ar

n

Höjder. '-

Folkmängden.
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-
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W"d
I.i\'Iaria norra rote
9,611
" .
oJ er:
i
södra"
10,968
(Medel vattenytan
i Saltsjön antagen till
"
vestra"
9,01l 29,590
3,95 meter öfver slusstlöskeln)M: t
Storkyrkoroten
11,718
.
" e er, Östermalms mellersta
rote 13,883
Adolf Fredriks kyrka, kulan
54,67
vestra,
14 796
Belvedören, öfversta räcketsöfre kant 74,98
östra
,; 17;234 45,913
Brandtornet, kulan................................ 54,96
S
3 3-0
Ersta kapell, korset
67,93
:a 2 6, OJ
Jakobs kyrka, korset
54,51
År 1663 var folkmängden
14,948
Johannes kyrka, korset
90,50
» 1763»
»
72,989
Katarinahissen, skorstenens öfre kant 51,67
» 1800 I>
D
75,517
D:o, öfversta räckets öfre kant. 47,24
» 1820 J)
»
75,569
Katarina kyrka, korset
104,46
» 1830 D
»
81,512
Klara kyrka, hjulet under tuppen 109,96
» 1840 D
»
83,629
D:o,
åskledarens spets
114,57
» 1850 »
»
91,544
Kungsholms kyrka, korset
59,48
» 1860»
»
109,878
Mariahissen, golfvet till balkongen
» 1865»
»
126,180
rundt om öfversta tornet...............
36,45
» 1870 »
»
133,597
Maria kyrka, korset
72,96
» 1875»
»
144,974
Observatorium, spetsen af tornet....
60,87
D 1880»
D
168,019
Riddarholmskyrkan,
korset
96,42
I> 1881»
D
174,706
Skeppsholrns kyrka, korset...............
52,26
» 1883»
D
190,842
Storkyrkan, korset................................
73,88
» 1884 »
»
200,781
Teleforitornet
från gatan till och
» 1885»
»
211,139
med dekoreringen
51,00
» 1886 »
»
216,807
Tyska kyrkan, hjulet under tuppen 97,25
» 1887 D
D
222,549
. D:o,
åskledarens spets
101,45
D 1888»
D
228,218
Östermalms kyrka, korset
80,12
Tulluppbörden i Stockholm
var 1855: Kronor 2,811,053: _.
D 1865:
D
4,348,936:Folkmängden i Stockholm vid 1889 års slut.
I> 1875:
D
9,982,306:-Adolf Fredriks södra rote
11,724
D 1876:
D
10,201,420:·"
vestra "
14,575
D 1879:
D
9,093,483:"
östra"
14,080 40,379
» 1880:
»
10,391,143: - .
Jakobs n:a rote m, Johannes16,879
» 1881:
»
10,656,093:södra rote
12,347 29,226
D 1882:
»
11,178,636:D 1883:
»
11,513,409:Katarina norra rote
11,224
» 1884:
»
11,925,482:sydvestra rote
11,875
)j
1885:
»
11,316,532:sydöstra
13,024 36,123
» 1886:
»
10.887,357:Klara norra rote
9,495
» 1887:
»
10;267,691:"
södra "
9,006 18,501
» 1888:
»
12,690,997:Kungsholms vestra rote
13,246
» 1889:
»
13,893,237:-'
östra
11.65·1 24,900
» 1890:
D
13,795,090:-

J ernvägsu nderrättelser.
a) Om befordring af resande, resgods
O C h hu n d a r.
BiljettförsälJningen
vid Stockholms statio.ner börjar: för snälltåg, person- och blandade tåg å Stats banan 1 timme och å Stockholm-Westeråa-Bergslugsbanan
'/2 timme
samt för lokal- och godståg minst 15 minu
ter före tågets utsatta afgångstid och slutar
2 minuter före hvarje bantågs afgång.

qenast, innan bilJettköparen lemnar luckan, framställas, emedan intet afseende derå sedermera fiistes,
För barn under 3 år erlägges ingen afgift,

då barnet begagnar samma plats, som.medföljande äldre person. För barn mellan 3
och 12 års ålder erlägges half afgift, dock
ej under 50 öre i första, 30 öre i andra och
20 öre i 3:dje klassens vagn å StockholrnWesterås-Bergslagens
jernväg resp, 5iA, 35
4:nmärkning mot oriktig biljett och vexling skall. och 25 öre.
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Jernv ägsunderrättelser.
Resande (und. ii s. k. söndags tur- och ning af de inledande bestämmelserna i bereturbiljett)
eger att afbryta sin resa vid rörda förteckning säljes å stationen till pris
en mellanliggande
station och derifrån fort- af 85 öre.
sätta till den i biljetten angifna bestämFörteckning
öfver alla svenska, norsko.
melsestationen
samma eller följande dag ock danska kuponger med tillhörande bemed annat bantåg. med vilkor att vid af- stämmalser äfvensom karta kan likaledes
stigaudet å mellanstationen
biljetten upp- erhållas till pris af 25 öre.
visas för stationsföreståndaren
för att af
Expeditionerna
för emottagande
af reshonom förses med påskrift om uppehållet. gods öppnas och stängas samtidigt med bilPolleteradt resgods utlemnas dock ej å uppe- jettluckorna; och bör resgods aflemnas minst
hållsstationen.
utan betordras direkt till 10 minuter före tågets utsatta afgångstid.
bestämmelsestationen.
Vid resgodsets inlemnande åligger agaren
Tur- och returbiljetter till pris motsvarande att tillika
aflemna biljetten för att mär11/! gång afgiften för enkel blandadt tågs kas. Sedan vigten blifvit i expeditionen
biljett säljas året om mellan Stockholm och utrönt och liqvid erlagd för möjligen befintalla stationer vid statens jernvägar och (å lig öfvervigt utöfver den medgifna frivigVesteråsbanan)
till alla stationer hitom ten (25 kilogram för den som erlagt full
Enköping äfvensom till de flesta stads- biljettlösen och 15 kg. för barn, som erstationer vid öfriga enskilda jernvägar samt lagt half afgift), återfås biljetten <ich erhålberättiga
äfven till resa med snälltåg (un- les kontramärke, försedt med samma numdantagandes de under sommarmånaderna å mer, som är åsatt resgodspersedlarne.
Från
linien Stockholm-Malmö
gående snälltågen resgods, som inZemnas, böra äldre resgodsmärN:is 1 och 2). Giltighetstiden,
minst 4 ken vara borttagna, emedan sådana lätt förandagar, är beroende af afståndet,
leda felsändning.
Resgods utlemnas på beDirekta -biijeuer (öfver flera befordrings- stämmelsestationen
till den resande eller
leder) försäljas mellan Stockholm och föl- hans ombud mot återställande af erhållna
jande städer i utlandet: Aachen, Altona, Ber- kontramärken.
lin, Dresden: Fran~f1:!rt .a. M:! Ham~urg,
För effekter, som af resande medtagas i
Karlsbad,
KIel, Kristiania, Koln, Köpen- vagnen ansvarar icke jernvägsförvaltningen,
ha~n, Leipzi!5" London, Liibeck, Marienbad,
Fr kt en för hundar skall alltid erläggas
Paris och WIen.
~.
,.'.ro dsbili
i tt
afsändningsstationen.
8.Lana
'fle tt er, ga"Il an d e f"or a bil
l Je en
namngifven persons resor hvilka dagar som b) Rörande transport af åkdon, lik, hästar
helst, under ett visst antal månader å en
och boskapskreatur
viss ba~sträcka, .e~·~ållas å stationerna efter är att iakttaga, att vagn bör derför reqviforut g:l~rd. :eqvlsI~~on.
"
reras på afsändningsstationen
24 timmar
. F'!"!'tlJeb~lJetter, gallande for 50 enkl~res~r, förut, derest egaren önskar att transporten
försäljas .vld S~oc~h.olms Cent~~lstatIon till skall med bestämdt bantåg verkställas.
I
a~.la stationer a linierna Elfsjö-Gnesta och fråga varande transportföremål
böra i god
Järfva- Upsala.
..,
tid hållas färdiga å bangården.
Frakten
Kombtneradc.
biljetter,
hvilka efter" den kan betalas vare sig; på afsändnings- eller
resa;ndes e/?en onskan kunna sammansattas mottagningsstationen,
nndantagande förlik,
antIng~n for rundresor~ller
resor tur- och för hvilka frakten alltid skall erläggas på
r~tur ofver sam.ma. strack~r, ku~na efter afsändningsstationen.
Vid transport af lik
forut skedd bestal~mng .erhallas ,!Id St~ck- skall vederbörlig begrafningsattest
företes
holms centralstation
for resor l Svenge, och skall lik såvida icke behörigt intyg
Norge, Da.~1l!aJ'k, 'l'ys~land, Ö.sterrike-Un- om detsamm;s
balsamering företes, vara
gern, Rumänien, Schweitz, Belgien, Holland inneslutet i lufttät kista eller lår.
och Luxemburg.
Biljett sammansättes blott för resor af
c) Om transport af gods.
minst 600 km. längd och gäller, när samGods indelas för transport
å jernväg
manlagda längden af de sträckor biljetten paket-, il- och fraktgods.
omfattar, utgår från 600 till 2,000 km. 45
De båda förra slagen befordras med det
dagar samt när våglängden öfverstiger 2,000 ordinarie bantåg, som snarast efter inlemkm. 60 dagar.
Frivigt för resgods med- nandet bör framkomma till bestämmelseorgifves icke å dessa biljetter.
.
ten. Med nattsnälltåg försändes dock sådant
Förteckning öfver alla 'in- ock iu länd .•ka gods endast till stationer bortom dagsnällkuponger (Verzeichniss del' Fahrscheine fur tågens slutstationer.
zusemmenstellbare
Fahrscheinhefte),
den
Allt styckegods, som aflemnas till transport
härtill hörande kartan samt en öfversätt· på jernvägeu, sk~ll vara ftrsMlt mw fullstänc

I
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dig och tydlig adress, 'oms01'gsfullt inslaget samt
Anspråk på ersättning skall göras chos
åtfölJdt uffraktsedel
enligt faststäldt formu- sta.tionsbefålet genast då godset aflemnas

lär. Frakten kan betalas vare sig på afsändnings- eller mottagningsstationen,
undantagandes för sådana varor, som stationsbefälet
anser underkastade hastig' förstöring, eller
hvilkas värde icke med säkerhet motsvarar
frakten, äfvensom för slutna kolli af obekant innehåll, samt för paketer, hvilka försändas till afsändarens eget emottagande
eller hvarå fraktsedel ej inlernnats: skolande
frakten för dylika varor ovilkorligen betalas
på afsändningsstationen.
Kände personer
kunna dock, mot särskild lenmad ansvarsf'örbindelse, få sända gods af hvad slag som
helst utan att erlägga frakt vid afsändandet.
Gods emottages till befordran till hvilken som helst jernvägsstation
på kontiucnten (dock ej till Spanien och Portugal) samt
ilgods äfven till London.
Frakt beräknas i fråga om paketer för
hvarje särskildt kolli, men för il- och fraktgods efter sammanlagda vigten af de i s:indningen ingående och på samma fraktsedel
upptagna
varuslag;
dock. hvud beträffar
fraktgods, med iakttagande
af att endast
till samma godsklass hänförliga varor sålunda till sin vigt sammanräknas.
Efterk-of
å gods kan af afsändaren be'gäras å afsändningsstationen,
antingen för
utlagde omkostnader och transporter eller
ock för varans fulla värde; dock må ej
efterkraf begäras å vin och spirituösa varor
för godsets värde. Så snart från mottagningsstationen ankommit underrättelse, att efterkrafvet blifvit af mottagaren
inlöst, utbetalas detsammatill afsäridaren mot qvitto.
ECterkrafsprovisionen utgör en procent af
efterkrafvets belopp och afrundas uppåt till
närmaste tiotal öre.
För att med visst tåg befordras böra
paketer och ilgods vara inlernnade minst 30
minuter och fraktgods
minst två timmar före
dettas afgång.
Paketer "ch ilgods, som allkommit till j
Stockholm eller dess omgifningar boende
personer. hemsändas efter aftal mellan jernvagsstyrelsen och Stockholms Expressbyrå
till emottagaren mot ersättning, beräknad
efter kollits vigt, såvida ej emottagaren
skriftligen anhållit att sjelf få afhemta detsamma.
Fraktgods anmäles bos godsemottagaren
medelst tryckt »notis» och utlemnas endast mot
mottaqarens eller dess skriftligen bifullmäktigade
ombuds egenhändiga qvitto derå.
Den af af-

sändaren utfärdade fraktsedel, hvarå je mväl qvitto å erlagda frakt- och andra afgifter finnes tecknadt,
tillställes
dervid
alltid vederbörande emottagare.

till mottagaren
och, då något kolli visar
yttre märken till åkoramen skada. anmälas
innan samma kolli öppnas eller afföres från
stationen.
För gods, som ej inom 24 timmar efter
ankomsten afhemtas från stationen, debiteras plats- och magasinshyra för hvart begynnande dygn; för styckegods med 5 öre
för hvarje begynnande vigt af 100 kg. samt
för vagnslastgods med 3 kr. för hvar vagn.
d) Ställen för inlemnande af paket-, iIoch fraktgods.
Paket- och Ilgods kan för afsändning med
banta g inlemnas vid Stockholms centralstation,
Stockholms östm station och Stockholms södra
station, i godsexpeditionen i huset ner 34 vid
Skeppsbron samt. ilqodsexpeditionen i huset n:r
5/ vid Grefthureqatan,
A afgående ilgodsex-

peditionen vid centralstationen
finnes till
salu a 25 öre »jernvägspaket-taxa
för försåndelser från Stockholms centralstation.»
Fraktgods kan för afsändning å jernväg oflemnas vid Stockholms norra station, vid Stockholm»
södra station, vid Siockholms östra station och vid
Stadsgården eller Skeppsbron.
(Från de båda

sistnärnda platserna expedieras dock endast
gods i vagnslaster; fraktsedel aflemnas å
expeditionen i huset n:r :~4vid Skeppsbrun.)
...
. .
"
e) Tider for expeditionernas
oppenhållande.
Ilgodsexpeditionerna
hånas för allmäuheten tillgängliga: de vid Stockholms centralstation iför afgående ilgods i statianshuset och
för ankommande ilgods i huset N:r 70 vid
Klam Bergsgatan):
siiknedaqar från kl. 6'
f. m. till 8 e. m., samt sön, och helgdagar
kl. 6-10 f. m. och 1-8 e. m.; den vid södra stationen alla dagar från kl. 7 f. m. till
7 e. m.; den vid Skeppsbron hvarje helgfri
dag fr. kl. 8.f. m. till 6 e. m. och den vid
Grof-Thuregatan
sökned. fr. kl. 9 f. ni. till
6 e. ni.
Godsexpeditionerna vid Stockholms norra
och södra stationer hållas tillgängliga 161'
allmänheten hvarje helgfri dag kl. 7 f. nI,7 e. m. Expeditionen vid Skeppsbron alla
söknedagar kl. 8 f. m. -6 e. ni.
Jernvägsifterkraf
utbetalas å den station,
hvarifrån godset är afsändt, dock hvad beträffar försändelser inlemnadevidStockholms
centralstation
sålnnda, att paketer och ilgods
till stationer vid Stockholm- Vesterås-eBergslagens jernväg (fraktsedlarna
.~alma
ordningsnummer),
utbetalas mellan kl. 11
f. m. - 1 e. m. å exped. för afgående ileeds
vid centralstationen samt å pak.gter och il9.0ds
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Postanstalter.

till alla öfriga stationer (hvarje fraktsedellkraf
mellan kl. 10-12 f. m., å Stockholms
är försedd med ordningsnummer i öfre kan- Södra station mellan kl. 8-9,30 f. m. samt
ten) hos stationskassören, som träffas å l:sta å Stockholms Ostra station mellan kl. 9-12
distriktets intendentsexpedition
1 tro upp, If. m.
'
till· venater i centralstationshuset
alla sökTullafdelningen vid Stockholrns centralstanedagar från kl. 11 f. m. till 1 e. m, A tion hålles öppen alla söknedagar fr. kl.
Stockholms Norra station utbetalas efter- lJ.lO f. m. till 1/23 e. m.

Postu nd errätte
Uppgift å postanstalterna
:Qe med spärrad stil tryckta
A de orter,
ordnad.

efter hvilkas

Iser.
i riket.

äro postkontor,
de öfriga poststationer.
namn står ett kors (t), finnes lokalbrefvexling

an-

Af de efter poststationernas
namn gjorda beteckningar utmärker:
I a att poststation tillhör första klassens h ö g re af d e l n i n g;
I b
första klassens lägre afdelning;
II
"
andra klassen;
III
"
"tredje
klassen;
* att poststation är vid statens
jernväg belägen;
1) att poststation
hålles öppen endast under sommarmånaderna.
Poststation,
som tillhör första klassens
högre af'de l n In g (I a), eger emottaga och för befordran inom landet taxera assurerade
försändelser,
hvilkas angifna värde ej öfverstiger :JO,OOO kronor, samt paket,
hvilka ej väga 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 ombesölja utvexling af postanvisningar,
lydande å belopp af högst 100 kronor stycket.
•
Poststation,
tillhörande första
klassens
lägre afdelning
(I b), eger postbehandla 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 a n d r a klassen
(II) eger postbehandla assurerade
försändelser
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.
1 kilograms vigt), och postanvisningar
intill belopp af högst 50 kronor stycket.
Poststation af tredje
klassen
(III) eger postbehandla assurerade
försändelser
med högst 5,000 kronor, paket
af högst 1 kilograms vigt och postanvisningar
intill belopp af högst 25 kronor stycket.
Till de vid. statens
jernvägar belägna poststationer kunna från postkontor
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 telegrafanstalt.
Adelöf (UI) X Jkpg.
Almvik (I b) Klmr. T.
Anderslöf (I a) }llm.
Agnesberg (l b) Elfsb. T.
Alnö (III) Venrl,
Anderstorp (III)X Jkpg.
Ålanäset (I b) Jmtl.
Alseda (III) Jkpg.
Andrarum (III) X Krist.
, Albano (U)* Sthm. T.
Alsen (I b) Jmtl.
Aneby (I a)* Jkpz, T.
Alby (I b)* Vnrl. T.
AIsjöholm (III)X Klmr.
Angelstad (l b) Kron. T.
Alböke (Il) Klmr.
Alstad (II) MIm. T.
Angskär (III) Sthlm.
Alfta (I b) Geflb.
Alsterbro (III) IClmr.
Ankarsrum (la) Klmr. T.
Alfvesta
Kron. T.
Alsters station (II)* Werml. Anneberg (1 b) Hall. T.
Algutsboda (I b) X Kron.
Altuna (III) Vstm.
Anstahyttan
(I b) Kpbg.
Alingsåst
Elfsb. T.
Alunda (IU) Ups.
Antnäs (l b) Nbtn,
Allerum (III) Mlm.
Alvastra (II) Östg.
Anundgård (III)x Vnrl.
AJmunge (III) Sthm. T.
Ambjiil'llarp (III) Elfsb.
Anundsjö (l a) Vnrl. T.
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Arboga t Vstm. T.
.Ärbrå (I a)* Geflb. T.
Arbylund (III) Klmr.
Arholma (III)X Sthm. T.
Ärjeploug(III)X
Nbtn.
Arkelstorp (II) Krist.
Arlöf (I b)" MIm. T.
Arneberga (II) Östg.
Amäsvall (l b) Vurl.
Arvidsjaur (I
Nbtn.
Arvika
t WermI. T.
Asa (lII)X Kron.
Asarum (II) Blek.
Asbysand (ID Östg.
Asker (III) Oreb ,
Askersund
t Öreb. T.
Askeröd (II) MIm. T.
Asklanda (III)x ElCsb.
Asmundtorp(II)
MIm. T.
Aspås (III) J mtl.
Attarp (II) Krist.
Avesta
Kpbg. '1'.
Axelvold (I b) Mim. '1'.
Axvall (la) Skbg. '1'.
Backamo 1) (I b) Gbrg.
Backaryd (III) Blek.
Backa (l b) Hall. T.
Backe Vnrl.
Baggetorp (Ib") Södm. 'r.
Ba~gå (l bl Vstm.
Balingslöf (II)* Krist. T.
Balingsta (III) Ups.
Balsby (II) Krist. .
Bankoberg (I b)* Östg. T.
Bankeryd (II) X Jkpg. '1'.
Barfva (III) Södm.
Barkarö (lII)x Vstm.
Barkeryd (II) Jkp~.
iBarkåkra (I b) KrISt. T.
Barlingbo (II) GotI. T.
Barsebäck (I b) X Mim.
Basarpö (II) Ostg.
Beckaskog (II) Krist.
!Bellö (II) Jkpg.
Bangtsfors (II) Elfsb.
Berfandal (III) Gbrg.
Berg (I a) Östg.
Berga (II) Klmr. T.
Borgagården (III) Hall.
Bergby (I b) Geflb.
Bergqvara (II) Klmr. T.
'Bergsbrunna (II)* Ups. T.
lBergsgarden (II) Kpbg. T.
Bergshamra (II) Sthm,
Bergsjö (II) Gefib..
IBergslagsHörkcn(II)Oreb.T.
!Bergvik (I b)X Geflb. T.
!Bel'gviksme 1) (l b) Geflb.
Bernshammar .<1b) Vstm. T.
Bersbo (I b) Ostg. T.

»x

Postanstalter.
Bettna (I b) Södm. T.
Bexheda, se Bäckseda.
Bie (I b) Södm.
Billeberga (I b) MIm. T.
Billesholmsgrufva(II)Mlm.T.
Billinge (II) Mim.
Billingsfors
Elfsh.
Bispbcrg (I b) Kpbg. T.
Bispegården (I b) JmtI. T.
Bjerges (II) GotI. T.
Bjerlöf (II) Krist.
Bjernum el b) Krist. T.
Bjersjölagård (I a) MIm. T.
Bjuf (I a) MIm. T.
Bjurbäck (lII)X Skbg.
Bjurholm (I b) Vbtn.
Bjursås (III)x Kpbg.
B.juråker (III)x Geflb.
Bjurtjärn
(Bjurkärn)
(III)
Öreb.
Bjärkaryd (III)X Jkpg
Bjästa (l b) Vnrl. T.
Björke (III) X Elfsb;
Björkeberg (III)x Ostg.
Björketorp
b>' Elfsb. T.
Björkfors (III) Östg.
Björklinge (III) Ups,
Björkvik (III) Södm.
Björkå bruk (II) Vnrl,
Björna (III)X VmI.
Björneborgs
stat. "(l b) *
Wrml. '1'.
Björnlunda (I b).* Södm. T.
Björsäter (I b) Ostg. '1'.
Blackstad (III) Klmr,
Blentarp (III) Mim.
Blidsberg (II) Elfsb. T.
Blidö (III)x Sthm.
Blomberg (III) Skbg.
Blomskog (lID WrmI.
Blåvik (III) Ostg.
Blägda (I b) Klmr, T.
Bo (II) Sthm,
Boarp (III) Kron.
Boda (II)* Wrml. T.
Boden Nbtn.
Bodsjö (III)x .. Jmtl.
Bofors
a) Oreb. T.
Bogen (III) Vrml.
Bograngen (II) WrmI.
Bogsta (II) Södm.
Bohult (II) Klmr. T.
Bokenäs (II) Gbrg.
Bollnäs
t Gefib. T.
Bolmen
b) Kron. T.
Bolmsö (III)X Jkpg.
Bondstorp(II)
Jkpg.
Borensberg
ö§tg.
Borghamn (II) Ostg.
Borgholm
t Kalm. T.
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Borgstena (II) Elfsb. T .
Borgvattnet (III) JmtI.
Borgvik (I b) WrmI.
Borlänge (I b) Kpbg. T.
Born (I b) Kphg ..
Borrby (II) X Krist.
Borås t Elfsb. T.
Bosebo (III)x Jkpg.
Botilsäter (II) WrmI.
Bottnaryd eII) .x Jkpg.
Boxholm (l h) Ostg. T ..
Brandstorp (I b) Skbg.
Brastad (II) Gbg.
Bredatyd (II) Jkpg. T.
Bredbyn (II) Vnrl,
Bredgrind (I bl Kpbg.
Bredsjö (I b) Oreb. 1'.
Bredåkta (l b) Blek.
Bro (II) Ups. 'r.
Brobacka (III) Elfsb.
Broby (I b) Krist.
Brodalen (II) Gbrg,
Broddarp (II) Elfsb.
Broddbo (II)* Vstm. T.
Breddetorp (II) Skbg.
Brokind (II) Östg.
Bromölla (Il) Krist. T.
Bronäs (III) Skb.
.
Brottby (I b) Sthm.
Brunflo (I b)* JmtI. T.
Brunnby (Hlj x MIm.
Brunnsberg (II)* WrmI. T.
Bruzaholm el b) Jkp~T.
Brålanda (II) ElCsb. 'L
Brånahult (II) X Klmr.
Bräcke (I b)* JmtI. T.
Brännarp (II) Hall. T.
Bröms (III) Kalm,
Brönnestad (II1)X Krist.,'
Brösarp (II) Krist.
Bnrge (Il) x Got!.
Burgsvik (I b) Gotl.
Burseryd (II) X Jkpg.
Burträsk (I a) Vbtn.
Buttle (Il) GotI.
Bygdeå (I b) Vbtn.
Bygget (l b) Hall. T.
Byholma (I b) Kron. T.
Byske
b) Vbtn. T.
Byvalla (II)* Kpbg. T.
Bålsta (I b) Ups. T.
Bångbro (I b) Öreb .• T.
Bånghammar (I b) Orb. T.
Bårslöf (III) x Mim.
Båstad
Krist. T.
Bäckebo (III) Klmr.
Bäckefors (II) Elfsb. T.
Bäckseda (Bexheda) (II) Jkpg.
Bärby (II) Ups. T.
Böda (II) Klmr.

r,
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Böketofta (II) MIm.
Bökö (l b) Krnbg. T.
Bön (IIl)x Elfsb.
Börringo (l a).Mlm. T.
Börrum (I b) Ostg.
Börstig (III) Skbg.
.
Bössgård (III) Hall.
CharlottenbergWerm!.
T.
Charlottenlund (I a) MliIi. T.
Cimbrishamn
se Simrishamn.
Daglösen (II) Wrml. T.
Dala (II) Skbg. T.
Dala Husby (l b), Kpbg.
Dalarö Sthm. 'L
Dalfors (II) Kpbg,
Dalhem(lII)x
KI~r.
Dalkarlsberg (l b) Oreb. T.
Dalskog (II) Elfsb. 'f.
Dalstorp (III)x mfsb.
Dalum (l b) Elfsb. T.
Danderyd (II) Sthlm. T.
Dannemora (I a) Ups. T.
Dantrike (III) Elfsb.
Dannäs (III)X Jkpg.
Defvelstorp q b) Mim.
Degeberga (l ..b) Krist.
Degerfors
Oreb. T.
De$:erön (II)" Östg. T.
Deje (l b) Wrml. T. .
Delsbo (I b) Geflb. T.
Derorne (I b) Hall. or.
Dingtuna (II) Vstm. T.
Diö (II) Kronb.
Djupadal (I b) Blek. T.
, Djura (II)x Kpbg,
Djurhamn (lI)x %thm.
Djurås (l b) Kpbg. T.
Dockmyr (I b) Jemtl. T.
Domnalivet (I a) Kpbg. T.
Dorotea (I b)x Vbtn.
Dref.(III)X Kron.
Drottningholm (Ia) Sthm 'r.
Drän~sered (IlI)X n,n,
Dufed (I b) Jmtl. T.
Dnfnäs (l b) Kpbg. T.
Duss (III) Gotl. •
D,rlta bruk (II) Oreb, T.
Dångebo (I b) Kron.
Dädesjö (III) Kron.
Dörarp (III) Kron.
Ed (l b) Elfsb. T.
Edane (l b)" Wrml. T.
Edebo (I b) Sthrn.
Edebäck(l
b) )Vrml. T.
Edsberg (III) Oreb.
Edsbro (III) Sthm.
Eds bruk. (I b) Klmr.
Edsele (II) Vnrl.
.Edshult (III)X Jkpg.

Postanstalter.
Edsleskog (III) Elfsb.
Edsvalla (l b) Wrml. T.
Edsvåra (III) Skbg,
Efver(\d (II) Krist,
Eggby (III) Skbg.
Ek (III) Skbg.
Ekeby (II) MIm. T.
Ekedalen (l b) Skbz, T.
Ekensholm (I b)X -Södm.
Ekerö (II)X Sthm.
Ekestad (I b) Krist.
Ekolsund (II) Ups. T.
Ekshärad (l b) Wrml.
Eksjö t Jkpg. ,T.
Ekskogen (II). Sthlm.
Eksund (II)" Ostg. T.
Eldsberga (I b) Hall. T.
Elfdalen (I a) Kpbg.
Elfkarleö (l b) Ups, T.
Elfros (II) Jmtl.
Elfsbacka (l a)Wl·ml.
Elfsbyn (II) Nbtn.
Elfsjö (I b)" Sthm. T.
Elfsjöhyttan (III).. Wrml.
Elfvestorp (I b) Orebr.
Elfän~en (I b) Elfsb. T.
EIgaras (I b) Skbg. T.
Elghult (II)x Kron.
EIgå (II) Wrml.
Ellekulla (III)X Elfsb.
Ellonö (II) Elfsb.
Elmeboda (III) Kron.
Elmestad (III) Elfsb.
Elmhult
Kron, T.
Emarp (II) Jkpg. T.
Emmaboda (II) Klmr, T.
Enafors (I b)" Jemtl. T.
Engebacken (II) Gbrg. T.
En'gelholm
t Krist. T.,
Engelholmshamn rn» Krist. T.
Engelsberg (I b) Vstm. T.
Engsösund (III)X Vstm,
Enhörna (m Södm,
Enkelstud (III) Elfsb.
Enköping
t Ups. T.
Enviken (I a) Kpbg,
Enånger (l b) Geflb.
Erikslund (l b)" Vnrl. T.
Erikstad (II) Elfsb. T.
Eringsboda (II) Blek.
Ertemark (III) Elfsb.
ErvaUa (II) Öreb. T.
Eskelhem (II) Gotl.
Eskilstuna
t Södm. T.
Eskilsäter (III) Wrml.
Eslöf Malm. T.
Espered (II)X Elfsb.
Esperöd (I a) MIm. T.
Esphult (IlI)X Krist.
Espinge (II) MIm.

Espö (l b) MIm.
Essunga (l b) Skbg.
Estuna (III) Sthm.
Etelhem (II) Gotl. '1'.
Fagerhult (Il) Klmr.
Fagersanna (l b)" Skb&::T.
Fagerås (I b) " Wrml. 'l'.
Falerum (I b) Klmr. T.
Falkenbergt
HaU. T.
Falköping
t Skbg. T.
Falköp.-Ranten (Ib)" Skbg. T.
Falsterbo 'bruk (II) Klmr.
Falun t Kpbg. T..
'
Fanthyttan (III) X Oreb.
Faringe (II) Sthm. T.
Farstorp (Il) X Krist.
Fegen (II) Hall.
Fellingsbro (I b) Öreb. T.
Femsjö (III) Jkpg.
Ferna bruk (I b) Westm.
Figeholm (I b) Klmr. T.
Filipstad
t Wrml. T.
Finja (II) Krist. T.
Finnerödja (l b)" Skbg. T.
Finnmossen (I b) Wrml. T'.
Finnskoga (III) Wrml.
Finshyttan <J b) Wrml, T.
Finspong
Ostg, T.
Finsta (II) Sthm. 'f.
Fiskeby (II) " Östg. T.
Fiskebäckskil (l b) Gbrg.
Fittja (lII) Sthm.
Fjelkestad (II) Krist.
Fjelkinge (l b) Krist. T.
Fjella (III) Elfsb.
Fjellbacka (I b) Gbrg. T.
Fjerdingslöf (I b) MIm. T.
Fjäl (I b) Vnrl.
Fjärås (I b) Hall. T.
Flen (I b)" Södm. T.
Flerohopp (III) Klmr.
Flisby (II)" Jkpg. T.
Fliseryd (II) Klmr.
Flodafors (III) Södm.
Floda station (Il)" Elfsb. T.
Fläckebo (II) Vstm.
Flädie (I b) MIm. '.r.
Fläskjum (II) Elfsb.
Flötningen (III) Kpbg.
Fogdhyttan (II) Wrml.
Fogelfors (II) Klmr.
Fogelsta (I a)" Ostg. T.
Fogeltofta (Il) Krist.
Foglaryd (III) Elfsb,
Foglavik (II)" Elfsb. T.
Foglum (lII) Skbg.
Forsaström (I b) Klmr. T.
Forserum (II)" Jkpg. T.
Forshammar (II) Westm, T•
Forsheda (I b) Jkpg. T.
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Forshem (I,b) Skar. 'r.
[ Gejersdal (II) Wrml. T.
'Gräsgård (III) Klmr.
Forshult (II) Klmr. 1'.
Geijersholm (I 1;!)Wrml. T. Gräsmark (I b) Wrml.
Forsmark (II) Sthm.
Gellersta (III) Oreb.
Grästorp (I a) Skbg. T.
Forssa (I b) Geflb. T.
Gellivare (I a) Nbtn.
Grödinge (III) Sthm.
Fors station (I b)* Kpbg, T Gemla (l b) Kron. T.
Grönahög (III)x Elfsb.
Forsvik (I b) Skbg.
Genevad (I b) Hall. 'r,
Grönskåra (III) Klmr.
Franshammar (II) Geflb.
Gersnäs (Il) Krist.
Gualöf (II) Krist.
Fredrika (I b) Vbtn.
Gerum (III) Skbg.
Guldsmedshyttan (II) Öreb.
Fredriksberg (I a) Kpbg.
Getinge (I b) Hall. T.
Gullabo (II) x, Klmr.
Fredriksfors (I b) Geflb. T. Gideå (III) Vm!.
Gullberria (I b) Blek.
Fredsberg (III)X Skbg.
Gillberga
Wrml,
Gullered (III)X Elfsb.
Fressland (III) Gbr. o. Bh. Gimo (I b) Ups. T.
Gullholmen (III)X Gbrg.
Fridened (I b) Skbg. 'r.
Gislaved
Jkpg.
Gullspång (I b) Skbg. 'r.
Fridhem (II) Krist.
Gislarbo (I b) Westm. 'r.
Gurulösa (III) x Krist.
Fridlefstad (II) Blek.
Gistad (I b) * Östg. T.
Gnunarp (II) Hall.
Frillesås
b) Hall T.
Gladhammar (III) Klmr.
Gunnarsbyn (III) Nrbn.
Frinnaryd (I b) * Jkpg. T. Glafva (I b) Wrm!.
Gunnarskog (III) Wrml.
Fristad (I b) Elfsb. T.
Glanshammar (III) Öreb.
Gunnarstorp (II) Krist. T.
Fritsla (la) Elfsb. T.
GIemminge (I aj x Krist.
Gusselby (II) Öreb. T.
Fryele (II) X Jkpg.
Gliraminge (II) Krist.
Gustafs (I b) Kpbg. T.
Frykerud (III) Wrml,
Glimåkra (I b) Krist.
Gust. Ad. kapell, (III) Skbg.
Fryksta (II) * Wrm!: T.
Glommersträsk (III) x Nbtn, Gustafsberg (l b) Sthm.
Frånö (I b) Vm!.
Glumslöf (III) l\Ilm.
Gustafsfors (I a) Elfsb.
, Främmestad (III) Skbg.
Glömminge (III) Klmr.
Gustafstorp (II) Blek.
Frändefors (II) Elfsb. T.
Gnarp (I b) Geflb.
Gusum (I b) Östg.
Fränsta (I b) * Vm!. T.
Gnesta Södm, T.
Gysinge Geflb.
Frödinge (II) Klmr.
Gnosjö (II) Jkpg...
Gyttorp (II) Öreb. 'l'.
Frölunda (II) Elfsb,
Godegård (I b) * Ostg. T.
Gåfvetorp (II) Kron. T.
Fröskog (I b) Elfsb.
Gonäs (III) Kpbg.
Gårdby (III) Kbm.
Fröslida (II) Hall.
Gothem (III) Got!.
Gåsö (III) X Gbrg.
Frösunda (II) Sthlm. T.
Grafvarne (III) Gbl:g.
Gäddede (II)X Jmtl.
Frösved ..(III) Skbg.
Grafversfors (II) * Ostg. T. Gällared (III) Hall.
Frövi Oreb. T.
Granbergsdal (I b) Öreb. T. Gällaryd (lII)X Jkpg.
Fulltofta (II) MIm.
Grangärde (I b) Kpbg.
Gällstad (III) Elfsb.
Funäsdalen (II) Jmtl.
Graninge (I b) Vnr!. r.
Gällö (J b) * Jmt!. T.
Furulunds station (I b) MIm Gravendal (I a) Kpbg.
Gärdhem (III) Elfsb.
Furusund (II) Sthm. T.
Grebbestad (~ b) Gbrg. T. Gärdsjö (III) Kpbg.
Fyrås (III) Jmtl.
Grebo (III) Östg.
Gärds-Köpinge (III) X Krist.
}i'århult (l b) Klmr. T.
Grefvie (I b) Krist. 'r.
Gärds-Lyngby (II) Krist.
Fårö (III)X Gotl.
Gre n n a t Jkpg. T.
Gödelöf (III)X MIm.
Fårösund (II) Gotl.
Grillby (I b) Ups. 'l'.
Gölingstorp (II) Elfsb.
Fägred (III) Skbg.
Grimmared (III) X Elfs b.
Gössäter (I b) Skbg.
Färgaryd (II) X Jkpg.
Grirnslöf (1 b) Kron. T.
Göteborg
t Gbrg. T.
Färila (I b) Geflb.
Grimstorp (II) * Jkpg. T.
Götened (I b) Skbg.
Färjastaden (II) Klmr.
Grinstad (III) Elfsb.
Göteryd (III) Kron,
Färlöf (II) Krist.
Gripenberg (II) * Jkpg. T. Götlunda (III) Oreb.
Föllinge (II)X Jmtl.
Grisleharnn
Sthm. T.
Hablingbo (II)x Gotl.
Föra (III) Klmr.
Grolanda (III) Skbg.
Habo (II) * Sk1;!g.'l'.
Förlanda (II) Hall.
Grums (I b) Wrm!. T.
Hackvad (III) Oreb.
Förlösa (III) Kbm.
Grundforsen (l b) Kprbg.
Hackås (III) Jmtl.
Förslöf (I b) Krist. T.
Grundsund (I b)x Gbrg.
Hafdhem (III) Got!.
Gagnef (I b) Kpbg. T.
Grunnebo (II) Elfsb. T.
Hafrida (Hanrida) (II) Jkpg,
Gamla Lödöse (II) Elfsb.
Grycksbo C!I) Kpbg. 'r.
Hafstenssund (III) Gbrg.
Gamla Upsala (II) Ups. 'r. Gryt (II) Ostg.
Hafverö (II) Vnrl.
Gamleby
Klmr. T.
Gryteryd (III)X Jkpg.
Hagaryd (III) Ostg.
Gammaikroppa (II) Wrml, T. Gry t h y t to h c d Oreb. T.
Hagby (II) Klmr.
Gammalstorp (III) Blek.
Grängen (I b) Oreb.
Hagelsrum (II) Klmr.
Garpenberg (I b) Kpbg.
Grängesberg (I b) Kpbg. T. Hagfors (I b) Wrm!. T.
Gene t Geflb. T.
Gränum (III) Blek.
Halfås (III) Skbg.
Gefsjön (II) Jemtl.
. Gräsberg (II) Kpbg. T.
Hallaryd (III) Kron.

er
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Halleby (I b) Östg. T.
Hallen (II) JmtI.
Halli!!~eberg (III)X Klmr.
Hall-l\'larby (III) Jmtl.
Ha l l s b er g Öreb, 'r.
Hallstahanimar/Iaj x Vstm.T.
Halmstad
t Hall. T.
Halna (III) Skbg.
Hammar (III) Öreb.
Hammarö (III)X Wrml.
Hammenhög (I a) Krist.
Hammerdal (I b) JmtI.
Hamneda (III) Kron.
Hamra (III) Geflb.
Haparanda
t Nbtn. T.
Harads (II) Nbtn.
Harbonäs (III) Vstm1.
Hardeberga (III) MIm.
Hardemo (III) Örcb.
Harestad (III) Gbrg.
Harg (II) Sthm. T.
Harlösa (III)x MIm.
Harmånger (I b) Gefieb.
Harnäs (II) Ups. '1'.
Harplinge (I b) Hall. T.
Hasselfors (II) ,. Öreb, T.
Hasslebro (II) MIm.
Hasslerör (III) Skbg,
Hasslö (III) Blek.
Haurida, se Hafrida,
Heberg (I b) Hall. T.
Heby (I b)" Vstm. T.
Hede (I b) JmtI.
Hedemora
t Kpbg. T.
Hedensberg (II) Vstm. T.
Hedensö (III) Södm.
Hedesunda (II) Gefib.
Hedeviken
Jmtl. T.
Hejde (III)X GotI.
Helguru (I b) VprI. T.
Hellefors (I a) Oreb. T.
Helleforsnäs (I b) Södm. T.
HeIIekis (I b) Skbg.
Hellestad, se Hällostad.
Hellevikstrand (I b)x Gbrg,
Hellinge (I b) Jkpg. T.
Hellingsjö (III) Elfsb.
Helsingborg
t MIm. T.
Helvi (III) X GotI.
Hemse GotI. T.
Hemsjö (I b) Blek. T.
Hennan (I b) ,. Geflb. T·.
Henån (III) X Gbrg.
Hernösand
t VmI. T.
Herrevadsklosterfl a) Krist, T.
, Herrhult (II) Wrml, 'I'.
Herrljuhga
EIfsb. T.
Hessleholm
Krist. T.
Hesslunda (III)x MIm.
HidiugA..(III) Öreb.

-Postanstalter,
Hiataniemi (III) Nbtn.,
Hillared (II) Elfsb.
Himle (II) Hall. T.
Hindby (II) MIm. T.
Hinueryd (I b) Kron.
Hishult (I b)X Hall.
Hisingsholm (III) Gbrg,
Hjelstaby (III) Ups.
Hjelteby (III)X Gbrg,
Hjeltevad (I b) Jkpg.
Hjernarp (II) Krist.
Hjerpen (I b)" Jemt!. T;
H]erpås (II) Skbg. T.'
Hjersås (III)X Krist.
Hjertum (III) Gbrg.
Hjo tSkbO', T.
Hjorted (Ib) Klmr. 'r.
Hjorted station (I b) Klmr.
Hjortqvarn (I b) Öreb. T.
Hjulsjö (I b) Öreb.
Hoby (I b) Blek. T.
Hofmansbygd (II) Blek. T.
Hofrnantorpj I a) Kron. 'l'.
Hofsta (II) Oreb. T.
Hofva (I b) Skbg.
Ho~a (II) Gbg.
HOK (II) Jkpg. '1'.
Holje (I b) Blek, 'r.
Holmedal (11) WrmI.
Holmeja (II) MIm. T.
Holmsjö (II) Blek. T.
Holmsund (Ib) Vtbn, 'I'.
Holmsveden (I b) ,. Gefib. 'I'
Holsåker (I.!J) Kpbg.
Horn (I b) Ostg.
Horndal (I b) ,. Kpbg. T.
Horred (I b) Elfsb. T.
Hossmo (III) Klmr.
Hotagen (III)x Jmtl,
Huaröd (III)X Krist.
Huddinge (II) '" Sthm. T.
Huddungeby (III) Vstm.
HudiksvalI
t Geflb. T.
Huggenas (III) Werrnl. ,
Hult (II) Jkpg. T.
Hultsgärd (I b) Jkpg. T.
Hulterstad (III) Klmr.
Hultsfred (I b) Klmr. T.
Hunestad (III) Hall.
Hurfva (I b) MIm. T.
Husqvarna (II) Jkpg.
Husuni (I a) VmI. T.
Hva1inge (III) i:< Hall.
Hvarf (III)x Ostg.
Hvena (I b) Klmr. T.
HvetIanda
Jkpg. T.
Hvetlinge (I b) MIm.
Hvitsandt Ifl) Wrml.
Hvittinge" (Vittinge) (II)
Wstm. T.

Hybo (I b) Gefib. T.
Hycklinge (Il) Östg.
Hyllstofta (II) Krist. T.
HIssna (III) Elfsb.
Ha (III) Geflb.
Håbol (III)X Elfsb.
Håkanbol (II) WrmI. 'I'.
Håkantorp (I b) Skbg. T.
Hålesvik (III) EIfsb.
Hållsta (I b) Södm. T.
Hållsviken (III) Södm.
Hångel' (III)X Jkpg.
Hångsdala (I a) Skbg.
Håsjö (I b)" JmtI. T.
Håslöf (I b) nlIm.
Häna (III) Östg.
Häfverö (II) Sthm.
Hägerstad (II) Östg.
Häggdånger (III)X Vnrl.
Häggeby (III) Ups.
Häggenås (I b) JmtI.
Häggum (III)X Skbg.
Häg1inge (III)x,.Krist.
Hällestad (I b) Ostg. T.
Häradsbäck (III)X Kron.
Härened (III) Elfsb.
Härsjön (I b) Blek.
Hästbo (II)" Gefib. T.
Hästholmen (II) Öst~. T:
Hästveda (I b) ,. Krist, T..
Höckgården (III)_Skbg.
Höfversby (I b) Ostg. T.
[Hö g a n s MIm: T.
Högby (III) KImr.
Högernd (III) Wrml.
Högfors (I b) Vstm. T.
Högsjö (II)" Södm. T.
Högsätersby (Ib) WrmI.
Höje (I b) WrmI. T.
Hökedalen (I b) EIfsb. T.
Hököpinge (I b) MIm.
Hölö (III) Södm.
Hönsinge (II) MIm,
Hör MIm. T.
Hörb y MIm. T.
Höreda (III)X Jkpg.
Hörja (111)><; Krist.
Mörk (I b) Oreb,
Hörle (II) Jkpg. 'r.
Hörnäs (II) VnrI.
Hörup (II) x Krist.
Hössna (III)X Elfsb.
Ickholmen (III) Kpbg.
Idre (II) Kopparb.
Ifö (III) X Krist.
Igelstorp (II) '" Skbg. T.
Ileberg (I b) Gbrg. '
Immeln (II) Krist.
.
Indal (III) Vnrl.
Ingarö (III)x Sthm.

..

ä
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Ingatorp (II) Jkpg. T.
Ingelsby (II) Öreb.
Ingelsträde (I b) MIm. T.
Insjön (I b) Kpbg. T.
Ishult (II) Klmr.
Jakobsberg (II) Sthm. T.
J emsjö (III) Blek.
Jemshög (I b) Blå. T.
Jenny (I b) Klmr, T.
Jerfsö (I b) * Gefib. T.
J erle (II) Öreb, T.
Jerna (I b) * Sthm, T.
Jernboås (I b) Öreb.
Jernskog (II) Wrm!.
Jerrestad (II) Krist.
Jettendal (II) Gefieb.
J ockmock (III) X Nbtn.
Johannishus (I b) Blek. T.
Johansfors (I b) Hall.
Jönsber~ (III) Östg.
Jonsered (Il) * Elfsb. T.
J onstorp (III) X MIm.
Jordberga (II) MIm.
Juckasjärvi (III) Nl:tn.
Jula (II) Skbg. T.
Jularbo (I b) * Kpbg. T.
Jungskola (III) Skbg.
'Junsele (I a) Vnrl. T.
Jäders bruk (II) Vstm,
Jäderön (II) Södm.
Jädraås (l b) Gefleb.
Järbo (l b) * Gefib. T.
Järeda (III) Klmr.
Järfva (II) * Sthm. T.
Jät (III) Kron.
J önköping
t Jkpg. T.
Jörlanda (III) Gbrg.
Jörn (Il) Vbtn.
Kaflås (II) Skbg. T.
Kall (III) Jmtl.
Kallinge (I b) Blek.
Kalmar
t Klmr. T.
Kantorp (I b) Södm. T.
Kappelshamn (IIl)X Got!.
Karesuando (Il) Nbtn.
Karlanda (II) Wrml.
Karlberg (I b) Sthm. T.
Karleby (II) Wstm.
Karlsborg
Skbg. 1'.
Karlsby (II) * Qstg. T.
Karlsdal (I b) Orebr, T.
Karlshamn
t Bl.ek. T.
Karlskoga (II) * Oreb ...T.
Karlsskogakyrkobytl a) Orebr.
Karlskrona
t Blek. T.
Karlslund (I b) Skbg.
Karlstad
t Wrm!. T.
Karlstorp (II) Jkpg,
Karmansbo (I b) Wstm, T.
Karpalund (l b) Krist. T.

Postanstalter.
Karsjö (I b) * Gefib. T.
Kastlösa (III) Klmr.
Katrineholm
Södm. T.
Kattarp (I b) MIm. T.
Katthammarsvik
(II) Got!.
Kefiinge (I b) MIm. T.
KettiJstorp (I b) * Skbg. T.
Kil Wrml. T.
Kila (III) WrmJ.
Kilafors (I b) * Gofib. T.
Kilanda (III) Elfsb.
Killeberg (I b) * Krist. T.
Kilsmo (I b) * Öreb. T.
Kimstad (I b) Östg. T.
Kinzelstad (II) MIm. T.
Kinna (I a) Elfsb. T.
Kinnared (II) Hall. T.
Kinneved (III) X Skbg.
Kinstaby (I b) Gefib. T.
Kisa Ostg. T.
Kivik (II)X Krist.
Klacka- Lerberg (II) Öreb,
Klagstorp (I b) MIm.
Klef (III) Elfsb.
Klefshult (II) Jkpg. T.
Klefva (III) Skbg.
Klenshyttan (II) Kpbg. 1'.
Klintehamn
Gotl. T.
Klippan
Kri§t. T.
Kloten (I b) Oreb. T.
Klågerup (I a) :Mlm. T.
Klädesholmen (III) X Gbrg,
Knaby (II) Ups, T.
Knifsta (I b) * Sthm.
Knutby (l b) Sthlm. T.
Knäred (I b)X Hall.
Kolbäck (I b) Vstm. T.
Kolforsen (II) Gefib. T.
Kolhammar (III)X Sthm.
Kolsva (I b) Vstm. T.
Konga (I b) Krbg.
Konsternd (Il) Wrml,
Kopparberg
Öreb. T.
Korpilombolo (II) Nbtn.
Korsbergs (II) Skbg. T.
Korsnäs (! a) Iipbg. T.
Kortfors (I b) Oreb. T.
Kosta (I b) y Kron.
Kringleslätt (II) Elfsb.
Kristdala (II) Klmr.
Kristianopel (I b)X Blek.
Kristianstad
t Krist. T.
Kristineberg (II) MIm. T.
Kristinehamn
t Wrml. T
Kristvalla (III)x
Klmr.
Krokom (I b)* Jemtl. T.
Krokstad (III) Gbrg.
Krllbo (I a)* Kpbg, T.
Krakshult (II) Jkpg.
Kråksmåla (III) Klmr.

r.
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Kräcklingbo (III), Got!.
Kräcklinge (lID Öreb,
Kuddby (ilI) Ostg.
Kullsveden (I b) Kpbg, T.
Kulltorp (il) Jkpg.
l\ullåkra (I b) Blek .:
Kumla (II) * Öreb. T.
Kungelf
t Gbrg.
Kungsbacka
Hall. T.
Kungsgård (I b) Gefib. T.
Kungsängen (II) Ups. T.
Kungsäter (III)X Elfsb.
Knngsör (I b) Vstm. T.
Kylingared (III)X Elfsb.
Kyrkesund (III) Gbrg.
Kyrkhult (III) 'Blek.
,Klrkås (II) Jemtl,
Kafalla (II) Oreb.
Kågeröd (I b) MIm. T.
Kållerstad (Il) Jkpg ..
Kållängen (I b) Skbg.
Kårböle (I b) Gefib.
Kårehogen (I b) Gbrg,
Kårgärde (III) JmtL
Kårsta (II) Sthlm. T ..
Kåseberga (II) Krist.
Kåtebol (III) Gbrg.
Käfsjö (II) Jkpg.
Kälarne (I b)* Jemtl. T.
Källange (III) Got!.
Kärda (II) Jkpg. T.
Kärfsta (II) Vml. T.
Käringö (III)X Gbrg.
Kärrgrufvan (I b) Vstm. T.
Köla (II) WrmJ.
Kölsjön (Il) Öreb.
Köping t Vstml. T.
,
Köpmannebro (I b) Elfsb. T.
Lackalänga (I b) MIm. 'f.
Lagmansered (IlI) Elfsb.
Lagmansholm (II) * Elfsb. T.
Laholm t Hall. T.
Lakvik (I b) Öst. T.
Lamhult (I b) * Kron. T.
Landa (I b) Gefie. T.
Landberga (III) X Vstm.
Landeryd (II) Jkpg. T.
Landskrona
t MIm. T.
Landsort (III) Sthlm. T.
Landvetter (III) Gbrg,
Lannaskede (I b) Jkpg. T.
Lannaskedebrunn(Ib)Jkp.T.
Lannavaara (III) Nbtn.
Larf (I b) Skbg.
Larslund (II) Södm. T.
Laxarby (III) Elfsb.
Laxsjö (III) }emtl.
Laxå (II) * Oreb. T.
Lekeryd (II) Jkpg.
.Leksand
Kpbg. T.
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Leksberg (I b) Skbg. T.
Lekvattnet (III)X Wrml.
Lekåsa (III) Skbg.
Lemnhnlt (III) Jnkp
Lena (II) Elfsb. T. .
Lenhofda (I b) Kron.
Lennartsfors (I b) Wrml.
Lenria station (II) Sthm. T.
Lennäs (III) 9reb.
Lerbäck (II) Oreb.
Lerum (I b) '" Elfsb. T.
Lesjöfors (I b) Verml. T.
Lessebo (I a) Kron. '1'.
Lenfsta bruk (I a) Ups.
Liared (I b)X Elfsb.
Liarum (Il) Krist.
Liatorp (I b) '" Kron. T.
Liden (III) Vnrl,
Lidhult (I b) Krbg. T.
Lidingö (III) Sthlm.
.
Lidköping
t Skbg. T.
Lidnäs (Il) Kron. T.
Liljeholmen (I b)'" Sthm. T.
Lilla Edet
Elfsb. T.
Lilla Månstorp (III)X MIm.
Lillebyn (III) EIlsb.
Lilleskog. (II) Elfsb. T.
LillherrdaI (II) Jmtl.
Lillkyrka (III) Öreb.
LillsjödaI (I b) Klmr. T.
Lima (II) Kpbg.
Limhamn (I b) MIm.
Limmared (II) Elfsb.
Linderås (III)x Jkpg.
Linderöd (I b) Krist.
Li n d e s b erg t Öreb. T.
Lindfors (II) Wrml. T.
.Lindholmen (II) Sthlm, T.
Lindorne (I b) Hall. T.
-Lindstorp (III)x Klmr.
Lindås (II) Klmr. 'r.
Lingbo (I b) '" qeflb. T.
Linghem (II) '" .ostg. T.
Linköping
t Ostg. T.
Linneryd (II) Kron.
Linsell (I b) Jemtl.
Listerby (I b) Blek.
Lit (l b) Jmtl.
Ljugarn (II)X Got!.
Ljung (I b) Elfsb. T.
Ljungby
Kron. T.
LJungbyholm (la) Kalmr.
Ljungdalen (III) X Jemtl.
Ljungskile (l b) Gbrg,
Ljungå (III)X Jmtl.
L j u s d a l Geflb. T.
Ljusne
Geflb. T.
Ljusterö (III)X Sthm.
Ljustorp (III) X Vnrl, _
.Lobonäs (III) Geflb.

Postanstalter.
Locknevi (III)X Kbm.
Lofta (II)x Klmr.
Loftahammar (II) Klmr.
Lofvened (II) Skbg. T.
Loka l) (III) Öreh,
Lomma (I b)x MIm. T.
Lommaryd (II) Jkpg.
Los (I b) Geflb.
Lticksta (III) Vnrl.
Lndgo (III)' Södm.
Ludvigsborg (Il) MIm.
Ludvika Kpbg. T.
Lugnås (I b) Skbg. T.
Luleå t Nbtn. '1'.
Lund t MIm. T.
Lundby (II) Ups, T.
Lundby Stommen (II) Skbg.
Lundsbrunn (I b) Skbg.
Lunnarp (II) Krist.
Lur (III) Gbrg.
Lycke (II) Gbrg.
Lyckeby (I b) Blek.
Lycksele
Vbtn. T.
Lyckåker (I b) MIm.
Lyngsjö (II) Krist.
Lyrestad (III) Skbg.
Lyse (II) Gbrg. o. 'B.
Lysekil
t Gbrg. T.
Lysvik (I b) Wrml.
Lagum (lI!) Gbrg.
Långared (III) Elfsb.
Långaryd (Il)X Jkpg.
Långasjö (III) Kron.
Långbanshyttan(Ib)Wrml.T.
Långbron (I b) Elfsb.
Långemåla (III) Klmr.
Långlöt (III) Klmr.
Långrådua (Il) KImr.
Långsele (I b) Vml. T.
Långserud (I b) Wrml.
Långtora (III) Ups.
Långås (I b) Hall. T.
Läckeby (III) Klmr.
Länghem (II) Elfsb.
Lärbro (II) Gotl.
Löberöd (I b) MIm. T.
Löderup (II)X Krist.
Löfvestad (l b) MIm. T.
Löfånger (l b) Vbtn.
Lönneberga (II) Klmr. T.
Lönnskog (III) Verml.
Magiehem (II) Krist.
Magneskog (III) Wrml.
Magra (III) Elfsb.
Majorna (I a) Gbrg.
Mala (I b) Krist. T.
Malexander X Östg
Malingsbo (II) Kpbg.
Malma (III) X Skbg,
Malmbäck (ID Jkpg. '1'.

Malmköping
Södm ..
Malmslätt (I b) '" Östg, T.
Malmö t MIm. T.
Mal ung Kpbg.
H
Malå (II)X Vbtn.
Marigskog (III) V.erml.
Mantorp (I b) '" Ostg. T.
Marbäck (I b) Hall. T.
Margretehill (I b) Geflb. T;
Marianneiund (l b) Jkpg. T.
Marieberg (II) MIm. '1'.
Mariedam (l b) '" Öreb. T.
Mariefred
Södm. T:'
Marieholm (I b) MIm. T.
Mariestad
t Skbg. T.
Markaryd (II) Kron ...
Marma (l b) Ups. T.
Marstrand
t Gbrg, T.
Marsvinsholm (I b) MIm. T.
Matfors (l b) Vnrl. T.
Matteröd (III)X Krist.
Mattrnar (I b) '" JmtI. T.
Medalby (III)X Jkpg.
Medelplana (III) Skarab.
Medevi (I b) Östg.
Melen (II) Jmtl.
Mellansjö (I b) '" Geflb. T.
Mellernd
Elfsb. T.
Mellösa (I b) Södm. T.
Mem (III) Östg.
Merserum (I b) Blek. T.
Millesvik (II) WrmI.
Mistelås (II) Kron.
Misterhnlt
Klmr.
Mjellby (I bj x Blek ..
Mjelldrunga (III) Elfsb.
Mjöhult (l a) Mim. 'r.
Mj öl b Y Ostg. T.
Mo (II) Vnrl.
Mockfjärd (I b) Kpbg.
Mofalla (II) Skbg. T.
Moheda (I b) '" Kron. T. .'
Moholm
Skbg. T.
.
Mohärad (II) Jkpg.
Mokärnshyttan(lb) Wrml. T.
Molkom (I b) Wrml. T~
Mollaryd (II) Elfsb.
Mollösund (III)X Gbrg.
Mon (II) Elfsb. T.
Mora Kpbg. T.
'
Morgongåfva (I b)'" Vstm. T.
Morshyttall (I b) '" Kpbg. T.
Mortorp (III) Klmr.
•
Morup (II) Hall.
Mossebo (III) Elfsb.
Mosstena (III) Södm, , Mosås (II) ~ Öreb. T.
Motala t Ostg. 'r. '
Motala Verkstad(Ib )"'Östg. T.
Movik (J;1I) Elfsb.
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- Mullhyttan (II) Oreh,
Norjeby (II) Blek.
Nött ja (III) X Kron.
MuHsjö (II)" Skbg. T.
Norra Degerfors(II) Vbtn. T. Ockelbo (I Il) * Geflb. T.
Mulseryd (II) Jkpg.
Norra Fjöle (II) Wrml.
Od (III) Elfsb~
Multrå (II) VrnJ.
Norra Keduni (Il) Skbg.
Odensviholm (III) Klmr.
Munkaljungby (H) X Krist. Norrala (II) Geflb.
Offerdal (I b) Jmtl.
Munkarp (II) Malm.
Norra Lit (II) Jrntl.
Oforssen(I b) Wrml. T.
Munkfors (I b) Verml. T.
Norra Möckleby (III) Klmr, Ofvanmyra (III) Kpbg.
Munktorp (II) Vstm, T.
Norra Rörurn (III)X MIm. Ofvanåker
b) Geflb.·
Muonioniska (II) Nbtn.
Norra Vi (III) Östg.
Okna
b)" Östg. T.
Musk!i (III) Sthlm.
Norra Vram (II) Krist. 'r. Olands Stafby (III) Ups,
Myrbacka
b) Kpbg.
Norrbo (II) Geflb.
Olofsholm (III)x Gbrg.
Myrekulla (III)x Elfsb.
Norrbyås (III) Öreb,
Olsfors (II) Elfsb.
Myresjö (I b) Jkpg. T.
Norrhvidinge (II). MIm.
Olskroken (II) Gbrg. T.
Myskje er b) Geflb. T.
Norrköping
t Ostg. 'r.
Onsala
Hall,. T.
Målaskog (I b) Kron. T.
Norrtelje
t Sthm. '1'.
Oppeby (III) Ostg.
Målerås
b) Kron. T.
Norrtull (II) ,. Sthlm. T.
Oppmanna (II) Krist.
Målilla
Klmr. 'r.
Norsesnnd (II)" Elfsb. T. Ore (I b) Kpbg.
Månsarp (II) Jkpg.
Norsholm
b)" Östg. T.
Oreberg (III)x Skbg.
Månst!\d (II) Elfsb.
Norsjö (II) Vbtn.
Orrnaryd
b) Jkpg. T.
Mårdsjön (II) J emtl,
Norunga (III) X Elfsb.
Ormastorp (I b) Krist. T.
Märsta (I b)" 8thm. T.
Nosaby (II) Krist.
Ornäs (II) Kpbg. T.
Möja (Il lj x Sthm.
Nottebäck (I b) Kron.
Oronst Gbrg.
Möklinta (II)X Vstrn,
Notviken ') (I b) Nbtn.
Orrefors (II) Kron. T.
Mölle (III) MIm.
Ny (III) X Wrml.
Orresta (II) Vstm, T.
Mölltorp (I b) ,. Skbg. T.
Nya Lerdala (II) Skbg.
Orrskog (II) Ups. T.
Mölnbacka
a) Wrml. T.Nybro
(I a) KImr. T.
Orrviken (III) Jmtl.
Mölnbo(I b) ,. Sthm. T.
Nye (II) Jkpg , r
Orsa
a) Kpbg,
'
Mölndal
a) Gbrg. T.
Nygård (II) Elfsb. T.
Oskarshamn
t Klmr. T.
Mönsterås
Klmr. T.
Nyhem (I bj x Jmtl. T.
Oskursström (II) Hall. T.
Mörarp (II) Mim. T.
Nyhyttan (II) \Vrml. T.
Oslättfors (I b) Gefleb. T.
Mörby Sthm.
Nykil (II) Ostg.
Othern (III) Gotl.
Mörbyiånga (I a) KImr. T. Nykroppa (I b) Wrml. T.
Ottebol (II)" Wrml. T.
Mörkö (III)x Södm.
Nyköping
t Södm. T.
Ottenby (II) Klmr. T.
Mörlunda
a) Klmr. T.
Nyland
Vml. T.
Otterbäcken (II) Skbg. T.
Mörrum (I b) Blek. T.
Nynäs (II) Sthm.
Otterstad (III)X Skbg.
Mörsill (I b) ,. J emtl. T.
Nyskoga (III) Wrrnl.
Ou s b Y Krist. T.
Mörtfors (II) Klmr,
Nyteboda (III) Bl.
Ovesholm (I b) Krist.
Nedansjö (II) Vml. T.
Nyåker (I b) VbtIL
Oviken (III) Jmtl.
Nederkalix
Nbtn. T.
Nås Kpbg.
Oxelösund (II) Södm. T.
N ederled (U) Jönk.
Näflinge (III) X Krist.
Oxie (II) MIm. T.
Nederluleå (I b) Nbtn.
Näfragöl (II) Blek.
Pajala (I a) Nbtn.
Nelhammar (I b) Klmr. T. Näfveqvarn
b) Södm.
Partilled (II)" Gbrg. '1'.
Nerikes Bo (II)X Öreb.
NäIden (I b) ,. Jemtl. T.
Pataholm (I a) Klmr.
_
Nerikes Kil (III) Öreb.
Nämdö (III)X 8thm.
IPersberg
a) Wrml. T.
Nerikes Knista (III) Öreb. När (III) Gotl.
Persnäs (III) Klmr.
Nerikas 'I'äby (III) X Öreb. Närtuna (III) X Sthm.
Perstorp
a) Krist. T.
Nettraby (I b) Blek. T.
Näsbyholm (I a) MIm. T.
Piks borg
b) Krbg. T.
Neva (I b) Verml. T.
Näshult (I a) Jkpg.
Pilgrimstad (I b)" Jmtl. T.Nianfors (III)X Geflb.
Näsinge (III)X Gbrg.
Piteå t Nbtn. T.
Nissafors (II) Jkpg.
Nässjö
Jkpg. T.
Pjetteryd (III) Kron.
Nittqvarn (II) Kopparb.
Näs station (I b) Kpbg.
Porla" (III) l).Oreb.
Nol (II) E~fsb. T.
Nässundet (II) Wrml. T.
Prestköp (II) Ostg. T.
Nor (II) Wrml.
Näsum (III) X Krist.
Prestuäs (III) Kron.
NO\'a t Öreb. T.
Näsviken (I b) Gefleb. T.
Pukavik (UI) Blek.
Norberg
Vstm. T.
Näsåker (I b) Vnrl. T.
Påarp (U) MIm. T.
Nordanö (II) Vstm. T.
Nätarn (U) Jkpg.
Pålgård (I b)JII!tl.
Norderö rnr»: Jmtl.
Nätraby (I b) Blek.
Pålsboda (II)" Oreb. T.
Nordingrå (UI)X Vnr!.
Nöbbele (II) Kron.
Påryd (III) Khm.
N o r dm a Ii n g Vbtn. 'r.
Nösslinge (III)x Hall.
Påskallavik (II) Klmr ..
Norhyttan (III) Kopparb.
Nösund (I b)X Gbrg.
Qvarsebo (III)X Ostg.
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Qvibille (II) Hall.
Ron ne b y t Blek. T.
Qvickjock (III)X Nbtn.
Roppered (II) Elfsbg. T.
Qvicksund (II) Södm. T.
Rosersberg (I b) * Sthm. T.
Qvidinge (I b) Krist. T.
Roslagsbro(m)X
Sthm.'
Qviinge (I b) Krist.
Bosshyttan (II) '" Vstm. T.
Qville (III) Gbrg.
Rossön (I b) Vml.
Qvista (II) Kpbg.
Rotebro (II) * Sthm. T.
Qvistbr<' (II) Öreb.
Rottne (II) Kron.
Qvist"rum Gbrg,
Rottneros (II) Wrml.
Rabbalshede (III) Gbrg.Rudskoga
(II) Wrml.
Ragunda
Jmtl.
Rumskulla (II) X KImr.
Ramdala (IIIt Blek.
Runsten (III) Klmr.
Ramfall (II) Ostg.
Runtuna (III) Södrn,
Ramlösa Brunn (I 'b) MIm. T, Rute (III) Gotl.
Ramnäs (I b) Vstm. T.
Ryd (I b) Kron. T.
Ramqvilla (III)0. Jkpg.
Rydbo (III)X Sthm.
Ramsberg (I b) Oreb.
Rydboholm (I a) Elfsb. T.
Ramsele (I b) Vnrl. T.
Rydsgård (I b).Mlm. T.
Ramsjö (I b) * Geflb. T.
Rydsnäs (m) Ostg.
Ransby (I b) Wrml.
Ryningsnäs (II) Klmr. T.
Ransta (II) Vstm. T.
Ryr (II) Elfsb. '1'.
Ransäter (I b) Wrml.
Rrssby (I b) Kron. T.
Rasbo (III) Ups.
Raby (III) Södm.
-, Rasbokil (III)X Ups.
Råda Wrml. T.
Ratan (II) Vbtn. T.
Rådmansö (III)X Sthm.
Raus (I b) MIm. '1'.
Rådom (I b) Vml.
Reftele (II) Jkpg. '1'.
Råggärd (III) Elfsb.
'
Reg-na (III) Öst.
Råhällan (II) Geflbg. T.
Bejmyra (I b) Östg.
Råneå Nbtn, T.
Rekarne (II) Södm. T.
Rångedala (II) Elfsb.
Rengsjö (II) Geflb.
Rånnum (II) Elfsb. T.
Rcnneslöf (III)X Hall.
Rånäs (II) SJ;hm. T.
Repplinge (III) Klmr.
Rällså (II) Oreb, T.
Resele (I b) Vnrl.
Rämen (I b) Kpbg. T.
Resville (III) Skbg.
Riinnöfors (III) Jemtl.
Riala (III) X Sthm.
Ränte (III) Kron.
Ribbingelund (III) Södm.
Räppe (I b) Kron. T.
Riddarhyttan (I b) Vstm. T. Riitansbyri (III) Jmtl.
Riddersvik (II) Sthlm. T.
Rättvik (I a) Kpbg. T.
Rimbo (I b) Sthm. T.
Rö (II) Sthm. T.
Rimforssa (II) Östg.
Röddinge (I b) MIm.
Ringarnåla (III).X Blek..
Rödeby (I a) Blek. T.
Ringarum (II) Ostg:
Rödön (III) Jmtl.
Ringkarleby (III) Oreb,
Rögle (I b) MIm. T.
Ringstorp (I b) Ostg. T.
Röjdåfors C! b) Wrml.
Rinkaby (I b) Krist. T.
Rök (III) Ostg.
Ripa (II) Krist.
Röke (III)X Krist.
Riseberga (I b) Krist. .
Rölanda (II) Elfsb -;,
Risen X Hall.
Rönneshytta (I b) Öreb, T.
Robertsholm (I a) !}eflb. T. Rönninge (II) Sthlm T.
Rockesholm (I b) Orsbro.
Rönnäng (III) Gbg.
Rockneby (II) Klmr.
Rönö (III)x Östg.
Rogslösa (II) Östg; T.
Rörbäcksnäs (III) Kpbg.
Rogsta (III) X Geflb.
Rörum (U) Krist.
Roknäs Nbtn.
Röstånga (I b) Mlm.
Rolfstorp (III) Hall.
Sala t Vstm. T.
Roma (II) Gotl. 'l'.
Salbohed1) (I b) Vestm.·,
Romelanda (III) Gbrg.
Saleby (III) Skbg.
Romfartuna (UI)X Vstm.
Salstad (I b) Skbz, T.
Ronenamn (U). X Gotl. T. Saltskog (Il) Sthlm T.

Sanda (II) Gotl.
Sandarne (I b) Geflb.
Sand by (II) Krist.
Sandbäck (I b) Blek. T.
Sandhamn (m) x Sthm. T.
Sandhem (I b).* Skbg. T.
Sandhult (III)X Elfsb. '
Sandsjö (I b) '" Jkpg. T. Sandviken (I b) Gefl~. T.
Sankt Anna (III)X Ostg.
Sankt Ibb (III)X MIm.
Sankt Olof (III) X Krist.
Sankt Sigfrid (IlI) Klrnr.
Sannäs (III) Gbrg ..
Satserup (II) MIm.
Seffle Wrml. T..
.
Begerstad (m) Wrml.
Seglingsberg (II) Vstm. '.r.
Seglora (III)X Elfsb.
Segmon (I b) Wrml. T.
Selsjö (II) Vrnl. T.
Sexdrega(II) Elfsb.
Sibbhult (II) Krist.
Sidensjö (III) Vml.
Sigtuna (I b) .Sthm.
Sikfors (I b) Oreb. T.
Siljansnäs (II)X Kpbg.
Sillerud (I b) Wrml,
Simonstorp '(II) '" Östg-. T.
Simrishamn t Krist. T.
Singö (III) X Sthm.
Sjöbo (I b) MIm.
Sjöbol (I b) KrV!1.
Sjögestad (II) '" Ostg.
Sjörup (III)x MIm.
Sjösås (III) X Kron.
Sjötofta (III) Elfsb.
Sjötorp (I b) Skbg.
Skabersjö (I b) MIm. T.
Skallinge (I b) Hall. T.
Skanör (I b) MIm.
Skara t Skbg. T.
Skarstad (II) Skbg.
Skattkärr (II) '" Wrml. T.
Skattungbyn (II) Kpbrg.
Skedala gård (I b) Hall. T.
Skede (II) J'kpg,
Skedshult (II) Klmr.
Skedvi (m)X Vstm.
Skee (III) Gbr. o. B.
Skeen (I b) Kron.
Skegrie (I b) MIm,
Skellefteå
t Vbtn.
S k e n e Elfsb. T.
Skeninge
t Östz. T.
Skepparslöf (II)-itrist.
Skeppsås (UI) Östg ,
Skettelljunga (II) Krist.
Skifvarp (I bj x MIm. '.
Skillingaryd (I a) Jkpg. T.

T:
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Skillinge (II) Krist.
,Spånga
(II) Sthrn. T.
Skillingmark (III) W rml.
S t a b y Klmr.
Skillingsfors (II) ,Wrml.Staffanstorp
(I b) MIm. T.
Skinnskatteberg
(I b) Vstm, Stafre (I b)" Jmtl. T.
Skirö (I -b) Jkpg.
Stafsjö (II) Södm.
Skog (II) VnrL
Stallarholmen (l b) Södm.
Skogstorp (I b) Södm. 'r.
Stamnared (III) x Hall.
Skokloster (III)X Ups,
Stegeborg (III) Östg.
Skorped (II) VnrL T.
Stehag (I b) •. MIm. T.
Skottorp (I b) Hall. T.
Stenberga (II) Jkpg.
Skredsvik (II)x Gbrg.
Steneby (I b) Elfsb.
Skrehall (II) Elfsb.
Stengårdshnlt (II) Jkpg.
Skruf(II)
Kron. T.
Steninge (I b) Hall.
Skräcka (I b) Kpbg. T.
Stenkumla (III) GotL
Skultorp (II) "Skbg. T.
Stensele (III)X Vbtn.
Skultuna (I b) Vstm. T.
Stensta (II) Öreb.
Sknrup (I a) MIm. T.
Stenstorp
Skbg. T.
Skutskär (I a) Ups. T.
Stenungsund (II) Gbrg.
Skyllbergs bruk (II) Öreb.
Stenåsa
(III) Klmr.
Skåre (I b) •. Wrml, T.
Stigen (I b) Elfsb.
Skällinge (III) x JIall.
Stigsjö (III) Vm!.
Skärblacka (I b) Ostg. T.
Stigtomta (I b) Södm. T.
Skärkind (I b) Östg. T.
Stillingsön (I b) Gbrg,
Skärstad (II) Jkpg.
Stjernhof (I b)" Södm. T.
Sköfde t Skbg. T.
Stjernholm (II) Si!.dm. T.
Skölfvened (III) Elfsb.
Stjernorp (III) X Ostg,
Sköllersta (III) Öreb,
Stjernsund (l b) Kpbg,
Skönnarbo (I b) Östg. T.
Stjernvik (II) Vestm.
Skönvik (I b) Vnrl. T.
Stoby (II) Krist.
Slimminge (III) MIm.
Stocka (I b) X Gelib. T.
Slite (II) GotL T.
Stookaryd (I b)" Jkpg. T.
Slussen (I b) Gbrg.
Stockevik (I b) Gbrg.
Slätafby (III) Kalm.
Stockholm
t T.
Slättberg (II) Kpbg, T.
Stocksund (II) Sthlm. T.
Slätthög (II) Kron.
Stora Bjurum (III) Skbg.
Slättåkra (I1I)X Hall.
Stora Mallösa (III) Öreb.
Slättäng (III) Skhg.
Stora Rör Kalm.
Slöinge (I b) Hall. T.
Stora Sundby (II) Södm.
Smedby (I a) Klmr. T.
Stora Tuna (I b) Kpbg, T.
Sm e dj e b a ck e n Kpbg. T. Stora Wreta (II) Ups. T.
Smedstorp (II)X Krist.
Storebro (I b) Klmr. T.
Smålandsstenar(lb)Jkpg.T.
Storfors (I b) Wrml, T.
Smögen (III) Gbrg.
Storlien (I b)" Jemtl. T.
Snaflunda (III) Oreb,
Storsjö (I b) Klmr, 'r.
Snärshult (II) Kron."
Storvik (I !?) •. Geflb. 'r.
Snöbergshyttan
(II) Oreb. T. Storå (II) Oreb. 'r.
Solberga (II) •. Jkpg. T.
Strand (II) Elfsb.
Solfvesta (II) Klmr,
Strand vik (II) Kpbg.
Sollebrnnn (I b) Elfsb.
S trengnäs
t Södm. T.
Sollefteå
t VmL T.
Strengsered (III) Elfsb.
Sollerö (II) Kpbg.
Striberg (I b) Öreb, T.
Sommen (I b) •. Jkpg. T.
Strålsnäs (I b)" Ostg. T
Sorinarp (I b) MIm.
Strångsjö (II) lO Södm, T.
Sonstorp (II) Östg. T.
Stråtjära (I b) X Geflb.
Sorsele (II) X Vbtn.
Strö (III) X Krist.
Sorunda (II) Sthm,
Ströfvelstorp (11) X Krist.
Spannarp (II) Krist. 'r.
Ström JmtL
Sparreholm (I a) •. Södm. T. Strömbacka (II) Geflb.
Sperlingsholm (II) Hall.
Strömsbro (I b) Geflb. '1'.
/ Spjutsbygd (II) Blek. T.
Strömsdal (I b) Kpbg.
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Strömsholm (II) Vstm, T.
Strömstad
t Gbrg. T.
Stugsund (I b) Gelib. T.'
Stugun (I a) JmtL ,
Stureholm (I b) MIm.
Styrsö (III) Gbrg,
,
Stänga (II) GotL T.
Stäfvesjö (I b) MIm.
Stäfvie (I b) MIm. T.
Ställberg (II) Öreb,
Stäl ldalen (II) Oreb, T.
Stöllet (I b) Wrml,
Stöpafors (II) WrmL
Störlinge (III) Klmr.
Sundhorn (III) Kopparb.
Sundbyberg (I b) Sthm. T.
Sundholmen (I b) Elfsb. T.
Sundsby (III)X WrmL _
Sundssandvik (II) Gbrg. •
Sundsvall
t VnrL T.
Sunnansjö (I b) Kpbg,
Sunne
Wrml. 'r.
Sunnemo (II) Wrml.
Surahammar (la) X Vstm. T.
Surte (II) Gbrg.
Svabensverk (III)X Geflb.
Svalöf (I b) MIm. T.
Svaneberg (l b) Skar. T.
Svanskog (III) WrmL
Svanstein (I1I)X Nbtn,
Svanå (II) Vstm. T.
Svarteborg (III) Gbrg •.
Svartnäs (III) Kpbg.
Svartorp (II) Jnkp.
Svartsjö (III) Sthm.
Svartvik (I b) Ynrl. T.
Svartå (I b) •. Oreb. T.
Svedala (I a) MIm. T.
Sveg (I b) Jmtl, T.
Svenljunga
EI(sb.
Svennevad (II) Oreb. T.
Svensbro (II) Skbg. T.
Svensköp (II)X MIm.
Svensta (I a) Jmtl.
Svenstorp (I b) Krist. T.
Svinstad (III) X Östg.
Svista (III)X Ups.
Svängsta (I b) Blek. T.
Svärdsjö (I a) Kpb~.
Sya (I b)" östg. 1.
Syninge (II) Sthlm.
Synnerby (IU) Skbg.
Sågen (I b) Kpbg. T,
Sågmyra (II) Kpb. T.
Säfsjö
Jkpg. T.
Säfsjöström
Kron. T.
Säfvar (II) Vbtn.
Säfve (III) Gbrg ,
Särnb (I b) Elfsb.
Sämsta (III) ') Gborg,
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Säma (II) Kpbg.
l'orna-Dalby (II) MIm.
Sätaröd (II) Krist.
Torne (I b) Kron. T.
Säter
Kpbg. T.
Torp (II)" Elfsb.
Sätila "(III) X Elfsb.
Torpshammar
Vnr!. T.
Sätrabrunn (II) Vesttu.
Torsby Wrml.
Söderbykarl (III) SthHI.
Torshälla
Södm. T.
Söderfors (l b) Ups. 'r.
Tershålla stat. (II) Södm.
Söderhamn
t Gefib. 'f.
Torskog (II) Eltsb.
Söderhvidinge (I b) MIm.
Torslända (III)x Gbrg.
Söderköping
t Ostg. T. 'I'orstunaby (III) Vstm,
Södertelje
t Sthm. T.
Torsåker (I b)" Geflb. T.
Söderåkra (I b) Klmr.
Torsås (l b) Klmr.
Södra Fogelås (II) Skbg.
'I'orsö (III) X Skbg.
Södra Hestra (II) Jkpg,
'I'ortuna (II) Vstm. ~I'.
Södra Möckleby (I b) Klmr. Torup (l'b) Hall. T.
Södra Rörum (III)X MIm. Torö (II)x Sthm.
Södra Wi (II) Klmr.
Tossene (l b) Gbrg.
Sölje (l b) Wrml.
Totebo (I b) Klmr, T.
Sölvesborg
t Blek. T.
Traheryd (II) Kron.
Sörby (I b)" Skbg. T.
Tranemo (II) Elfsb.
Sörbygden (III)X Jmtl.
Transtrand (l b) Kpb~.
Sörbytorp (III)x Krist.
Tranås (I a)" JkJ2g. T.
Sösdala (II)" Krist. T.
Trehörna (III) X Ostg.
Tafnäs (III) Jmtl.
Trehörningsjö (III)X Vnrl,
'I'allåsen (I b) Gefieb. T.
Trekanten (I b) Klmr. T.
'l'anum (I b) Gbrg.
Trelleborg
t MIm. T.
'l'eckomatorp (I a) MIm. T. Trensum (I b) Blek.
'I'enhult (I b)" Jkpg. T.
Treskog (III) Wrml.
Tibro (l b)" Skbg, T.
Trollenäs (I b) MIm. T.
'l'idaholm (I a) Skbz. T.
Trollhättan
Elfsb. T.
Tidan (II) .• Skbg. T.
Trosa- Södm.
'l'idavad (III) Skbg.
'I'rossnäs l) (I b) X Wrml,
'l'idesrnm (III) Östg.
Troxhnlt (II) Kalm.
Tierp (l b) Up~. 'r.
Trlsernm (II) Klmr.
'l'illberga (II) Vstm. T.
Trangsviken (I b)" Jemtl. T.
Timansberg (II) Oreb.
Trädet (I b) Elfsb. T.
Timmersdala (III) Skbg.
Trönninge (I b) Hall. T.
Tings Nöbbelöf (III) x Krist. Trönö (III)x Gefib.
Tingsryd (I b) Kron.
Tumba (I b) .• Sthm. T.
Tingstäde (III) Gotl,
Tun (II) Skbg.
Tisselskog (III) Elfsb.
Tuna (l b) Klmr. T.
Tiwed (II) ..Skbg ,
'I'urebärgj H) .• Sthm.
Tjellmo
Ostg.
Tutaryd (I b) Kron. T.
Tjernäs (III)X Gefib.
Tveta (III)X Klmr.
Tjernö (III)x Gbrg,
Tveten (II) Gbrg.
Tjurkö (III) X Blek.
'I'vinz (II) Blek.
Tjörnarp (II) .• Krist. 'r.
Tvååker (l b) X Hall. T.
Toarp (I b) Elfsb.
Tvärred (I b) Elfsb.
Tobo (II) Ups. T.
Tygelsjö (l b) MIm.
Tofta (I b) Hall. T.
Tynderö (III) X Vnrl.
Tolg (III) Kron.
Tyngsjö (II) Kopbg,
Tollarp (I b) Krist.
Tlringc (II) Krist. T.
Tolånga (III) J'dlm.
Tadened (II) Skbg.
Tomelilla (I b) Krist. T.
Tågarp (I b) MIm. T.
Tommarp (II) Krist.
'I'ångelanda (I b) Elfsb,
Tomteboda (l b) Sthm. T. Tånnö (III) Jkpg.
Torbjörntorp (III) Skbg.
ITåSjÖ (I b)x Vml.
Torekov (I b) X Krist.
Täby (II) Sthm. T.
Torestorp (III) Elfsb.
Täng (I b) .• ·Jemtl. T.
Torhamn (III) Ble~.
Tärendö (II) Nbtn.

Tärna (II) Vstm. T.
Tärnaby (III)X Vbtn.
Tärnsjö (II) Vstm.
Töcksfors (I b) Wrml.
Töfva (II) Vnrl. T.
Tönnersjö (III) Hall.
Töre (I b) Nbtn.
Töreboda (I a)" Skbg. 'f:
Tösse (I b) EI.'sb. T.
Ucklum (III) Gbrg.
Uddeholm (I a) Wrml. T.
Uddevalla
t Gbrg. T.
Ulfstorp (II) Skbg. T.
Ulfö (II) Kron. T.
Ulla red (III) Hall.
Ullersäter (I b) Öreb. 'I. .
Ullervad (III) Skarab.
.
U llå ng er Vnrl. T.
Ulricehamn
t Elfsb. T-.
Ulrika (II) Östg.
Umeå t Vbtn. T.
Undersåker (I b)" Jemtl. T:
Undrom (II) Vnrl.
Unnaryd (I b) Jkpg,
Upperud (III) Elfsb.
Upphärad (II) Elfsb. T.
Upsala t Ups. T.
Urshult (I b) Kron.
Ursviken (III) X Vbtn.
Uråsa (II) Krbgs.
Uttersberg (I -b) Vstm. T.
Utö (III) Sthm,
Wadensjö (I b) MIm. T.
Wadsbro (I b) Södm. T.
Wadstena
t Östg. T.
Waggeryd (II) Jkpg. T.
Wagnhära(l' (II) Södm.
Wakern Kpbg. T.
Walbo (l b) Gefib. T.
Waldemarsvik
Östg', T.
Walla (l b) .• Södm. 1'.
Wallberga (I b) Hall. T.
Wallentuna (l b) Sthlm, 'L
Wallhalla (III) Södm.'
Wallkärra (I b) MIm. '1'.
Wallsta (I b) .• Gefieb. T.
Wallåkra (l b) MIm. 'r.
Walskog (l b) Vstm. 'r.
Walåsen (II) Öreb. T.
Walö (II) Sthm.
Wamlingbo (III)X Got!.
Wankifva (I b) Krist. T.
Wansbro (I b) Kpbg. T.
Wanås (l b)X Krist.
Wanåsgård (III) Krist.
Wara. Skbg. T.
Warberg
t. Hall. T.
Warekil (I b) Gbrg. T.
.
Wartofta (l b)" S~bg. T.
Wasselhyttan (I b) Oreb,
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Wassmolösa (I a) Klmr.
.Wiken (III) X MIm.
Wattholma (I b) Ups. T. Wikersvik (II) Öreb, T.
Wattjöm, (II) Vm!. T.
Wikmanshyttan(Ib) Kpbg. '1'
Waxholmt
Sthm. T.
Viksberg (II) Kpbg.
Weckholm (II) Ups.
Wiksjö (II) Vm~.
Weddige (I b) Hall. T.
Wiksta (III) Ups.
Wederslöf (III) Kron.
Wilhelmina- (III) X Vbtn.
Wedevåg (n) Öreb. T.
Willands Wånga(III) X Krist.
Wedum (I b) Skbg. T.
Wimmerby t Klmr. T.
Vegeholm (I b) MIm. T.
WindeIGrausele(III)xVbtn.
Weinge (I b) X Hal!' 'r.
Wing (II) EIfsb.
Wemdalen (I b) Jemt.
Wingåker
Södm. T.
Wemmerlöf (II) X Krist.
Winköl (III) Skbg.
Wendelsby (III) Ups.
Winninga (II) Skbg. T.
Wendels station (II) Ups. T. WinsIöf (I b) Krist. T.
W enersborg
t Elfsb. T.
Wintrie (I b) Mim.
Wenjan (II) X Kpbg.
Wintrosa (III) Öreb,
Ventlinge (III) Ka.lm.
Wireda (II) Jkpg.
Werkebäck (I b) Klmr. T.
Virsbo (II) Vestm.
Wermdö (II) Sthm.
Wirserum (I a) Klmr.
Werml:s Bro (I b) Wrm!. T. Wisby t Got!. T.
Werml:sRämen(Ib)Werm1. T. Wisingsö (II)X Jkpg.
Werml:s Säby (II) Wrm!. T. Wiskafors (I b) Elfsb.
Wermskog (III)x Wrm!.
Wiskan (II) Vm!. T.
Wernamo
Jkpg, T.
Wislanda (I a)" Kron. T.
Wersås (III) Skbg.
Wissefjerda (I a) Kalm. T.
Werum (II) Krist.
Wisseltofta (II) Krist.
Wessige (III) X Hall.
Wittangi (II) Nbtn.
Wessland (II) Ups.
Wittinge, se Hvittinge.
Yestanfqrs (I b) Vstm.
Wittsjö (I b) Krist. T.
Vestbo As (II) Jkpg.
Wollsjö (I a) Mim. 'r.
Vesterby (I b) Kpbg.
Womb. Se Wåm.
Vesterfernebo (I b) Vstm.
Woxna (I a) Geflb.
Vestergarn (III)X Got!.
Wrena (II) Södm. T.
Vesterhanninge (III) Sthm. Wreten (I a) Skbz. T.
Vesterhiske (III) Vbtn.
Wretstorp
Öreb. T.
Vesterlanda (III) Qbrg.
Wrigstad (I b) Jkpg.
Vesterlösa (III)X Ostg.
Wrå (II) Kron.
Vestertryserum (II) X Klmr. Wåm (III) MIm.
Vestervik
t Klmr T.
Wåmhus (II) Kpbg.
Vesterås
t Vstm. T.
Wånga (II) X Östg.
Vestgärde (II) KpbO'. T.
Wångaby (I b) Skbg.
Vestkinde (III)X GotI.
Wårgårda (I b)" Elfsb. T.
Vestraby (I b) MIm.
Wårvik (III) Elfsb.
V:a Emtervik(II)
}Vrm!.
Wåthult (III)X Jkpg.
Vestra Harg (II) x Ostg.
Wäxtorp (I b) Hall.
Vestra Husby (III) X Ostg. Wäckelsån&, (II) Krbgs.
Vestra Karabv (II)x MIm. Wäddö (I o) Sthm.
Vestra Kamp (I b) X Krist. Wäderstad (I b) Östg.
Vestra Nöbbelöf (III) MIm. Wäderum (I b) Kl mr. T.
Vestra Torup (I b) Krist. T. Wägsjöfors (III) Wrm!.
V:a Tunhem (II) EIfsb.
Wängdala (III) X Elfsb.
V:a Vemmenhög (II) MIm. Wänge (II)" Ups. T.
Vesttibble (III) Ups.
Wännäs (I b) X Vbtn.
Vexbo (II) Gefleb.
Wäring (I b)" Skbg. T.
Wexiö t Kron. T.
Wärnanäs (II) Klrnr.
Wiby (I b) Krist. T.
Wärtan (II) •. Sthm. T.
Wickleby (III) Klmr.
Wäsby (I b) •• Sthm. 'r,
Widtsköfle (II) Krist.
Wäse (I b)" WrmI. T.
'Yifstavarf (I b) Vnr!.. T.
Wättak (III) Skbg.
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Wätö (III)X Sthm.
Ydre (I b) Ostg.
Ysby (III) Hall.
Ystad t MIm. T.
Ytterhogdal (I b) Jmtl.
Yttermalung (II) Kpbg.
Ytterån (I b)" Jmt!. T.

y xnerum

er

(II~) X Östg,

4-by
a)" Ostg. T.
4-byggeby (II) Geflb. T.
4-hus (I a) Krist. T.
4-karp (I a) "Mim. 'J'.
4-ker (II) Jkpg.
{\.kerby (III) Ups.
4-kersberg (I b) Sthm,
1;\kerström (III) Gbrg,
4-land (II)" Ups. T.
4-lberga (III) Södrn.
i}led
b) Hall.
~Iem (I a) KImr.
i}lshuIt (II) Kron. T.
4-mot (I b)" Wrm!. T.
4mots Bruk (II) Geflb.
4-mål t Elfsb. 'r.
4-nge (I b) •. Vnrl. T.
-:}.nimskog(l b) Elfsb. T.
4-nn (I b)" J mtl. T.
i}näset Vbtn.
1;\re (I b) J mtl. T.
Arj e n 0" WrmI.
4.ri·öd ('III) X Krist.
1;\rset (II) X J kpg.
Arstad (III) Hall.
~rsuIlda (II) Geflb.
Aryd (II) Kron. T.
4-sa (I b) Hall. T.
.(\.saka (III) Elfsb.
Asarne (Il) JemtI.
Åsarp (II) Elfsb.
~sbo "fagerhult (II) Krist;
Asbo Ossjö (III) X Krist.
Åsbro (l b)" Öreb. T.
~sby (II) Vstm. T. .
Aseda (III) Kronob.
Åsele (I a) Vbtn.
4.sen (I b) Krbg. T.
<}.senhöga(Il) JkpO'.
.
.~shammar (Il)" G'eflb. T;
As-kloster (l'b) Hall. T.
4storp (I b) Krist. '1'. .
i}torp (I b) Wr!Ul.
Atvidaberg
Ostg , T.
Ängebo (III) Gefleb.
,\ppelbo (II) Kpbg.
As Södrn.
Äskekärr (I b) Skbg.T.
Attersta (III)x Södm,
Öckerö (IIDX Gbrg.
QdeshögÖst/!:.
T.
Odestugu (II) Jkpg.

er
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Posts anstalter. - Postunderrättelser.
Ödsköld (II) Elfsb.
Örkelljunga (II) Krist.
Österslöf (II)X Krist.
ödåkra (I a) MIm. T.
Örkened (II) Krist.
Östersund
t Jmtl. T.
Öfra Ullerud (I b) Wrm.
Qrnsköldsvik
t Vorl. T. Qstertibble (IIfVstm. T.
Öfverkalix
Nbtn.,
Qrsjö (II) Klmr. T.
Qsterunda (III) Vstm.
Öfverselö (III)X Södm.
Qrslösa (II) Skbg.
Qstervallskog (III)x
Wrml,
Öfvertol'lleå
Nbtn.
91'sundsbl'o (I b) Ups.
Qstervå1a (I b) Vstm.
Qfverum (I b) Klmr, T.
Ört ofta (I a) * .MIm. T.
Osteräng (I b) Skbg. T.
Oje (II) Kpbg.
Örtrask (III)X Vbtn.
Österökna (II)x Jkpg.
QJebyn (I b) Nbtn.
Qsmo (I b) Sthm.
Qsthammar
Sthm. T.
Ölands Segerstad (III) Klmr. Ostad (I b) Gbrg.
Ostmark (I b) Wrml.
Ölands Smedby (III) Klmr, Östadkulle (III) Elfsb.
Östraby (III)X MIm.
Öljehult (III) Blek.
Östanbro (II) X Vstm.
Östra Emtervik (I b) Wrml.
Ölme (I b) * Wrml. T.
Östanå (I b) Sthm.
Östra Husby Östg.
Önneköp (III)X MIm.
Östavall (I b) * Vnrl. '1.'. Östra Kamp (I b) Hall.
Önnestad (I b) Krist. T.
Q.stavik (III)X Vstm.
Qstra Ryd (III)x Östg.
Or (III) Elfsb.
Ostbo-Bohr (II) Jkpg.
Ostra Sallerup (III) X MIm.
Orbyhus (I.b) Ups. T;
Qsterfernebo (I b) Geflb.
Qstra Torp '(I b) MIm.
Örebro t Oreb. T.
Qsterhanninge (III) Sthm.
Qttum (III) Skbg.
Öregrnnd
Sthm, T.
Osterkorsberga (II) Jkpg.
Oxnered (II) Elfsb. T.

Underrättelser
Bref,

rörande postförsändelsers taxering jemte de vigtigaste
postförfattningar.

kortbref, brefk'ort och korsbandsförsändelser.
A. Inrikes.
Vanligt
bref
eller sådant bref, som
- utan att vara rekommenderadt eller assureradt eller belagdt med postförskott med post, eller af landtbrefbärare fortskaffas, taxeras för vigt af t. o. m. 15 gram
med 10 öre, öfver 15 t. o. m. 125 gram
med 20 öre och öfver 125 t. o. m. 250
gram med 30 öre.
Tyngre försändelser
taxeras ej såsom bref.
Lokalbref,
eller sådant bref, som å
1 postanstalt
behandlas
utan att med post
fbä ' f t k '"
e..11er ~f .l an d t b re arare or s anas, tax~.ras
for VIgt af t. o. m. 15 gram med 5 ore,
öfver 15 t. o. m. 125 gram med 10 öre
och öfver 125 t. o. m. 250 gram med 15 öre.
.
.
'"
o
Kort.~ref,
hvilka ..finnas. I valörer ~ 5
o.ch 10 ore kunna a~vanoda.~till slutet skrifthgt meddelan~e. v!d såväl !okalkorrespondens s~m ock I o.!l'lgt under iakttagande att
franke!mgen utgores me~ en~handa belopp
som for bref af samma Vigt till samma ort.
Brefkort,
afsedt att användas för kortare meddelanden af beskaffenhet att icke
böra hemlighållas,
betalas, då det inköpes
från postverket, eller frankeras, då blankett
. till detsamma blifvit för .enskild persons
räkning tillverkad, med 5 öre; brefkort
med förut betaldt
svar 10 öre.
Ofrankeradteller
otillräckligt
fran-

k e ra d t vanligt
bref, b re f k o r t eller 10kal bref betalas med, förutom belöpande
befordringsafgift,
äfven en aviseringsafgift
af 6 öre.
•
Kor s bands försändelse
må innehålla
trycksaker,
~ffä~s~andlingar
?ch varuprof,
och bor VId mlemnandet till postbefordran frank~ras:.
Ko~sbandsforsandelse(frankerad)tax.
eras sålunda:
_
tryc~.saker:
..
..
Inlandska
tld~lllgar
och t id s kr if~er ~. m.: 1 o!e per.,50 gram dock
al' minsta afgift 4. o.~·eper sty?ke
samt trycksaker
I ofngt:
40re
per 50 ram (högsta vigt 2 kilogram
h t ..gt ' t t ,. k'
45
t'
oc ~ ors a u s rac tnmg
cen uneter, med unda!1tag af samlllanrul~~de
trycksaker, hvilka kunna hafva större
längd, så vida de rymmas i en kub
med sidor ej längre än 45 centimeter);
affärshandlingar:
4 öre per 50 gram;
minsta afgift 10 öre per stycke samt
högsta vigt 2 kilogram och största utsträckning 45 centimeter;
varuprof: 4 öre per 50 gram; minsta afgift
8 öre per stycke samt högsta vigt 250
gram och största omfång 20 centimeter i
längd, 10 centimeter i bredd och 5,
centimeter i tjocklek;
otillräckligt
frankerad
ko rs b a n d sförsändelse:
dubbla beloppet af felande franko;
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Postunderrättelser.
20 öre.
10,000 kronor, om brefvet skall.postbe3) vid postutt:exling med .följande länder: handlas vid poststation, tillhörande
första
Argentinska
republiken, Annam, Bolivia, Bra- klassens lägre afdelning (Ib);
.
silien, Britiska Indien, Ceylon, Chile, Columbias
5,000 kronor, om brefvet skall postbeF;örenta stater, Costa Riea, Ecuador, Guatemala handlas' vid poststation, tillhörande
endera
Havaii,
Hayti, Honduras,
Japan,
Kambodja af klasserna II och III.
Kamerunterritoriet,
Kongostaten,
Liberia, MarTill de vid statens jernvägar belägna
schall-tiarna.
Mexikos förenta stater, Nieara- stationer
kunna sändas penningebref utan
gua, Nya Guinea-bolagets territorium, Paraguay,
inskränkning i beloppet.
Persien (via Bombay),
Peru, Salvador,
San
Portot sammansättes sålunda:
.
Domingo, Siam, Tonkin, Uruguay, Venezuelas
1:0) Befordringsafgift:
såsom för vanFörenta Stater samt danska, engelska, franska,
ligt bref:
nederländska,' portugisiska oeh spanska kolonier.
2') A'
fg·ft.
fö f
k
dt b f 40 ..
15
.0
ssuransa
l .
'
or ran era
re:
o.~·eper
gram;
30 öre för värdebelopp af högst 500 kr.,
"ofrankeradt~ref:600reper15gram:
50 "re för värdebelopp öfver500 men ej
" brefkort:
15 ore per stycke;
"f o 1000 k
f"
.. d b l
"f'
1 000
b fko·t
d fö tb t ldt
'30"
over,
r.; or var e eoppover,
,
"
re
I me.. o!.u e a
svar.
ore. men ej öfver 5,000 kr. erlägges 50 öre för
" ko~sb~ndsf.orsande.1se
(frankerad):
1,000 kr. med tillägg af 2 öre för hvarje
tl~lllllgal
och h~.skn~.ter
s~mt öfverskjutande värde af 100 kr. eller de~
andra t!.ycksakeI.
10 ore per 50 deraf; för värdebelopp öfver 5,000, men ej
g!.~m (hogs!a Vlg~ 2 kg):
öfver 50,000 kr. 1 kr. 30 öre för 5,000 kr. med
aff~r shan.dhnga~.
10 .. ?Ie ~er 50 tillägg af 15 öre för hvarje öfverskjutande
glam .(mmst~ afglft 25 ore per stycke värde af 1,000 kr. eller del deraf; för värdeoch högsta v~gt 2 kg.);
.
belopp öfver 50,000 men ej öfver 100,000 kr.
v aruprof:
.~Oore ?er 50 gram (m~nsta 8 kr. 5 öre för 50,000 kr. med tillägg aflO
a~glft 15 ore p~r stycke och högsta öre för hvarje öfverskjutande värde afl,OOO
..
. Vl&'.t25~ gram),
....
kr. eller del deraf , för värdebelopp öfver
for otIllr~ckh.gt
frankerad
forsan.~~!se
100,000 kr. 13 kr. 5 öre för 100,000 kr. med
(bref .blefkort och korsbandsförsån- tillägg af 5 öre för hvarje öfverskjutande
delse): dubbla beloppet af felande värde af 1000 kr. eller del deraf,
franko;
,
" rekommendation
af bref,brefkortelB. Utrikes.
ler korsbandsförsändelse
20 öre
per stycke;
Bref med angifvet värde intill belopp,
/' mottagningsbevis:
10 öre per stycke. som för vissa af nedannämnda länder är
Rörande taxeringen af försändelser till obegränsadt, men i intet fall understiger
och från öfriga länder gäller i allmänhet att 10,000 kronor, taxeras sålunda:
portot för afgående frankeradt bref skall
1:0) Befordringsafgift:
såsom för. vanutgå med 60 öre samt för ankommande ligt bref af samma vigt till samma ort;
ofrankeradt bref med 80 öre allt per 15 2:0) Rekommendationsafgift:
20 öre
gram;
per bref;
. portot för trycksaker, varuprof och affärs3:0) Assuransafgift,
utgående för hvart
handlingar
skall utgå med 15 öre per 50 belopp af 150 kronor eller del deraf med
gram, (lock att minsta afgiften för varu- 8 öre för bref till Norge och Danmark samt
prof skall utgöra 20 öre och för affärs- för hvart belopp af 144 kronor eller del deraf:
handlingar 25 öre, och
med 18 öre för bref till Belgien, Danska
att rekommendationsafgiften
utgår med 40 kolonierna i Vestindien, Frankrike med AIöre för försändelse.
geriet, Grönland och Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna,
Ryssland med .. FinBref med angifvet värde.
land, Schweiz, Serbien, Tyskland och OsterA. Inrikes.
rike- Ungern;
Bref (vanligt bref och lokalbref) med anmed 22 öre för bref till Bulgarien och
gifvet värde, som vexlas mellan eller å 01'- Spanien;
ter med postkontor, kunna assureras till
med 25 öre för bref till Portugal, Salvaobegränsadt
belopp. Hvad åter beträffar dor, franska postanstalter
i Tunis och
poststationerna,
äro i berörda hänseende österrikiska postanstalter
i Turkiet;
stadgade följande maximibelopp:
med 29 öre för bref till Egypten och åt20,000 kronor, om brefvet skall postbe- skilliga franska kolonier, samt
handlas vid poststation, tillhörande första
med 36 öre för bref till åtskilliga portuklassens högr..e afdelning (la);
gisiska kolonier.
till Finland

och Tyskland):
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Postunderrättelser.
Anm. Derutöfver erläg-ges för såväl insom utrikes värdesförsändelse : a) för uppräkning af penningcbrefs innehåll 10 öre,
b) för vidimation af åtföljande handlingar
25 öre per ark; c) för mottagningsbevis
10
öre ; d) för expressbefordran 20 öre för inom-lands, till Norge och Danmark samt 25 öre
till Tyskland, och e) för registrering 3 öre;
allt per försändelse.
Ersä ttning
för förkommen assurerad
försändelse (preskriptionstid
inom ett år
efter försändelsens aflemnande till postbefordran) utgår med hela det angifna värdet.
Varder dylik försändelse underpostbehand!ingen så skadad, att hela eller någon del
af försändelsens
innehåll gått förloradt,
eger afsändaren
- derest ersättnings ansr.råk fra.mstälts rörande inrikes ~ä~~eförsandelse lIl;0m 60 dagar ef~er detforsande.~sen kornmit adressaten tillhanda
och rorande utrikes värdef?rsändelse inom ett år
efter aflem~an~et till ..postbefordran - af
postmedlen åtnjuta ersättning motsvarande
assurans beloppet, der försändelsens hela innehåll förkommit, men eljest skilnaden mellan samma belopp och värdet af det, försäridelsen befunnits innehålla.

Anm.

847
Anvisningens kupong kan användas
till skriftliga meddelanden af hvad
slag som helst.
För emottagningsbevis erlägges särskildt 10 öre och för expressbefordran 20 öre per anvisning.

B. Utrikes.
Mottagningsbevis
kan begäras mot en afgift af 10 öre och kupongen kan användas
till skriftliga meddelanden af hvad slag
som helst beträffande postanvisning till nedanstående länder i allmänhet med undantag af Storbritannien
och Irland, Nor~arnerikas förenta stater och de länder, hvilkas postanvisningsutvexling
förmedlas af
Storbritannien.
Norge och Danmark.
Anvisningarna utställas i k ro n m y n t,
Högsta anvisningsbelopp:
360 kronor.
Afgift: 30 öre för belopp af högst 10(}
kronor och 15 öre för hvarje Ytterligare
belopp af 100 kronor
eller del deraf.
"
.,
~torbrlta!1n1~n me~ Ir!and, GI.braltar, ~rltiska besltt~mga~ I Asien, Afrlk.a, Amerika
och Australien, till Canada, China, Danska>
Vestindien och Japan.
Postanvisningar.
Anvisningarna utställas i kronmynt.
. .
"
Högsta anvisningsbelopp:
181 kr. 20 öre~e~elst pos.tanv~slllpgar kunna. ve;k~tallas
(=.t 10 sterling).
mindre penningeliqvider vare sig a Iple.m- K urs: .t 1 sterling :~ 20 shillings. (1 sh.
mnl5sort~n eller annan or.t. P.osta.nvlslllng
= 12 pence) = 18 kr. 12 öre.
skrifves a blankett, som afgiff.sfritt til lhandahålles å hvarje postanstalt. Inrikes postan- Afgift:
50 öre för belopp af 50 krono
visningsbelopp.
som icke inom fjorton daeller del deraf,
gar efter anvisningens ankomst till adressO b s.! För anvisning begagnas blankett.
ort~n uttages af adr~ss~ten, ~terbetaloas till af det slag, som för inrikes ~ostanvisafsanda~~n .. Posta.nvlsmng till och fran ut- ning är faststäldt, Kupongen far ej anlandet ar I allmanhet betalbar under tre vändas till annat skrif'tlict meddelande än.
månader från och med dagen för densam- afsäudarens namn och ad~ess, hvilka måstemas utställande, men för postanvisning till angifvas.
eller från Storbritannien
och Irland, Am e.
.
.
rikas förenta stater samt de länder, hvilkas Bel~len (B~I~lque), ~rankrlke (France), Al··
postanvisnings utvexling förmedlas af Stor- gerlet (Algene), TUniS, L,!xemb~rg (Luxembritanniska
postverket, är denna tid ut.
. .bom·g) och ~chw~lz (Snisse),
sträckt till ett år.
An~lsnlllgarna utställas I francs och cen-·
t i m e s.
A. Inrikes.
Högsta anvisningsbelopp:
500 francs.
Högsta anvisningsbelopp:
100 kronor.
Kurs: 1 franc = 100 centimes = 72,:; öre.
Anm. För postanvisning
till eller från Afgift:
18 öre för hvarje belopp af 2&.
poststation, tillhörande klassen II,
francs eller del der af, dock ar minsta
utgör maximibeloppet
50 kronor
afzift för postanvisning 36 öre.
och för postanvisning till eller från
'"
.
poststation, tillhörande klass III, Tyskland .och Helgoland samt Kons~antl25 kronor.
nop~1 ~KeJserl. Tyska post~mtet derstädes) •.
Afgift: 25 öre för belopp af högst 50 kro- Anvisningarna
ut~tallas
1- tyskt
mynt.
•
nor' och
(mark och pfennig).
30 öI!e för belopp öfver 50, till och Högsta anvisningsbelopp.
4.00 mark:.
med 100 kronor.
Kurs: 1 mark = 100 pfenlllg = 90 ore.
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Afgift:

. Postunderrättelser.
18 öre för hvarje belopp af 20 25 kilogram.
Skall paketet utvexlas genom
mark eller del deraf, minsta afgift poststation utgör i allmänhet högsta vigdock 36 öre.
ten 10 kilogram, men verkställes paketets
Ualien (Italie) och italienska postanstalten b~fordran hela eller någon d~~afvä~en me~
.
i Tripolis, La Goulette och Susa. gll;n~ost eller.~ed la~dtbref!:>arare, a~.maxlAnvisningarna utställas i-i ta.l ien sk t mynt mlVl~tel1' ~~gransad tIll. 1 k;log~am for p~~
(lire och centesimi).
k.et l a~~m~nhet samt till 1 /2 kilogram for
Högsta anvisningsbelopp:
500 lire.
tJensteforsa~delse.
. .
Kurs: 1 lira = 100 centesimi = 72,5 öre.
Befordnpgsafglft.
Afgift:
18 öre för hvarje belopp af25 lire
s. k.. ~~apaket:
.
•.
eller del deraf, minimiafgift dock
30 .. ore, om pake~ets VIgt uppgar till
36 öre
hogst ett halft kilogram,
.
50 öre, om paketets vigt öfverstiger ett
Nederländerna (Pays-Bas),
halft men ej ett helt kilogram;
Anvisningarna
utställas i nederländskt
tyngre
paket:
mynt (floriner och cents).
30 öre för hvarje vigtenhet af ett halft
Högsta anvisningsbelopp:
250 floriner.
kilogram eller del derafutaf paketets
Kurs: 1 florin = 100 cents = 1 krona 52 öre.
bruttovigt.
Afgift:
18 öre för hvarje belopp af 12t . För paket ~ed angif~et
vä.rde ..skall
floriner eller del deraf minimiaf- till ofvan anforda befordringsafgift laggas .
gift dock 36 öre.'
en särskild assuransafgift,
som - under
'"
."
iakttagande af den för olika klasser af postPortugal (Åzoriska oa,~ne och Madeira), VIssa s.tationer faststälda begränsning i beloppet
postanstalter.
..,
..
för värdeförsändelse, som vid dem må postAnvlsmngar~a . utstallas. l p o r t u g is isk t behandlas - utgår i enlighet med de föl'
.~yn t (m~lr~ls och reis),
..
inrikes bref med angifvet värde här ofvan
Hogsta anv~sm~gsbelopp: 90. m il r e is,
anförda grunder .
.Kur~: 1 milreis = 1,000 reis = 4 kronor Anm. Utöfver förenämda afgifter erläg4 ?re.
....
.
. ges: a) för uppräkning af en assuAfglft:
18 ore for hvarje belopp af 4,500
re rad försändelses innehåll 10 öre'
reis elleJ:. del deraf, minimiafgift
b) föl' vidimation af åtföljande hand~
dock 36 ore.
Iingar 25 öre per ark; e) föl' motÖsterrike-Ungern.
tagningsbevis 10 öre; d) för express..
.
"Il'
k
t
befordran af småpaket 20 öre och
AnVlsnmgar!1a ut sta as l ty s t myn (mark
e) tör registrering 3 öre; allt per
och pfennig),
försändelse
Högsta anvisningsbelopp: 400 mark.
o.
Kurs: 1 mark = 90 öre.
B. Utrikes.
Afgift:
20 öre för hvarje belopp af 20
Norge och Danmark.
mark eller del deraf, minimiafgift
Befordringsafgift:
om paketets vigt
dock 40 öre.
ej öfverstiger 11/2 kg: 30 öre per half kiloAmerikas Förenta Stater (Etats-Unis
de gram. eller 1del deraf; ?m paketets vigt .?f"l'Amerique du N ord).
verstiger 1 12, men ej 3 .kg: ..t kr. ?O ore
A . .
tf" d
. k
t
per paket; om paketets, VIgt öfverstiger 3
~VlStmnga~na. u brl as l 18r6'kn-myn5'0"
kg: 1 kr. 20 öre för första 3 kg och derH ogs a anvisnings e opp:
ronor
ore, efter 30 "re för hvarie öfverskiutande halft
Kurs: 1 .~ollar = 100 cents = 3 kronor 73 kg eller °del deraf. J o
J
AfO'ift: °5~' öre för 50 kr no' eller del ..Fö~. ofranke~adt paket .. erl~gge~ ~töfver
'"
deraf
o r
forenamde afgifter en sarskild tilläggsaf..
" . b
b
k
f d gift af 10 öre per paket. Frankering till
F
. or anvisnmg
egagnas lan ett a et bl 0tt n del "r icke filläte
Ma 'm' . t·
slag, som för inrikes postanvisning är fast- 25 k'le
m a l
l a n.
Xl ivign:
, stäldt
.
l ogra .
.
•...
das til
.
För paket med angifvet
värde tillkom• Kupongen far ej ~nvan ..as tl l annat skrift- mer en assuransafgift
af 8 öre för hvart
hgt medd~lande. an afsa~da:ens namn och belopp af 150 kronor eller del deraf
adress, hvilka. maste angifvas.
. .
,
---;
Finland (med direkt lägenhet mellan
,PåketfÖrsändelser.
. 'svensk och finsk ort).
.A.
Inrikes.
'
Befo r d r ing s afg iff» 50 öre för hvarje
l'aketförsändelse,
som vexlas mellan ortervigtenhet
af ett halft kilogram eller del
med postkonto:t:, får i vigt uppgå till högst deraf. Föl' ofrankeradt paket erlägges der-

-

-

Brand- .och Lifförsäkrings·Aktiebolag~t SVEA. 13 Drottninggatan.

Postunderrättelser.

' '849

"utöfver 25 öre för paket, vägande högst 5 belopp som postanvisningsafgift.
Förpostkilogram; och 50 öre för paket af högre forskottsförsändelse till utlandet
gälla särvigt.
För p a'k e t med angifvet
värde skilda taxebestämmelser.
'
tillkommer en assuransafgift af 8 öre för
hvart belopp af 144 kronor (200 francs)
Inkassering •.
eller del deraf med tillägg af stadgad reGenom förmedling af postverken i Sverige
kommendatiousafgift, 20 öre.
och Frankrike med Algeriet verkställes in'Paket, utan angifvet värde eller med an- kassering af värdehandlingar som sändas
gifvet värde af högst 400 kronor kunna på från det ena landet till det andra. Värdebilliga vilkor och med tätare lägenheter än beloppet för de handlingar, som i en och
hittills utvexlas mellan alla postanstalter i samma försändelse inneslutas, får ej öfverSverige och alla de orter i Amerikas Förenta skrida 360 kronor, om inkasseringen eger
Stater, Canadaväldet, Newfound land, Mexico rum i Sverige, och 500 francs, om inkasoch Hawaii, med hvilka pasags- eller post- seringen skall i Frankrike verkställas.
förbindelse underhålles.
Afgiften utgör 18 öre och efter verkståld
Befordringsafgift för paket utan angifvet inkassering afdrages från det erlagda bevärde af högst 3 kg i vigt till nedan upp- loppet dels en inkasseringsafgift, som i
tagna länder utgör i kronor: för paket till Frankrike utgör 10 centimes per 20 francs
Belgien 1: 80; Bulgarien 2: 70; Egypten, eller del af 20 francs af det inkasserade
3.: 06, Frankrike,
fastlandet 1: 80, Kor- beloppet, dock ej mer än 50 centimes, och
sika, hamn orter 1: 98, öfriga orter 2: 16; dels den afgift, som belöper för postarrvis~lgeriet,
hamnorter
1: 98, jernvägssta- ning å motsvarande belopp till Sverige äftioner 2: 16; Grekland 2: 52; Island 1: 08; vensorn, i förekommande fall, den stämpelItalien 2: 34; Kamerunterritariet
3: 24; afgift, som för .,handelsvalutor i Frankrike
Kongastaten 3: 24; Luxemburg 1: 62; Malta är faststald.
Aterstående beloppet öfver2: 88; Montenegro 2: 34; Nederländerna 1: 80; sändes af den franska postanstalten medelst
Portugal, fastlandet 2: 70; Madeira 3: 06 postanvisning till värdehandlingarnas
afoch Azoriska öarna 3: 42; San Marino sändare.
'
2: 34; Schweiz 1: 80; Serbien 2: 34; Spanien
För inkasseringsuppdrag,
som i Sverige
2: 34; Storbritannien och Irland olika vigt- verkställas, utgår förenärnda inkasseringssatser 1: 15-2: 61; Tripolis 2: 52; Tunis afgift med 10 öre per 20 kronor eller del
flere vägar fr. 2: 16-2: 88; Turkiet., flere af 20 kronor af det inkasserade beloppet,
vägar 2: 88-3: 24; Tyskland 1: 44 och Oster- dock ej mer än 40 öre.
rike-Ungern 1: 80,hvarjemte
till ArgenVarda åter värdehandlingarna ej vid upptinska republiken, China och Australien visandet eller senast inom 24 timmar dersamt engelska kolonier och: postanstalter i efter inlösta, återsändas. desamma kostnadsAsien, Afrika, Amerika och Australien fritt till afsändaren, dervid i korthet medkunna försändas paket af olika maximivigt delas de upplysningar rörande anledningen
mot taxa varierande för olika platser och härtill, hvilka erhållits.
olika vägar mellan 2: 05-6: 84.
Till vissa länder kunna dylika paket inom
Abonnerade tidningar och tidskrifter.
särskildt assuransmaximum äfven assureras,
För tidning eller tidskrift, som prenumehvarjemte postförskott å högst 360 kr, kan rationsvis hos postanstalt förskrifves, utgår
begäras å dylikt paket till Belgien, Egyp- postbefordringsafgiften i allmänhet med 10
ten, Italien, Lyxemburg, Schweiz och Tysk- procent af priset hos utgifvaren, då tidninland samt å 216 kr. r~dylikt paket till Ne- gen eller tidskriften utkommer 1 gång i
derländerna.
veckan eller mindre ofta och med 20 procent af samma pris, då tidningen utkommer
Postförskott (= efterkraf).
oftare än 1 gång i veckan.
Postförskottsförsändelse - hvarmed förFör öfverflyttning
från en till annan
stas sådant bref, kortbref, korsband eller pa- utdelningspostanstalt
af abonneradt tidket, som icke får till adressaten utlemnas nings- eller tidskriftsexemplar betalas, för
utan att denne erlägger ett försändelsen hvar gång sådant begäres, 25 öre per exemåtecknadt penningebelopp af högst 100 kr., pl ar, om tidningen eller tidskriften utkomsom derefter tillhandahålles afsändaren å in- mer högst 1 gång i veckan, men 50 öre per
lernningspostaustalten - befordras till in r i- exemplar, om tidningen utkommer oftare.
k e s ort mot erläggande af a) befordringsI Sverige, Norge eller Danmark utkomafgift såsom för vanligt bref, korsband eller mande tidning, som öfverflyttas från ett
paket af samma vigt till samma ort och till annat lands postområde betingar en
b) postförskottsafgift,
utgörande enahanda öfverflyttningsafgift af 1 krona.
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Postunderrättelser.
Derjemte finnes beredt tillfälle att få tid- anstalter, böra, till vinnande af skyndsamning eller tidskrift, som i Stockholm ut- mare utdelning, korrespondenter i landsorten
~ifves och som under viss tid bör afnämare genom deras härvarande korrespondenter ana annan ort tillhandahållas, genom derva- mödas att sålunda beteckna försändelser att,
rande postkontors försorg till sådan upp- efter ortadressen ,Stockholm. tillägges begifven ort under band försänd, emot erläg- teckningen So, hvad beträffar försändelser
gande härför, utöfver hvad som belöper för som skola i Stockholm tillställas adressat
tidningens eller tidskriftens erhållande från inom någon af de söder om Norrström beutgifvaren äfvensom i porto för densammas lägna stadsdelar (staden inom broarne, Helbefordran, i förskott kontant en särskild geandsholmen och Riddarholmen samt Söderexpeditionsafgift af 25 öre för exemplar af malm) och beteckningen N., hvad beträffar
tidning eller tidskrift, som utkommer högst försändelser som skola i Stockholm tillstälen gång i veckan, men 50 öre för exemplar las adressat inom någon af de norr om Norraf tidning, som utkommer minst två gånger ström belägna stadsdelar (Norrmalm, öfre
i veckan; allt beräknadt för hel månad och nedre, med Skeppsholmen, Östermalm,
eller del deraf.
'
Kungsholmen och Djurgården).
Enligt mellan Sverige och Frankrike träfDer till bref eller andra postförsändelser
fadt aftal, är - med bibehållande af det korrespondent i Stockholm använder papper,
för öfriga utländska tidningar brukliga re- sOo~är försedt m~d afsändarens vignett eller
qvisitionssätt - tillfälle beredt till direkt stämpel, ett dylikt meddelande lämpligen
beställning af tidningar och tidskrifter från kunna lemnas genom anbringande å vignetqet ena till det andra af dessa länder. ten eller stämpeln af tilläggsbokstafven S.
.A postanstalterna finnes tillgän&;lig en för- eller N., efter. omständigheterna.
teckning jemte prisuppgifter pa sådana i
ReklamatIon
och anmälan
om o ordFrankrike och Algeriet utkommande tryck- ning i brefbefordringen
sker å Kungl.
alster, å hvilka vid de svenska postanstal- Generalpoststyrelsens
Reklamationskontor
terna upptages abonnement enligt förenarn- (Nya posthuset 2 tr., öppet söknedagar kl.
da aftal.
10-2) eller å närmaste postanstalt.
Reklamation handlägges kostnadsfritt, men vid
Öfriga bestämmelser.
reklamation af värdeförsändelse till Norge,
Expressbefordran
eger rum, när af- Danmark, Tyskland och Finland bör ansändare af vanlig försändelse, genom att vändas l öp s e d e l, för hvilken afgiften utgår
å försändelsen teckna ordet express be- med 10 öre till Norge och Danmark samt
gärt, att densamma så skyndsamt som med 20 öre till Finland och Tyskland. .
möjligt (oberoende af vanlig ordning) skall
--''adressaten billställas. Åfgiften härför utgör, Tiden för postkontorens öppethållande.
föru~m belöpande ~efordringsafgift, 20 öre. Centralpostkontoret
vid Rödbodtorget och
Forb.udssede!
f?,r.resande ~?rtskaffas af
Postkontoret vid Lilla Nygatan:
vaktbetjent, som åtföljer landsvägspost, mot
'.
o'.
•
en afgift af 9 öre per stycke.
Afdeln1l1~ar ne f 01 afgaende
och anLösväska,
som utvexlas högst en gång o._
~o_mm a n d e poster:
dagligen, expedieras mot en årsafgift af 6 S~knedaga1 kl. 8 ~'. m.-9 e. m.
-18 kronor. Fortskaffas lösväska någon del Son- och helgdagar kl. 8-11 f. m., l-6,
af vägen med allmänna posten, betalas dess7-9 e. m.
utom från ~ kr. 50 öre till 3 kr. årligen.
Paketexpeditionerna:
Po s t.af'g if't e ruas bokförande
och gäl- Soknedagar kl. 9 f. m.-··9 e. m.
dande qvartalsvis i stället för betalning för Sön- och helgdagar 9-11 f. m., 1-6 och
hvar särskild försändelse kan på vissa vil7-9 e. m.
kor och o~ot faststålda afgifter ega rum.
Exped~tionen
(i Centralbangården) förutFnmarken,
frankokuvert,
kortbref
lemnmg af ankomna utländska paket:
och brefkort
hållas å hvar postanstalt Alla söknedagar kl. 9,30 f. m.-2 ao e. m.
till salu.
.
Tidningsexpedition
en i CentralpostRabatt
af 1 proc. erhålles vid köp på
kontoret:
en gång af 3 ark frimärken eller 100 frankoFÖl: prenumeration å tidningar:
kuvert eller 100 kortbref eller 100 brefkort. Söknedagar kl. 10 f.o m -7 e. m.
Adressering
af försändelser
till Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. och
Stockholm.
Enär såväl postkontoret vid
1-6 e. m.
"
Lilla N!ga;tan som opostkon~ooretvid RödbodFör inlemning af tidningar:
torget l dll'~kta pasa; afsande! ?ch emot- Söknec1agar kl. 10 f. m.-7 e. m.
tager post tIll och fran andra mnkes post- Sön- och helgdagar kl. 3-6 e. m.
00
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Br ef b ra re e xp e d it io n e n i Centralpost~atan (n:r 18 A) och Karlbergsvägen(n:r
kontoret:
6).
Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
Alla dagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
Sön-' och helgdagar kl. 8-11 f. m. samt
1-2 och 7-8 e. m.
å

Breflädorna

Filialpostkontoren
vid Hötorget (n:r 14);
"th t
(
17) h K l"
(
23)
G
"o ga an n:r . oc
ar av agen n:r
:
S~knedagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
Son- och helgdagar kl. 9-11 f. m., 1-6
och 7-9 e. m.
Förenade post- och telegraf-anstalterna
vid Riddaregatan (n:r 20). Handtverkare-

to-mmas'. ökn d
kl 5"0 7"0 9 30 II
so e agar
, ,",
,",
, •
f. m., 2, 4, 5, 6 (röda lådor) 8 e. m.; sönoch helgdagar kl. 5,30, 9 f. m., I, 4, 5, 6
(röda lådor) 8 e. m. Brefven utsändas:
söknedagar : kl. 8, 9,30, 10,30 f. m., 12,30,
3, 6' e. m.; söndagar:
kl. 10,15 f. m., 6
e. m.

Teleg rafunderrättelser.
_ Telegrams hemlighållande.
Såväl tele-IFör begagnande af dylik adress skall dock
grams innehallsom afsändares och mottagares till adresstationen
erläggas ett afgiftsbenamn skola hemlighållas under aflagd eds- lopp af 10 kronor årligen. Enahanda afförpligtelse af tjenstemännen vid telegrafver- gift erlägges för inregistrering
och iaktkets stationer; hvaremot jernvägarncs tele-I tagande af korrespondents begäran att till
graftjensternän i allmänhet icke äro edsvurne. honom adresserade telegram mer må regel.
Telegrafverkets
ansvar fÖl-telegrammer.lbundet
under vissa timmar aflemnas på
För de olägenheter eller förluster, som förlsärskildt
uppgifna
ställen.
Namnet på
en korrespondent kunna uppstå genom orik- adresstationen eller adresslandet räknas föl'
tigt telegraferadt,
uteblifvet eller försenti blott ett ord, oafsedt antalet bokstätvor deri.
framkommet telegram, ansvara telegrafförOrdberäkning.
~åsom ett ord räknas till
valtningarna
icke i vidsträcktare mån, än Sverge och till länder i gruppen A. (se neatt den erlagda befordringsafziften
under' dan) ord om högst 15 bokstäfver eller
vissa omständigheter kan äterbekommas.
siffertal om högst 5 siffror; till länder i
Text. Telegram skall vara skrifvet med gruppen B. (se nedan) ord om högst 10
latinska bokstäfver och med vanliga siffror. \ bokstäiver eller siffertal om högst 3 siffror.
Språk.
Telegrammer kunna affattas på
Såsom särskilda ord räknas: 1. Ord förenade
klart språk eller öfverenskommet språk eller i genom bindestreck;
2. Ord skilda genom
ock i chiffer. Såsom klart språk få an vän- apostrof; 3. Ord i sammanställningar
stridas de flesta lefvande europeiska språk ocn ldande mot språkbruket; 4. De olika orden i
latin. Ord till öfverenskornmet språk hern-I namn på städer, personer, ställen, torg, gatas ur ordböcker, hvilka under namn afl tor, titlar, etc.; 5. Enstaka skriftaeken eller
»Telegraph Code» kunna reqvireras genom I bokstäfver, äfvcnsom understrykningstecken.
bokhandeln.
Olika ordböcker finnas för
Såsom särskilda siffror räknas: 1. Punkeuropeisk oeh utom-europeisk korrespondem.1 ter, kommata och bråkstreck. hvilka ingå
Uppställning sker i följande ordning: 1. i bildandet af ett tal; 2. Bokstäfver, som
Tillfälliga
uppgifter
såsom »Rp» (förut-I vidfogas siffror föl' att utmärka ordningstal.
betaldt svar); »TClJ (kollationering);
»OR»
Följande tecken räknas alls icke: skilje(mottagningsbevis);
»FS)) (vidaresändning);
tecken, bindestreck,
apostrof,
anförings»gångbud»; »pp» (postbetald);
»XP» (ex- tecken och alinea.
press betald); »Urgent» eller »D» (ilteleUtstrykning, ändring eller öfverskrifning
gram); nilbud»: 2. Adressatens namn och skall vara vitsordad af afsändaren eller
adress, 3. »Telefon» (vidarobefordring
pr hans ombud.
telefon); 4. Telegrafstationens
namn; 5.
Bestyrkande
af afsändarens underskrift
Telegrammets innehåll; 6. Afsändarens namn kan intagas i telegram. och erlägges föl'
(får i telegram till utlandet utelemnas).
telegraferingen deraf endast vanlig afgift.
Adressen bör för större städer innehålla
Qvitto å inlernnadt telegram erhålles mot
uppgift å gata och husnummer eller, i brist en afgift af 5 öre.
deraf, mottagarens
yrke eller annan hänVidarebefordring
a1) telegram med telefon
. visning.
Utländskt telegram bör ock inne, kan ske utan särskild
kostnad, så framt
hålla uppgift å. adressland-t, när ovisshet telefonledning finnes från mottagningssta-,
eljest kunde uppstå. Adressen kan affattas II tionen till adressatens
bostad; med post
i öfverenskommen eller förkortad
form. i vanlig-t bref från mottagningsstationen,

I
I

i
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Telegrafunderrättelser
.
afgift 10 öre; med gångbud, *) afgift 20 öre
Inom riket utvexlas dylika' telegrammer
för hvarje påbörjad '/'a mil, minsta afgift tillsvidare
allenast mellan telegrafverkets
50 öre; med ilbud, som, städse användes, föl" egna stationer. Afgift tredubbla beloppet af
längre afstånd än 1,5 mil afgift 40 öre för portot för ett vanligt telegram af samma
hvarje påbörjad l/la mil, minsta afgift 1 längd.
Framför adressen införes »Iltelekrona.
Med gångbud sker befordring ej gram».
,
längre än 1,5 mil. Allt detta gällande inIltelegrammer
kunna befordras till de
ländslet telegram.
flesta länder inom och utom Europa, dock
För afgående utländskt telegrams vlrlare-: ej till Norge, Danmark, Schweiz och Engbefordring vare sig rued post eller särskildt land samt i allmänhet ej till telegrafstabud erlägges å den svenska afgångsstatio- tioner i Indien, Persien, Afrika, Amerika och
nen i allmänhet ingen afgift.
Australien.
Afgift tredubbelt porto. FramFörutbetalning af svar kan ega rum för för adressen införes »Urgentn, eller blottD.
högst 30 svarsord.
Erlägges afgift för 10
Telegrammer med flere adresser å samma
svarsord, införes före adressen »Rp» (re- ort. Ett .och samma telegram kan adresponse payee).
Erlägges afgift för mer än seras till flere, mottagare på en och samma
10 svars ord vid inländsk eller för mer eller ort eller' till en och samma mottagare i
mindre än 10-ordigt svar vid utländsk flere särskilda hemvist på en och samma
korrespondens,
införes sammastädes »Rp» ort. Vanlig afg-ift för första telegramaf00 ord (mots).
skriften samt 40 öre pr 100 ord eller del
Vill mottagaren
af ett telegram med deraf å hvarje extra afskrift.
förutbetaldt
svar icke begagna sig af den
Telegram att försändas vidare med teleför svarets aflåtande honom af mottagnings' graf. Afsändare af ett telegram kan gestationen tillstålda »Anvisning»,
samt ön- nom att framför adressen sätta »FS» (faire
skar, att den för svaret, erlagda afgift åter- suivre) begära telegrammets vidare sändning
betalas till afsändaren, har adressaten att med telegraf, dock icke utom Europas gräninom loppet af sex uechor : a) vid inländsk ser. Afgiften för vidaresändningen
erlägkorrespondens öfversända anvisningen till ges af mottagaren.
afsändaren, som derefter eger att emot anRättelsetelegram
(»Telegramme
rectivisningens aflemnande å det ursprungliga ficatif»). Afsändare eller adressat eger att
telegrammets
inlemningsstation
derstädes inom 72 timmar efter telegrams afsändande
återbekomma svarsafgiftens belopp; och b) eller mottagande
begära rättelse i eller
vid utomeuropeisk korrespondens skriftligen fullständigande
af ett redan afsändt eller
hänvända sig till TelegrafstyreIsen, hvilken under befordring varande telegram. Härvid
hos den främmande telegrafförvaltningen
erlägges: a) af afsändaren: afgiften för ett
gör anmälan i ämnet..
telegram med uppgift å de ord, som skola
Vid utländsk korrespondens
med euro- repeteras, äfvensom afgiften för svaret, när
peisk taxering
eger återbetalning
af svars- sådant begäres; och b) af mottagaren: 1:0
afgift ej rum.
afgiften för det telegram, hvarigenom rätMottagningsbevis. Uppgift å tiden, då tel se begäres; 2:0 afgiften för ett svar derå.
telegram blifvit adressaten tillstäldt, kan Dessa afgifter återbetalas, om porto för det
erhållas då »mottagningsbavis»
eller blott ursprungliza
telegrammets
kollationering
»eR» (accuse de reception) införes före erlagts och om repetitionen visar, att det
adressen. Afgift 50· öre vid inländsk, samt repeterade
oriktigt
återgifvits i det ursåsom för 10-ordigt svar vid utländsk korre- sprnngliga telegrammet.
spondens.
_
Presstelegrammer kunna afsändas mot er"
Kollationerade telegrammer. Onskas ett läggande af halfva vanliga portot för ett
telegram kollationeradt,
införes före adres- telegram af samma längd. dock minst 50
sen »kollationeras» eller endest »)TC» (tåle- öre. Ar ordantalet udda beräknas portot
gram collationne), och erlägges härför ett efter närmast högre jemna ord antal.
Dytillägg af en fjerdedel utaf telegram portot, lika telegrammer måste vara a1fattade på
dock icke mindre än 25 öre,
klart språk samt i sin helhet publiceras.
Iltelegrammer, hvilka hafva företrädesrätt
Presstelegrammer
kunna sändas utom riframför andra privattelegrammer,
framlem- ket endast till Norge och Danmark. Afgift,
nas äfven nattetid.
50 öre samt 5 öre för hvarje ord, hvarmed
----telegrammets ordalltal öfverskjuter 10. •
*) Fullständig "Ortjörtecknin,q jör SV8?'iSignaltelegram (från eller till fartyg i
ae« teleqrafanstalter"
finnes numera å hvarje sjön). Afgift 1 krona 50 öre för signatelegrafstation, upptagna namn å alla inom leringen, oberoende af ordantalet.
För öf15 km. afstånd från stationen belägna ställen. rigt vanlig afgift.

I
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Yäderlekstelegrammer, innefattande
un- inom 5 månader för utom-europeiskt' telederrättelser 'och -förutsägelser rörande vä- gram.
(Se i öfrigt hvadofvan är föreskrifderleken. kunna från vissa in- och utrikes vet beträffande »Bättelsetelegram»).
orter dagligen' erhållas mot en årlig afgift
_
af 100 kronor. Dessa telegrammer ega vid
Taxa
befordringen företrädesrätt
framför privata
telegrammer, och gäller denna rätt äfven
för
beträffande dylikt telegrams aflemnande till
1. Telegram till inrikes orter.
adressaten.
För inländskt telegram, hvilket icke inneTelegrambref.
Telegram kan i bref sän- håller flere än 10 ord, erlägges enkelt porto
das till telegrafstation
i ort, der särskilda af 50 öre, hvilket belopp, när telegrammet
brefbärare finnas, nr att derifrån afsändas. innehåller flere än 10 ord, ökas med 5 öre
Sådant bref förses med anteckningen »Inne- för hvarje öfverskjutande ord.
håller telegram» och frankeras med postfri2. Telegram till utrikes orter.
märken såväl för postportot och expressafgif
ten (18 öre) som för telegraferingsafgiftenFör
Tillbakatag~s eller ~terkallas ett tele-' A. Ett ord = 15 bokstäfver eller
gram eger afsandaren aterbekomma den er5 ijJi
lagda afgiften efter afdrag af 25 öre.
Till
St
ror.

3 ord.

~.fskrift af telegram utlemnas endast till Norge
afsandaren, mottagaren eller enderas befull- Danmark mellansvenskastamä~tigade ombud. Lösen förutom stämpel
tionern~ Helsingborg, Hö40 ore pr .100 ord eller del deraf.
gauäs, Landskrona, Lund,
Rättegångsfullmakt.
Telegram, hvarigeMalmö, Sofiero o. Vi~ell, å
nom rätte&"ångsfullmakt gifves, affattas af
ena, samt danska sta tron~rden, som a vederbörande station uppvisar
na.Charlottenlund.Dragör,
hufvudskriften
sålunda att främst införes
Prederiksborg , Hellebrek,
adress med uppgift å 'adressaten och den
Hellerup, Helsin.~ör, Hornstation, dit fullmakten skall aftelegraferas,
brak, Kastrup,KJ~obenhavn,
'hvarefter i telegrammet införes sjelfva full.
Klampenborg, t;kods~org,
makten i ordagrann öfverensstämmelse med
Vedb~k och Valby, a anden uppvisade
hufvudskriften.
Härefter
~ra. sidan .:
.
jemför telegraftjenstemannen
telegrammet l j' öfriga s.tatlOner
.
med hufvudskriften och kontrollerar rigtig- lyskla:nd Je.mte Helgola~d .
heten af hvad som efter adressen införts i Storbritanuien,
Europeiska
telegrammet
samt fogar deri sist sitt in.
Ryssla~d(utom Fi~land)*),
tyg, hvarmed äfven hufvudskriften förses.
Ka~kaslen, ,Sp~men, AI-

hvarje
. ord
mer.

I

0,80

0;10

0,65
0,80
0,95

0,05
0,10
0,15

FI;~k~[k~Ch C~I~~?~~
····B~{i~~:1,55 0,35
rien och Monaco '
~.... 1,25 0,25
Montenegro, Bosnien, Herz~govina, Rumänien, Serbl~n ....
1,25 0,25
Belgien, Sch~Y(,lz, Osterrike,
0,20'
Ungern, Fmland.:
. ],10
0,15
Luxemburg, Nederlanderna . 0,95
1,70 0,40
.
Åt~rbetalning af porto på grt~.nd .~f tele- ~;~;~~e·i·~"k~····~~h·····A~i~ti~k~
qraferinqsfel eger rum allenast. nar for teleTurkiet och Greklands öar I
g;rammeterlagts
k0.uationeringsafgift.
V~.d (inbegr. Corfu)
I 2,00
0,50
forsenad framkomst aterbetalas portot, nar Grekland' Fastlandet och ön
0,45
1,85
:f~~~~~m~let d~~mh:je seh~~a~llfl~a%k~s~:u~
P?ros .:
0,30
Itaben
. 1,40
me~ post, salI!t när ~örsenan?et öfverstiger Portugal, Gibraltar
. 1,40
2 ganger 24 timmar I europeisk och 6 gånger 24 timmar i utom-europeisk korrespen*) Här likasom annorstädes, der flera olika ..
dens. Ansökning om portorestitution
skall befordringsvägar
finnas. upptages endast:
göras inom 2 månader för europeiskt samt kostnaden för korrespondens il den billigaste •.
Rättegångsfullmakten
måste för att gälla
vara stäld till viss man och icke till innehatvaren.
Telegrammets taxering och befordring ega
rum i 'enlighet med de för »kollauonerade tetegrammer») gällande föreskrifter.
Har kollationeringsafgift
ej erlagts för telegrammet
gäller ej fullmakten inför domstol.
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'I'elegrafunderrättelser.

B. Ett ord = 10 bolcstäfver eller

-

Telegrafanstalterna

Ordtaxa.
---

3 siffror.
Afrika,

(undantagande
Algeriet,
Tripoli,
Canarieöarne o. Tnnis):
Ef,ypten .

med nedanstående undantag äro upptagna
i förteckningar
öfver postanstalterna
sidd.
832-844, hvarest de förstnämnda äro betecknade med bokstafven T.

1,45

~:dci~:-~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
~:~g
Afrikas Ostknst....................................
3,50
"
"

Sydkust
Vestkust

[ 8,10
5,55

De telegrafanstalter,
bland postanstalterna

.

_.1
och

I

1,351

I

Bergslags
berg.
Bergslags

~~t~~~~::::::::::::::~:~::::::::::::::::::·:::·:
I g:~~
I
Asien

(undantag.

Asiat. Turkiet och
Kaukasien):

Arabien
Kina
Indien, Britiska __
__ __..
Japan
Java __
__.. __..
Persien
Ryssland, Asiat. (Sibirien) __
Australien

som icke upptagits
äro:

1·

Amerika:

Förenta Staterna och Canada
Mexico och Central-åmarika

Telefonunderrättelser.

Gränges.
Ludvika.

i!:~!~~~1~.Ställdalen.
Fjellsjö.
Gunnebo.
Hargs hamn.
3,40 Rorna.
6,35 Hvalstad.
3,75 Hörken.
10,00 Iggesund.
6,15 Jäder.
1,10 Kramfors.

Munkedal.
Nordmark.
Ramiösa ..
~~;läo~d.
Sunnanå.
Svansbo.
Särö.
Taberg.
Torskors.
Törefors.
Ulriksdal.
Vinga.
Yxern.

1,25
8,55

Telefonunderrättelser .
Riks-telefonnätet omfattar för närvarande
följande orter, nämligen: Bredsättra, Broby,
Engelsberg, Göteborg, Halstahammar, Helsingborg, Jonsered, Kolbäck, Köping. Landskrona, Lerum, Linköping, Lund, Malmö, Mariestad, Norberg, Norrköping, Norrtelje, Nyköping, Nässjö. Ortala, Ramnäs, Rimbo,
Stockholm, Snruhammar, Uddevalla, Venersborg, Vesterås, Virsbo och Orebro.
Bjöl'nll/.11da. Eskilstuna, .Elen, Karlskrona,
Katrineholm, Klippan, Malmköpin~, Norrby,
Stjernhof, Strömsholm, Vexiö, Yingåker, hvarjemte nätet under de närmaste åren utsträckes till Borås, Dalarö, Gefle, Halmstad,
Hernösand, Hudiksvall, Jönköping, Karlshamn, Kramfors. Kristianstad, Nyland, Ronneby, Sollefteå, Sundsvall, Söderhamn, Södertelje, Sölvesborg, Trelleborg, Upsala, Varberg, Vaxholm och Ystad m. fl. orter.
Hvarje rikstelefonabonnent
kan således
träda i derekt telefonförbindelse
med alla
öfriga rikstelefonabonnenter
å ofvan uppräknade orter i den mån förbindelseledningame till dess blifva fullbordade.
Abbonnentens förmåner och rättigheter.
Abonnent har rätt till afgiftsfria samtal

med öfriga abonnenter hörande till samma
vexel- och centralstation
samt till samtal
mot särskild afgift å alla andra i rikstelefonnätet nu och framdeles intagna orter.
Abonnent får efter anmälan hos vederbörande telegrafstationsföreståndare
allat"'earam. {~r.q;ft".fritt
expedierade till och från
telegrafstationen.
Dock erlägges för hvarje
afqål'nde
telegram till telegrafstationsfäreståndaren en s. k. bokföringsafgift af 5 dre,
Samtrafik. Abonnent i Stockholm å rikstelefon har dessutom, enligt upprättadt kontrakt mellan Telegrafstyreisen
och de enskilda telefonbolagen i bufvudstaden, rätt
att, emot en samtalsafgift af 10 öre, samtala med dessa bolags alla abonnenter i
Stockholm och omnejd,
De vid rikstelefonnätet anstålda telefonisterna äro etismrrna;
Anropning behöfverendast ske medelst uppgifvande af namn (ej nummer), hvarigenom
sökande i telefonkataloger undvikes,
Samtal å en ledning kan ej "öras å en
annan.
'
Önskas samtal med p,,'rSOll, som. icke har
telefonap ,.",·at i förbindelse med rikstelefon-
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nätet, kan denne genom telegrafverkets för- inom samma egendom som telefonstationen
sorg tillkallas till inbestäld tid; om sär- erlägger abonnenten en afgift för en gång
skildt bud härför måste anlitas, erlägges af af 15 kronor.
den _a~~opande för budsändningen en afgift
6:0. Kontrakten
upprättas att gälla för
af 21> o.,:e.
...
den återstående
delen af det löpande året
Anmalan och vllk~.r roran~e. a~onnement. jemte de derpå följande fem kalenderåren.
De personer, som onska fa ifrågavarande Onskar abonnent att före den bestämda
telefonförbindelser
utsträckta
till sina bo- tiden blifva fri från kontraktet
vare han
städ~r el~er affärslokaler, böra de~om gör~ skyldig att, såsom ersättning fö; den ännu
anmal~n tll! Telegraf~yrelsens tekm.ska b yra oguldna delen af anlängningskostnaden
på
eller föreståndaren for tele~rafst~~lOnen.
en gång erlägga fjerdedelen af afgifterna
Kongl. Telegrafverkets vilkor for telefon- för den icke aflupna delen af kontraktspeabonnement i Stockholm med omnejd äro: rio den.
1:~. För abonnent J'!ledegen dub~eltrådig
7:0.
När kontraktet upphör, eger abonl:.dnmg och apparat inom et~ afstand af 2 neriten icke rätt att återfordra hvad som
kilometer fr. c~ntralt.elefonstatl?nen. Ske~;ps- för återgångslednings
eller extra klockas
bron N:o 2: årsafgift 80 kr. jemte ersattb"
. d blifvit
'1 dt
ning för en gång af 50 kr. för återgångs- an nngan. e l VI • el ag .
.
ledningens anordnande.
. 8:0. VId flyt~mng af abonnentsstation
2:0. För ledningar,
hvilka sträcka sig Inom staden ersatt~s kostn~den J!.1ed~O kr.,
utöfver 2 kilometer från centraltelefonstaom den nya ledmngens langd ar mindre,
tionen, ökas förenämnda afgifter, nemligen lika stor med, .~ller ]öfver~kjuter den för~tårsafgiften med 10 kr. och afgiften för en v~rande me~ ho&,st /10 .kIlometer, m~d tillgång med 25 kr. för hvarje påbörjad half- ~.agg a~ 14 ..ore for ~varje meter ledning utkilometer af den öfverskjutande ledningen. ofver sistnåmnda matt.
3:0. För anknytningsledning
jemte appa9:0. Abonnement enligt förestående berat utgör årsafgiften 30 kr., nä r den an - ståmmelser
berättigar
abonnent till fria
knutna apparaten uppsättes i samma hus samtal med samtlige telefonstationer, hvilka
som hufvudapparaten;
för anknytningsled- äro direkt förbundna med samma centralning till annan egendom ökas denna års- telefonstation, samt till samtal mot särskild
afgift med 10 kr., hvartill kommer en an- afgift med personer eller abonnenter inom
läggningskostnad
för en gång af 25 kr., allt andra här ofvan förtecknade teleg-rafstaför hvarje påbörjad halfkilometer
af an- tionsorter, i den mån förbindelseledningarne
knytningslednin~ens
längd. Kontrakt om till dessa blifvit fullbordade,
Afgiften för
anknytningsledmng
upprättas
allenast
i telefonsamtal med dessa orter under högst
sammanhang med kontrakt om hufvudled- tre minuter utgör 30 öre, när afståndet
ning; önskar sålunda abonnent anknytning mellan centralstationerna
icke öfverstiger
till förutvarande
hufvudledning. bör kon- 25 nymil, samt 50 öre på längre afstånd.
traktet rörande denna ledning förnyas och Denna afgift ökas i begge fallen med 10
anknytningsledningen
deri intagas.
öre för hvarje påbörjad minut, hvarmed
4:0. För anknytningar
vid hvilka auto- samtalstiden öfverskrider tre minuter; dock
matisk tvålinievexel begagnas, gälla samma får för ett telefonsamtal förbindelseledninbestämmelser, som för vanliga anknytnings- gen icke upptagas under längre tid än fem
ledningar, med tillägg i årsafgiften af 10 minuter, så vida annat samtal å samma
kr. för automatvexelns betjenande.
ledning är under tiden eller dessförinnan
5:0. För anbringande
af extra-klockor begärdt,
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