och en af dessa
särskildt angifven.
Tredje kolumnen angifver det antal hästar, som vanligen användes för postbefordringen. Vid särskilda tillfällen,
synnerligast vid menföre eller då postförsändelsernas tyngd sådant påkallat, har dock äfven ett större antal hästar begagnats.
Häraf har äfven blifvit följden, att det i kolumnerna 4—7 upptagna antalet mil, för hvilka lega utbetalats, blifvit för vissa
linier större, än livad på grund af de i kolumnerna 1—3 meddelade uppgifter kunde antagas vara fallet.
I 8de kolumnen upptages antalet postiljoner, som vanligen blifvit för de olika posterna användt. Der omständigheterna sådant medgifvit, har emedlertid äfven å särskilda linier postiljonsbeskickningarne blifvit af samme personer bestridda.
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, såvida desamma
icke befordras utom linien, någon afgift ej ingår till Postverket — hafva år 1865 förekommit endast i Wermland och Norrland. Utom de förenänmda befordrades såsom lösposter nästlidet år:
posten Borangen—Karlstad
å linien Eorangen—Wiiigäng,
Ekshärad—Karlstad
„
Eksliärad—Råda,
Hvitsand—Karlstad
„
Hvitsand—Sunne,
Karlstad—Nordmarken . „
Nordmarken—Ökne
och Karlstad—Östmark
„
Östmark—Sunne.
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