
652 Tnlluppbörden i Stockholm. - Jernvågsunderrättelser.
Tulluppbörden i Stockholm var 1881: Kronor 10,656,093:

var 1855: Kronor 2,811,053: - cc 1882: « 11,178,636:-
« 1865: ({ 4,348,936: - C( 1883: « 11,513,409:-
« 1875: « 9,982,306: -- «1884: « 11,925,482:-
«1876: « 10,201,420: -- « 1885:' <I 11,316,532:-
«1879: « 9,093,483: - <I 1886: « 10.887,357;-
« 1880: « 10,39'l,14i3: - « 1887: « 10;267,691:-

Jernvägsunderrättelser.
a) Om befordring af resande, resgods viss bansträcka, erhållas å stationerna efter

och hundar. förut gjord reqvisition.
BiljettJörsälJningen vid Stockholms sta tio- Expeditionerna för emottagande af res-

ner börjar: för snälltåg, person- och blan- gods öppnas och stängas samtidigt med bil-
dade tåg 1 timme samt för lokal- och gods- jettluckorna; och bör resgods aflemnas minst
tåg minst 15 minuter före tågets utsatta 10 minuter före tågets utsatta afgångstid.
afgångstid och slutar 2 minuter före hvarje Vid resgodsets inlemuande åligger egaren
ban tågs afgång. att tillika aflemna biljetten för att mär-

Anmärkning mot oriktig biijett och vexling skall kas. Sedan vigten blifvit i expeditionen
gena3t, innan biijettköparen lemnar luckan, fram- utrönt och liqvid erlagd för möjligen befint-
ställas, emedan intetafseende derå sedermera fiistes, lig öfvervigt utöfver den medgifna frivig-

För barn under 3 å,' erlägges ingen afgift, ten (25 kilogram för den som erlagt full
då barnet begagnar samma plats, som med- biljettlösen och 15 kg. för barn, som er-
följande äldre person. För barn mellan 3 lagt half afgift), återfås biljetten och erhål-
och 12 års ålder erlägges half afgift, dock les kontramärke, försedt med samma nurn-
ej under 50 öre .i första, 30 öre i andra och mer, som är åsatt resgodspersedlarne. Fränt
20 öre i 3:dje klassens vagn. resgods, som inlemnas, böra äldre resgodsmär-

Resande (und. il s. k. söndags tur- och ken vara borttagna, emedan sådana lätt ./öran-
returbiljett) eger att afbryta sin resa vid leda felsändning. Resgods utlernnas på be-
en mellanliggande station och derifrån fort- stämmelsestationen till den resande eller
sätta till den i biljetten angifna bestäm- hans ombud mot återställande af erhållna
melsestationen samma eller följande dag kontramärken.
med annat bantåg. med vilkor att vid af- För effekter, som af resande medtagas i
stigandet å mellanstationen biljetter: upp- vagnen, ansvarar icke jernvägsförvaltningen.
visas för stationsföreståndaren för att af Prakten för hundar skall alltid erläggas
honom förses med påskrift om uppehållet. å afsändningsstationen.
Pplletera.dt resgods utlemnas dock ~j å upp.e- b) Rörande transport af åkdon, lik, hästar
hall~.statlOnen, ~Itan befordras direkt un och boskapskreatur
bestammelsestatl?~en. .. är att iakttaga, att vagn bör derför reqvi-

Tur- och retu~b~1.Jetter..(~nd·o s. k. sondags reras på afsändningsstationen 24 timmar
tur- och returbiljett) salJ~s aret?m mellan förut, derest egaren önskar att transporten
S~ockholm oc~ alla stat:oner hit om Ka- skall med bestämdt bantåg verkställas. I
trlll~.h~lm, Krylbo .och (a Vesteråsbanan) fråga varande transportföremål böra i god
E.n~Oplllg, ..samt galla fr. ?: m. od~~ dag tid hållas färdiga å bangården. Prakten
b.~IJetten kopts t:. ~, ~: Ilast. pa,folJande kan betalas vare sig på afsändnings- eller
so~nedag och beratbg;a afven till resa med mottagningsstationen, undantagande förlik,
snallt~g. .. , . för hvilka frakten alltid skall erläggas på
. :pyhk:: .bilJetter med 8 ~ 14.dagars gil- aCsändningsstationen. Vid transport af lik

~lghet ..saljas under ~o~malen tIll, de. flesta skall vederbörlig begrafningsattest företes
kust~tadern~. samt ~agla andra ort~l.,. och skall lik, såvida icke behörigt intyg

Dlrekt~ ~!~etter (ofver flera befordnn~s- om detsammas balsamering företes, vara
~eder) f~.rsaIJa~ mell~n Stockholm och föl- . l tet . l fttät kista eller lår.
jande stader pa kontinenten: Altona, Ber- mnes n l u
lin, Bremen, Breslau, Danzig, Dresden, c) Om transport af gods.
Frankfurt a. M., Hamburg, Kiel, London, Gods indelas för transport å jernväg i
Königsberg, Leipzig, Köln, Liibeck, Magde- paket-, il- och fraktgods.
burg , Miinchen, Paris och Wien. De båda förra slagen befordras med det

Månadsbiijetter, gällande för å biljetten ordinarie bantåg, som snarast efter inlem-
namngifven persons resor hvilka dagar som nandet bör framkomma till bestämmelseor-
helst, under ett visst antal månader å en ten. Med nattsnälltåg försändes dock sådant
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Jernvägsunderrättelser. 653
gods endast till stationer bortom dagsnäll- innan samma kolli öppnas eller afföres från
tågens slutstationer. stationen.

Allt styckegods, som aflemuas till transport För gods, som ej inom 24 timmar efter
på jernvägen, skall vara försedt med fullstån- ankomsten afhemtas från stationen, debi-
dig och tydlig adress, omsorgsfullt inslaget samt teras plats- och magasinshyra för hvart be-
åtfölJdt af fraktsedel enligt faststäldt forrnu- g-ynnande dygn; för styckegods med 5 öre
lär. Frakten kan betalas vare sig på afsänd- för hvarje begynnande vigt af 100 kg. samt
nings- eller mottagningsstationen, undanta- för vagnslastgods med 3 kr. för hvar vagn.
gandes för sådana varor, ~om .stat.~0!1sbefälet d) Ställen för inlemnande af il. och
a.nser underkastad: hastig fors~~nng samt fraktgods.
for paketgods, hvara fraktsedel ej inlemuats ; il d 1. f" f" d . d b t' .k l d f· k f" . d lik .'. ilkorli go s can or a san nmg me an ,,,g on-s o an e ra pen ..01 .Y l a v~roI OVI .?I 1- lemnas vid Stockholms centralstation och Stock-
gen betalas pa afsändningsstationen, Kande holms södra station i godsex editionen i huset n:r
personer kunna dock, mot särskild leranad 34 'd S ' 'P'lg . . .

f.. b' d l [0" d d f h d v, keppsbron samt t , odeexpeditionen o
ansvars or m e se, a san a..go s a v~ huset nzr 40' vid Grifthuregatan.
sla~ som helst utan att erlagga frakt VId Fraktgods kan för afsändning å jernväg af-
afsandandet. • l d l 'd S kh l t' dels idGods emottages till befordran till hvil- emnas e s v.~ toc.o ms norra sta. lOn, ~
k helst jernvä . o k ti Stockholms sodm station och dels vid Stadsgar.en som elst jernvägsstation pa con men- d II St: b (p.1 d bOd . t
ten samt ilgods äfven till London och er- ~~' deer l t'epps ron

e
·
x

d~aen ed ak a SdlS't'
riga stationer i England. nam ~ p aserna pe l ras oc en as.

Frakt beräknas i fråga om paketer för gods ;. vagns~aster; fra~tse?el aflernnas a
hvarie särskildt kolli men för il- och frakt, expe~ltlOnen l huset );\:r A VId Skeppsbron.)

d J f 'd' f d . .. d Fran Stockholms Ostra stat<onexpedleras
g? S e t:r ~ammanlag a.VIgten a e ~s.m . allt slags gods till stationerna vid Stock-
mngen ingående och pa samma frakts.:del holm-s-Rimbo jernväg men till öfriza jern-
upptagna varnslag; dock, hvad betraffltr... '. 0<
fraktgods, med iakttagande af att endast vägsstationer blott gods l hela vagnslaster.
till samma godsklass hänförliga varor så- e) Tider rör expeditionernas öppen-
lunda till sin vigt sammanräknas. hållande.

Efterkraf å gods kan af afsändaren be- Ilgodsexpeditionerna hållas för allmänhe-
gäras å afsändningsstationen, antingen för ten tillgängliga: de vid Stockholms central-
utlagde omkostnader och transporter eller station (för afgående ilgods i stationshuset och
ock för varans fulla värde; dock må ej för ankommande ilgods i huset N:r 70 vid
efterkraf begäras å spirituösa varor för Klara Bergsgatan): söknedagar från kl. 6
godsets värde. Så snart från mottagnings- j. m. till 8 e. m., samt stm- ocli helgdagar
stationen ankommit underrättelse, att efter- kl. 6-10 f. m. och 1-8 e. m.; den vid sö-
krafvet blifvit af mottagaren inlöst, ut- dra stationen alla dagar från kl. 7 f. m. till
betalas detsamma till afsåndaren mot qvitto, 7 e. m.; den vid Skeppsbron hvarje helgfri

För att med visst tåg befordras böra dag fr. kl. 8 f. m. till 6 e. m. och den vid
paketer och ilgods vara inlemnacle minst 30 Gref'-Thureg. sökned. fr. kl. 9 f. m. till 6 e. m.
minuter och fraktgods minst två timmar före Godsexpeditionerna vid Stockholms norra
dettas afgång. och södra stationer hållas tillgängliga för

Paketer och ilgods, som ankommit till j allmänheten hv arje helgfri dag kl. 7 f. m.-
Stockholm eller dess omgifningar boende 7 e. m. Expeditionen vid Skeppsbron alla
personer, hemsändas till emottagaren mot söknedagar kl. 8 f. m. -6 e. m.
ersättning, beräknad efter kollits vigt. Jernniiqsefterlcraf å fraktgods utbetalas å

Fraktgods anmäles hos godeemottagaren den station, livarifrån godset är afsändt, å
medelst tryckt tmotis» och utlemnas endast mot paketer och ilgods till stationer vid Stock-
mottagarens eller dess slcriftligen befullmiiktiqade holm- Vesteräs-Bergslagens jernväg å
ombuds egenhändiga qvitto derå. Den af af- iJgodsexped. vid centralstationen samt å
sändaren utfärdade fraktsedel, hvarå jern- paketer och ilgods till alla öfriga stationer
väl qvitto å erlagda frakt- och andra af- hos stationskassören. som träffas å l:sta
gifter finnes tecknadt, tillställes dervid distriktets intendentse:xpedition 1 tro upp
alltid vederbörande emottagare. till verister i centralstationshuset alla sök-

Anspråk på ersättning skall göras hos nedagar från kl. 11 f. m. till 1 e. m.
stationsbefälet genast då godset afiemnas Tullafdelninqen vid Stockholms centralsta-
till' mottagaren och, då något kolli visar tion hålles öppen alla söknedagar fr. kl.
yttre märken till åkoramen skada, anmälas 101/2 f. m. till 1/23 e. m.
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Postu nder rätte Ise r.
Uppgift å postanstalterna i riket.

:Qe med spärrad stil tryckta äro postkontor, de öfriga poststationer.
A de orter, efter hvilkas namn står ett kors (t), finnes lokalbrefvexling an-

ordnad.
Al de efter poststationernas namn gjorda beteckningar utmärker: .

I a att poststation tillhör första klassens högre afdeln ing;
I b " "första klassens lägre afdelning;
Il " " andra klassen j
III " "tredje klassen j
* att poststation är vid statens jeruväg belägen;
1) att poststation hålles öppen endast under sommarmånaderna.

Poststation, som tillhör första klassens högre afdelning (I a), eger emot-
taga och för befordran inom landet taxera assurerade försändelser, -hvilkas an-
gifna värde ej öfverstiger ::l0,000 kronor, sam,t paket, hvilka ej väg!t öfver 10 kilo-
gram (med undantag af de med X efter namnet betecknade, till hvilka befordras
paket endast t. o. m. 1 kilograms vigt), äfvensom ombesörja utvexling af postan-
visningar, lydande å belopp af högst 100 kronor stycket.

Poststation, tillhörande första klassens lägre afdelning a b), eger post-
behandla assurerade försändelser med högst 10,000 kronor, paket af högst 10
kilograms vigt (med undantag af de med X efter namnet betecknade, till hvilka
befordras paket endast t. o. m. 1 kilograms vigt), och postanvisningar intill
belopp af högst 100 kronor stycket.

Poststation af andra klassen (II) eger postbehandla assurerade försän-
delser med högst 5,000 kronor, paket af högst 10 kilograms vigt (med undantag
af de med X efter namnet betecknade, till hvilka befordras paket endast t. o. m.
l kilograms vigt), och postanvisningar intill belopp af högst 50 kronor stycket.

Poststation af tredje klassen (III) eger postbehandla assurerade försän-
delser med högst 5,000 kronor, paketer af högst l kilograms vigt och postan-
visningar intill belopp af högst 25 kronor stycket.

. Till de vid statens jernvägar belägna stationer kunna sändas penningebref
utan inskränkning i beloppet.

Efter postortnamnen finnes äfven angifvet det län, inom hvilket postanstalt är
belägen. .

•••• Vid de postanstalter, hvarest bokstafven T. är utsatt, är äfven tele-
grafanstalt. •
Adelöt (lII)X Jkpg. Anderslöf (I a) }I1m. Askersund t Oreb. T.
Agnesberg (I b) Elfsb. T. Anderstorp (III)X Jkpg. Askeröd (II) Mlm, T .
Alanäset (I b) Jmtl. Åndrarum (III) X Krist. Asklanda (III)X Elfsb.
Albano (II)* Sthm. T. Aneby (I a)" Jkpz. T. Asmundtorp (II) MIm. T.
Alby (I b)" Vnrl. T. Angelstad (I b) Kron. T. Aspås (III) Jmtl,
Alböke (Il) Klmr, Angskär (III) Sthlm. Attarp (Il) Krist.
Alfta (I b) Geflb. Ankarsrum (la) Klmr. T. Avesta Kpbg. T.
Alfvesta Kron. T. Anstahyttan (I b) Kpbg. Axelvold (I b) MIm. 1.'.
ålgutsboda (1 b) X Kron. ånundgård (III)x Vnrl. Axvall (I a) Skbg. T.
Alingsåst EIfsb. T. Anundsjö (II)x Vnrl. Backarne 1) (l b) Gbrg.
Allerum (III) MIm. Årboga t Vstm. T. Backaryd (III) Blek.
Almunge (III) Sthm. T. Arbrå (La)" Geflb. T. Backe Vnrl, ,
Almvik (I b) KImr. T. Arholma (III)x Sthm. 'I'. Baggetorp (Ib"') Södm. T.
Alnö (III) Venrl, Arjeploug (III) X Nbtn. Baggå (I bl Vstm,
Alseda (III) Jkpg. Arkelstorp (II) Krist. Balingslöf (11)* Krist. 'r.
Alsen(I b) JmtI. Arlöf (I b)* MIm. T. Balingsta (III) Ups.
AIsjöholm (III)X Klmr. Arvidsjaur (lII)X Nbtn, Balsby (Il) Krist.
Alstad (II) MIm. T. Arvika t Werml. T. Bankeberg (I b)'" Östg. T.
Alsterbro (III) Klmr, Asa (III)X Kron. Banketyd (II)x Jkpg. T.
Alsters station (II)* WermI. åsarum (Il) Blek. Barfva (III) Södm.
Altuna (III) Vstm, Asbysand (II) Östg. Barkarö (lII)X Vstm,
Alunda (III) Ups. Asker (III) Öreb. [Barkeryd (Il) Jkpg.
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Postunderrättelser. 655
Barkåkra (I b) Krist. 'r. Boda (II)* Wrml. '1'. Byvalla (II)* Kpbg. T.
Barlingbo (II) Gotl. T. Boden Nbtn. Bålsta (I b) Ups. T.
Barsebäck (I b) X MIm. Bodsjö (III)x Jmtl. Bångbro (l b) Öreb. T.
Beckaskog (II) Krist. Bofors (I a) Öreb. T. Bånghammar (I b) Örb. T.
Bellö (II) Jkpg. Bogen (III) Vrml. Bårslöf (III) x MIm.
Bengtsfors (II) Elfsb. Bograngen (II) Wrml. Båstad Krist. 'r.
Berfendal (III) Gbrg. Bogsta (II) Södm. Bäckebo (III) Klmr.
Berg (I a) Östg. Bohult (II) Klmr. T. Bäckefors (II) Elfsb. T.
Berga (II) Klrnr. T. Bokenäs (III) Gbrg. Bärby (II) Ups. T.
Bergagården (III) Hall. Bollnäs Gellb. '1'. Böda (II) Klmr.
Bergby (I b) Gellb. Bolmen (I b) Kron. T. Böketofta (II) MIm.
Bergqvara (II) Klmr. T. Bolmsö (III)x Jkpg. IBön (III)x EHsb.
Bergsbrunna (II)* Ups. T. Boridstorp (II) ~kpg. Börringe (l a) )\flm. T.
Bergshamra (III) Sthm. Borensberg Ostg. Börrum (I b) Ostg.
Bergsjö (II) Gefib." Borgholm t Kalm. 'l'. Börstig (III) Skbg.
Bergslags Hörkcn (II)Oreb.T. Borgstena (II) Elfsb. T. Bössgård (III) Hall.
Bergvik (I b)X Gefib. '1.'. Borgvattnet (III) Jmtl. CharlottenbergWerml. T.
Bernshammar (I b) Vstm. T. Borgvik (I b) VY rml. Char lotteniund (l a) MIm. T.
Bersbo (I b) Östg. T. Borlänge (I b) Kpbg. T. Ci rnb ri sh a rnn t Krist. T.
Bettria (I b) Södm. T. Bom (l b) Kpbg. Daglösen (II) Wrml. T.
Bexheda (II) Jkpg. Borrby (II) X Krist. Dala (II) Skbg. T.
Bie (I b) Södm. Borås t Elfsb. T. Dala Husby (Ib) Kphg.
Billeberga (I b) :MIm. T. Bosebo (III)x Jkpg. Dalarö Sthm. '1'.
Billesholmsgrufva(II)Mlm.T. Botilsäter (II) Wrml. Dalhem (III)X Klmr,
Billinge (II) MIm. Bottnaryd (II) .x Jkpg. Dalkarlsberg (I b) Öreb. T.
Billingsfors Elfsb. Boxholm (I b) Östg. T. Dalskog (II) Elfsb. T.
Bispberg (I b) Kpbg. T. Brandstorp er b) Skbg. Dalstorp (III)X EHsb.
Bispgården (I b) Jmtl. T. Brastad (II) mr. o. B. län. Dalum (II) Elfsb. T.
Bjerges (II) Gotl. T. Broared (II) Hall. Dannemera (J a) Ups. T.
Bjer'löf (II) Krist. Bredaryd (II) Jkpg. Dunu ike (III) Elisb.
Bjernum (II) Krist. Bredgrind (l ,b) Kpbg. Dannäs (III)X Jkpg.
Bjersjölagård (I a) ~nm. T. Bredsjö (II) Öreb. T. Defvelstorp (l b) MIm.
Bjuf (I a) MIm. T. Bro (Il) Ups. T. Degeberga (I"b) Krist.
Bjurbäck (III)X Skbg. Brobacka (III) Elfsb. Degerfors Oreb. T.
Bjurholm (II) Vbtn. Broby (I u) Krist. Degerön (II)* Ostg. T.
Bjurkärn (III) Öreb. Brodalen (II) Gbrg. Deje (I b) Wrml. T.
Bjursås (III)X Kpbg. Broddarp (Il) Elfsb. Delsbo (I b) Gellb. T.
Bjuråker (III)x Gellb. Broddbo (II)* Vstrn. T. Derome (I b) Hall. '1'.
Bjärkaryd (lII)X Jkpg Broddatorp (II) Skbg. T. Dingtuna (II) Vstm. T.
Bjästa (I b) Vnrl. T. Brokind (II) Östg. Djura (II)X Kpbg.
Björke (III) X Blfsb, Bromölla (II) Krist. T. Djurhamn (III) X Sthm.
Björkeberg (lII)X Ostg. Bronås (lII) Skb. Djursholm (Il) Sthm. T.
Björketorp (I b) Elfsb. T. Brottby (I b) Sthm. Djurås (l b) Kpbg. '1.'.
Björklinge (III) Ups. Brunflo (I b)" Jmtl. T. Dockmyr (I bJ Jemtl. T.
Björkvik (III) Södrn, Brunnby (III)X MIm. Domnarfvet (I a) Kpbg. T.
Björkå bruk (II) Vml. Brunsberg (Il)* Wrml. T. Dorotea (III)x Vbtn,
Björna (III)X Vm'l. Bruzaholm (l b) Jkpg. T. Dref (III)X Kron.
Björneborgs stat. (I b) * Bråla nda (II) Elfsb. T. Drottningholm Sthm 'l'.

Wrm1. 'l'. Brån ahult (II)X Klmr. Drottningskär (III) Blek.
Björnlunds (I b),," Södrn. T. Braeke (I b)* Jmtl. T. Drängsered (III)x Hall.
Björsäter (I b) Ostg. 1'. Brännarp (n) Hall. Dufed (l bJ Jmtl. T.
Blackstad (III) Klmr. Brönnestad (III)X Krist. Dufnäs (I b) Kpbg. T.
Blentarp (III) :MIm. Brösarp (II) Krist. Duss (III) Gotl. .
Blidsberg (II) Elfsb. '1.'. Burge (II) X Gotl. D;lta bruk (II) Oreb,
Blidö (III) X Sthm. Burgsvik (l b) Got!. T. Dångeho (III) Kron.
Blomskog (III) Wrml. Burseryd (II) X Jkpg. Dädesjö (III) Kron.
B1åvik (m) Östg. Burträsk (Il) Vbtn. Dörarp (III) Kron.
Blägda (I b) Klmr. T. Buttle (If) Gotl. Ed (I b) Elfsb. T.
Bo (III) Sthm. Bygdeå (I b) Vbtn. Edane (I b) * Wrml. T.
Boarp (III) Kron. .BYske (l b) Vbtn. 1'. Edebo (II) Sthm.
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656 Postunderrättelser.
Edebäck (I b) Wrml. T. Esphult (IlI)X Krist. Forserum (II) * Jkpg. T.
Edsberg (III) Öreb. Espinge (II) MIm. Forshammar (II) Westm. T.
Edsbro (III) Sthm. Espö (II) MIm. Forsheda (I b) Jkpg. T.
Eds bruk (I b) Klmr. Essunga (II) Skbg. Forshult (II) Klmr. 1'.
Edsele (II) Vnrl. Estuna (III) Sthm. Forsmark (II) Sthm.
Edshult (III)X Jkpg. Etelhem (II) Gotl. '1'. Fors station (I b)" Kpbg. '1',
Edsleskog (III) Elfsb. Fagerhult (II) Klmr. Forsvik (l b) Skbg.
Edsvalla (l b) Wrml. T. Fagersanna (I b) * Skb~. T. Franshammar (II) Gefib.
Edsvåra (III) Skbg. Fagerås (I b) * Wrml. 1'. Fredrika (II) Vbtn.
Efveröd (II) Krist. Falerum (I b) KlmrvI'. Fredriksberg (l a) Kpbg.
Eggby (III) Skbg. Falkenbergt Hall. T. Fredsberg (III)X Skbg.
Ek (III) Skbg. Falköping t Skbg. T. Fremmestad (III) Skbg.
Ekeby (II) MIm. T. Falköp.-Ranten(I b)*Skbg. T. Fressland (III) Gbr. o. Bh.
Ekedalen (I b) Skbz. T. Falsterbo bruk (III) Klmr. Fridened (I b) Skbg. T.
Ekensholm (I »x -Södm. Falun t Kpbg. T. Fridhem (II) Krist.
Ekerö (II)X Sthm. Fanthyttan (III) X Öreb. Fridlefstad (II) Blek.
Ekolsund (II) Ups, 1'. Faringe (II) Sthm. '1'. Frinnaryd (I b) * Jkpg. T.
Ekshärad (I b) Wrml. Farstorp (III) X Krist. Fristad (I b) Elfsb. T.
Eksjö t Jkpg. T. Fegen (II) Hall. .. Fritsla (I a) Elfsb. T.
Ekskogen (II) Sthlm. Fellingsbro (I b) Oreb. T. Fryeled al) X Jkpg.
Eksund (II)* Öst~. T. Femsjö (III) Jkpg. Frykerud (III) Wrml.
Eldsberga (I b) Hall, T. Ferna bruk (I b) Westm. Fryksta (II) * Wrml. T.
Elfdalen (I a) Kpbg. Figeholm (I b) Klmr. 'l'. Frånö (I b) Vnrl.
Elfkarleö (I b) Ups. T. Filipstad t Wrml. T. Frändefors (II) Elfsb. T.
Elfsbacka (I a) Wrml. Finja (II) Krist. T. Fränsta (I b) * Vnrl. T.
Elfsbyn (II) Nbtn. Finnerödja (I b)* Skbg. T. Frödinge (II) Klmr.
Elfsjö (I b)" Sthm. T. Finnmossen (II) Wrml. T. Frölunda (II) Elfsb.
Elfsjöhyttan (III) Wrml. Finnskoga (III) Wrml. Fröskog (I b) Elfsb.
Elfän~ell (II) Elfsb. Finshyttan <J b) Wrml. T. Fröslida (II) Hall.
EIgaras (I b) Skbg. T. Finspong Ostg. T. Frösunda (II) Sthlm. T.
Elghult (II)X Kron. Finsta (II) Sthm, T. Frösved (III) Skbg.
EIgå (II) Wrml. Fiskeby (II) * Östg. T. Frövi Öreb. T.
Ellekulla (III)X Elfsb. Fiskebäckskil (I b) Gbrg. Fulltofta (II) MIm.
Elmeboda (III) Kron. Fittja (III) Sthm. Funäsdalen (II) Jmtl.
Elmestad (III) Elfsb. Fjelkestad (II) Krist. Furusund (Il) Sthm. T.
Elmhult Kron. T. Fjelkinge (I b) Krist. T. Fårhult (l b) Klmr. T.
Emarp (II) Jkpg. T. Fjella (III) Elfsb. Fårö (III)X Gotl.
Emmaboda (II) Klmr. T. Fjellbacka (I b) Gbrg. T. Fårösund (II) Gotl. T.
Enafors (I b)* Jemtl. T. Fjerdingslöf (I b) :MIm. 'I'. Fägred (III) Skbg.
Engebacken (II) Gbrg. T. Fjäl (I b) Vnr!. Färgaryd (II) X Jkpg.
Engelholm t Krist. T. Fjärås (III) Hall. Färila (I b) Gefib.
Engelholms hamrulb) Krist. T. Flen (I b) * Södm. 'r. Färjestaden (il) Klmr.
Engelsberg (II) Vstm. T. Flerohopp (III) Klmr. Färlöf (II) Krist.
Engsösund (III)x Vstm. Flisby (II) * Jkpg. T. Föllinge (II) X Jmtl.
Enhörna (m Södm, Fliseryd (II) Klmr. Förlösa (III) Klmr.
Enkelsrud (III) Elfsb. Flodafors (III) Södm. Förslöf (! b) Krist. T.
Enköpiny" t Ups. T. Floda station (II)" Elfsb. T. Gagnef (11)) Kpbg. T.
Enviken ( I) Kpbg. Fläckebo (II) Vstm. Gamla Liidöse (II) Elfsb.
Enånger (I b) Gefib. I!'lädie (I b) :MIm. 'r. Gamla Upsala (II) Ups. T.
Erikslund (I b)" Vnrl. T. Fläskjum (II) EUsb. Gamleby Klmr. T.
1!lrikstad (II) Elfsb. T. Flötningen (III) Kpbg. Gammalkroppa (II) Wrml. T.
Eringsboda (II) Blek. Fogdhyttan (II) Wrml. Gammalstorp (III) Blek.
"Ertemark (III) Elfsb. Fogelfors (II) Klrnr. Garpenberg (I b) Kpbg.
Ervalla (II) Öreb. T. Fogelsta (I a)*6stg. T. Gefle t Gefib. T.
Eskelhem (Il) Gotl. Fogeitofta (II) Krist. Gefsjön (II) Jemtl.
Eskilstuna t Södm. '1'. FogIaryd (III) Elfsb. Gajersdal (II) Wrml. T.
"Eskilsäter (III) Wrml. FogIavik (II) * Elfsb. T. Geijersholm (I ~) Wrml. T.
Eslöf Malm. T. Foglum (III) Skbg. Gellersta (III) Oreb.
Espered (I!)X Elfsb. Forsa (III)X GeRb. Gellivare (III) Nbtn.
Esperöd (I a) MIm. T. Forsaström (I b) Klmr. T. Gemla (I b) Kron. T.
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Genevad (I b) Hall. 'r. Gullholmen (III)X Gbrg. Hardeberga (IlI) MIm.
Gersnäs (II) Krist. Gullspång (J b) Skbg. '1'. Hardemo (III) Öreb,
Gerum (III) Skbg. Gurulösa (III) X Krist. Harestad (III) Gbrg.
Getinge er b) Hall. T. Gunnarp (II) Hall. Harg (II) Sthm. T.
Gideå (III) Vnrl. Gunnarskog (III) Wrml. Harlösa (III) X MIm.
Gillberga Wrml. Gunnarstorp (II) Krist. T. Harmånger (I b) Gefieb.
Gimo (J b) Ups. 'l'. Gusselby (II) Öreb. T. Harnäs (II) Ups. T.
Gi s l a v ed Jkpg. Gustaf (I b) Kpbg. T. Harplinge er b) Hall. T.
Gislarbo (I b) Westm T. Gust. Ad. kapell, (III) Skbg. Hasselfors (II) '" Öreb. T.
Gistad (I b) '" Östg. T. Gustafsberg (l b) Sthm. Hasslebro (II) MIm.
Gladhammar (III) Klmr. Gustafsfors (I a) Elfsb. Hassierör (III) Skbz.
Glafva (I b) Wrml. Gusum (II) Östg. Hanrida (II) Jkpg.-
Glanshammar (III) Öreb. Gysinge Gefib. Heberg (l b) Hall. T.
Glemminge (II) X Krist. Gyttorp (II) Öreb. 'r. Heby (I b) '" Vstm. T.
Glimminge (II) Krist. Gåfvetorp (II) Kron. T. Hede (I b) Jmtl.
Glimålera er b) Krist. Gårdby (III) Klmr. Hedemora t Kpbg. T.
Glommersträsk (III) X Nbtn. Gåsö (III) X Gbrg. Hedensberg (II) Vstm. 'r.
Glömminge (III) Klmr. Gäddede (III) X Jmtl. Heuensö (III) Södm.
Gnarp er b) Gefib. Gällared (III) Hall. Hedentorp (III) EIfsb.
Gnesta Södm. T. Gällaryd (III)X Jkpg. Hedesunda (II) Gefib.
Gnosjö (II) Jkpg. Gällstad (III) Elfsb. Hedeviken Jmtl.
Godegård (I b) '" Östg. T. Gällö (I b) '" J mtl , 'l'. Hejde (III) X Gotl.
Gothem (III) Gotl. Gärdhem (III) Elfsb. Helgum (I b) YJlrl. 'r.
Grafvarne (III) Gbrg. Gärdsjö (III) Kpbg. Hellefors (I a) Oreb. T.
Grafversfors (II) '" Ostg. T. Gärds- Köpinge (III) X Krist. HelJeforsnäs (I b) Södm. T.
Granbergsdal (I b) Öreb. '1'. Gärcls-Lyngby (II) Krist. Hellekis (I b) S~.bg.
Grangärde (I b) Kpbg. Göddelöf (III)X MIm. Hellestad (I b) Ost. T.
Graninge (I b) Yll1'l.T. Gölingstorp (II) Elfsb. Hellevikstrand (III) X Gbrg,
Gravendal (I a) Kpbg. Gössäter er b) Skbg. Hellinge (I b) Jkpg.
Grebbestad (I b) Gbrg. T. Göteborg t Gbrg. T. Hellingsjö (III) Elfsb.
Grefvie (I b) Krist. T. Götened (I b) Skbg. Helsingborg t MIm. T.
Gr e n n a t Jkpg. T. Göteryd (III) Kron. Helvi (III)x Gotl.
Grillby (II) Ups, T. GötIunda (III) Öreb. Hemse Gotl. T.
Grimmared (III)x Elfsb. Hablingbo (III)x Gotl. Hemsjö (I b) Blek. T.
Grimslöf (I b) Kron. T. Habo (II) '" Skbg. T. Hennan (l b) '" Gefib. '1'.
Grimstorp (II)" Jkpg. T. Hackvad (III) Öreb. Henån (III)x Gbrg.
Gripenberg (II)" Jkpg. 'I', Hackås (III) Jmtl. He rn ö s a n d t Vrnl. T.
Grislehamn Sthm. T. Hafdhem (III) Gotl. Herrhult (II) Wrml. T.
Grolanda (III) Skbg. Harrida (II) Jkpg. Herrljunga Elfsb. 'l'.
Grums (I b) Wrml. T. Hafverö (II) Vnrl. Hessleholm Krist. T.
Grundforsen (1 b) Kprbg. Hagaryd (III) Ostg. Hesslunda (III)x MIm.
Grundsund (III) X Gbrg. Hagby (III) Klmr. Hiclinge (III) Öreb.
Grunncbo (II) Elfsb. T. Hagelsrum (II) Klmr. Hietaniemi (III) Nbtn.
Gryt (II) Östg. Hagfors (l b) \Vrml. 'l'. Hillarcd (II) Elfsb. T.
Gryteryd (III) X .Tkpg. Halfås (III) Skbg. Himle (II) Hall. T.
Grythyttehecl Öreb. T. Hallaryd (III) Kron. Hindby (II) MIm. '1'.
Grängen (I b) Öreb. Halleby (I b) Östg. T. Hinneryd (III) Kron.
Grängesberg (I b) Kpbg. T. Hallen (II) Jmtl.' Hishult (III)X Hall.
Gränum (III) Blek. Hallingeberg ..(III) X Klmr. Hisingsholm (III) Gbrg.
Gräsberg (II) Kpbg. 'r. Hallsberg Oreb. T. Hjelstaby (III) Ups.
Bräsgård (III) KImr. Hallstahammar(la)XVstm.T. Hjelteby (III)X Gbrg.
Gräsmark (I b) Wrml. Halmstacl t Hall. T. Hjeltevad (I b) Jkpg.
Grästorp (l a) Skbg. T. Halm, (III) Skbg. Hjernarp (II) Krist.
Grodingo (III) Sthm. Hammar (III) Öreb. Hjerpen (I b) '" Jemtl. T.
Grönahög (III)X Elfsh. Hammarö (III)X Wrml. Hjerpås (II) Skbg. T.
Grönskåra (III) Klmr. Hammenhög (I a) Krist. Hjersås (III)x Krist.
Gnalöf (II) Krist. Hammerdal (I b) Jmtl. Hjertum (III) Gbrg.
Guldsmedshyttan (II) Öreb. Hamneda (III) Kron. Hj o t Skbg. T.
Gullabo (II) X Klmr. Haparanda t Nbtn. T. Hjorted er b) Klmr. T.
Gullered (III)X Elfsb. Haracls (II) Nbtn. Hjortqvarn (I b) Öreb. T.
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Hjulsjö (I b) Öreb. Hästbo (II) '" Geflb. T. Järeda (III) Klmr.
Hoby (l b) Blek. Hästholmen (II) Östg. T. Järfva (Il) '" Sthm. T.
Hofmansbygd (II) Blek. T. ästveda (l b) '" Krist. T. Jät (III) Kron.
Hofmantorp (I a) Kron. '1'. Höckgården (lII).Skbg. Jönköping t Jkpg. T.
Hofva (l b) Skbg. Höfversby (I b) Ostg. T. Jörlanda (III) Gbrg.
Hok (II) Jkpg. '1'. Höganäs MIJ!l. T. Jörn (Il) Vbtn.
Rolje (r b) Blek. T. Högby (III) Klmr. Katlås (II) Skbg. T.
Holmedal (III) Wrml. Högerud (III) Wrml. Kall (III) Jmtl.
Holmeja (II) Mim. T. Högfors (I b) Vstm, T. Kalmar t Klmr. T.
Holmsjö (II) Blek. T. Hijgsjö (II) * Södm. T. Kappelshamn (III)X Gotl.
Holmsund (II) Vtbn. 1'. Högsätersby (I b) Wrml. Karesuando (II) Nbtn.
Holmsveden (Lb) * Gefib••T. Hökedalen (I b) Elfsb, '1'. Karlanda (III) Wrml.
Helsåker (I]:J) Kpbg, Hököpinge (I b) Mim. Karlberg (II) Sthm.
Horn (I b) Ostg. T. Hölö (III) Södm. Karleby (II) Wstm.
Horndal (I b) * Kpbg. T. Hönsinge (II) Mim. Karlsborg Skbg. 'l'.
Horred (I b) Elfsb. T. Hörby MIm. T. Karlsby (II) '" Östg. T.
Rossmo (III) Klmr. Höreda (III)x Jkpg. Karlshamn t BJ.ek. T.
Hotagen (III)x Jmtl. Hörja (III)X Krist. Karlskoga (II) * Oreb. T.
Huaröd (III)X Krist. Hörk (I b) Öreb Karlskrona t Blek. T.
Huddinge (II) '" Sthm. T. Hörle (II) Jkpg. 'r. Karlslund (I b) Skbg.
Huddungeby (III) Vstm. Hörnäs (II) Vnrl, Karlstad t Wrml. T.
Hudiksvall t Gefib. T. Hörup (II) X Krist. Karlstorp (II) JkI!~'
Hult (II) Jkpg. T. ' Hösana (III)x Elfsb, Karrnanabo (I b) Wstm.
Hultagård (I b) Jkpg. T. Höör MIm. T. Karpalund (II) Krist.
Hulterstad (III) Klmr, Idre (II) Kopparb. Karsjö (I b) * Gefib. T.
Hultsfred (I b) Klmr, T: Ifö (III) X Krist. Kastlösa (III) Klmr.
Hanestad (III) Hall. Igelstorp (II) '" Skbg. T. Katrineholm Södm, T.
Hurfva (I b) MIm. T. Ileberg (I b) Gbrg. Kattarp (I b) MIm. T.
Husqvarna (II) Jkpg. Immeln (II) Krist. Katthanimarsvik (II) GotI.,
Husum (I a) Vnrl. T. Ingarö (III)X Sthm. Kefiinge (I b) MIm. T.
Hvalinge (III)~ Hall. Ingatorp (II) ~kpg. T. Kettilstorp (I b) * Skbg. T.
Hvarf (III)X Ostg. IngeIsby (II) Oreb, Kil Wrml. T.
Hvena (I b) Klmr. T. IngeIsträde (I b) Mim. T. Kila (III) WrmI.
Hvetlanda Jkpg. T. Insjön (I b) Kpbg. T. Kilafors (I b) '" Geflb, '1'.
Hvetlinge (I b) Allm. Ishult (II) Klmr. Kilanda (III) Elfsl>.
Hvitsand (III) Wrml. Jakobsberg (II) Sthm. 1'. Killeberg (I b) '" Krist. T.
Hybo (I b) Gefib.: r. Jemjö (III) Blek. KiIsmo (I b) * Öreb. T.
Hycklinge (III) Ostg. J emshög (I b) Blek. T. Kimstad (I b) Östg. T.
Hyllstofta (II) Krist. T. Jenny (I b) Klmr. T. Kingelstud (II) MIm. T.
Hyssna (III) Elfsb, J erfsö (I b) '" Gefib. T. Kinna (I a) Elfsb, T.
Hå (III) Gefib. Jerle (II) Öreb. T. Kinnared (II) Hall. '1'.
Håbol (III)x Elfsb, Jerna (I b) '" Sthm. '1'. Kinneved (III)X Skbg.
Håkanbol (II) \VrmI. T. Jernboås (I b) Öreb, Kinstaby (I b) Gefib. T.
Håkantorp (I b) Skbt- T. Jernskog (III) Wrml. Kisa Ostg. T.
Hållsta (I b) Södm. T. Jerrestad (II) Krist. Kivik (II)X Krist.
Hållsviken (III) Södm. Jettendal (II) Gefieb. Klacka-Lerberg (II) Öreb.
Hånger (III)x Jkpg. Jockmock (III)0. Nbtn. Rlagstorp (II) Mim.
Hängsdala (I a) Skbg. J ensberg (III) Ostg. Klef (III) Elfsb.
Håsjö (I b) * Jmtl. '1'. Jonsered (II) '" Elfsb. T. Klefshult (11) Jkpg. T.
Håslöf (I b) J\!I1m. Jonstorp (III)x MIm. Klefva (III) Skbg.
Hätla (III) Östg. Jordberga (II) MIm. Klenshyttan (II) Kpbg. '1.'.
Häfverö (III) Sthm. Juckasjärvi (III) Nbtn, Klintehamn Gotl. T.
Hägerstad (II) Ostg. Jula (II) Skbg. T. Klippan Krist. 'r.
Häggdånger (IIJ)X VmI. Jularbo (I b) * Kpbg. T. Kloten (I b) Öreb. T.
Häggebl (III) Ups, Jungskola (III) Skbg. Klågerup (I a) lflm. T.
Häggenas (II) Jmtl. Junsele (I b) Vnrl. T. Klädesholmen (III) X Gbrg-,
Häggum (III)X Skbg, Jäders bruk (II) Vstm. T. Knaby (II) Ups. '1.'.
Häglinge (III)X Krist. Jäderön (II) Södm. Knifsta (I b) * Sthm. T.
Häradsbäck (III)X Kron. Jädraås (I b) Gefieb. Knutby (II) Sthlm. T.
Härened (III) Elfsb. J ärbo (I b) * Gefib. 'r. Knäred (III) X Hall.
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Kolbäck (I b) Vstm. T. Laholm t Hall. T. Linsell (I b) Jemt!.
Kolforsen (II) Geflb. T. Lakvik (I b) Öst. T. Listerby (I b) Blek.
Kolhammar (III) X Sthm. Lamhult (I b) '" Kron. T. Lit (II) J mtl.
Kolsva (I b) Vstm. T. Landa (I b) Gefle. T. Ljugarn (II)X Gotl.
Konsternd (II) Wrml. Landberga (III)x Vstm. Ljung (I b) Elfsb. T.
Kopparberg Öreb. T. Landeryd (II) Jkpg. T. Ljungby Kron. T.
Korpilombolo (II) Nbtn. Landskrona t MIm. T. Ljungdalen (III) X Jemtl.
Korsberga (II) Skbg. T. Landsort (III) Sthlm. T. Ljungskile (t b) Gbrg,
Korsnäs (I a) Kpbg. T. Landvetter (III) Gbrg. Ljungå (III)X Jmtl.
Kortfors (I b) Öreb. T. Larmaskede (I b) Jkpg. T. Ljusdal Geflb. T.
Kosta (I b) X Kron. Lannaskedebrunn(Ib)Jkp.T. Ljusne Geflb. T.
Kristdala (II) Klmr. Lannavaara (III) Nbtn. Ljusterö (III)x Sthm.
Kristianopel (I b)X Blek. Larf (I b) Skbg. Ljustorp (III)X Vnrl,
Kristianstad t Krist. T. Larslund (II) Södm. T. Lobonäs (III) Geflb.
Kristineberg (II) MIm. T. Laxarby (III) Elfsb. Locknevi (III)X Klmr.
Kristinehamn t Wrml. T. Laxsjö (III) }emtI. Lofta (II)X Klmr,
Kristvalla (III)X Klmr. Laxå (II) '" Oreb. T. Loftahammar (II) Klmr.
Krokom (I b)" Jemtl. T. Lekeryd (II) Jkpg. Lofvened (II) "Skbg. T.
Krokstad (III) Gbrg. Leksand Kpbg, T. Loka ') (III) Oreb.
Krylbo (II) '" Kpbg. T. Lekvattnet (lII)X Wrm!. Lomma (I b)X MIm. T.
Kräkshult (II) Jkpg. Lekåsa (III) Skbg. Lommaryd (II) Jkpg.
Kräksmåla (III) Klmr. Lena (II) Elfsb. T. Los (I b) Geflb.
Kräcklingbo (III)" Gotl. Lenhofda (l b) Kron. Lucksta (IlI) Vm!.
Kräcklinge (III) Oreb, Lennartsfors (I b) Wrml, Ludgo (III) Södm.
Kuddby (III) Östg. Lenna station" (II) Sthru. Ludvigsborg (Il) MIm.
Kullsveden (I b) Kpbg, T. Lennäs (III) 9reb. Ludvika Kpbg. T.
Kulltorp (II) ~kpg. Lerbäck(II) Oreb. Luleå t Nbtn. r.
Kumla (II) '" Oreb. T. Lerum (l b) '" Elfsb. T. Lund t MIm. T.
Kungelf t Gbrg. Lessebo (I a) Kron. T. Lundby (II) Ups. T.
Kungsbacka Hall. T. Leufsta bruk (I a) Ups, Lundby Stommen (II) Skbg.
Kungsgård (I b) Geflb. T. Liared (I b)X Elfsb. Lundsbrunn (I b) Skbg.
Kungsängen (II) Ups, T. Liarum (II) Krist. Lunnarp (II) Krist.
Kungsäter (III)X Elfsb. Liatorp (I b) '" Kron. T. Lur (III) Gbrg.
Kungsör (I b) Vstm. T. Liden (III) Vurl. Lycke (II) Gbrg.
Kylingared (III)X Elfsb. Lidingö (III) Sthlm. Lyckeby (I b) Blek.
Kyrkesund (III) Gbrg. Lidköping t Skbg. T. Lycksele Vbtn. T.
Kyrkhult (lID Blek. Lidnäs (Il) Kron. T. Lyckåker (I b) MIm.
Kyrkås (II) Jemtl. Liljeholmen (I b)" Sthm. T. Lyngsjö (II) Krist.
K~falla (II) Öreb. Lilla Edet Elfsb. T. Lyrestad (III} Skbg.
Kågeröd (I b) MIm. T. Lilla Månstorp (III) x MIm. Lyse (II) Gbrg. o. B.
Kållerstad (Il) Jkpg. Lillebyn (III) Elfsb. Lysekil t Gbrg. T.
Kållängen (III) Skbg. Lilleskog (II) Elfsb. T. Lysvik (I b) Wrml.
Kårböle (I b) Geflb. Lillherrdal (II) Jmt!. Lagum (III) Gbrg.
Kårehogen (I b) Gbrg. Lillkyrka (III) 6reb. Långared (III) Elfsb.
Kårsta (II) Sthlm. T. Lillsjödal (I b) Klmr. T. Långaryd (II)x Jkpg.
Kåseberga (II) Krist. Lima (II) Kpbg. Långasjö (III) Kron.
Käfsjö (II) Jkpg. Limhamn (III) MIm. Långbanshyttan (III) Wrml.
Kälarne (I b)'" Jemtl. T. Limmared (II) Elfsb. jLångbron (I b) Elfsb.
Källurige (III) Gotl. Linderås (III)x Jkpg. Långemåla (III) Klmr.
'Kärda (II) Jkpg. Linderöd (I b) Krist. Långlöt (III) Klmr.
Kärfsta (II) Vnrl. T. Lindesberg t Öreb, T. Långrådna (II) Klmr.
Käringö (III)x Gbrg. Lindfors (II) Wrml. T. Långsele (I b) Vml. T.
Kärrgrufvan (I b) Vstm. T. Lindholmen (II) Sthlm. T. Långserud (I b) Wrm!.
Köla (III) Wrml. Lidorne (II) Hall. Långtora (III) Ups.
Kölsjön (II) Öreb. Lindstorp (III)X Klmr. Långås (I b) Hall. T.
Köping t Vstml. T. Lindås (II) Klmr. T. Läckeby (III) Klmr.
Köprnannebro (I b) Elfsb T. Lingbo (I b) '" <;teflb. T. Länghem (II) Elfsb.
Lackalänga (I b) MIm. 'r. Linghem (II) '" .9stg. 'r. Lärbro (II) Gotl,
Lagmansered (III) Elfsb. Linköping t Ostg. T. Löberöd (I b) MIm. 'r.
Lagmansholm (II) '"Elfsb. T. Linneryd (II) Kron. Löderup (II) X Krist.
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Löfvestad (I b) MIm T. Mora Kpbg. 'r. Norderö (III)x Jmtl.
Löfånger (I b) Vbtn. T. Morgollgåfva(Ib)*Vstm. '1'. Nordingrå (III)X Vml.
Lönneberga (II) Klmr. T .. Morshyttan (I b) * Kpbg. T. N ordmaling Vbtn. T.
Lönnskog (III) Verml. Mortorp (III) Klmr, Norra Degerfors(II) Vbtn. '1'.
Magiehem (II) Krist. Morup (II) Hall. Norra Fjöle (II) Wrml.
Magneskog (III) Wrml. Mosås (II) * Öreb, T. Norrala (II) Geflb.
Majorna (I a) Gbrg. Motala t Östg. T.. ,Norra MöckIeby (III) Klmr,
MaIaby (Il) Krist. • Motala Verkstad(Ib)"'Ostg. T. Norra Rörum (III)x MIm.
Malexander (III) X Ostg Movik (III) Elfsb, Norra Vi (III) Östg',
Malingsbo (II) Kpbg. Mullhyttan (II) Oreb. Norra Vram (II) Krist. '1'.
Malma (III)x Skbg. Mullsjö (II) '" Skbg. T. Norrbo (II) Geflb.
Malmbäck (II) Jkpg. 'l', Mulseryd (II) Jkpg. Norrbyås (III) Öreb.
Ma l mk ölpin g Södm, Munkaljungby (II) X Krist. Norrhvidinge (II) MIm.
Malmslätt (II) * ') Ostg, 'r. MUllkarp (II) Malm. Norrköping t 6stg. T.
Ma'lmö t MIm. T. Munkfors (I b) Verml. T. Norrtelje t Sthm. '1'.
Malung Kpbg. Munktorp (II) Vstm. T. Norrtull (II) '" Sthlm. T.
Malå (II) X Vbtn. Muonioniska (II) Nbtn. Norsesund (II) '" Elfsb. T.
Mangskog (III) V.erml. Muskö (III) Sthlm. Norsholm (I b) * Östg. T .

. Mantorp (I b) '" Ostg. T. Myrbacka (I b) Kpbg. Norsjö (II) Vbtn.
Marbåck (II) Elfb. Myrekulla (III) X Elfsb. Norunga (III) X Elfsb.
Margretehill (I b) Geflb.T. Myre~jö (I b) Jkpg, '1'. Nosaby (II) Krist.
Mariannelund (I b) Jkpg. T. Myskje (l b) Geflb. T. Nottebäck (I b) Kron.
Marieberg (II) MIm. '1'. Målaskog (I b) Kron. '1'. Notviken 1) (I b) Nbtn.
Mariedam (l b) * Öreb. T. Måleds (II) Kron. T. Ny (III)X Wrml.
Mariefred Södm. T. Målilla Klmr. T. Nya Lerdala (II) Skbg.
Marieholm (I b) MIm. T. Månsarp (II) Jkpg. Nybro (I a) Klmr, T.
Mariestad t Skbg. 'r. Månstad (II) Elfsb. Nye (II) Jkpg.
Markaryd (II) Kron. Märsta (I b) '" Sthm. 'I'. Nygård (II) Elfsb. '1'.
Marrna (I b) Ups. '1. Möja (III)x Sthm. Nyhem (I b)x Jmtl. T.
Marstrand t Gbrg. '1'. Möklinta (III)x Vstm. Nyhyttan (ID Wrml. T.
Marsvinsholm (I b) MIm. '1'. Mölle (III) MIm. Nykil (III) Ostg.
Matfors (I b) VnrI. T. Mölltorp (I b)" Skbg. T. Nykroppa (I b) Wrml. T.
Matteröd (III)x Krist. Mölnbacka (I a) Wrml. '1'. Nyköping t Södm. T.
Mattmar'-CI b) '" Jmtl. T. Mölnbo (I b)" Sthm. T. Ny l an d Vnrl. '1'.
Medalby (III)x Jkpg, Mölndal (I a) Gbrg. Nynäs (II) Sthm,
Medevi (II) Östg. Mönsterås Klmr. T. Nyskoga (III) Wrml.
Melen (II) Jmtl. Mörarp (II) MIm. T. Nyteboda (III) Bl.
Mellansjö (I b) '" Geflb, T. Mörby Sthm. Nås Kpbg.
Mellerud Elfsb. T. Mörbylånga (I a) KImr. T. Näflinge (III)x Krist.
Mellösa (II) Södm. T. Mörkö (III) X Södm. Näfragö] (II) Blek.
Mem (III) Östg. Mörlunda (I a) Klmr, T. Näfveqvarn (I b) Södm.
Merserum (II) Blek. Mörrum (I b) Blek. T. Näiden (I b) ,. Jemtl. T.
Millesvik (II) Wrml. Mörsill (I b) '" Jemtl. T. Nämdö (III)X Sthm.
Mistelås (II) Kron. Mörtfors (II) Klmr, När (III) Got!.
Misterhult Klmr. Nedansjö (II) Vml. T. Närtuna (III)x Sthm.
Mjellby (I b)X Blek. Nederkalix Nbtn. T. Näsbyholm {l a) MIm. T.
Mjelldrunga (III) EHsb. Nederluleå (I b) Nbtn. Näshult (I a) Jkpg.
Mjöhult (I. a) MIm. T. Nelhammnr (I b) Klmr. T. Näsinge (III)X Gbrg.
Mjölby Ostg. T. Nerikes Bo (II)X Öreb. Näsräm (II)X Wrml.
Mo (II) Vml. Nerikes Kil (III) Öreb. Nässjö Jkpg. T.
Mockfjärd (I b) Kpbg. Nerikes Knista (III) Öreb. Näs station (I b) Kpbg.
Mofalla (II) Skhg. T. Nerikes Täby (III)x Öreb. Nässundet (II) Wrml.. T.
Moheda (I b) '" Kron. 'r. Nettraby (II) Blek. Näsum (III) X Krist.
Mo/lolm Skbg. '1'. Nianfors (III)x Geflb. Näsåker (I b) Vnrl. '1'.
Mohärad (II) Jkpg. Nissafors (II) Jkpg. Nätarn (II) Jkpg.
Mokärnshyttan(Ib) Wrml. T. Nol (II) Elfsb. 1'. NöbbeIe (II) Kron.
Molkom (I b) Wrml. T. Nor (II) .Wrml. Nösslinge (III)X Hall.
Mollaryd (II) Elfsb. Nora t Oreb. T. Nösund (III)x Gbrg.
Mollösund (III)x Gbrg. Norberg Vstm. T. Nött ja (III) X Kron.
Mon (II) Elfsb. T. Nordallö (II) Vstrn. T. [Ockelbo (I b) ,. Geflb. T.•
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Od (III) Elfsb. Qville (III) Gbrg. Rottneros (Il) Wrml.
Odensviholm (III) Klmr. Qvista (II) Kpbg. Budskoga (II) Wrml.
Offerdal (I b) Jmtl. Qvistbro (II) Öreb. Rumskulla (II) X Klmr.
Ofvanmyra (III) Kpbg. Qvistrum Gbrg. Runsten (III) Klmr.
Ofvanåker er b) Geflb. Rabbalshede (III) Gbrg. Runtuna (III) Södm,
Okna er b) '" Östg. T. Ragunda Jmtl. Rute (III) Gotl.
Olands Stafby (III) Ups. Ramdala (III).. Blek. Ryd (I b) Kron. T.
Olofsholrn (III)X Gbrg. Ramfall (II) Ostg. Rydaholm (II) Jkpg.
Olskroken (II) Gbrz. T. Ramlösa Brunn (II) MIm. T. Rydbo (III) X Sthm.
Onsala Hall. 1'. - Ramnäs (I b) Vstrn. T. Rydboholm (I b) Elfsb, T.
Oppeby (III) Östg, Ramqvilla (III) 0. Jkpg. Rydsgård (I b)..MIm. T.
Oppmanna (II) Krist. Ramsberg (I h) Oreb. Rydsnäs (III) Ostg.
Ore (II) Kpbg. Ramsele er b) Vnrl. T. Ryningsnäs (II) Klmr. T.
Öreberg (III)x Skbg. Ramsjö (I b) '" Geflb. T. Ryl' (II) Elfsb. T.
Ormaryd (II) Jkpg. T. Ransby (I b) Wrml. Ryssby (I b) Kron. T.
Ormastorp (I b) Krist. Ransta (II) Vstm. T. Råby (III) Södm.
Ornäs (II) Kpbg. T. Ransäter (I b) Wrml. Råda Wrml.
Oroust Gbrg. Rasbo (III) Ups. Rådmansö (III)X Sthm.
Orrefors (II) Kron. 'l'. Rasbokil (III)X Ups. Rådom (I b) Vnrl.
Orresta (II) Vstm. T.' Ratan (II) Vbtn. T. Rågeiund (II) Hall.
Orrskog (II) Ups. T. Rans (I b) MIm. T. Råggärd (III) Elfsb.
Orrviken (III) Jmtl. Reftele (II) Jkpg. T. Råhällan (II) GeHbg. '1'.
Orsa (I a) Kpbg. Regna (III) Ost. Råneå Nbtn. T.
Oskarshamn t Klmr. T. Rejmyra (I b) Östz. Rångedala (III) Elfsb.
Öskarsström (II) Hall. T. Rekarne (II) Södm, 'J'. Rånnum (II) Elfsb. T.
Oslättfors (I b) Gefleb. T. Rengsjö (II) Geflb. Rånäs (III) ~thm. T.
Othem (III) Gotl. Rcuneslöf (III)X Hall. Räl1sa (II) Oreb. T.
Ottebol (II) '" Wrml. '1'. Repplinge (III) Klrnr. Rämen (II) Kpbg. T.
Ottenby (II) Klmr. T. Resele (I b) Vml. Ränte (III) Kron.
Otterbäcken (II) Skbg. T. Resville (III) Skbg. Räppe (II) Kron. T.
Otterstad (III) X Skbg. Riala (III) X Sthrn. Rätansbyn (III) Jmtl.
Ou sb Y Krist. 'l'. Ribbingelund (III) Södm. Rättvik (11) Kpbg.
Ovesholm (II) Krist. Riddarhyttan (II) Vstm, T. Rö (II) Sthin. 'l'.
Oviken (III) J rntl. Rimbo er b) Sthm, '1'. Röddinge (I b) MIm.
Oxelösund (II) Södm. T. Bimforssa (II) Östg. Rödeby (I a) Blek. T.
Oxie (II) MIm. T. Ringamåla (III) X Blek. Rödön (III) Jmtl.
Pajala (I a) Nbtn. Ringarum (II) Östg, Rögle (I b) MIm. T.
Partilled (II) '" Gbrg. T. Ringkarleby (III) Oreb. Röjdåfors CI.b) Wrml.
Pataholm (I a) Klmr. Ringstorp (I b) Ostg. T. Rök (III) Ostg.
Persberg (I a) Wrml. T. . Rinkaby (I b) Krist. 'J'. Röke (III)X Krist.
Persnäs (III) Klmr, Ripa (II) Krist. Rölanda (III) Elfs~:
Perstorp (I a) Krist. T. Riseberga (I b) Krist. Rörmeshytta (I b) Oreb. T.
Pilgrimstad er b)'" Jmtl. T. Risen (III)X n-n. Rönö (III)X ostg.
Pi te å t Nbtn. T. Robertsholm (I a) Geflb. T. Rörbäcksnäs (III) Kpbg.
Pjetteryd (III) ]~ron. Rockneby (II) Klmr. Rörnm (II) Krist.
Porla'" (III) 1) Oreb. Rogslösa (II) Östg. Röstånga (I b) MIm.
Prestköp (II) Östg. T. Rogsta (III) X Gcflb. Sala t Vstm. 'r.
Prestnäs (III) Kron. Roknäs (III) Nbtn. Salbohed 1) (I b) Vestm.
Pukavik (III) Blek. Roma (II) Gntl. T. Saleby (III) Skbg.
Påarp (II) MIm. T. Romelanda (III) Gbrg. Salstad (I b) Skbg. T.
Pålgård (I b) J mtl. Romfartuna (III) X Vstm. Sanda (II) Gotl.
Palsboda (II) '" Öreb. T. Ronehamn (II) X Gotl. T. Sandarne (I b) Geflb.
Påryd (III) Klmr. Ro n n eb y t Blek. T. Sandby (II) Krist.
Påskallavik (II) Klmr. Roppered (II) Elfsbg. Sand bäck (I b) Blek. '1'.
Qvarsebo (III)X 6stg. Rosersberg (I b) '" Sthm. T. Sandhamn (III) X Sthm. 1'.
Qvibille (II) Hall. Roslagsbro (III)X Sthm. Sandhem (I b) '" Skbg. T.
Qvickjock (III)X Nbtn. Bosshyttan (II) '" Vstm. T. Sandhult (III)X Elfsb.
Qvicksund (II) Södm. T. Rossön (III) Vnrl, Sandsjö (I b) '" Jkpg. T.
Qvidinge (I b) Krist. T. Rotebro (II) '" Sthm. T. Sandviken (I b) GeH!]. T.
Qviinge (I b) Krist. Rottne (II) Kron. Sankt Anna (III) X Ostg.
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Sankt Ibb (III)X MIm. Skultorp (II) '" Skbg. T. Stenstorp Skbg. T.
Sankt Olof (III)x Krist. Skultuna (I b) Vstm. T. Stenung (II) Gbrg.
Sankt Sigfrid (III) Klmr. Sknrup (l a) MIm. T. Stenåsa (III) Klmr.
Sanne (III) Gbrg. Skutskär (I b) Ups. 1;,. Stigen (II) Elfsb. ,
Sannäs (III) Gbrg. Skyllbergs bruk (II) Oreb. Stigsjö (III) Vnrl ,
'Satserup (II) MIm. Skallerud (III) Elfsb. Stigtomta (l b) Södm. T.
Seffle Wrml. T. Skåre (I b) '" Wrml. T. Stillingsön (III) Gbrg.
Segerstad (III) Wrml. Skällinge (III) x Hall. Stjernhof (I b) '" Södm. T.
Seglingsberg (II) Vstm. T. Skällvik (III) Öst!\,. Stjernholm (II) Södm. T.
Seglora (III)X Elfsb. Skärhlacka (I b).Ostg. T. Stjernorp (III)X Östg.
Segmon (I b) Wrml. T. Skärkind (I b) Ostg, r. Stjernsund (I b) Kpbg.
Sexdrega (II) Elfsb. T. Skärstad (II) Jkpg. Stjernvik (II) Vestm.
Sibbhult (Il) Krist. Sköfde t Skbg. T. Stoby (II) Krist.
Sidensjö (III) Vnr1. Skölfvened (III) Elfsb. Stocka (I b) X Gefib. 'I'.
Sigtuna (I b) Sthm. Sköllersta (III) Öreb. Stockaryd (I b) '" Jkpg. 'I'.
Sikfors (I b) Öreb. T. Skönnal:bo (l b) Östg. 'I'. Stockevik (III) Gbrg.
Siljansnäs (II)X Kpbg. Slimminge (III) MIm. Stockholm t T.
Sillerud (I b) Wrml. Slite (II) Gotl. T. Stocksund (II) Sthlm.
Simonstorp (II) '" Östg. T. Slussen (III) Gbrg. Stora Bjurum (III) Skbz.
Singö (III)X Sthm. Slätthög (II) Kron. Stora Mellösa (III) Öreb.
Sjöbo (I b) MIm. SIättåkra (III)X Hall. Stora Rör Kalm.
Sjöbo l (I b) Kron. Slättäng (III) Skbg. Stora Sundby (III) Södm.
Sjögestad (II) '" Östg. Slöinge (l b) Hall. T. Stora Tuna (I b) Kpbg. 'J'.
Sjörup (III)x MIm. Smedby (l a) Klmr. T. Stora Wreta (II) Ups. T.
Sjösås (III)x Kron. Smedjebacken Kpbg T. Store bro (l b) Klmr. T.
Sjötofta (III) EIfsb. Smedstorp (II) X Krist. Storfors (l b) Wrml. T.
Sjötorp (I b) Skbg, SmåIandsstenar(Ib)Jkpg.T. Storlien (I b) '" Jemtl. T.
Skabersjö (I b) MIm. Smögen (III) Gb.rg.· Storsjö (l b) Klmr. T.
Skanör (I b) MIm. T. Snafiunda (III) Oreb. Storvik (I 9) '" Gefib. 'I'.
Skara t Skbg. 'I'. Snarshult (II) Kron; Storå (II) Oreb. T.
Skarstad (II) Skbg. Snöbergshyttan (II) Öreb. T. Strand (II) EIfsb.
Skattkärr (II) '" Wrml. T. SoIberga (II) '" Jkpg. T. Strand vik (II) Kpbg.
Skede (II) J'kpg, SoIfvesta (II) Klmr, Strengnäs t Södm. T.
Skedshult (II) Klmr. Sollebrunn (I b) EIfsb. Striberg (l b) Öreb. T.
Skedvi (III)x Vstm. Sollefteå t Vrnl. T. Strålsnäs (I b) '" Östg. T.
Skee (III) Gbr. o. B. Sullerö (II) Kpbg. Strångsjö (II) '" Södm. T.
Skeen (II) Kron. Sommen (I b) '" Jkpg. 'l'. Stråtjära (I b) X Gefib.
Skegrie (I b) MIm. Sonnarp (II) MIm. Strö (III)x Krist.
Skellefteå t Vbtn. T. Svnstorp (II) Östg. T. Ströfvelstorp (II) X Krist.
Skene EIfsb. T. Sorsele (II)X Vbtn. Ström Jmtl.
Skeninge t Öst". T. Sorunda (III) Sthm. Strömbacka (II) Gefib.
Skepparslöf (II) ftrist. Spannarp (II) Krist. '1'. Strömsbro (I b) Gefib. T.
Skeppsås (III) Östg. Sparre holm (l b) '" Södm. T. Strömsdal (I b) Kpbg.
Skettelljunga (II) Krist. SperlingshoIm (II) Hall Strömsholm (II) Vstm. T.
Skifvarp (I b)X MIm. Spjutsbygd (II) Blek. T. Strömstad t Gbrg. T.
Skillingaryd (l a) Jkpg. T. Spånga (II) Sthrn. T. Stugsund (I b) Gefib. T.
Skillinge (II) Krist. Staby Klmr. Stugun '(l a) Jmtl.
Skillingmark (III) Wrml. Staffanstorp (II) MIm. T. Stureholm (I b) MIm.
Skillingsfors (III) Wrml. Stafre (l b) '" Jmtl. T. Styrsö (III) Gbrg.
Skinnskatteberg (l b) Vstm. Stafsjö (II) Södm. Stanga (II) Gotl. T.
Skirö (I b) Jkpg. Stallarholmen (I b) Södm. Stäfvesjö (l b) MIm.
Skog (II) Vnrl. Stamnared (III) X Hall. Stäfvie (I b) MIm. T.
Skogstorp (I b) Södm. T. Stehag (l b) '" MIm. T. Ställberg (II) ÖJ;:eb.
Skokloster (III)X Ups. Stenberga (II) Jkpg. Ställdalen (II) Oreb. T.
Skorped (III) Vnrl. Steneby (l b) Elfsb. Stöllet (I b) Wrml.
Skottorp (I b) Hall. T. Stengårdshu1t (II) Jkpg. Stöpafors (II) Wrml.
Skredsvik (III) X Gbrg Steninge (III) Hall. Störlinge (III) Klmr.
Skrehall (II) Elfsb. Stenkumla (III) Gotl. Sundbyberg (II) Sthm.
Skruf (II) Kron. T. Stensele (lII) X Vbtn. Sundholmen (I b) Elfsb. T.
Skräcka (I b) Kpbg. T. Stensta (II) Öreb. Sundsandvik (III) Gbrg.
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Sundsby (III)xWrml.
Su n d.sv a l l t Vnrl. 'r.
Sunnansjö (I b) Kpbg.
Sunne Wrml. T.
Sunnemo (III) Wrml.
Surahammar (la) X Vstm. 'r.
Surte (II) Gbrg.
Svabensverk (III)X Geflb.
Svalöf (I b) MIm. 'r.
Svanskog (III) Wrml.
Svanstein (III)X Nbtn.
Svanå (II) Vstm. T.
Svarteborg (III) Gbrg.
Svartnäs (III) Kpbg.
Svartsjö (III) Sthm.
Svartvik (I b) Vnrl. 'l'.
8vartå (I b) '" Öreb. T.
Svedala (I a) MIm. 'l'.
Sveg (I b) Jmtl.
Svenljunga EI(sb.
Svennevad (II) Öreb. T.
Svensbro (II) Skbg. T.
Svensköp (III) X MIm.
Svensta (III) Jmtl.
Svenstorp (I b) Krist. T.
Svinstad (III) X Östg.
Svista (III)x Ups.
Svängsta (II) Blek. T.
Svärdsjö (II). Kpbg,
Sya (I b) " Ostg. T.
Syninge (II) Sthlrn.
Synnerby (III) Skbg.
Säfsjö Jkpg. T.
Säfsjöström Kron. T.
Säfvar (II) Vbtn.
Säfve (III) Gbrg.
Sämb (I b) Elfsb.
Sämsta (III) ') Gborg.
Särna (II) Kpbg.
Sätaröd (II) Krist.
Säter Kpbg. 'l'.
Sätila (III) X Elfsb.
Söderbykarl (III) Sthm.
Söderfors (I b) Ups. 'l'.
Söderhamn t Geflb. 'l'.
Söderhvidinge (II) Mim.
Söderköping t Östg. T.
Södertelje t Sthm. T.
Söderåkra (I b) Klmr,
Södra Fogelås (II) Skbg.
Södra Hestra (III) Jkpg.
Södra Möckleby (III) Klmr.
Södra Rörum (III)X MIm.
Södra Wi (II) Klmr.
Sölje (I b) Wrml.
Söl v esbo r g t Blek. 'l'.
Sörby (I b) '" Skbg. T.
Sörbygden (III) X J mtl.
Sörbytorp (III) X Krist.
Sösdala (II) '" Krist. T.

Postunderrä ttelser. 663
Tafnäs (III) J mtl. Trehörna (III) X Östg.
'l'allåsen (I b) Gefieb. '1'. Trehörningsjö (III)X Ynrl.
'I'anum (I b) Gbrg. Trekanten (II) Klmr. T.
Teckomatorp (I a) MIm. T. Trelleborg t MIm. T.
Tenhult (I b) '" Jkpg. T. Treskog (III) Wrml.
Tibro (I b) '" Skbg. T. Trollenäs (II) MIm. T.
Tidaholm (I a) Skbg, T. Trollhättan Elfsb. T.
I'idan (II) '" Skbg. 'r. 'I'r osa Södm.
Tidavad (III) Skbg. Trossnäs l) (I b) X Wrml.
Tidesrum (III) Östg. Tryserum (II) Klmr.
Tierp (I b) Ups. T. Trångsviken (I b) '"Jemtl. T.
Tillberga (II) Vstm. 'l'. Trädet (II) Elfsb. T.
Timansberg (II) Öreb. Trönninge (I b) Hall. T.
'I'immersdala (III) Skbg. 'I'rönö (III) X Geflb.
Tings Nöbbelöf (III) XKrist. 'rumba (I b) '" Sthm. T.
Tingsryd (I b) Kron. TUll (III) Skbg.
Tingstäde (III) Gotl. 'I'una (I b) Klmr. T.
Tisselskog (III) Elfsb. 'I'ureberg (II) '" Sthm.
Tiwed (II) Skbg. Tutaryd (I b) Kron. T.
T j e11m o Östg. Tveta (III) X Klmr.
Tjernäs (III)X Gefib. Tveten (II) Gbrg.
Tjernö (III) X Gbrg, Tving (II) Blf'k.
Tjurkö (III) X Blek. Tvååker (II) X Hall. T.
'l'jörn (II) Gbrg. Tvärred (I b) Elfsb.
Tjörnarp (II) '" Krist. T. Tygelsjö (I b) MIm.
'I'oarp (I b) Elfsb. Tynderö (III)X Vnrl.
'l'obo (II) Ups. '1'. 'l'yngsjö (II) Kupbg.
Tofta (I b) Hall. T. Tyresö (III)X Sthm.
Tolg (III) Kron. Tyringe (II) Krist. T.
Tollarp (II) Krist. Tadened (III) Skbg.
Tolånga (III) MIm. Tågarp (I b) MIm. 1'.
Tomelilla (I b) Krist. 'l'. Tångelanda (I b) Elfbb.
'l'ommarp (II) Krist. Tånnö (III) Jkpg.
Tomteboda (I b) Sthm. Tåsjö (III)X Vnrl.
Torbjörntorp (III) Skbg. Täby (II) Sthm. T.
Torekov (I b) X Krist. Täng (I b) '" Jemtl. T.
Torestorp (III) Elfsb. Tärendö (III) Nbtn.
Torhamn (III) Blek. Tärna (II) Vstm. T.
Torna·Dalby (II) MIm. 'I'ärnaby (III)X Vbtn.
Torne (I b) Kron. T. Tärnsjö (II) Vstm.
Torp (II) '" Elfsb. Töcksfors (l b) Wrml.
Torpshammar Vnrl. T. Töfva (II) Vml. T.
Torsby Wrml. Tönnersjö (III) Hall.
TorshäIla Södm. 'l'. Töre (I b) Nbtn.
'I'orshälla stat. (II) Södm, Töreboda (I a) '" Skbg. 'l'.
Torskog (II) Elfsb. [Tösse (I b) Elfsb. T.
'I'orslanda (III)X Gbrg. Ucklum (III) Gbrg.
Torstunaby (III) Vstm, Uddeholm (I a) Wrml. T.
Torsåker (I b) '" Geflb. T. Uddevalla t Gbrg. T.
Torsås (III) X Klmr. Ulfstorp (II) Skbg. T.
Torsö (III) X Skbg. Ulfö (II) Kron. T.
'I'ortuna (II) Vstm. T. Ullared (III) nsn,
Torup (II) Hall. T. Ullersäter (I b) Öreb, T.
Torö (III)X Sthm. Ullånger Vnrl. T.
Tossene (I b) Gbrg. Ulricehamn t Elfsb. T.
Totebo (I b) Klmr. T. Ulrika (II) Östg.
Traheryd (II) Kron. IU o t Vbt T
Tranemo (II) Elfsb. mea o n. ",'
Transtrand (I b) Kpbg. Under saker (Ih) Jemtl.
Tranås (I a) '" Jkpg. T. Undrom (II) Vnrl. .
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664 Postunderrättelser.
Unnaryd (II) J'kpg, Vestanfoors (I b) Vstm. \Voxtorp (I,II)X Hall.
Upphärad (Il) Elfsb. T. Vestbo As (II) Jkpg. Woxtorpsby (II) Jkpg.
tJpsala t Ups. T. Vester·Björsäter (III) Skbg. Wrena (II) Södm. T.
Urshult (III) Kron. Vesterby (I b) Kpbg. Wreten (I a) Skbg-. T.
Ursviken (III) X Vbtn. T. Vesterfernebo (II) Vstm. Wretstorp Öreb. T.
Uråsa (II) Krbgs. Vestergarn (III)x Gotl. Wrigstad (I b) Jkpg.
Uttersberg (I b) Vstm. T. Vesterhanninge (III) Sthm. Wrå (II) Kron.
Utö (III) Sthm. Vesterlanda (III) 'qbrg. W~mhus (II) Kp!?g.
Wadensjö (I b) MIm. T. Vesterlösa (III)X Ostg. Wanga (II) X Ostg.
Wadsbro (I b) Södm. T. Vestertryserum (II) X Klmr. Wångaby (II) Skbs:.
Wadstena t Östg. T. Vestervik t Klmr. T. Wårgårda (I b)" Elfsb. T.
Waggeryd (II) Jkpg. . Vesterås t Vstm. T. Wårvik (III) Elfsb.
Wagnhärad (III) Södm. Vestkinde (III)X Gotl. Wåthult (III)X Jkpg.
Walbo (II) Geflb. T. Vestraby (I b) MIm. WäckeIsång (II) Krbgs.
Waldemarsvik Östz, 'l'. V:a Emtervik (III) Wrml. Wäddö (I b) Sthm.
Walla (I b) * Södm. T. Vestra Harg (II)X Östg. Wäderstad (I b) Östg.
Wallberga (I b) Hall. T. Vestra Husby (III) X Östg. Wäderum (I b) Klrnr, T.
Wallentuna (II) Sthlm. 'r. V. Hästholmen (III) Blek. Wägsjöfors (III) Wrml.
Wallhalla (III) Södm. Vestra Karaby (II)X MIm. Wängdala (III)x Elfsb.
Wallkärra (I b) MIm. T. Vestra Karup (I b) X Krist. Wänge (II) * Ups. T.
Wallsta (I b) * Gefleb. T. V:a Tunhem (II) Elfsb. Wännäs (II) X Vbtn.
Wallåkra (I b) MIm. T. V:a Vemmenhög (II) MIm. Wäring (I b)* Skbg. T.
WaIskog (II) Vstm. 'r. Vesttibble (III) Ups. Wärnanäs (II) Klmr.
WaIåsen (II) Öreb. T. We xiö t Kron. T. Wärtan (II) * Sthm. T.
WaIö (II) Sthm. Wiby (I b) Krist. T. Wäsby (I b)" Sthm. 'r.
Wamlingbo (III)X Got!. Wickleby (III) KImr. Wäse (I b) * Wrml. T.
Wanås (I b)X Krist. Widtsköfle (II) Krist. Wättak (III) Skbg.
Wanåsgård (III) Krist. Wifstavarf (I b) Vnrl. T. Wätö (III)>,; Sthm.
Wara Skbg. T. Wik en (III) X MIm. T. Ydre (l b) Ostg.
Warberg t Hall. T. Wikersvik (II) Öreb. T. Ysby (III) Hall.
Warekil (III) Gbrg. T. Wikmanshyttan(Ib)Kpbg.'I'. Ystad t MIm. T.
Wartofta (I b) * S~bg. T. Viksberg (II) Kpbg. YtterhogdaI (I b) Jmtl.
Wasselhyttan (I b) Oreb. Wiksjö (II) Vnrl. Yttermalung (II) Kpbg.
WassmoIösa (I a) Klmr. Wiksta (III) Ups. Ytterån (I b)" Jmtl. T.
Wattholma (I b) Ups. T. WilheImina (III)x Vbtn. Yxnerum (IIDx Östg;
Wattjom, (II) Vnrl. T. WillandsWånga(III) x Krist. ~by (I a)" Östg. T.
Waxholm t Sthm, Wimmerb y t Klmr, T. 4byggeby (II) Geflb. T.
Weckholm (II) Ups. WindelGransele(III)XVbtn. AÅhus(I b) Krist. T.
Weddige (I b) Hall. T. Wing (II) Elfsb. o karp (I a) * MIm. T.
WedersIöf (III) Kron. Wingåker Södm. T. 4ker (II) Jkpg.
Wedevåg (!I) Öreb. T. Winninga (II) Skbg. 'l'. 4kerby (III) Ups.
Wedum (I b) Skbg. T. WinsIöf (I b) Krist. T. 4kersberg (III) Sthm, 'l.'.
VegehoIm (I b) MIm. T. Winirie (I b) MIm. 4kerström (III) Gbrg,
Weinge (I b) X Hall. 'r. Wintrosa (III) Öreb. Mand (II) * Ups, T.
WemdaIen (l b) Jemt. Wireda (II) Jkpg. 4Iberga (III) Södm,
Wemmerlöf (II) X Krist. Wirserum (III) KImr. ~Ied (II) Hall.
Wendelsby (III) Ups. Wisby t Gotl. 'r. Alem (II) Klmr.
WendeIs station (II) Ups, T. Wisingsö (II) X Jkpg. . ..;.1shuIt (II) Kron. T.
Wenersborg t Elfsb. T. Wiskabro (II) Hall. 4mot (I b)" Wrml. 'r.
Wenjan (II) X Kpbg. Wisbfors (I b) Elfsb. 4mots Bruk (II) Geflb.
Werkebäck (I b) KImr. T. Wiskan (II) Vnrl, T. 4måI t Elfsb. 'l'.
Wermdö (II) Sthm. WisIanda (I a) * Kron. T. 4nge (I b) * Vnrl. T.
WermI:s Bro (I b) Wrml. 'r. Wissefjerda (I a) Kron. T. ~nimskog (I b) Elfsb. T.
Werml:s Säby (II) Wrml. T. WisseItofta (II) Krist. 4nn (I ·b)" Jmtl. T.
Wermskog (III)X Wrm}. Wittangi (II) Nbtn. 4näset Vbtn.
Wernamo Jkpg. T. Wittinge (II) * Vstm. 'l'. .{}re(I b) Jmtl. 'l'.
Wersås (III) Skbg. Wittsjö (II) Krist. Arjeng Wrml.
Werum (II) Krist. Wollsjö (l a) MIm. T. !rröd (III) X Krist.
Wessige (III)X Hall. Womb (III)X MIm. ,j\rset (II) X Jkpg.
WessIand (II) Yps. Woxna (l a) Geflb. Arstad (III) Hall.
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~rsunda (II) Gefib.
4ryd (II) Kron. 'f.
-~saka (III) Elfsb.
4-sarp (II) Elfsb.
~sbo ~agerhult (II) Krist.
4-sbo Ossjö (III) X Krist.
4sbro (I b) ,. Öreb. '1'.
Asby (II) Vstm. '1'.
_}sele (II) Vbtn.
4senhöga (II) J'kpg.
4shammar (II)· d'efib. 'r.
4-sheda (III) Kron.
4storp (I b) Krist. T.
4torp (I b) Wrml.
Atvidaberg Östg. '1'.
.~ppelbo (II) Kpbg.
'\.s Södm.
\.ttersta (III) X Södm.
Qckerö (III) X Gbrg.
Odeshög Östg-.
Qdestugu (II) Jkpg.
Odsköld (Il) Elfsb.
Ödåkra (I a) MIm. '1'.
Öfra Ullerud (III) Wrml.
Öfv er k a lix Nbtn.
Öfverselö (III) x Södm.

Postunderrättelser.
Öfvertorneå :Nbtn.
Öfverum (I b) Klmr. T.
9jebyn (I b) Nbtn ,
Oland s Segerstad (III) Klmr
Olands Smedby (III) Klmr.
öljehult (III) Blek.
Ölme (I b) ,. Wnnl. '1'.
Önneköp (III) X MIm.
Önnestad (I b) Krist. T.
iir (III) Elfs b.
Örberga (III)Y Östg.
6rbyhus (I b) Ups. T.
Örebro t Öreb. '1'.
Öre grund Sthm. T.
Örkelljunga (II) Krist.
Örkened (II) Krist .
Örnsköldsvik t Vm!. T.
Örsjö (II) Klmr. T.
Örslösa (III) Skbg.
Örsundsbro (I b) Ups.
Örtofta (I b)" MIm. T.
Örträsk (III) X Vbtn.
Ösmo (II) Sthm,
Östa d (I b) Gbrg.
Östadknlle (III) Elfsb.

665
Östanbro (II) X Vstm,
Östanå (II) Sthm.
ostavall (I b)" Vnrl. '1'.
Östavik (III) X Vstm.
Österferneho (II) Gefib.
Österhanninge (III) Sthru,
Österkorsberga (II) Jkpg.
Österslöf (II) X Krist.
Östersund t Jmtl. T.
Ostertibble (II) Vstm. T.
Österunda (III) Vstm.
Östervallskog (III)X Wrml,
Östervål a (II) Vstm,
Österökna (II)X Jkpg.
östhammar Sthm. T.
Östmark (I b) Wrml.
Ostraby (III) X MIm.
Östra Emtervik (I b) Wrm],
Östra Rusby Östg,
Qstra Karup (I b) !Iall.
Ostra Ryd (III)X Ostg.
Östra Sallerup (III) X MIm.
Östra Torp (I b) MIm.

l Öttum (III) Skbg.
I Öxnered (II) Elfsb. '1'.

Underrättelser rörande postförsändelsers taxering jemte de vigtigaste
postförfattn inqar,

Bref, brefkort och korsbands- Korsbandsförsändelse må innehälla
försändelser. trycksaker, affärshandlingar och va-

A. Inrikes. r u p r of', och bör vid inlemnandet till post-
Vanligt bre f eller sådant bref som beforc1ran frank:ras:.

- utan att vara rekommenderadt eller assu- Kors banc1sforsanc1else (frankeradj tax-
reradt eller belagdt med postförskott -I eras sålunda:
mec1 post- eller af lanc1tbrefbärare fortskaf-, trycksaker:
fas taxeras för vigt a,f t. o. m. 15 gram inländska tidningar och t id sk r if-
med 10 öre, öfver 15 t. o. m. 125 gram ter m. m.: l öre per 50 gram med
med 20 öre och öfver 125 t. o. m. 250 I minimiafgift af 4 öre per stycke
gram med 30 öre. Tyngre försändelser I s-unt trycksaker i öfrigt: 4 öre
taxeras ej såsom bref. I per 50 gram (högsta vigt 2 kilogram

Lokalbref, eller sådant bref, som ål och största utsträckning 45 centime-
postanstalt behandlas, utan att mec1 post ter, med undantag af sammanrullade
eller af landtbrefbärare fortskaffas, taxeras trycksaker, hvilka kunna hafva större
för vigt af t. o. m. 15 gram med 5 öre, längd, så vida de rymmas i en kub
öfver 15 t. o. m. 125 gram med 10 öre l med sidor ej längre än 45 centimeter);
och öfver 125 t. o. m. 250 gram med 15 öre. affärshandlin gar: 4 öre per 50 gram;

Ofrankerac1teller otillräckligt Ira n- minimum 10 öre per stycke (högsta
k e r a d t vanligt brefeller lokalbrefbe-I vigt 2 kilogram och största utsträck-
talas med, förutom belöpande befordrings- ning 45 centimeter);
afgift, äfven en aviseringsafgift af ö öre. varuprof: 4 öre per 50 gram; minimum

Brefkort, afsec1t att användas för kor- 8 ,öre per stycke (högsta vigt 250 gram
tare mec1delanc1en af beskaffenhet att icke och största omfång 20 centimeter' i
böra hemlighållas, betalas, då c1et inköpes längd, 10 centimeter i bredd och 5-
från postverket, eller frankeras, då blankett centimeter i tjocklek);
till detsamma blifvit för enskild persons otillräckligt frankerac1 korsbands-
räkning tillverkad, med .'5 öre; brefkort försändelse: c1ubbla beloppet af fe-
med förut betaldt svar 10 öre. lande franko;
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666 Postunderrättelser.
helt och hållet ofrankerad kors-Iförbrefkort: 5 öre per stycke'

ba~dsförsändelse Iemnas obefordrad, "brefkort med förut betaldt svar
Har I. ko~sbandsförsändelse bref eller 10 öre per stycke;

annat sknftlIgt meddelande,' än som för dy- k b d f" .. d l f k d
lik försändelse är särskildtmedgifvet, blif- " ors an s orsa~. e se (ran era ):
vit förstucken, böte afsändaren 20 kronor try.~ksaker: ,5 ore per 50 gram;
och försändelsen varder icke med post vi- aff~rshandhngar o~h, varupt~f:
dare befordrad eller till adressat utlemnad, 5 ore per 50 gram (minimum 10 ore

Rekommendation af vanligt bref, lo- ,per ..styc~c); .
kalbref brefkort eller korsbandsförsån- "otIllrackhgt frankerad försändelse
delse ~fser dels betryggande af dylik för- (bref, brefkort eller kors.bandsförsän-
såndelses behöriga framkomst, dels rättig- delse): dubbla beloppet af felande
het för afsändaren till utbekommande franko;
af ersättning af postmedlen för förkommen för rekommendation af bref, brefkortel-
eller skadad dylik försändelse. Ersätt. ler korsbandsförsändelse: 20 öre per
ning för förkommen dylik försän- försändelse;
delse .~pr~skription.stid inom ett år " mottagningsbevis 10 öre per stycke;
efter forsandelsens inl emnand e) utgår " expressbefordran af bref: 20 öre per
utan ~fseende å innehållet, med 50 kronor; stycke;
och for bref, som framkommit i skadadt "lö p s ede l (rörande värdeförsändelse) 10
skick (preskriptionstid inom 60 dagar efter öre,
det försändelsen kommit adressaten till. . ' ,....
handa) med skilnaden mellan detta belopp 2) v.d postl/tvex~mg med i!fhga. lan1er •
och värdet af hvad brefvet då innehöll. Europa :~amt Algerut; .Assab, Azonska öarna,
Rekommendationsafgiften utgår, utöfver Canadava:det, Canarietlama, ,Cypern, Egyp,ten
vanlig befordringsafgift med ett belo f med Nubwn och Sudan, Grönland, Ma~ra,
20 öre. ' pp a Massuah, Newfoun~land, Nordamerikas förenta

.. .. .., . stater, Obock, Persien (via Ryssland eller Tur-
Anm. Derutöfver erlagge~: a) f?r VIdI- kiet), asiatiska Turkiet, astatteka Ryssland,

matlon af handh.~gar I rekom- franska och italienska postanstalter i Tunis,
~enderadt bref 25 ore ,per ark; b) Tripolis, .,panska postorter i Marokko, och span-
f~! mot.tall::ll~gsbevIs, som be- ska besittningarna på Afrikas nordkust :
gares VId försändelses aflemnande
och som, försedt med adressatens för frankerad t bref: 20 öre per 15 gram;
qvitto å samma försändelse åter- " ofrankerad t bref: 40 öre per 15 gram;
ställes till afsändaren, ett belopp " b refkort: 10 öre ~er stycke;
af 10 öre och c) för registrering " brefk~.rt med forut betaldt svar
eller den handräckning, som post. 20 ore. .. ..
anstalt på korrespondents begäran "korsbandsforsa~delse (frankerad):
lemnar medelst införande i särskild trycksaker: 5 ore per 50 gram;
af honom anskaffad bok af de tili affärshandlingar: 5 öre per 50 gram
honom ankommande värdeförsån- (minimum 20 öre per stycke);
delser. 3 öre för hvar försändelse. varuprof: ..5 öre per 50 gram (mini-

Jemför »Ofriga bes tämmelser» här neo mum 10 ore per stycke);
dan! " otillräckligt frankerad f'ö r s än-

B. Utrikes. d el s e (bref, brefkort eller kors-
.bandsförsändelse): dubbla beloppet

Befordringsafgiften utgör: af felande franko;
1) vid postutvexling med N orge och "rekommenda tion af Ibref, brefkort el-

Danmark med Färöarna: ler korsbandsförsändelse: 20 öre
för frankeradt bref i vigt icke öfversti- per stycke;

gande 250 gram = inrikes; " mottagningsbevis: 10 öre per stycke;
rör tyngre bref: 20 öre per 15 gram; " expressbefordran af bref (endast till
för ofrankeradt bref: 20 öre för l:a vigt- Tyskland): 25 öre per stycke.

satsen (högst 15 gram); " l öp s .ede l. (endast för, värdeförsän~~lse
40 öre för 2:a vigtsatsen (öfver 15 till . till Fmland och 'I'yskland): 20 ore.

högst 125 gram); 3) vid postutvexling med föv'ande länder:
60 öre för 3:e vigtsatsen (öfver 125 Argentinska republiken, Anna1ll, Bolivia, Bra-

till högst 250 gr.) silien, Britiska Indien, Ceylon, Chile, Columbias
för tY\lgre bref: 40 öre per 15 gram; Förenta stater, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
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Postunderrättelser. 667
Bavaii, Hayti, Honduras, Japan, Kambodja Till de vid statens jernvägar belägna
Kamerunterritoriet, Konqostaten, Liberia, Mexico, stationer kunna sändas penningebref utan
Nicaragua, Paraguay, Persien (via Bombay), inskränkning i beloppet.
Peru. Salvador. San Domingo, Siam, Tonkin, Portot sammansättes sålunda:
Uruguay, Venezuelas Förenta Stater samt
danska, engelska, franska, nederländska, por. 1:0) Befordringsafgift: såsom för van-
tugisiska och spanska kolonier'. ligt bref;
för frankeradt bref: 40 öre per 15 gram; 2:0) Assuransafgift:
" ofrankeradt bref:60öreper15gram: 30 öre för värdebelopp af högst 500 kr.:

50 öre för värdebelopp öfver 500, men ej
" brefkort: 15 öre per stycke; öfver 1,000 kr.: för värdebelopp öfver 1,000,
" brefkort med förut betaldt svar: 30 öre. men ej öfver 5,000 kr. erlägges 50 öre för
" korsbandsförsändelse (frankerad): ~,OOO~r. med t.~llägg af 2 öre för hvarje

trycksaker: 10 öre per 50 gram; ofverskJ~tan~e varde a~ 100 kr. eller de~
affärshandlingar: 10 öre per 50 ~eraf; for vardebelopp ~fve~. 5,000, men ej

gram (minimum 25 öre per stycke); o!ve,r 50,000 ~.r. 1 ~!-"30 or~ fo.~·5,000 ~r. med
varuprof: 10 öre per 50 gram (mi- tI.!lagg af 15 ore for hvarje ofvers.~Ju~~nde

nimum 15 öre per stycke)' varde af 1,000 kr. eller del deraf; for varde-
t il l r ä kl' tf k d f" ' .. d l belopp öfver 50,000 men ej öfver 100,000 kr.

" o Irae Ig r a n era orsan .. ~ ..se 8 kr. 5 öre för 50,000 kr. med tilläggaflO
(bref, .brefkort och korsbandsförsän- öre för hvarje öfverskjutande värde afl,OOO
delse) .. dubbla beloppet af felande kr. eller del deraf; för värdebelopp öfver
franko, . 100,000 kr. 13 kr. 5 öre för 100,000 kr. med

" rekommendatlo~, a~.bref, brefkort.~l- tillägg af 5 öre för hvarje öfverskjutande
ler korsbandsforsandeise: 20 ore värde af 1,000 kr. eller del deraf.
per stycke;

" mottagningsbevis: 10 öre per stycke. B: Utri~.es •..
Rörande taxeringen af försändelser till Bref .. med angifvet var~e intill ..belopp,

och från öfriga länder gäller i allmänhet att som ~or VIssa af l;le~annamnda !ande: ar .
portot för afaående frankeradt bref skall obegransadt, men l m~et fall understiger

utgå med 60 "'öre samt för ankommande 10,000 kronor, taxeras salunda:
ofrankeradt bref med 80 öre allt per 50 1:0) Befordringsafgift: såsom för van-
gram; ligt bref af samma vigt tfll samma ort:

por~ot för trycksaker, varuprof och affärs- 2:0) Rekommendationsafgift: 20 öre
handlingar skall utgå med 15 öre per 50 per bref:
gram, dock at~ minst~. atgiften .~ör v~~·u· 3:0) Assuransafgift, utgående för hvart
prof ~kall utg?ra 20 ore och for affärs- belopp af 150 kronor eller del deraf med
handlingar 25 ore,. och. • 8 öre för bref till Norge och Danmark samt
.. att ..rekommendationsafgiften utgår med 40 för hvart belopp af 144 kronor eller del deraf:
ore for forsandelse. med 18 öre för bref till Belgien, Danska

kolonierna, Frankrike med Algeriet och fran-
Bref med angifvet värde. ska postanstalterna i Tunis, Grönland och

Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
A. Inrikes. Ryssland med ..Finland, Schweiz, Serbien.

Bref (vanligt bref och lokalbref) med an- Tyskland och Osterrike-Ungern ,
gifvet värde, som vexlas mellan eller å or- med 22 öre för bref till Bulgarien och
ter med postkontor, kunna assureras till Spanien;
obegränsadt belopp. Hvad åter beträffar .. med. ?5 öre for bref t.ill Po~tugal och
poststationerna, äro i berörda hänseende österrikiska postanstalter l TurkIet;
stadgade följande maximibelopp: ~n~d 29 öre för bre~ till Egypten och åt-

20,000 kronor, om brefvet skall postbe- skilliga fr~.nska..kolomer! s~mt. .
handlas vid poststation, tillhörande första . Il;led 36 ore. for bref till åtskilliga portu-
klassens högre afdelning (la); gisiska kolonier. .

10,000 ~ronor, om brefvet skall postbe- Anm. Dorutöfver erlägges för såväl in-
handlas VId poststation, tillhörande första som utrikes värdesförsändelse : a) föl' upp-
klassens lägre afdelning (Ib); räkning af penningcbrefs innehåll 10 öre,

5,000 kronor, om brefvet skall postbe- b) för vidimation af åtföljande handlingar
handlas vid poststation, tillhörande endera 25 öre per ark; e) ror mottagningsbevis 10
af klasserna II och III. öre; d) för expressbefordran 20 öre för inom-
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lands, till Norge och Danmark samt 25 öre B. Utrikes.
till 'l'yskland, och e) för registrering 3 öre; Mottagningsbevis kan begäras mot en af-
allt per försändelse. gift af 10 öre och kupongen kan användas

Ersättning för förkommen assarerad till skriftliga .:meddelanden 3;f ?vad. slag
försändelse (preskriptionstid inom ett år som ~elst be~raffan.de po~~anVlsnmgtill neo
efter försändelsens afiemnande till postbe- danstaende lall;der l. allmanhet med undan-
fordran) utgår med hela det angifna värdet. tag ~f St~rbntanmen och Irl~.nd, Nor~-
Varder dylik försändelse under postbehand- amenkas förenta stater o~h de ~.ander,hvil- .
lingen sa skadad, att hela eller någon del kas postenvisningautvexling formedias af
af försändelsens innehåll gått förloradt, Storbritannien,
eger afsändaren - derest ersättnings an- Norge oc~ Danmark.
språk framstälts rörande inrikes värdeför- .. .., .
sändelse inom 60 dagar efter det försäridel- A~vlsmnga~na. utstallas ~ kl onm.yn t.
sen kommit adressaten tillhanda och rö. Hog~ta anvl~;lllngs.?elopp. 360 kl ~.nor.
rande utrikes värdeförsändelse inom ett år Afglft: 30 ore for belopp ~!högst 100
efter afiemnandet till postbefordran _ af kr?l!-0r.,och 15 ore for hvarje yt:
postmedlen åtnjuta ersättning motsvarande terh.gare belopp af 100 kronor
assurans beloppet, der försändelsens hela in. eller del deraf.
nehåll förkommit, men eljest skilnaden mel- Storbritannien med Irland, Gibraltar, Bri-
lan samma belopp och värdet af det, för- tiska besittningar i Asien, Afrika, Amerika
sändeIsen befunnits innehålla. och Australien, till China, Danska Vestindien

och Japan.
Postanvisningar. A~visningar~a .utställas i kronmynt. ..

Medelst postanvisningar kunna verkställas Hogsta anvlsmn.gsbelopp: 181 kr. 20 ore
mindre penningeliqvider vare sig å inlem- (= J:, 10 sterh~g). . .
ningsorten eller annan ort. Postanvisning Kurs: J:, 1 sterling = 20 ~.hlllmg. (1 sh.
skrifves å blankett, somafgiftsfritt tillhanda- = 12 pence) = 18 kr. 12 ore.
hålles å hvarje postanstalt. Inrikes postan- Afgift: 50 öre för belopp af 50 kronor
visningsbelopp, som icke inom fjorton da- eller del deraf.
gar efter anvisningens ankomst till adress- O b s.! För anvisning begagnas blankett
orten uttages af adressaten, återbetalas till af det slag, som för inrikes postarrvis-
afsändaren. Postanvisning till och från ut- ning är faststäldt.Kupongen får ej an-
landet är i allmänhet betalbar under tre vändas till annat skriftligt meddelande än
månader från och med dagen för densam- afsändarens namn och adress, hvilka måste
mas utställande, men för postanvisning till angifvas.
eller från Storbritannien och Irland, Arne- C d d ls St 'b .it . k t·
rikas förenta stater sarat de länder, hvilkas ana a e genom: 01 ~l .arns a po~ ver-
postanvisnings utvexling förmedlas af Stor- kets b~medlmg Pli; enahanda vllko~,
britanniska postverket, är denna tid ut- ~?m for .pos~a~v~~mngar till. BIl-
sträckt till ett år. tiska besittningar;

dels genom Tyska postverkets berned-
A. Inrikes. Jing på följande vilkor:

Högsta anvisningsbelopp: 100 kronor. Anvisningarna utställas i amerikanskt
An m. För postanvisning till eller från .:my n t. . .

poststation, tillhörande klassen II, Högsta anvisningsbelopp : 100 do Ilars (=
utgör maximibeloppet 50 kronor 424 mark).
och för postanvisning till eller från Kurs: 1 dollars = 100 cen~s=3 kronor 82,1;
poststation tillhörande klass III öre (=4 mark 24 pfenmge).
25 kronor.' , Afgift: 27 öre för hvarje belopp af 4 dol-

AfO'ift: 25 öre för belopp af högst 50 kro- lars 71,5 cents (= 20 mark) eller del
e nor' och . deraf, dock minst 54 öre för hvarje an-

30 ö;e för belopp öfver 50, till och visning.
med 100 kronor. Belgien (Belgique), Frankrike (France), AI-

Anm. Anvisningens kupong kan användas geriet (Algerie), Tunis, Luxemburg (Luxern-
till skriftliga meddelanden afhvad bourg) och Schweiz (Suisse),
slag som helst. Anvisningarna utställas i francs och ce n-

För emottagningsbevis erlägges sär- times.
skildt 10 öre och för expressbe- Högsta anvisningsbelopp: 500 francs ..
fordran 20 öre per anvisning. Kurs: 1 franc = 100 centimes = 72,5 öre.
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Afgift: 18 öre för hvarje belopp af 25 För anvisning begagnas blankett af det

francs ellerdelderaf, dock är minsta slag, som för inrikes postanvisning är fast-
afgift för postanvisning 36 öre. stäldt.

Tyskland och Helgoland samt Konstantl- . Kupongen får ej ~nvän~as till annat skrift-
nopel (Kejserl, Tyska postamtet derstädes), ligt medd~lande o an afsa~darens namn och
Anvisningarna utställas i tyskt mynt adress, hvilka maste angifvas,

(mark och pfennig) .
. Högsta anvisningsbelopp. 400 mark. Paketförsändelser.

Kurs: 1 mark = 100 pfennig = 90 öre. A. Inrikes.
Afgift: 18 öre för hvarje belopp af 20 Paketförsändelse, som vexlas mellan orter

mark eller del deraf, minimiafgift med postkontor, får i vigt uppgå till högst
dock 36 öre. 25 kilogram. Skall paketet utvexlas genom

Italien (Italie) och italienska postanstalten poststation utgör i allmänheE högsta vig-
i 'I'ripolis, La Goulette och Susa. ten 10 kilogram, me~ verkstalles ..paketets

Anvisningurna utställas i italienskt mynt b:fordran hela eller nagon d~~afva~enme~
(lire och centesimi). ga;n~post eller.!l1edla~dtbref?arare, ar..maxi-

Högsta anvisningsbelopp: 500 lire. mlVl~ten ~egTansad tIll. 1 k;log~am for p~-
Kurs: 1 lire = 100 centesimi ~c 72,5 öre. ket l allmanhet samt t ill 1/2 kilogram for
A fgift: 18 öre för hvarje belopp af 25 lire tjensteförsä~delse. .

eller del deraf, minimiafgift dock Bef'o rdr ing sa Ig if t:
36 öre. s. k. småpaket:

30 öre, om paketets vigt uppgår till
Nederländerna (Pays-Bas), högst ett halft kilogram;

Anvisningarna utställas i nederländskt 50 öre, om paketets vigt öfverstiger ett
mynt (floriner och cents). halft men ej ett helt kilogram;

Högsta anvisningsbelopp: 250 floriner. t y n g re paket:
Kurs: 1 florin = 100 cents = 1 krona 52 öre.
Afgift: 18 öre får hvarje belopp af 12} 30 öre för hvarje vigtenhet af etthalft

flori Il d l d f ... f kilogram eller del deraf utaf paketetsonner e er e era, minmua - b ttovigt
gift dock 36 öre. ru l. .

. .. . '. För paket med a ug ifv e t värde skall
Portugal (Azoriska oarne och Madeira), VIssa till ofvau anförda befordringsafgift läggas

postanstalter. en särskild assuransafgift, som - under
Anvisningarna utställas i portugisiskt iakttagande af den för olika klasser af post-

myn t (milreis och reis). stationer faststäida begränsning i beloppet
Högsta anvisnings belopp: 9O mi l r ei s. för värdeförsändelse, som vid dem må post-
Kurs: 1 milreis = 1,000 reis ~ 4 kronor behandlas - utgår i enlighet med de för

4 öre. inrikes bref med angifvet värde här ofvan
Afgift: 18 öre för hvarje belopp af 4,500 anförda grunder.

reis elle~. d,el deraf, minimiafgift Anm. Utöfver föreuämda afgifter erläg-
dock 36 ore. ges: a) för uppräkning af en assu-

rerad försändelses innehåll 10 öre;
Österrike-Ungern. b) för vidimation af åtföljande hand-

Anvisningarna utställas i tysktmynt(mark Iingar 25 öre per ark; c) för mot-
och pfennig). tagningsbevis 10 öre; d) för express-

Högsta anvisningsbelopp: 400 mark. befordran af småpaket 20 öre och
Kurs: 1 mark = 90 öre. e) för registrering 3 öre; allt per
Afgift: 20 öre för hvarje belopp af 20 försändelse.

mark eller del deraf, minimiafgift B. Utrikes.
dock 40 öre. Norge och Danmark.

Amerikas Förenta Stater (Etats-Unis de 13efordringsafgift: om paketets vigt
I'Arnerique du Nord). ej öfverstiger 1'/., kg: 30 öre per half kilo-

Anvisningarna utfärdas i kron-mynt. gram eller del deraf; om paketets vigt öf-
Högsta anvisningsbelopp : 186 kronor 50 öre. verstiger 1'/2, men ej 3 kg: 1 kr. 20 öre
Kurs: 1 dollar = 100 cents = 3 kronor 73 per paket; om paketets vigt öfverstiger 3

öre. kg: l kr. 20 lire för första 3 kg och der-
Afgift: 50 öre för 50 kronor eller del efter 30 öre för hvarje öfverskjutande halft

deraf, kg eller del deraf,
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. Fö~ ofranke~adt paket .. erl~gge~ ~töfver ka.:ssering af värdehandlingar som sändas

f~renamde' afgifter en särskild tilläggsaf- från det ena landet till det andra. Värde-
gIft af 10 öre per paket. Frankering till beloppet for de handlingar, som i en och
blott. en del är icke tillåten. Maximivigt: samma försändelse inneslutas, får ej öfver-
25 kilogram. skrida 360 kronor, om inkasseringen ezer

För paket med ang.ifvet värde tillkom- rum] Sverige, och 500 francs, om ink~s-
mer en a s s u ran s af'g iff af 8 öre förhvart seringen skall i Frankrike verkställas.
belopp af 150 kronor eller del deraf. Afgiften utgör 18 öre och efter verkståld

Finland (med direkt lägenhet mellan inkassering afdrages från det erlagda be-
svensk och finsk ort). loppet dels en inkasseringsafgift, som i

Befordringsafgift: 50 öre för hvarje Frankrike utgör 10 centimes per 20 francs
vigtenhet af ett halft kilogram eller del eller del af 20 francs af det inkasserade
deraf. För ofrankeradt paket erlägges der- beloppet, dock ej mer än 50 centimes, och
utöfver 25 öre för paket, vägande högst 5 dels den afgift, som belöper för postanvis-
kilogram, och 50 öre för paket af högre ning å motsvarande belopp till Sverige äf
vig-t. För paket med angifvet värde vensom, i förekommande fall, den stämpel-
tillkommer en assuransafgift af 8 öre för afgift, som för jIandelsvalutor i Frankrike
hvart belopp af 144 kronor (200 francs) är fastståld. Aterstående beloppet öfver-
eller del deraf med tillägg af stadgad re- sändes af den franska postanstalten medelst
kommendationsafgift, 20 öre. postanvisning till värdehandlingarnas af-

Befordringsafgift for paket utan angifvet sändare.
värde af högst 3 kg i vigt till nedan upp- För inkasseringsuppdrag, som i Sverige
tagna länder utgör i kronor: för paket till verkställas, utgår förenämda inkasserings-
Belgien 1: 80; Bulgarien 2: 70; Egypten, afgift med 10 öre per 20 kronor eller dej
Alexandria via Triest 2: 88, via Neapel 3: 06. af 20 kronor af det inkasserade beloppet,
öfriga orter 3: 06; Frankrike, fastlandet dock ej mer än 40 öre.
1: 80, Korsika, hamn orter 1: 98, öfriga or- Varda åter värdehandlingarna ej vid upp-
ter 2: 16; Algeriet, hamnorter 1: 98, jern- visandet eller senast inom 24 timmar der-
vägsstationer 2: 16; Grekland 2: 52; Island efter inlösta, återsändas desamma kostnads-
1: 08; Italien 2: 34; Kamerunterritariet 3: 24; fritt till afsändaren, dervid i korthet med-
Kongastaten 3: 24; Luxemburg 1: 62; Malta delas de upplysningar rörande anledningen
2: 88; Montenegro 2: 34; Nederländerna 1: 80; härtill; hvilka erhållits.
Portugal, fastlandet 2: 70; Madeira 3: 06 ---
och Azoriska öarna 3: 42; San Marino Abonnerade tidningar och tidskrifter.
2: 34; Schwei~ 1: ~O; Serbien 2: 34; Spanien :r<:örti.dning eller tidskrif~, SO!? prenum~-
2: 34; Storbritannien och Irland olika vigt- rationsvis hos postanstalt forsknfves, utgar
satser 1: 15-2: 61; Tripolis 2: 52· Tunis postbefordringsafgiften i allmänhet med 10
flere vägar fr. 2: 16-2: 88; Turki~t1..flere procent af priset hos utgifvaren, då tidnin-
vägar 2: 88-3: 24; Tyskland 1: 44 och Oster- gen eller tidskriften utkommer 1 gång i
rike-Ungern 1: 80. veckan eller mindre ofta och med 20 pro-

I öfrigt gälla särskilda taxebestämmelser, cent af samma pris, då tidningen utkommer
Postförskott (= efterkraf). oftare än 1 gång i veckan.

Postförskottsförsändelse - hvarmed för- För öfverflyttning från en till annan
stås sådant bref, korsband eller paket, som utdelningspostanstalt af abonneradt tid-
icke får till adressaten utlemnas utan att nings- eller tidskriftsexemplar betalas, för
denne erlägger ett försändelsen åtecknadt hvar gång sådant begäres, 25 öre per exem-
penningebelopp af högst 100 kronor, som plar, om tidningen eller tidskriften utkom-
derefter tillhandahålles afsändaren å inlem- mer högst 1 gång i veckan, men 50 öre per
ningspostanstalten - befordras till i n r i k e s exemplar, om. tidningen utkommer oftare.
ort mot erläggande af a) befordringsafgift I Sverige, Norge eller Danmark utkom-
såsom för vanligt bref, korsband eller paket mande tidning, som öfverfiyttas från ett
af samma vigt till samma ort och b) post- tm annat lands postområde betingar en
förskottsafgi~t, .utgöra~de enahanda belopp öfverfi.Yttningsafgift af 1 k!on.~ o.

som postanvisuingsafgift, För postförskotts- Derjemte finnes beredt tillfälle att fa tid-
försände~.se till utlandet gälla särskilda ning eller tidskrift, so.m i. Sto~khol!? ut-
taxebestammelser. ~Ifves och som under VISS tid bor afnämare-

. • a annan ort tillhandahållas, genom derva-
.. In~asserlDg. . . rande postkontors försorg till sådan upp-

Genom formedhng af postverken l Sverige gifven ort under band försänd, emot erläg-
och Frankrike med Algeriet verkställes in- gande härför, utöfver hvad som belöper för
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tidningens ~ller tidskriftens e!.hållande från klamatio~ handlägges kostnadsfritt, men vid
utgifvaren ~fv~.nsom 1 porto for dens~m~as reklamation af värdeförsändelse till Norge,
befordran, 1 förskott kontant en sarskild Danmark, Tyskland och Finland' bör an.
expedrtionsafgift af. 25 öre för exemplar af vändas l ö ps ed e l, för hvilken afgiften utgår
tidning e~ler tidskrift, som utkommer högst med 10 öre till Norge och Danmark samt
en gång 1 veckan, men 50 öre för exemplar med 20 öre till Finland och Tyskland
af tidning, som utkommer minst två gånger . .
i veckan; allt beräknadt för hel månad. ..
eller del deraf. Tiden for postkontorens öppethållande.

Enligt mellan Sverige och Frankrike träf- Centralpostkontoret vid Bödbodtorzet och
fadt af tal, är - med bibehållande af det Postkontoret vid Lilla Nygata"'n:
för öfriga utländska tidningar brukliga re- . " ,
qvisitionssätt - tillfälle beredt till direkt ",Afdelningen for af'g å e n d a poster:
beställning af tidningar och tidskrifter från ~?knedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
ilet ena till det andra af dessa länder. Son- och helgdagar kl. 8-11 f. m., 1-6,
A postanstalterna finnes tillgänglig en för- 7-9 e. m.
teckning jemte prisuppgifter på sådana i Afdelningen för ankommande poster:
Frankrike och Algeriet utkommande tryck- Söknedagar kl. 8 f. m.--g e. m.
alster, å hvilka vid de svenska postanstal- Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. samt
terna upptages abonnement enligt förenäm- 1-6, 7 -9 e. m.
da aftal. Paketexpeditionen:

Söknedagar kl. 9 f. m.---9 e. m.
Öfriga bestämmelser. Sön- och helgdagar 9-11 f. m., 1-6 och

Expressbefordran eger rum, när af- 7-9 e. m.
s~ndare af vanl~~ föI:sändel.se, ad:-esserad Exped ~ti onen (i Centralbangården) för ut.
till S,toc~h~,lm, Göteborg eller ~Ialmo genom lemnmg af ankomna utländska paket:
att ..a forsandeIsen teckn,a ordet express Alla söknedagar kl. 9 30 f. m.-230 e. m
begart, att densamma sa skyndsamt som ',.
möjligt (oberoende af vanlig ordning) skall Tidningsexpedition en i Centralpost-
adressaten tillställas. Afgiften härför utgör, kontoret:
förutom belöpande befordringsafgift, 20 öre." För prenumeration å tidningar:

Förbudssedel för resande fortskaffas af Soknedagar kl. 10 f. m -7 e. m.
postiljon, som åtföljerlandsvägspost, mot en Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. och
afgift af 9 öre per stycke. 1-6 e. m.

L?sväska, s?~ utvexlas h?gst e? gång För inlemning af tidningar:
dagligen, expedieras mot ..en ..arsaf&:Ift af 6 Söknedagar kl. 10 f. m.-7 e. m.
-18 ..kronor. Forts~affas losvaska nagon del Sön- och helgdagar kl. 3-6 e. ru.
af vagen med allmanna posten, betalas dess- '"
utom från 1 kr. 50 öre till 3 kr. årligen. Brefbärareexpeditionen i Centralpost-

Postafgifternas bokförande och gäl. kontoret:
dande qvartalsvis i stället för betalning för Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
hvar särskild försändelse kan på vissa vil- Sön- och helgdagar kl. 8-11 f. m. samt
kor och mot faststålda afgifter ega rum. 1-2 och 7-8 e. m. ,

Afläggning ell!r fa~k erhåll~r ~orre- Filialpostkontoren vid Hötorget (n:r 14),
~pondent, son; afhemt~r sma postforsa,~del: Göthgatan (n:r 17) och Carlavägen (n:r 23):
ser, ..mot af&:Ift, som 1..Stockho!m utg~r Iv Söknedagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
~!.for helt ar, 8 kr. for halft ar o~h v k~. Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m. 1-6
101' qvartal. I landsorten beror afgiften pa och 7-9 e m '
öfverenskommelse med postförvaltaren. . .

Frimärken, frankokuvert och bref- Förenade post- och telegraf-anstalterna
kort hållas å hvar postanstalt till salu. vid Riddaregatan (n:r 27) och Handtver-

Ra ba tt af 1 proc. erhålles vid köp på karezatan (n:r 18 A):
en gång af 3 ark frimärken eller 100 franko- Alla dagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
kuvert eller 100 brefkort.

Reklamation och anmälan om o ord- B flOd
ning i brefbefordringen sker å Kungl. re a orna
Generalpoststyrelsens Reklamationskontor tömmas: söknedagar kl, 5,30,7,30,9,30. Il
(Nya posthuset 2 tr., öppet söknedagar kl. f. m., 2, 4, 5. 8 e. m.; sön- och helgdagar
10-2) eller å närmaste postanstalt. Re- kl. 5,30, 7,30, 9,30 f. m., I, 4, 5, 8 e. m.
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Teleg rafunderrättelser.

Allmän' bestämmelse. Såväl telegrams Såsom särskilda siffror räknas: 1. Punk-
innehåll som afsändares och mottagares ter, kommata och bråkstreck, hvilka ingå
namn skola hemlighållas under aflagd eds- i bildandet af ett tal; 2. Bokstäfver, som
förpligtelse af tjenstemännen vid telegrafver- vidfogas siffror för att utmärka ordningstal.
kets stationer; livaremot jernvågarncs tele- Följande tecken räknas alls icke: skilje-
graftjenstemän i allmänhet icke äro edsvurne. tecken, bindestreck, apostrof, anförings-

Text. Telegram skall vara skrifvet med tecken och alinea,
latinska bokstäfver och med vallliga siffror. Utstrykning, ändring eller öfverskrifning

Språk. Telegrammer kunna affattas på skall vara vitsordad af afsändaren eller
klart språk eller öfverenskommet språk eller hans ombud.
ock i chiffer. Såsom klart språk få använ- Bestyrkande af afsändarens underskrift
das de flesta lervande europeiska språk och kan intagas i telegram, och erlägges för
latin. Ord till öfverenskommet språk hem- telegraferingen deraf endast vanlig afgift.
tas ur ordböcker, hvilka under namn af Qvitto å inlemnadt telegram erhålles mot
n'I'elegraph Code» kunna reqvireras genom en afgift af 5 öre. .
bokhandeln. Olika ordböcker finnas för Vidarebefordring af telegram med telefon
europeisk och utom-europeisk korrespondens. kan ske utan särskild kostnad, så framt

Uppställning sker i följande ordning: 1. telefonledning finnes från mottagningssta-
Tillfälliga uppgifter' såsom »Rp» (förut- tionen till adressatens bostad; med post
betaldt svar); »TC» (kollationering); »OR» från mottagningsstationen, afgift 10 öre;
(mottagningsbevis); »FSD (vidaresändning); med gångbud, afgift 20 öre för hvarje på-
»gångbud»: DPP») (postbetald): »)XP» (ex- börjad '/10 mil, minsta afgift 50 öre; med
press betald); »Urgent» eller DDl>(iltele- ilbud, afgift 40 öre för hvarje påbörjad l/lO

gram); »ilbud»; 2. Adressatens namn och mil, minsta afgift 1 krona. Med gångbud
adress, 3. »Telefou» (vidarebefordring pr sker befordring ej längre än 11/2 mil.
telefon); 4.. Telegrafstationens namn; 5. Förutbetalning af svar kan ega rum för
Telegrammets innehåll; 6. Afsändarells namn högst 30 svarsord. Betales afgift för 15
(får i telegram till utlandet utelernnas). svarsord vid inländsk eller 10-ordigt svar

Adressen bör för större städer innehålla vid utländsk korrespondens, införes före
uppgift å gata och husnummer eller, i brist adressen DRpD (reponse payee), Erlägges
deraf, mottagarens yrke eller annan hän- afgift föl' mer än 15 svars ord vid inländsk
visning. Utländskt telegram böl' ock inne- eller för mer eller mindre än 10-ordigt
hålla uppgift å adresslandet. när ovisshet svar vid utländsk korrespondens, införes
eljest kunde uppstå. Adressen kan affattas sammastädes DRpD 00 ord (mots).
i iifverenskommen eller förkortad form. - Vill mottagaren af ett telegram .med
För begagnande af dylik adress skall dock förutbetaldt svar icke begagna sig af den
till adresstationen erläggas ett afgiftsbe- för svarets aflåtande honom af mottagnings-
lopp af 10 kronor årligen, Enahanda af- stationen tillstäida DAnvisning», samt ön-
gift erlägges för inregistrering och iakt- skar, att den för svaret erlagda afgift åter-
tagande af korrespondents begäran att till betalas till afsändaren, har adressaten att
honom adresserade telegrammer må regel- inom loppet af sex »eckor r. a) vid inländsk
bundet under vissa timmar aflemnas på korrespondens öfversända anvisningen till
särskildt uppgifna ställen. Namnet på afsändaren, som derefter eger att emot an-
adresstationen eller adresslandet räknas för visningens aflemnandc å det ursprungliga
blott ett ord, oafsedt antalet bokstäfver deri. telegrammets inlemningsstation derstädes

Ordberäkning. Såsom ett ord räknas till återbekomma svarsafgiftens belopp; och b)
Sverge och till länder i gruppen A. (se ne- vid utomeuropeisk korrespondens skriftligen
dan) ord om högst 15 bokstäfver eller hänvända sig till Telegrafstyreisen, hvilken
siffertal om högst 5 siffror; till länder i hos den främmande telegrafförvaltningen
gruppen B. (se nedan) ord om högst 10 gör anmälan i ämnet.
bokstäfver eller siffertal om högst 3 siffror. Vid utländsk korrespondens med ew'o-

Såsom särskilda ord räknas: 1. Ordförenade peisk taxering eger återbetalning af svars-
genom bindestreck; 2. Ord skilda genom afgift ej rum.
apostrof; 3. Ord i sammanställningar stri- Mottagningsbevis. Uppgift å tieien, då
ilande mot språkbruket; 4. De olika orden i telegram blifvit adressaten tillstäldt, kan
namn på städer, personer, ställen, torg, ga- erhållas då »mottagningsbevis» eller blott
tor, titlar, etc.; 5. Enstaka skriftecken eller »CRD (accuse de reception) införes före
bokstäfver,äfvonsomunderstrykningstecken .. adressen. Afgift 1 krona vid inlänelsk, samt
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såsom för 10-ordigt svar vid utländsk korre- ket endast till Norge och Danmark. Afgift
sporidens. vaJ,lligt grundporto samt 5 öre för hvarje ord.

Kollationerade telegrammer. Önskas ett Angbåtstelegram skall vara underteeknadt
telegram kollationeradt, införes före ad res- af befälhafvare eller kommissionär för ång-
sen »kollationeras» eller endest »TC» (tele- fartyg samt innehålla endast afsändarens,
gram collationne), och erlägges härför ett adressatens och fartygets namn jemte upp~
tillägg af en fjerdedel ut af telegramportot. gift och förfrågan rörande tiden för fart y-

Iltelegrammer, hvilka hafva företrädesrätt gets afgång eller ankomst. Afgift 60 öre.
framför andra privattelegrammer, framlem- Telegrammet får innehålla högst 10 ord'
nas äfven nattetid. Signaltelegram (från eller till fartyg i

Inom riket utvexlas dylika telegrammer sjön). Afgift 1 krona 50 öre för signa-
tillsvidare allenast mellan telegrafverkets leringen , oberoende afordantalet. För öf-
egna stationer. Afgiftdubbla beloppet af por- rigt vanlig afgift.
tot för ett vanligt telegram af samma längd. Väderlekstelegrammer, innefattande un-
Framför adressen införes »Iltelegrum». derrättelser och förutsägelser rörande vä-

Iltelegrammer kunna befordras till de derleken. kunna från vissa in- och utrikes
flesta länder inom och utom Europa, dock orter dagligen erhållas mot en årlig afgift
ej till Norge, Danmark, Schweiz och Eng- af 100 kronor.
land samt i allmänhet ej till telegrafsta- Telegrambref. Telegram kan i bref sän-
tioner i Indien, Persien, Afrika, Amerika och das till telegrafstation i ort, der särskilda
Australien. Afgift tredubbelt porto, Fram- brcfbärare finnas, för att derifrån afsändas.
för adressen införes »Urgent», eller blott D. Sådant bref förses med anteckningen »Inne-

Telegrammer med flere adresser å samma håller telegram» och frankeras med postfri-
ort. Ett och samma telegram kan adres- märken såvälför postportot och expressafgif-
seras till flere mottagare på en och samma ten (18 öre) som för telegraferingsafgiften.
ort eller till en och samma mottagare i Afskrift af telegram utlernnas endast till
flere särskilda hemvist på en och samma afsäu darcn, mottagaren eller enderas befull-
ort. Vanlig afgift för första telegramaf'- mäktigade ombud. Lösen förutom stämpel
skriften samt 40 öre pr 100 ord eller del 40 öre pr 100 ord eller del deraf.
deraf å hvarje extra afskrift. Rättegångsfullmakt. Telegram, hvarige-

Telegram att försändas vidare med tele- nom rättegångsfullmakt gifves, affattas af
graf. Afsändare af ett telegram kan ge- den, som å vederbörande station uppvisar
nom att framför adressen sätta »)FS» (faire hufvudskriften, sålunda, att främst införes
suivre) begära telegrammets vidare sändning adress med uppgift å adressaten och den
med telegraf, dock icke utom Europas gran- station, dit fullmakten skall aftelegraferas,
sel'. Afgiften för vidaresändningen erläg- livarefter i telegrammet införes sjelfva full-
ges af mottagaren. makten i ordagrann öfverensstämmelse med

Rättelsetelegram (»Telegramme re et i- den uppvisade hufvudskriften. Härefter
ficatif»). Afsändare eller adressat eger att jemför 'telegraftjenstemannen telegrammet
inom 72 timmar efter telegrams afsändande med hufvudskriften och kontrollerar rigtig-
eller mottagande begära rättelse i eller heten af hvad som efter adressen införts i
fullständigande af ett redan afsändt eller telegrammet samt fogar deri sist sitt in-
under befordring varande telegram. Härvid tyg, hvarmed äfven hufvudskriften förses.
erlägges: a) af afsänd aren : afgiften för ett Telegrammets taxering och befordring ega
telegram -med uppgift å de ord, som skola rum i enlighet med de för »kollationerade te-
repeteras, äfvensom afgiften för svaret, när legrarnmer» gällande föreskrifter. (Se ofvan).
sådant begäres; och b) af mottagaren: 1:0 Aterbetalning af porto på grund af tele-
afgiften för det telegram, hvarigenom rät- qraferinqsfel eger rum allenast, när för tele-
telse begäres; 2:0 afgiften för ett svar derå. grammet erlagts kollationeringsafgift. Vid
Dessa afgifter återbetalas, om porto för det försenad framkomst återbetalas portot, när
ursprungliga telegrammets kollationering telegrammet kommit senare till adress-sta-
erlagts och om repetitionen visar, att det tionen, än det hade kunnat framkomma
repeterade oriktigt återgifvits i det ur- med post, samt när försenandet öfverstiger
sprungliga telegrammet. 2 gånger 24 timmar i europeisk och 6 gån-

Presstelegrammer kunna afsändas mot er- ger 24 timmar i utom-europeisk korrespen-
läggande af halfva vanliga portot för ett tele- dcns. Ansökning om portorestitution skall
gram af samma längd, dock minst 1 krona. göras inom 2 månader för europeiskt samt
Dylika telegrammer måste vara affattade på inom 5 månader för utom-europeiskt tele-
ett klart språk samt i sin helhet publiceras. gram. (Se i öfrigt hvad ofvan är föreskrit-

_Presstelegrammer kunna sändas utom ri- vet beträffande »Rättelsetelegram»)).
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Taxa B. Ett ord=l~ bolcstäfver eller l Ord- r
för 3 siJt:ror. . I taxa,

. l' 'Tres Afrika·
., . 1... Telegram hl inri • ort~. . _ (undantagande Algeri~t,. 'I'ripoli, 1---

For mlandskt telegram, hvilket Icke mne Canarieöarne o. 'rums): I
håller flere än 15 ord, erlägges enkelt porto Egypten;. I Zonen : 1
af l krona, hvilket belopp ökas med 2h5öre AlelLandria .
för hvarje påbörjadt femtal af .?r, ~ar- Öfriga stationer i

. med telegrammets hela ordantal öfverstiger II Zonen i
femton. Madeira ,

2 rr: l 'U ik t Öst- och Sydafrika --.
. ...e egram h utrz es ~r er. Vestafrika I

I För I Vestindien '.;1;;;;;;;.;; ·..···..·· ·1
A. Ett ord =1.5 bokstdfuer eller 13 ord. I ord '.11 Förenta Staterna och Canada I

5 siffror. ·1 mer. Mexico och Central-Amerika __· ·.. 1

Till I 18Yd-Amerika ·· · · ------1
~~~~a~·k·;~~ii:~~·~;~·~~k~·~t~~ 0,80 I 0,10 (undantag . .tsi::' Turkiet och '

tionerna Helsingborg. Hö-. Kaukasien): 3,40
gauås, Landskrona,. Lund.' Arabien ----
Malmö, Sofiero o. VIken, a Kina __.__ 6,75
ena, samt danska stationer- Indien, Britiska __ .. 3,75
naCharlottenlund, Dragör, I Japan --.--..... 7,00
Frederiksborg, Hellebrek, Java __ .. 6,15
Hellerup,Helsingör, Horn- Persien __ 1,10
bsak,Kastrup,Kjöbenhavn, Ryssland, Asiat. (Sibirien) 1,25
Klampenborg, Skodsborg, Australien __ __ I 8,55
Vedbook och Valby, å an- I ---

dra sidan 0,65 0,05 Telegrafanstalterna
» öfriga stationer 0,80 0,10 med nedanstående undantag äro upptagna
Tyskland 0,95 0,15 i förteckningar öfver postanstalterna sidd.
Storbritannien, Europeiska 654-665 hvarest de förstnämnda äro be-

Ryssland(utom Finland)*), tecknade' med bokstafven T.
Kaukasien, Spanien, Al· l De telegrafanstalter, som icke upptagits
geriet och Tunis 1,55 0,35 bland postanstalterna äro:

Frankrike, Corsika, Bulga- Bergslags Gränges- Nordmark.
rien och Monaco ----.. --.... 1,25 0,25 berg. Ramlösa.

Montenegro, Bosnien, Her- Bergslags Ludvika, Sikeå.
zegovina, Rumänien, Ser- Bergslags Ställdalen. Sjögränd,
bien __ _ . 1,25 0,25 Billesholm. Skyllberg.

Belgien, Schweiz, Österrike, I Brännö. Skymnäs.
Ungern, Finland och Hel- I Carlsby. Skönvik.
"oland.................................... 1,10 0,20 Carlsdal. Sofiero.

Lu"i:emburg, Nederländerna... 0,95 O'lg Fjellsjö. Sunnanå.
Malta 1,70 O, I Gunnebo. Svansbo.
Europeiska och Asiatiska . Hargs hamn. Särö.

Turkiet och Greklands öar Herrewads kloster. Södertelje, öfre ,
(inbegr. Corfu)..................... 2,00 0,50 Rorna. Taberg.

Grekland; Fastlandet och ön Hvalstad. 'I'orskors.
Poros __ 1,85 0,45 Hörken, Tullgarn.

Italien........................................ 1,40 0,30 Iggesund, Törefors.
Portugal, Gibraltar I 1,40 0,30 J'iider. Illriksdal,

*) Här likasom annorstädes, der flera olika Kramfors. Vinga.
befordringsvägar finnas, upptages .e~dast Lenna. Yxern,
kostnaden för korrespondens a den bzUzgaste.1Munkedal.
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1,40
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