Folkmängden.

-

'I'nl'luppbörden , Meter.

Telefontornet från gatan till och
- med dekoreringen
51,00
Tyska kyrkan, hjulet under tuppen 97,~5
.. .. D:o,
åskledarens spets
101,45
ar Oste'l'rilalfus kyrka, korset
80,12

n

F~I~m.~ngden i Stockholm vid 1887 års slut.
Ad!>l!l"l'jJdriks södra rote
10,913
"
vestra "
11,166
"
östra"
13,820 35,899
Jakobs n:a rote 'm. J ohannis 14,417
södra rote
12,282 26,699
Katarina norra rote
n,062
'"
sydvesbra rote
11,014
sydöstra
"
12,218 34,294
Klara norra tote................... 9,242
- " . södra " .. _................ 9,035 18,277
Kungsholms vestra rote
12,376
'"
östra
10.317 22,693
·Maria norra rote
9,555
södra
"
10,639
vestra "
8,741 28,935
Storkyrkoroten
_
11,641
Ostermalmsmellersta
rote 13,6R4
vcstra
,,13,666
östra
,~~
44,111
,
S:a 222,549
14,948
År 1663 var folkmängden
72,989
«1763«
«

745

Jernvägsunderrättelser.
År 1800 var folkmängden
«1820«
«
«1830«
«
«1840«
«
«1850«
«
«1860«
«
«1865«
«
«1870«
«
«1875«
«
«1880«
«
«1881«
«
«1883«
«
«1884«
«
«1885«
«
«1886«
«

75,5i7
75,569
81,512,
83,629
91,544
109,878
126,180
133,597
144,974
168,019'
174,706
190,842
200,781
211,1311
216,807

Tulluppbörden i Stockholm
var 1855: Kronor 2,811,053: «1865:
«
4,348,936: «1875:
«
9,982,306:-«1876:
«
10,201,420:
«1879:
«
9,093,483:«1880:
« 10,391,143:«1881:
«
10,656,093:«1882:
«-11,178,636:
« 1883:
« 11,513,409:« 1884:
«
11,925,482:<I 1885:
<I
11,316,532:<I 1886:
<I
10,887,357;«1887:
«
10,267,691:«1888:
«
12,690,997:-

J ernvä gsu nderrätte Iser.
- a) Om befordring af resande, resgods
.
och hundar.
Eiljettfårsäljningen
vid Stockholms statio.ner börjar: för snälltåg, person- och blandadetåg å Stats banan 1 timme och å Stock-holm-Westerås-Bergslagsbanan
'/2 timme
samt för lokal- och godståg minst 15 minu·ter före tågets utsatta afgångstid och slutar
2 minuter före hvarje bantågs afgång.

stigandet å mellanstationen biljetter. uppvisas för stationsföreståndaren
för att af
honom förses med påskrift om uppehållet .
Polleteradt resgods utlemnas dock ej å uppehållsstationen , utan befordras direkt till
bestämmelsestationen.
Tur- och returbilfetter (und. s. k. söndags
tur- och returbiljett) säljas året om mellan
Stockholm och alla stationer hit om KaAnmärkning mot oriktig biljett och vexling skall trineholm, Krylbo och (å Vesteråsbanan)
gen~t, innan biljettköparen lemnar luckan, fram- Enköping, samt gälla fr. o. m. den dag
ställas, emedan intetafseende deråsedermerafästes.
biljetten köpts t. o. m. näst påföljande
För barn under 3 å,- erlägges ingen afgift, söknedag och berättiga äfven till resa med
då barnet begagnar samma plats, som med- snälltåg.
följande äldre person. För barn mellan 3
Dylika biljetter med 8
14 dagars giloch 12 års ålder erlägges half afgift, dock tighet säljas under sommaren till de flesta.
ej under 50 öre i första, 30 öre i andra och kuststäderna samt några andra orter.
20 öre i 3:dje klassens vagn å StockholmDirekta biljetter (öfver flera befordringsWesterås-Bergslagens jernväg resp. 50, 35 leder) försäljas mellan Stockholm och föloch 25 öre.
jando städer i utlandet: Aachen, Altona, BerBesande (und. å s. k. söndags tur- och lin, Bremen. Breslau, Danzig, Dresden,
returbiljett) eger att afbryta sin resa vid Frankfurt a. M., Hamburg, Kiel, Kristiania,
6n mellanliggande station och derifrån fort- Köln, Köpenhamn Königsberg, Leipzig, Lonsätta till den i biljetten angifna bestäm- don, Lubeck, Magdeburg, Marlenbad Munmelsestationen samma eller följande dag chen, Paris och Wien.
med annat bantåg, med vilkor att vid af- MånadsbilJetter,
gällande' för å biljetten

a
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Jernvägsunderrättelser.
'
namngifven persons resor hvilka dagarsom dig och tydlig adress, omsorosfullt inslaget samt
helst, under ett' visst antal månader å en åtjlJb'dt af fraktsedel .enligt faststäldt formuviss bansträcka, erhållas å stationerna efter lär. Frakten kan betalas vare sig på afsändförut gjord reqvisition.
'nings- eller mottagningsstationen,
undantaFmniljebiljetter,
gällande för 50 enkla resor, .gandes för sådana varor, som stationsbefälet
försäljas vid Stockholms Centralstation till .anser underkastade hastig förstöring" eller
alla stationer å linierna Elfsjö-Gnesta och hvilkas värde icke med säkerhet motsvarar
Järfv;t.·Knifsta.
frakten, äfvensom för slutna kollin af obe. Expeditionerna
för emottagande
af res- kant innehåll, samt för pdketer, hvilka förgods öppnas och stängas samtidigt med bil- sändas till afsändarens
eget emottaga,nde
jettluckoma;
och bör resgods afiemnas minst eller hvarå fraktsedel ej inlemnats ; skolande
10 minuter före tågets utsatta' afgångstid. frakten för dylika varor ovilkorligen betalas
Vid resgodsets, inlemnande åligger egaren på .afsiindningsstationen.
Kände personer
att tillika aflemna biljetten för att mär- kunna dock, mot särskild lemnad ansvarskas. Sedan vigten blifvit i expeditionen förbindelse, få sända -godsaf hvad slag' som
utrönt och liqvid erlagd för möjligen befint- helst utan att erlägga frakt vid afsändandet.
lig öfvervigt utöfver denmedgifna
frivigGods emottages -till befordran tillhvilten" (25 kilogram för-den som erlagt full ken som helst jernvägsstation
på kontinenbiljettlösen och 15 kg. för barn, som er- ten (dock ej till Spanien och Portugal) samt
lagt halt afgift), återfås biljetten och erhål- ilgods äfven till London.
.
les kontrarnårke, försedt med samma numFrakt beräknas
i fråga om paketer för
mer, som är åsatt resgodspersedlarne.
Från hvarje särskildt kolli, men.för il- och fraktresgods, som inlemnas, böra äldre resgodsmär- gods efter sammanlagda vigten af de i sandlcen Vara borttagna, emedan sådana lätt föran. ningen ingående och på samma fraktsedel
ledafelsändning;
Resgods utlemnas på be- upptagna
varuslag;
dock, hvad beträffar
stämmelsestationenJ till den resande eller fraktgods, J;I1ed iakttagande
af att endast
hans ombud mot återställande af erhållna till samma godsklass . hänförliga. varor såkontramärken.
lunda till sin vigt sammam:äknas.
'
För effekter, som af resande medtagas i
Efterkraf
å gods. kan af afsändaren Iie~
vagnen, ansvarar.icke jernväg'sförvaltningen.
gäras å afsändningsetatdonen,
antingen för
Frakten' för hunda» skall 'alltid erläggas utlagde omkostnader och transporter eller
å afsändniugsstationen.
ock för varans fulla värde; dock må ej
b) Rörande transport af åkdon, lik, hästar efterkraf be~.äras å. vin och spirituösa ,:al'or
.
.
och boskaps kreatur
. .
for godsets varde. ~a snart fr.~n mottagnings'är' att iakttaga, att vagn bör derför reqvi- st.atlOnen a;nk.ommIt undelTa!tels~, ~~t efterreras på afsändningsstationen
24 timmar krafvet blifvit af. mOft~~gal~n inlöst, utförut, derest egaren önskar att transporten betalas detsamma ~Ill a ~andalen mot qV~tto.
'skall med bestämdt bantåg verkställas.
Il .. E~terkraf~pro':IslOnen, ~om hvad beträffar
fråga varande transportföremäl- böra-i god for~andelseI! hvilka ega Iumogenom Stadstid hållas färdiga å· bangården.
Frakten ;];>ost.en,allhd ~~all betalas pa mottagningskan betalas vare 'sig på afsändninll's- eller stationen, utgör en proc~nt. af e~terkrafv~ts
mottagningsstationen.
undantagande förlik, belo:p'p<och .~frundas uppat un narmll;ste tIOföl' hvilIta frakten alltid skall erläggas på talore.
1!:0r efterkraf, s0.n~ understiger en
afsändningsstationen.
Vid transport af lik kro~.~, erlagges lC~e proYlSlon.
.
...
skall vederbörlig begrafningsattest
företes
FOlatt
J?ed VIsst ~ag befordr a~ böra
och skall lik såvida icke behörigt int g po:keter och ilqods vara .Inlemn~d~ minst .~O
om detsamm~s balsamering föret~s, vira mmuter oc~.fraktgod~
minst tva timmar fore
.
l -t t . l ftt,·t k' t
Il 10
dettas afgang.
innes u e 1 u a
IS a e er ar.
, Paketer och ilgods, som ankommit till i
c) Om transpor.t af gods.
Stockholm eller dess otngifningar boende
Gods indelas för transport. å jernväg
personer, hemsändas efter aftal mellan jern. paket-; il- och fraktgods.
vägsstyrelsen och Stockholms Expressbyrå
De båda förra slagen befordras med det till emottagaren mot ersättning, beräknad
ordinarie bantåg. som sn-arast efter inlem- efter kollits vigt, såvida ej emottagaren
nandet bör framkomma till bestämmelseor- skriftligen anhållit att sjelf få afhemta detten. Med nattsnälltåg försändes dock sådant samma.
'
gods endast till stationer bortom dagsnällFr~ktgods anmäles hos godsemottagaren
tågens slutstationer.
medelst tryckt »notis» och utlemnas endast mot
Allt styckegods, som afiemnas till transport mottagarens eller dess skriftligen bifullmäktigade
på jernvägen, skall vara försedt med fullstän- ombuds egenhändiga qvitto derå. De~I af af-

I
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Postunderrättelser

.
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sändaren utfärdade fraktsedel, hvarå jerne) Tider för expeditionernas
öppenväl qvitto å erlagda frakt- och andra afhällande."
gifter finnes tecknadt,
tillställes
dervid
Ilgodsexpeditionerna
hållas för allmäuhealltid vaderbörande emottagare.
Anspråk på ersättning skall göras hos t~n !illg~~.gliga.: ~e :viddS~ockh?lm.; centralstationsbefälet
genast då godset aflemnas s.atIlJn 60r afgae~ e tlgo.s I stationshuset o~h
till m tt .
h d'
. t kolli
for ankommande t/gods I huset Nir 70 VId
o agarenoc,
a nago
o l VIsar Kl
B
t)
"k d
ii' kl 6
yttre märken till åkommen skada, anmälas
ara.
ergsga an: so ne a.~ar ch
ran
'.
8
innan samma kolli öppnas eller afföres från
t'l~ 1e. m' ;a~t
son- °d helrJ.ddag~r
stationen.
'.
-.
. m. oc
e', m.;
en VI S?För gods som ej inom 24 timmar efter dra stationen t;lla dagar från kl. 7f m. ul!
ankomsten 'afhemtas från stationen, debi-.7 e. m.; den Vid Sk~ppsbron hvarje helgfri
teras 'plats- och magasinshyra för hvart be- da.g fr. k~. 8 f. m.. ttl~ 6 e. ~. och den vI.d
gynnande dygn; för styckegods med 5 öre Gref-Tlnuegatan
sokned. fr. kl. 9 f. m. ull
för hvårje begynnande vigt af 100 kg. samt 6 e. m.
. .
.
för vagnslastgods med 3 kr. för hvar vagn.
Godsexpeditionerua ~Id Sto.ckh.?lm~ nor~a
d) Ställen för inlemnande af paket- il- och ~odra stationer halla:s tillgängliga for
och fraktgods.
'allmanheten
hv~u~e helgf~' dag kl. 7 f'. m.· k t
h Il d k
f"
f" d .
d 7 e. m. Expeditionen VId Skeppsbro n alla
go s an or a san nmg me
"k d ., kl 81
6
P a e - oc
bantag inlemnas vid Stockholms centralstation, so ne ~~ar
.
. m. e.• m.
.
Stockholms östra station, och Stockholms siidro:
Jernvagsefte1'k1'af utbetalas a den statIOn,
station i godsexpeditionen i huset ner 34 vid h,:.arifrå.~l I:l:0dset ä: afsändt, ~ock hvad beSkeppsbron samt i ilgodsexpeditionen i huset n:r träffar fors~ndel~er mlemnade VIdStockh?lms
53 vid G"1thuregatan, äfvensom i Stadspostens c~ntralst.atlon sa.ll1n~a, att paketer och .!gods
paketstation.
Klara vestra kyrkogata
3 till statIOner. VId.. Stockholm- Vesterås-eA. A afgående ilgodsexpeditionen vid cen- Bergslagens ,len;vag utbe~alas ~ellan .kl. 11
tralstationen
finnes till salu il. 25 öre »jern- f.. m. - 1e. m .. a exped. fo.r afgaende II.gods
vägspolettaxa
för försändelser från Stock. v.ld centr.al~tabonel~ samt a pakete~ och .zgo~s
holms centralstation. D
till alla ofnga stationer hosstatIOnskassoFraktgods kan för afsändning å jernväg of- ren, som ~r~ffas å l:sta ~istriktets
i!ltenlemnas vid Stocleholms norra station, vid Stockholms dentsexpedition
1 tro uppt ill verister l censödra station vid Stockholms ostra station och vid tralstationshuset
alla söknedagar från kl.
Stadsqården ' eller Skeppsbron.
(Från de hå da 11 f. m. till 1 e. m.
,
sistnämda platserna expedieras dock endast
Tullafdelningen vid Stockholms centralstagods i vagnslaster;
fraktsedel aflemnas å tion hålles öppen alla söknedagar fr. kl.
expeditionen i huset n.r :~4vid Skeppsbrun.) 1/210 f. m. till '/e3 e. m.

{l ' 6
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Postu n d e r rätte I se r.
Uppgift å postanstalterna i riket.
Ve med spärrad stil tryckta äro postkontor,
de öfriga poststationer.
A de orter, efter hvilkas namn står ett kors (t), finnes lokalbrefvexling

an-

ordnad.

Af de efter p o s t s t a tio n e r n a s namn gjorda beteckningar utmärker:
I a att poststation tillhör första klassens högre afdelning;
.
I b
"
"första
klassens lägre afdelning;
II
"
"andra
klassen;
III
"
"tredje
klassen;
* att poststutlon är vid s t a t e n s jernväg belägen;
') att poststation hålles öppen endast under sommarmånaderna.
Poststation,
som tillhör första klassens
högre afdelning
(I a), eger emottaga och för befordran inom landet taxera assurerade
försändelser,
hvilkas angifna värde ej öfverstiger 20,000 kronor, samt paket,
hvilka ej väga öfver 10 kilogram (med undantag af de med X efter namnet betecknade, till hvilka befordras
paket endast t. o. m. 1 kilograms vigt), äfvensom ombesörja utvexling af postanvisningar,
lydande å belopp af högst 100 kronor stycket.
.
. Poststation,
tillhörande första
klassens
lägre afdelning
(I b), eger post,
behandla assurerade
försändelser
med högst 10,000 kronor, paket af högst 10
kilograms vigt (med undantag
af de med X efter namnet betecknade, till hvilka
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befordras paket endast t. o; m. 1 kilograms vigt); och p os t a n v is ni n g aj- intill
belopp af högst 100 kronor stycket.
:,
.
.
Poststation
af andra
klassen
(II) eger postbehandla assurerade
föts.än:
delser
med högst 5',000 kronor, paket
hög~t 10 kilograms vigt (med undantag
af de med X efter namnet betecknade, till hvilka befoI'dras:paket
endast t. o. m.
1 kilograms vigt), och, p.o st a n v isn in g a r intill belopp af högst 50 kronor- stycket.
,
Poststation af tredj e klasse.n (III) eger, postbehandla' assurerade
försänd~ls~r, med ~ögst 5,000, k~·onor".,paketlJ1· af högst 1 kilograms viit och 'postan"
vi sn rng ar intill belopp af llögst 25 kronor -stycket,
'
. .
";._
, '.
~i~l de vi~ s ta te ns jernvägar belägna stationer kunna sändas penningebfet
utan lllskrankmng l beloppet.
.
.".
.'
.",
Efter postortnamnen finnes älven angifvet det län, inom hvilket postanstalt är
belägen. '.
, ".
, , . ••
'Vid de postanstalter, ho,;arest bokstafven· T. ,är utsatt, är äfven tele.
grafanstalt.
:.
.
'
,
Adelöf (III) X Jkpg..
. 'Asarum (II) Blek.
Bettria (I b) Södm, T;·.·· .
Agnesberg (l b) Elfsb. T, . Asbysand (ID åstg..
Bexheda (Il) J'kpg;: .. :: '
Alanäset (I b) Jmtl.
-,
Asker(IlI)
Oreb:
Bie (I b) Södm.
Albano (II)* Sthm.. T.
Askerstlnd
't Öreb. T.
Billeberga'(I
h) ,'MJm. T.
Alby (I b)* Vnr1;' T.Askeröd
(II) MIm. T.,
Bil'lesholmsgrufva(II)Mlm.T.
Alböke (Il) KImr.
,Asklaiida (III) X' Eltsb.
Billinge(II)
MIm.
A1fta (I bl Geflb.
Asmundtorp(II)
J.Hm. T.
Billingsfors
Elfsb;
AlfV:l!sta Kron. '1'.
Aspås (III) Jmtl,
Bispberg (L'b) Kpbg. T:
AIgutsboda (I b) X Kron.
Attarp (II) Krist..
' Bispgården (I b) 'Jmtl: T.
A-lingsåst
Elfsb. T.
Avesta
Kpbg. '1'.Bjerges (II) Gotl. T.
Allerum (III) MIm.
Axelvold (I b) MIm. T.
. Bjerlöf (II) Krist.
1
Almuuge (III) Sthm. T.
Axvall (la),Skbg.
T.
Bjernum (II) J.{r,ist.·
,
Almvik '(I b) Klrnr. T.,
Backa (I b) Hall. T..
Bjersjölagård
:a) MIm.' T.
Alnö (III) Venrl.
Backamo l) (l b) Gbrg.
Bjuf (I a) MIm. T.r
Alseda (III) Jkpg.
Backaryd (III) Blek.
.
Bjurbäck (Imx. Skbg~ ..:
AIsen (I b) Jmtl.
Backe Vnrl.
"
Bjurholm (l 'b) Ybtn:
Atsjöholm (III) X Klmr.
Baggetorp (Ib*) Södm.lf'.
Bjurkärn (III), Oreb.
Alstad (II) MIm. T.
Baggå (l b) Vstm.
"
Bjursås (III)X Kpbg.
Alsterbro (III) Klmr.
Balingslöf .(II)* Krist. 'l'.
Bjnråker (III) X Geflb.
Alsters station (II)* WermI. Balingsta (III) Ups.
Bjärkaryd (III) X Jkpg
Altuna (III) Vstm.
Balsby (II) Krist.
Bjästa (l b) Yurl. T.
Alunda (III) Ups.
Bankeberg (I b)* Östg. T. Björke (III)X Elfsb.: .
Alvastra (Il) Ostg.
Bankeryd (II) X Jkpg. T. _ Björkeberg (III) X Ostg.
Anderslöf (I a) }llm.
. Barfva (III) Södm.
"
Björketorp (I b) Elfsb, T.
Auderstorp (III)X Jkpg.,
Barkarö (III)X Vstm.Björklinge (III) Ups.
Andrarum (III)x Krist:
Bårkeryd (II) Jkp&,.
.
Björkvik (III) Södm.
Aneby (Ia)* Jkpg, T.
Barkåkra (I b) KrISt. T.
Björkåbruk
(II) VnrI.
Angelstad (I b) Kron. T.
Burlingbo (II) Gotl. 'l'.
Björna (III) X Vnrl.
.
Angskär (III) Sthlm.
Barsebäck (I b) X MIm.
Björneborgs
stat. (I b) ,*
Ankarsrum (I a) Klmr. T.
Beckaskog (II) Krist.
. Wrml. T.
'
Anneberg (1 b) Hall. T.
Bellö (II) Jkpg.
Björnlunda (I b),,* Södm. T.
Austahyttan
(I b) Kpbg.
Bengtsfors (II) Elfsb.
Björsäter (I b) ~stg. '1'.
Anundgård (III)x VnrI.
Berf~ndaI (JII) Gbl'g.
Blackstad (III) Klmr.
Auundsjö (II)x VnrI.
Berg (I a) Ostg.
Blentarp (III) MIm.
Arboga t Vstm, T.
/
Berga (II) Klmr. T.
Blidsberz (II) Elfsb. T.
Arbrå (Ia)* Geflb. '1'.
Borgagården (III) Hall.
B1idö (If I) xSthm.
'Arbyluud (III) Klmr,
Bergby (I b) Geflb.
B1omskog (lID Wrml.
Arholma (III)x Sthm. T. 'Bergqval'a
(II) Klmr. T.
Blåvik (III) Ostg ..
Arjeploug(III)x
Nbtn.'
Bergsbrunna (II)* Ups. T.
B1ägda (I b) Klmr, T.
Arkelstorp (II) Krist.
Bergshamra (III) Sthm.
Bo (III) Sthm.
"
Arlöf' (I b)* MIm. T.
Bergsjö (II) Geflb."
Boarp (lII)Kron.
Al'lleberga (II) Östg. ,
Berg~la:gsHörkeu(II)Oreb.T.
Boda (II)* WrmL 'r.
-Arvidsjaur (I b)x Nbtn.
Bergvik (I b)X Geflb. T.
Boden Nbtn.
Arvika
t WermI. T.
Bernshammar -<Ib) Vstm. T. Bodsjö (III)X" Jmtl.
Asa (III)x Kron.
Bersbo (I b) Ostg. :r.
Bofors (I a) Oreb. T.

af

l

er
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Bogen. (III) Vrml.
Bograngen (II) W rml.
Bogsta(II)
Södm.
Bohult (II) Klmr. T.
Bokenäs (II) GbrR"'
Bollnäs
Geflb. 'l.
Bolmen (l b) Kron. T.
Bolmsö (III) X Jkpg.
Bondstorp (II) Jkpg.
Bo r e n s b e rg ö~t~.
Borghamn (II) Ostg:
Borgholm
t Kalm. T.
Borgstena (II) Elfsb. T.
Borgvattnet (III) Jmtl.
Borgvik (I b) Wrrnl ,
Borlänge (I b) Kpbg. T.
Born (l b) Kpbg.
Borrby (II) X Krist.
Borås t Elfsb. T.
Bose bo (III) X Jkpg,
Botilsäter (II) Wrml.
Bottnaryd (Il)
Jkpg.
Boxholm (I b) Ostg. 'r.
Brandstorp (I b) Skbg.
Brastad (Il) Gbr. o. B. län.
Breared (II) Hall.
Bredaryd (II) Jkpg.
Bredgrind (l b) Kpbg.
Bredsjö (II) Öreb. '1'.
Bro (II) Ups. T.
Brobacka (III) Elfsb.
Broby (I b) Krist.
Brodalen (II) Gbrg.
Broddarp (II) Elfsb.
Broddbo (II)* Vstrn. T.
Broddetorp (II) Skbg. T.
Brokind (II) Östg.
Bromölla (Il) Krist. T.
Bronäs (III) Skb.
Brottby (I b) Sthm.
Brunflo (I b) * J mtl. '1'.
Brunnby (III)x MIm.
Brunsberg (II)* Wrml. T.
Bruzaholm (I b) Jkpg. T.
Brålanda (II) Elfsb. T.
Brån ahult (II) X Klmr.
Bräcke (I b)* J mtl. T.
Brännarp (II) Hall. T.
Brönnestad (III) X Krist.
Brösarp (II) Krist.
Burge (Il) X Gotl.
Burgsvik (I b) Gotl.
Burseryd (n) X Jkpg.
. Burträsk (II) Vbtn.
Buttle (II) Gotl.
Bygdeå (I b) Vbtn.
Byske (I b) Vbtn. T.
Byvalla (II)* Kpbg. T.
BåJsta (I b) Ups. T ..
Bångbro (I b) Öreb. T.
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Bånghammar (l b) Örb. T. Edsberg (III) Öreb.
Bårslöf (III) x MIm.
Edsbro (III) Sthm.
B å s ta d Krist. T.
Eds bruk (l b) Klmr.
Båckebo (III) Klmr.
Edsele (II) Vnrl.
Bäckefors (II) Elfsb. 'I'.
Edshult (III)x Jkpg.
Bälinge (III) Södm.
Edsleskog (III) Elfsb.
Bärby (II) Ups. T.
Edsvalla (l b) Wrml. T.
Böda (II) Klmr.
Edsvära (III) Skbg.
Böketofta (II) MIm.
Efveröd (II) Krist.
Bön (I1I)X Elfsb.
Eggby (III) Skbg.
Börringo (I a) ..MIm. 'r.
Ek (III) Skbz,
Börrum (I b) Ostg.
Ekeby (II) l\flm. T.
Börstig (III) Skbg.
Ekedalen (I b) Skbg. 'r.
Bössgård (III) Hall.
Ekensholm (I b) X Södm.
CharlottenbergWerml.
'r. Ekerö (I1)X Sthm.
Charlottenlund (l a) MIm. T. Ekolsund (II) Ups. T.
Oi m b r i ah a m n t Krist. T. Ekshärad (I b) Wrml. .
Daglösen (II) Wrml. T.
Eksjö t Jkpg. T.
Dala (II) Skbg. 'r.
Ekskogen (II) Sthlm.
Dala Husby (!b) Kpbg.
Eksund (II)* 6stg. T.
Dalarö
Sthm. T.
Eldsborga (I b) Hall. T.
Dalhem (III)x Klmr.
Elfdalen (l a) Kpbg ,
Dalkarlsberg (I b) Öreb, 'I'. Elfkarleö (I b) Ups, T.
Dalskog (II) Elfsb. '1'.
Elfros (II) Jmt!.
Dalstorp OII)x Elfsb.
Elfsbacka (l a) Wrml.
Dalum (II) Elfsb. T.
ElfsbYll (II) Nbtn.
Dannemera (l a) Ups, T.
Elfsjö (I b)" Sthm. 'l'.
Dannike (III) Elfsb.
Elfsjöhyttan (III)., Wrml.
Dannäs (III)x Jkpg.
Elfvestorp (l b) Orebr.
Defvelstorp (I b) Mim.
Elfängen (I b) Elfsb. T.
Degeberga (I ..b) Krist.
EIgarås (I b) Skbg. T.
Degerfors
Oreb , T.
EIghult (II)x Kron.
Degerön (II)* Ostg. '1~.
Elgå (II) W rml.
Deje (I b) Wrml. 'I'.
Ellekulla (III)X Elfsb.
Delsbo (I b) Geflb. T.
Ellenö (II) Elfsb.
Derorne (I b) Hall. T.
Elmeboda (III) Kron.
Dingtuna (II) Vstrn. T.
Elmestad (III) Elfsb.
Diö (Il) Kronb.
Elmhult
Kron. T.
Djura (II)X Kpbg.
Emarp (II) Jkpg. 'r.
Djurhamn (lII)x Sthm.
Emmaboda (II) Klmr. T.
Djursholm (II) Sthm. T.
Enafors (I b)* J erntl , T.
Djurås (l b) Kpbg. T.
Engebacken (II) Gbrg. T.
Dockmyr (I b) Jemtl. T.
Engelholm
t Krist. T.
Donmarfvet (I a) Kpbg. T. Engelholmshamn (Ib) Krist.
Dorotea (III)x Vbtn.
Engelsbers- (II) Vstm. T.
Drer (III) X Kron.
Engsösund (III) X Vstm.
Drottningholm
Sthm 'r. Enhörna (Il) Södrn.
Drottningskär
(III) Blek.
Enkelsrud (III) Elfsb.
Drängsered (III)x Hall.
Enköping
t Ups. T.
Dufed (I b) Jmtl. 'r.
Enviken (II) Kpbg.
Dufnäs (I b) Kpbg. T.
Enånger (I b) Geflb.
Duss (III) Gotl.
Erikslund (l b)* Vnrl. 'r.
Dllta bruk (II) Öreb,
Erikstad (II) Elfsb. T.
Dangebo (III) Kron.
Eringsboda (II) Blek .
Dädesjö (III) Kron.
Erternark (III) Elfsb.
Dörarp (III) Kron.
Ervalla (II) Öreb. T.
Ed (I b) Elfsb. T.
Eskelhem (II) Gotl.
Eclane (I b) * Wrml, T.
Eskiistuna
t Södm. T.
Edebo (II) Sthm.
Eskilsäter (III) Wrml.
Edebäck (I b) Wrml. T.
Eslöf Malm. 'r.
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Espered (II)X Elfsb.
Forsaström (I b) Klmr. T. Gejersdal (II) WrmI. T.
Esperöd (I a) .MIm. T.
. Forserum (II) * Jkpg. T.
Geijersholm (I b) Wrml, T.
Esphult (IU)X Krist.
. Forshammar (II) Westm, T. Gellersta (III) Öreb.
Espinge (II) .MIm.
Forsheds (I b) Jkpg. T.
Gellivare (I a) Nbtn,
Espö (I b) .MIm. .
Fotshult (II) Klmr. T.
Gemla (I b) Kron. 1'.
Essunga (I b) Skbg.
Forssa (I b) Geflb~ T.'
Genevad (I b) Hall. T ..
Estuna (III) Sthrn.
Forsmark (II) Sthrn, :
Gersnäs (Il) Krist.
Etelhem (II) GotI. 1'.
Fors station (L b)* Kpbg. T Gerum (III) Skbg.
Fagerhult (II) Klmr. .
Forsvik (I b) Skbg. .'
Getinge (l b) Hall.' 'r.
Fagersanna (I b) * Skbg. T. Franshammar (II). Geflb.
Gideå (III) VnrJ.
.Fagerås (I b)'* WrmI. T.
Fredrika
Vbtn.
Gillberga
Wrml.
Falerum (I b). Klmrv/I'.
Fredriksberg (I a) Kpbg. '. Gimo (I b) Ups, 1\ .
Pa lk e nb-e rg j Hall. T.
Fredriksfors (r b) Geflb.T.
Gislaved
Jkpg.;
"
Falköping
t Skbg. T.
Predsberg. (III)x Skbg,»
Gislarbo (I b) Westm T •.
Falköp.-Ranten (I b)* Skbg. Fremmestad (III) Skbg.·
Gistad (I b) * Östg. :1'.
Falsterbo brak (III) Klmr.
Fressland (III) Gbr, o. Bh. Gladhammar (III) Klmr.
Pa l u n'] Kpbg. T.'
Fridenedt'I
b) Skbg. T,. . Glafva (I b) Wrml.'·
.
Fanthyttan
(III) X Öreb,
Fridhem (H) Krist.·
Glanshammar (III) Öreb,
Faringe (Il) Sthm. T.
Fridlefstad (Il) 'Blek.
Glemminge (II) X Krist.
Farstorp (III) X Krist.
Frillesås (l b) Hall T.
Glimminge (11) Krist.
Fegen (II) Hall...
.
Frinnaryd (I b) * J'kpg , T. Glimåkra (I b) Krist;
Fellingsbro (I b) Oreb, T.'
Fristad (I b) Elfsb. T.
Glommersträsk (III) X Nbtn.
Femsjö (III) Jkpg.
Fritala (I a) Elfsb. T.
Glömminge (U I) Klmr.
Ferna bruk (I b) Westm.
Fryele (II) X Jkpg.
Guarp (I bY Geflb.
Figeholm' (I b) Klmr, 'I',
Frykerud (III) Wnnl,
GnestaSödm.
T.
Filipstad
t WrmI. T. " Fryksta (II) * WrmI. T.
Gnosjö (II) Jkpg.
'
'
Fiuja (II) Krist. T.
Frånö (I b) Vm·I.
Godegård (I, b) * Östg. T.
Finnerödja (I b)" Skbg. '1'. Frändefors (II) Elfsb. T,
Gotbem (III) GotI.
.
Finnmossen (II) WrmI.T.
Fränsta (I b) * Vnrl. T.
Grafvarne (III) Gbrg.
Pinnskoga (III) Wrml,
. Frödinge (II) Klmr.
Grafversfors (U) * Qstg. '1.'.
Finshyttari (l b) WrmI. T. Frölunda (II) Elfsb. .
Granbergsdal (I b) Öreb. T.
Finspong
Östg. T.
Fröskog (I b) Elfsb.
I Grangärde (I b) Kpbg.
Finsta (II) Sthm, T.
. 'o Fröslida (U) Hall:
f Graninge (I b) "mI. T.
Fiskeby (II) * Ostg. T.
Frösunda ('II) Sthlm. T.
. Gravendal (I a) Kpbg ..
Fiskebäckskil (I b) Gbrg.
Frösved ..(III) Skbg.
Grabbestad (I. b) Gbrg. 'r.
Fittja (III) Sthm.
F r ö v i Oreb, T. .
I Grefvie (I bl Krist. T.
Fjelkestad (II) Krist.
FuUtofta (II) .MIm.
Gr e n n a t Jkpg. T.
Fjelkinge (I b) Krist. T.
Funäsdalen (II) JnitI.
Grillbv (II) Ups. T.
Fjella (III) Elfsb.Furusund (II) Sthm, T.
I Grimmared
(III)X Elfsb.
Fjellbacka (I b) Gbrg. T.
Fårhult (l b) Klmr. 'r.
Grimslöf (l b) Kron. 1'.
Fjerdingslöf (I b) Mlm. T. Fårö (III)X Gotl.
Grimstorp (II) * Jkpg. T.
Fjäl (I b) Vnrl.
Fårösund (II) Got!. '
Grinstad (III) Elfsb.
Fjärås (I b) Hall. '1.'.
Fägred (III) Skbg.
Gripenberg (II) * Jkpg. T.
Flen (I o) * Södm. T.
Färgaryd '(11) X Jkpg. '
Grislehamn
Sthm. T.
Plerohopp (III) Klmr.
Färila (I b) Geflb.
Grolanda (III) Skbg.
Flisby (II) * Jkpg. T.
Färjestaden (II) Klmr.
Grums (I b) Wrml. T.
Eliseryd (II) Klmr.
Färlöf (II) Krist.
Grundforsen (1 b) Kprbg.
Flodafors (III) Södm.
Föllinge (II) X J mtI.
Grundsund (I b) X Gbrg.
Floda station (11)* Elfsb. T. Föra (III) Klmr.
Grunnebo (II) Elfsb. T.
Eläckebo (II) Vstm.
Förlösa (III) Klmr:
Gryt (II) Östg. ,
Plädie (1 b) .MIm. T.
Förslör (I bl Krist. T.
Gryteryd (III)X lkpg.
Pläskjum(lI)
Elfsb.
Gagnef (I b) Kpbg. T.
Gr y t h y t t e he d Oreb. T.
Flötningen (III) Kpbg.
Gamla Lödöse (II) Elfsb.
Grängen (I b) Öreb.
Fogdhyttan
(II) Wrml,
Gamla Upsala (II) Ups, T. Grängesberg (I b) Kpbg. T.
Fogelfors (II) Klmr.
G a mleb y Klrnr. T.
Gränum (III) Blek.
Pegelsta (I a) * Ostg. T.
GammaIkroppa (II) Wrml. T. Gräsberg (II) Kpbg. T.
Fogeltofta (II) Krist.
Gammalstorp (III) Blek.
Gräsgård (III) Klmr.
Foglaryd (III) Elfsh.
Garpenberg (I b) Kpbg.
Gräsmark (I b) WrmI.
Foglavik (II) * Elfsb. T.
Gefle t Geflb. T.
,Grästorp (I a) Skbg. T.
Foglum (III) Skbg.
Gelsjön (II) JemtI.
. Grödinge (III) Sthm.
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Grönahög (III)X Elfsb.
Grönskåta (III) Klmr,
Gualöf (II) Krist.
•
Guldsmedshyttan (II) Oreb.
Gullabo (II) X Klmr.
Gullered (III)X Elfsb.
Gullholmen (III) X Gbrg.
Gullspång (I b) Skbg. T.
Gumlösa (III) X Krist.
Gunnarp (II) Hal!'
Gunnarskog (III) Wrml.
Gunnarstorp (II) Krist. T.
Gusselby (II) Öreb. T.
Gustaf (I b) Kpbg. T.
Gust. Ad. kapell, (III) Skbg.
Gustafsberg (I b) Sthm.
Gustafsfors (I a) Elfsb.
Gustafstorp (II) Blek.
Gusum (I b) Östg.
Gysinge
Gef!.b.
Gyttorp (II) Oreb. T.
Gåfvetorp (II) Kron. T.
Gårdby (III) Khnr.
Gåsö (III) X Gbrg.
Gäddede (II)X Jmtl.
Gällared (III) Hall.
Gällaryd (III) X Jkpg.
Gällstad (III) Elfsb.
Gällö (l b) * Jmtl. '1'.
Gärdhem (III) Elfsb.
Gärdsjö (III) Kpbg.
Gärds-Köpinge (III) x Krist.
Gärds-Lyngby (II) Krist.
Göddelöf (III)X MIm.
Gölingstorp (II) Elfsb.
Gössäter (I b) Skbg.
Göteborg
t Gbrg. T.
Götened (I b) Skbg,
Göteryd (III) Kron,
Götlurida (III) Oreb.
Hablingbo rn», Got!.
Habo (II) * Sk1?,g.T.
Hackvad (III) Oreb.
Hackås (III) Jmtl.
Hafdhem (III) Gotl.
Hafrida (II) Jkpg.
Hafstenssund (III) Gbrg.
Hafverö (II) Vnrl,
Hagaryd (III) Ostg.
Hagby (III) Klmr.
Hagelsrum (II) Klmr.
Hagfors (I b) Wrml. T.
Halfås (III) Skbg.
Hallaryd (III) Kron.
Halleby (I b) Östg. T.
Hallen (II) Jmtl.
Hall-Marby (III) Jmtl.
Hallingeberg (III)x Klmr.
Hallsberg
Öreb. T.
Hallstahammar(Ia)x Vstm.T.
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Halmstad
t Hall. T.
Hjeltevad (I b) Jkpg.
Halria (III) Sk~g.
Hjernarp (II) Krist.
Hammar (III) Oreb.
Hjerpen (I b) * Jemtl. 'r.
Hammarö (III)x Wrml,
Hjerpås (II) Skbg. T.
Hammenhög (J a) Krist.
Hjersås (III)x Krist.
Hammerdal (I b) Jrntl.
Hjertum (III) Gbrg.
Hamneda (III) Kron.
Hj o t Skbg. T.
Haparanda
t Nbtn. T.
Hjorted (I b) Klmr. T.
Harads (II) Nbtn.
Hjortqvarn (I b) Öreb. T.
Hardeberga (III) :MIm.
Hjulsjö (I b) Öreb.
Hardemo (III) Öreb.
Hoby (I b) Blek.
Harestad (III) Gbrg.
Hofmansbygd (II) Blek. T.
Harg (II) Sthm. T.
Hofmantorp (I a) Kron. 'L
Harlösa (III)x MIm.
Hofva (I b) Skbg.
Harmånger (I b) Gelleb.
Hok (II) Jkpg. 'l'.
Harnäs (II) Ups. T.
Holje (I b) Blek. '1'.
Harplinge (I b) -tIall. T.
Holmedal (III) Wrm!.
Hasselfors (II) * Oreb. T.
Holmeja (II) MIm. T.
Hasslebro (II) MIm.
Holmsjö (II) Blek. T.
Hass~erör (III)Skbg-.
Holmsund (Ib) Vtbn. 'I'.
Hanrida (II) Jkpg.
Holmsveden (I b) * Gellb. T.
Heberg (I b) Hall. 'I'.
Holsäker (I ,~) Kpbg.
Heby (I b) * Vstm. T.
Horn (I b) Ostg.
Hede (I b) Jmtl.
Horndal (I b) * Kpbg, T.
Hedemora
t Kpbg. T.
Horred (I b) Elfsb. '1'.
Hedcnsber (II) Vstm. T.
Hossmo (III) Klmr.
Hcdensö (II) Södm.
Hotagen (III) X J mtl.
Hedesunda (II) Gellb.
Huaröd (III) X Krist.
Hedeviken
Jmtl.
Huddinge (II)" Sthm. T.
Hejdc (III)X Gotl.
Huddungeby (III) Vstm.
Helgum (I b) Vrrl. '1'.
Hudiksvall
t Gellb. T.
Hellefors (I a) Oreb. T.
Hult (II) Jkpg. T.
Helleforsnäs (I b) Södm, T. Hultagård (I b) Jkpg. 'I'.
Hellekis (I b) Skbg.
Hulterstad (III) Klmr.
Hellestad (I b) Öst. T.
Hultsfred (I b) Klmr. T.
Hellevikstrand (III) x Gbrg, Hunestad (III) Hall.
Hellinge (I b) Jkpg.
Hurfv a (I b) MIm. T.
Hellingsjö (III) Elfsb.
Husqvarna (II) Jkpg.
Helsingborg
t MIm. T.
Husum (I a) Vnrl. T.
Helvi (III)X Gotl.
Hvalillge (I1I)X Hall.
Hemse Gotl. T.
Hvarf (I1I)X Östg.
Hemsjö (I b) Blek. T.
Hvena (I b) Klmr. T.
Hennan (I b) * Gellb. T.
Hvetlanda
Jkpg. T.
Henån (III)x Gbrg.
Hvetlinge (I b) MIm.
Hernösand
t Vrn!. T.
Hvitsand (III) Wrml,
Herrevadskloster (l a) Krist. T. Hybo (I b) Gellb. T.
Herrhult (II) Wrrnl. 'I'.
Hycklinge (III) Östg.
Herrljunga
Elfsb. T.
Hyllstofta (II) Krist. T.
Hessleholm
Krist. T.
Hyssria (III) Elfsb.
Heselurida (IIl)x :MIm.
Hå (III) Gellb.
Hidinge (III) Öreb.
Håbol (lII)X Elfsb.
Hietaniemi (III) Nbtn.
Håkanbol (II) Wrml. 'r.
Hillared (II) Elfsb.
Håkantorp (I b) Skbg. T.
Himle (II) Hall. '1'.
Håksvik (III) Elfsb.
Hindby (II) :MIm. T.
HålIst,t (I b) Södm.T.
Hinneryd (III) Kron.
Hållsviken (III) Södm.
Hishult (I b) X Hall.
Hångel' (III) X Jkpg.
Hisingsholm (III) Gbrg.
Hångsdala (I a) Skbg.
Hjelstaby (III) Ups.
Håsjö (I b)* Jmtl. T.
Hjelteby (III)X Gbrg.
Håslöf (I b) j)ilm.
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Häfla (III) Östg.
Häfverö (II) Sthm.
Hägerstad (II) Östg.
~
Häggdånger (III)X Vnrl.
Häggeby (In) Ups.
Häggenås (II) J'mtl.,
Häggum (III)X Skbg,
, Häglinge (HI)x Krist.
Häradsbäck (III)X Kron.
Harened (III) Elfsb.
Hästbo (II) * Geflb. T.
Hästholmen (II) Östg. T.
Hästveds (I b)* Krist. T.
Höckgården (IIl).Skbg.
'
Böfversby (I b) Ostg. T.
Höganäs
MIm. 'r.
Högby (III) Klmr.
Högemd (III) Wrml.
Högfors (I b) Vstm. T.
Hilgsjp (II) * Södm. T.
. Högsätersby (I b)Wrml.
Hökedalen (I b) Elfsb. T.
Hököpinge (I b) MIm.
Hölö (III) Södm.
Hönsinge (II) MIm.
Hörby MIm. T.
Höreda (III)x Jkpg.
Hörja.(nI)~
Krist.
Hörk (I b) Oreb
Hörle (II) Jkpg. T.
Hörnäs (II) Vml.
Hörup (II) x Krist.
Hössna (III)X Elfsb.
Hö r MIm. T.
Id,re (II) Kopparb.
(III) X Krist.
Igelstorp (II) * Skbg. T.
Ileberg (I b) Gbrg.
.Immeln (II) Krist.
Ingarö (III)X Sthm.
Ingatorp (Il) ~kpg. T.
IngeIsby, (II) Oreb,
Ingelsti.'äde (I b) MIm. T.
Insjön (I b) Kpbg. T.
Ishult (II) Klmr.
.Takobsberg (II) Sthm. T.
J emjö (III) Blek.
JeIPshög (I b) Blek. T.
.Jenny (l b) Klmr, T.
-Jerfsö (I b) * Gefib. T.
Jel'le (II) Öreb. T.
J erna (I b) * Sthm, 1'.
.Ternboås (I b) Öreb.
.Ternskog (III) WrlI)l.
Jerrestad (II) Krist.
Jettendal (II) Gefleb.
Jockmock (III) X Nbtn.
J önsberg (III) Östg.
Jonsered (Il) * Elfsb. T.
Jonstorp (III)X MIm.
ö

rre

.Postanstalter
Jordborga (II) MIm.
Klelshtllt (II) Jkpg. T.
Juckasjärvi (III) NHn.
Klefva (III) Skbg.
.
Jula (II) Skbg. T.
Klenshyttan (II) Kpbg. 'r.
Jularbo (I a) * Kpbg. T.
Klintehamn
Gotl. T.
Jungskola (III) Skbg.
Klippan
Kri§it. T.
Junsele (I a) Vnrl, T.
, Kloten (I b) Oreb. T.
Jäders bruk (II) Vstm, T.
Klågerup (I a) Mlm. T.
Jäderön (H) Södm.
, Klädesholmen (III) X Gbrg,
Jädraås (l b) Gefleb.
. , Knaby (II) Ups, T.
Järbo (l b) * Geflb. T.
. Knifsta (I b) * Sthm. T.
Järeda(III)
KImr.
: Knutby (I b) Sthlm. T.
Järlva(II)
* Sthm. T.
Knäred (I b)X Hall.
Jät (III) K):on.
Kolbäck (I b) Vstm. T.
Jönköping
t Jkpg. 'r.
Kolforsen (II) Geflb. T.
Jörlanda (III) Gbrg,
Kolhammar (III)X Sthm.
Jörn (I,l) Vbtn.
Kolsva (I b) Vstm. T.
Kaflås (II) ,Skbg. T..
Konsterud (II) "Yrml.
K<t1I(III) Jmtl.
Kopparberg
.Oreb. T.·
Ka lrn ar t Klmr. T.
Korpilombolo (II) Nbtn.
Kappelshamn (III)x Gotl. Korsberga (II) Skbg. T .
Karesuando (Il) Nbtn,
Korsnäs (l a) :I}pbg. T.
Karlanda (III) WrmJ..
Kortfors (I b) Oreb. T.
Karlberg (II) Sthm. -T.
Kosta (J b) X Kron.
Karleby (II) Wstm. .
Kristdala (II) Klmr.
Karls b org Sk~g. T.
Kristianopel (I b) X Blek;
Karlsby (II) * (]stg.
Kristianstad
t Krist. 'r.
Karlsdal (I b) Orebr,
Krisfineberg (II) MIm. T.
Karlshamn
t :alek. T.
Kristinehamn
t Wrml. T.
Karlskoga (II) * Öreb...T.
Kristvalla (III)X KImr.
Karlsskogakyrkobytl a) Orebr. Krokom (I b)" Jemtl. T.
Karlskrona
t Blek. T.
Krokstau (III) Gbrg:
Karlslund (I b) Skbg.
Krylbo (II) * Kpbg. T.
Karlstad
t Wrml. T.
Kräkshult (II) Jkpg:.
Karlstorp (II) Jkpg.
. . Kräksmåla (III) Klmr.
Karmansbo (I b) W stm, T. Kräcklingbo (III). Gotl.
Karpalund (II) Krist. T.
Kräcklinge (lIP Oreb.
Karsjö (I b) * Geflb. T.
Kuddby (III) Östg.
Kastlösa (III) KImr.'
, Kullsveden (Lb) Kpbg, T.
Ka tr in eh ol m Södm. T.
Kulltorp (II) Jkpg.
Kattarp .(I b) MIm. 'r:
Kumla(II) * Öreb. T.
Katthammarsvik (II) Got!. Ku n g el f t. Gbrg.
Keflinge (I b) :MIm. T.
Kungsbacka
Hall. T.
Kettilstorp (I b) * Skbg. T. Kungsgård (I b) Geflb. T.
Kil Wrml. T.
Kungsängen (II) Ups. 'r.
Kila (III) Wrm!.
Kungsäter (I1I)X Elfsb .
Kilafors (I b) * Gcflb. 1\
Knngsör(I b) Vstm: T.
Kilanda (III) Elfsb.
Kylingared (III) X Elfsb.
Killeberg (I b) * Krist. T. Kyrkasund (III) Gbrg .
Kilsmo (I b) * Öreb. T.
Kyrkhult (III) Blek .
Kimstad (I b) Östg. T.
K,yrkås(II) Jemtl.
Kingelstad (II) MIm. T.
Kafalla (II) Oreb,
Kinna (I a) Elfsb, T.
Kågeröd (I b) MIm. T .
Kinuared (II) Hall. T.
Kållerstad (II) Jkpg .
Kinneved (III) X Skbg.
Kållängen (III) Skbg.
Kinstaby (I b) Gefib. 1'.
Kårb.öle (I b) Gefib.
Kisa Östg. T.
Kårehogen (I b) Gbrg.
Kivik (II) X Krist.
Kårs.ta (II) Sthlm. T.
Klacka-Lerberg (II) Öreb.
Kåseberga (II) Krist.
Klagstorp (1 b) MIm.
Käfsjö (II) Jkpg ,
KIel (III) Elfsb.
.Kälarne (I b)* Jemtl. T.
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Källunge (III] Gotl.
Kärda (II) Jkpg.
Kärfsta (II) Vnrl. T.
Käringö (III)X Gbrg.
Kärrgrufvan (I b) Vstm. T.
Köla (III) Wrml,
Kölsjön (II) Öreb.
Köping t Vstml. T.
Köprnannebro (I b) Elfsb T.
Lackalänga (I b) Mim. 'r.
Lagmansered (III) Elfsb.
Lagmansholm (II)'" Elfsb. T.
Laholm t Hall. T.
Lakvik (I b) Öst. T.
Lamhult (I b) '" Kron. T.
Landa (I b) Gefle. T.
Landberga (III)x Vst;n.
Landeryd (II) Jkpg. 'I.
Landskrona
t Mim. T.
Landsort (III) Sthlm. 'r.
Landvetter (III) Gbrg.
Larmaskede (I b) Jkpg. T.
Larmaskede brunn (I b) 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.
Lekvattnet (III)X Wrml.
Lekåsa (III) Skbg.
Lemnhult (III) Jnkp
Lena (II) Elfsb. T.
Lenhofda (l b) Kron.
Lennartefors (I b) Wrml.
Lenna stationt Il) Sthm. T.
Lennäs (III) Oreb.
Lerbäck (Il) Oreb ,
Lerum (l b) '" Elfsb. T.
Lessebo (I a) Kron. T.
Leufsta bruk (I a) Ups.
Liared (I b)x Elfsb.
Liarurn (II) Krist.
Liatorp (I b) '" Kron. T.
Liden (III) Vnrl.
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) Elfsb.
Lilleskog (II) Elfsb. T.
Lillherrdal (II) Jmtl.
Lillkyrka (III) Öreb.
LillsjödaI (I b) Klmr. T.
Lima (II) Kpbg.
Limhamn (III) MIm.

Postanstalter.
Limmared (II) Elfsb.
Linderås (III) X Jkpg.
Linderöd (I b) Krist.
Li n d e s b e rg t Öreb. T.
Lindfors (II) Wrml. T.
Lindholmen (II) Sthlm. T.
Lindorne (I b) Hall. T.
Lindstorp (III)X Klmr.
Lindås (II) Klmr. T.
Lingbo (I b) '" Geflb. 'r.
Linghem (II) '" .9stg. T.
Linköping
t Ostg. T.
Linneryd (II) Kron.
Linsell (I b) Jemtl.
Listerby (I b) Blek.
Lit (II) Jmtl.
Ljugarn (II)x Gotl..
Ljung (I b) Elfsb. r.
Ljungby
Kron. T.
Ljungbyholm (I a) Kalmr.
Ljungdalen (III) X Jemtl.
Ljungskile (I b) Gbrg.
Ljungå (III) X J mtl.
Ljusdal
Gefib. T.
Ljusne
Gefib. T.
Ljusterö (III)x Sthm.
Ljustorp (III)X Vnrl.
Lobonäs (III) Gefib.
Locknevi (III)x Klmr.
Lofta (II) X Klmr.
Loftahammar (II) Klmr.
Lofvened (II) Skbg. T.
Loka ') (III) Öreb.
Lomma (I b) X MIm. T.
Lommaryd (II) Jkpg.
Los (I b) Gefib.
Lucksta (III) Vnrl.
Ludgo (III) Södm.
Ludvigsborg (II) MIm.
Ludvika
Kpbg. T.
Luleå t Nbtn. T.
Lund t MIm. T.
Lundby (II) Ups. T.
Lundby Stommen (II) Skbg.
undsbrunn (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 (J b) Wrml.
Lågum (IIl) Gbrg.
Långared(III)
Elfsb.
Långaryd (II)X Jkpg.
Långasjö (III) Kron.
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(III) Wriul.
Långbron (I b) Elfsb.
Långemåla (III) KIm!".
Långlöt (III) Klmr.
ILångrådna (II) Klmr ..
Långsele (I b) Vnrl. T.
Långserud (I b) Wrml. -,
,Långtora (III) Ups.
.
Långås (I b) Hall. 1'.
Läckeby (III) Klmr.
Länghem (II) Elfsb.
Lärbro (II) Gotl. .
Löberöd (I b) Mim. T.
Löderup (II) X Krist.
Löfvestad (I b) Mim. T.
Löfånger (I b) Vbtn.
Lönneberga (II) Klmr. T.
Lönnskog (III) Verml.
Magiehem (II) Krist.
Magneskog (III) Wrml.
Majorna (l a) Gbrg.
Malaby (II) Krist. "
Malexander (III) X Ostg
Malingsbo (II) Kpbg.
Malma (III)x Skbg.
Malmbäck (II) Jkpg. 't.
Malmköping
Södm.
Malmslätt (I b)'" ') Östg. T.
Malmö t MIm. T.
Ma l u n g Kpbg.
Malå (II)x Vbtn.
Mangskog (III) V.!lrml.
Mantorp (I b) '" Ostg. T.
Marbäck (II) Elfb.
Margretehill (I b) Gefib.T.
Mariannelund (I b) Jk~g. T.
Marieberg (II) MIm. 'l.
Mariedam (I b) '" Öreb, T,
Ma rLe f re d Södm. T.
Marieholm (I b) MIm. T.
Ma ri e s t a d t Skbg. T.
Markaryd (II) Kron.
Marrna (I b) Ups. T.
Marstrand
t Gbrg. T.
Marsvinsholm (I b) MIm. T.
Matfors (I b) Vnrl. T.
Matteröd (III) X Krist.
Mattmar (I b) '" J mtl. T.
Medalby (III)x Jkpg.
Medevi (II) Östg.
Melen (II) Jmtl.
Mellansjö (I b) •• Gefib. T.
Me l l e ru d Elfsb. T.
Mellösa (II) Södm. T'
Mem (III) Östg.
Merserum (II) Blek.
Millesvik (II) Wrml.
Mistelås (II) Kron.
Misterhult
Klmr.
Mjellby (I b) X Blek.

I Långbanshyttan
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Postanstalter.
Mjelldrunga, (IIi) Elfsb.
Nedansjö nI) 'Zurl. T.
~ärtulla (III)x Sthm.
Mjöhult (I. a) Mlm;.T.
N e d erk a l'i x Nbtn, T.
Näsbyholm (l a) MlpJ: ·T.;
~jölpy
Ostg. T.
,
Nederhileå''(I b) Nbtn:
Näshult (I a) Jkpg .. '
Mo (nyVI).~LJ . , .,
Nolhammar (Iii) Klmr.'T.1 Näsinge (III)X .Gbrg.~
Mockfjärd."(l' b) Kpbg.:'
Nerikes' Bo (II)x;Öre1J.' ~ Näsräm (II)X WrmL'
Mofa.lla'(m Skbg, T.
Nerikes Kil (III)'6reb.
Nässjö . Jkpg: T.,"
M04eda (I b)·* Kron. ':1:.. Nerikes Krlista (III) Öreb. Näs station (I b) Kpbg."
M~holm·S~bg.
T..
'
~erike~.'Täby' (III) x Öreb.' Nässundet ClI):Wrml.'T.
Mohärad (H) Jkpg. '.
Nettraby (II) Blek.,'
Näsum '(III) x' Krist ..
Mokårnshyttan Clb) WJ:ml. 'r. Nianforst Il.l) X 'GefIb.
Näsviken
p) Gefleb. <r.
Molkom (I b) Wrml. T.
Nissafol·s(II}'J.kpg.
Näsåker (I b) VmL T.
Mollaryd (II) Elfsb.
Nol (II) Elfsb. .r;
Nätam (II) Jkpg. .
Mollösund (III)x Gbrg.
Nor' (II) Wrml.
Nöbbele (II) Kron.
Mon (II) Elfsb. T...
,Nora
t Öreb. T:
Nösslinge (III)x asn. '.
Mora
Kpbg.T.'
,
Norberg.Vstm.T.'
Nösund (I b)x Gbrg.
Morgongåfva (I b) * Vstm, T. Nordanö (II) Vstm, T. '
Nött ja (III). X K'ron.";
Morshyttan (I b1* Kpbg. T. Norderö (III)X 'JintL
Ockelbo (I b)," Geflb.tT',
Mortorp (III) .Klmr:
Nordingrå '(III) X Vnrl.
Od (III) Elfsb. .'
Morup (II) Hall.
Nordmaling.
Vbtn, T.
-Odensviholm CUl) Klmr.
Mossebo (III) Elfsb.
Norra Degerfors(II) Vbtn. T. Offerdal (I 'b) Jmtl.
Mosås (II)"
Öreb. T.
Norra Fjöle (II) Wrml.
Ofvanmyra(iII)
Kpbg.
Motala t Östg. 'T. •
Norrala (II) Hefib.
Ofvanåker (I b) Gefib.
MotalaVerkstad(Ib)*Ostg. T. Norra Möckleby (III) Klmr, Okna (I b) *Östg. '1'.
Movik (III) Elfsb,
Norra Rörum (III)'X MIm. Olands Stafby (III) Ups.
Mullhyttan (II) Oreh,
Norra Vi (III) Östg.
Olofsholm (III)X . Gbrg ..
Mullsjö (II) * Skbg. T.
Norra Vram (II) Krist. '1.'. Olskrokent'If) .Gbrg. T.
Mulseryd (II) Jkpg.
Norrbo (II) Geflb.
Onsala'
Hall. T. .,
Munkaljungby (II) X Krii\t. Norrbyås (III) Öreb.
Oppeby (III) Östg.
, Munkarp (II) Malm.
Norrhvidinge (II) MIm.
loppmanna (II) Krist.
Munkfors (I b) VermI. T.
Norrköping
t Östg.
Ore (II) Kpbg.
Munktorp (II) Vstm. T.
N orrtelje
t Sthm. T.
Oroberg (UI)x Skbg.
Muonioniska (II) Nbtn.
Norrtull (II) * Sthlm. T. ' Ormaryd (I b) Jkpg. T.'
Muskö (III) Sthlm.
Norsesund (II) * Elfsb. 'r. Ormastorp (I b) Krist. T.
Myrbacka (I b) Kpbg',
Norsholm (I b) * Östg. '1.'. Omäs (II) Kpbg. T.
Myrekulla (HIj x Elfsb.
Norsjö (II) Vbtn.
~. Oroust Gbrg. '
Myresjö (l b) Jkpg. T.
Norunga (III)x Elfsb.
Orrefors (II) Kron. T.
Myskje (I b) Geflb. T.
Nosaby (II) Krist.
Orresta (II) Vstm. T.
Målaskog (I b) Kron. T.
Nottebäck (I b) Kron.
Orrskog (II) Ups. T.
Målerås (II) Kron. T.
Notvikeri l) (I b) Nbtn.
Orrviken (III) Jnitl.
Målilla, Klmr. 'r.
Ny (III)x WrmI.
Orsa (I a) Kpbg.
Månsarp (II) Jkpg.
Nya Lerdala (II) Skbg.
Oskarshamn
t 'Klmr. T.
Månstad (II) Elfsb.
Nybro (I a) Klmr. T.
Oskarsström (II) Hall. T.
Mårdsjön (II) Jemtl.
Nye (II) Jkpg.
•
Oslättfors (I b) Gefleb; T;
Märsta (I b) oJ Sthm. T.
Nygård (U) Elfsb. T.
Othem (III) Gotl.
Möja (III)X Sthm.
Nyhem (I bj x Jmtl. T..
Ottebol (Il) * Wrml. T.
Möklinta (II)X Vstm.
Nyhyttan al) WrmI. T.
Ottenby (U) Klmr. '1.'.
Mölle (III) MIm.
Nykil (II) Ostg.
Otterbäcken (II) Skbg. T.
Mölltorp (I b) * Skbg. T.
Nykroppa (I b) Wrml. T.
Otterstad (IU)X Skbg.
Mölnbacka (I a) Wrml. T. Nyköping
t Södm. T.
Ousby
Krist. T.
Mölnbo (I b) * Sthm. T.
N Yl an d Vnrl. T.
Ovesholm (II) Krist.
Mölndal (l a) Gbrg. T.
Nynäs (II) Sthm,
Oviken (III) Jmtl.
Mönsterås
Klmr. T.
Nyskoga (III) Wrml.
Oxelösund (II) Södm. T.
Mörarp (II) MIm. T.
Nyteboda (III) Bl.
Oxie (II) MIm. T.
M ö r b y Sthm.
Nå s Kpbg.
Pajala(I
a) Nbtn.
MörbyIånga (I a) Rlmr. T. Näflinge (III)X Krist.
Partilled (II) * Gbrg. T.
Mörkö (III) X Södm.
'Näfragöl (II) Blek.
Pataholm (I a) Klmr.
Mörlunda (I a) Klmr. T.
Näfveqvarn (l b r Södm,
Persberg (I a) Wrml. T,
Mörrum (I b) Blek. T.
NäIden (I b) * Jemtl. T.
Persnäs (III) Klmr.
Mörsill (I b) * Jemtl, T.
Nämdö (UI)X Sthm.
Perstorp (I a) Krist. T.
Mörtfors (II) Klmr,
När (III) Got!.
Pilgdmstad (l b)* JmtI. 1'.
i

i

er

r.
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Postanstalter.
Piteå
t Nbtn. T.
Robertsholm (I a) Geflb, T.
Pjetteryd (III) Kron.
Rockesholm (I b) Orebro,
Porla" .(UI) l) Öreb.
Rockneby (U) ..Klmr. .
Prestköp (II) .Östg. T.
Rogslösa (II) Ostg. T.
Prestnåsr HI) Kron.
Rogsta (III) X Geflb.
Pukavik (III)Blek.
Roknäs (III) Nbtn.
Påarp (II) MIm. T.
Rolfstorp (III) Hall.
Pålgård (1 b) J mtl.
Roma (II) Gotl. T.
Pålsboda (II)" Öreb. T.
Bornelanda (III) Gbrg.
Påryd (III) Kimr.
Romfartuna (III)X Vstm.
Påskallavik r Il) Klrnr,
. Bouehamn (II) X Gotl. T.
Qvarsebo (III)X Östg.
Ronneby
t Blek. T.
Qvibille (II) Hall.
Roppered (II) Elfsbg. T.
Qvickjock (III)X Nbtn.
Rosersberg (I b) " Sthm. 'r.
Qvicksund (II) Södm. T.
Roslagsbro (III)X Sthm,
Qvidinge (I b) Krist. T.
Rosshyttan (II)" Vstm. T.
Qviinge (I b) Krist.
Rossön (III) Vnrl.
Qville (III) Gbrg.
Rotebro (II)" Sthm. T.
Qvista (II) Kpbg.
Rottne (II) Kron.
Qvistbro (II) Öreb.
Rottneros (II) Wrm1.
Qvistrum
Gbrg.
Rudskoga (II) Wrml.
Rabbalshede (III) Gbrg.
Rumskulla (II) X Klmr.
Ragunda
Jmtl.
Runsten (III) Klmr.
Ramdala (IIIl. Blek.
Runtuna (III) Södm.
Ramfall (II) Ostg,
Rute (III) Got1.
Ramlösa Brunn (I b) Mim. T. Ryd (I b) Kron. T.
Ramnäs (I b) Vstm. T.
Rydaholm (II) Jkpg.
Ramqvilla (III)>,;. Jkpg.
Rydbo (III)X Sthm.
Ramsberg (I b) Öreb.
Rydboholm (I b) Elfsb. T.
Ramsele (I b) VnrL T.
Rydsgård (I b)..Mlm. T.
Ramsjö (I b) " Geflb. T.
Rydsnäs (III) Ostg.
Ransby (I b) WrmL
Ryningsnäs (II) Kimr. T.
Ransta (II) Vstrn. T.
Ryl' (II) Elfsb. T.
Ransäter (I b) WrmL
Ryssby (I b) Kron. T.
Rasbo (III) Ups.
Råby (III) Södm.
Rasbokil (III)X Ups.
Råda WrmL
Ratan (II) VMu. T.
Rådmansö (III)X Sthm.
Raus (I b) Mim. T.
Rådom (I b) Vnr1.
Bettele (II) Jkpg. 'r.
Råggiird (III) Elfsb.
Regna (III) Öst;
Råhällan (II) Geflbg. T.
Rejmyra (I b) Ostg.
Råneå
Nbtn. T.
Rekarne (II) Södm. To
Rångedala (III) Elfsb.
Rengsjö (II) Gellb.
Rånnum (II) Elfsb. T.
Re nneslöf (III) X Hall.
Råniis (II) ~~hm. T.
Repplinge (III) Klmr.
Rällså (II) Oreb. T.
Resele (I b) Vnrl.
Rämen (II) Kpbg. T.
Resville (III) Skbg.
Rännöfors (III) J erntl.
Riala (III)x
Sthm.
Riinte (III) Kron.
Ribbingelund (III) Södm.
Räppe (I b) Kron. T.
Riddarhyttan
(I b) Vstm. T. Rätansbyn (III) J'mtl ,
Rimbo (I b) Sthm. T.
Rättvik (II) Kpbg.
Rimforasa (II) Östg.
Rö (II) Sthm, T.
Ringarnåla (III) X Blek.
Röddinge (I b) MIm.
Ringarum (II) Östg,
Rödeby (I a) Blek. T.
Ringkarleby (III) Oreb.
Rödön (III) Jrntl,
Ringstorp (I b) Östg. T.
Rögle (I b) Mim. T.
Rinkaby (I b) Krist. T.
Röjdåfors (l. b) Wrml.
Ripa (II) Krist.
Rök (III) Ostg.
Riseberga (I b) Krist.
Röke (III)x Krist.
Risen (III) X HIIIL
.Rölanda (III) Elfsb.
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Rönneshytta(I
,b) Öreb, T.
Rönninge (II) ..Sthhn T.
Rönö (III)X Ostg. .
Rörbäcksnäs (III) Kpbg.
Rörum (II) Krist.
Röstånga(I
b) MIm.
Sala t Vstm, T.
Sal bohed l) (I b) Vestm.
Saleby (III) Skbg.
Saltskog (II) Sthlm 1'.
Salstad (I b) Skbg. T.
Sanda (II) Gotl.
Sandarne (I b) Geflb.
Sandby (II) Krist.
Sandbäck (I b) Blek. T ..
Sandhamn (III) X Sthm, T.
Sandhem (I b)" Skbg. 'r,
Sandhult (III) X Elfsb.
Sandsjö (I b) " Jkpg. T.
Sandviken (I b) Geflb. T.
Sankt Anna (III)X Östg.
Sankt Ibb (III)x MIm.
Sankt Olof (III)X Krist.
Sankt Sigfrid (III) Klmr.
Sanne (III) Gbrg.
Sannäs (III) Gbrg.
Satserup (II) MIm.
Seffle Wrml. T.
Segerstad (III) WrmL
Seglingsberg (II) Vstm. T.
Seglora (III)X Elfsb.
Segmon (I b) Wrml. T.
Sexdrega (II) Eifsb.
Sibbhult (II) Krist.
Sidensjö (III) VnrI.
Sigtuna (I b) .;;;thm.
Sikfors (I b) Oreb. 'r.
Siljansnäs (II)X Kpbg.
Sillerud (I b) WrmL
Simonstorp (II)" Östg. 'l'.
Singö (III)x Sthm.
Sjöbo (I b) MIm.
Sjöbol (I b) Kro!,!.
Sjögestad (II)" Ostg.
Sjörup (III)X MIm.
Sjösås (III)X Kron.
Sjötofta (III) Elfsb.
Sjötorp (I b) Skbg.
Skabersjö (I b) MIm. 'J'.
Skanör (I b) MIm.
Skara t Skbg. T.
Skarstad (II) Skbg.
Skattkärr (II)" WrmL T.
Skattungbyn (Il) Kpbrg.
Skede (II) Jkpg,
Ske dshult (II) Klmr.
Skedvi (III)X Vstrn.
Skee (III) Gbr. o. B.
Skeen (II) Kron.
Skegrie (I b) MIm.
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Skellefteå
t Vbtn. T.
ISorsele (II)X Vbtn.
Strö (lII)X Krist.
Skene
Elfsb, T.
Sorunda (lID Sthm.
Ströfvelstorp (II) X Krist.
Skeninge
t Ostz. T:
ISpanriarp (II) Krist. '1';"
Ström Jmtl.._
Skepparslöf (II) itrist.
Sparreholm (l b) ,. Södm, T. Strömbacka (II) Gefl.b.
Skeppsås (III) Östg.
Sperlingsholm (lIX Hall:
Strömsbro (I b) Geflb.T:
Skettelljungaj H) .l):rist.
Spjutsbygd (IljBlek. T;'
Strömsdal (I b)'Kpbg.
.
Skifvarp (l b)X Mim. ".
Spånga (II) Sthm. T.
Strömsholm (II) Vstm.T:Skilllngaryd (I'a).Jkpg:
T. Staby Klmr.
".
Strömstad.
t Gbi'g:Jf\ •.
Skillinge (II) 'Krist.
. Staffanstorp (I b) MIm:.' T. Stugsund (I b) Geflb.· T.
Skillingmark (III)Wrml:
Stafre (l b)" Jmtl. T.
Stugun (r a)·Jmtl.
.
Skillings fors (III) Wrml.. . Stafsjö (II) Södm,
. 'Stnreholm'
(I b) MIm.
Sk~n,~skatteberg (l b), Vstm, Stallarholmen (I b) Södm,
~tyrsö (III)Gbrg~
",
.
Skirö (l b) Jkpg.
. ,
Stamnared (III)x Hall.
Stanga (II) GotL T.
Skog (II) Vnrl.
Stehag (l b) ,. ~lm, T.
Stäfvesjö (I b) MIm: ' .
Skogstorp (l b) Södm. T.
Stegeborg (III) Ostg.
Stäfvie (I b) MIm, T.
'
Skokloster (III)X URS.
Stenberga (Il) Jkpg.
Ställberg (II) Öreb.
Skorped (III) Vnrl. ."
Steneby (I b) Elfsb.
Ställdalen (II) Öreb. T.
Skottorp, (rb) Hall. 'f.
Stengårdshnlt (II) Jkpg.
Stöllet (I b) IWrml.
Skredsvik (II) X Gbrg.
ISteninge (I b) Hall.
Stöpafors (II) Wrml:
Skrehall (II) Elfsb.
jStenkumla (III) Gotl.
Störlinge(III)
Klmr.
Skruf (II) 'Kron. T.
Stensele (III).x Vbtn. .
Sundbyberg (II) 8thm. T.
Skräcka (I b) Kpbg, T.
Stensta (II) Oreb. .
Sundholmen (I b) Elfsb~' T.
Skultorp (II)" Skbg. 'T.
1Stenstorp.
Skbg, T.
Sundsandvik (II) Gbrg
Skultuna (I b) Vstm; T.
Stenung (II) Gbrg.
Sundsby (lII)X w-sr..
Sknrup (la) MIm. T.
Stenåsa (III) Klmr.
Sundsvall
t Vnrk T:
Skutskär (I b) Ups. T. "' Stigen (I b) Elfsb.
Sunnansjö '(I b) Kpbg.:
Skyllbergs bruk (II) Öreb. Stigsjö (III) Vnrl.
Sunne
Wrml. T.
'
Skallerud (III) Elfsb.
Stigtomta (I b)Södm. T..
Sunnemo (III) Wrml. <,
Skåre (I b) ,. Wrml. T.
Stilliugsön (I bjGbrg.
. . Surahammar (la) X Ystru.:'l'.
Skällinge (III) x ]Iall.
Stjernhof(I b)" Södm. T. Surte (II) Gbrg,
Skärblacka '(I blOstg. T.
Stjernholm (II) Södm. T.
Svabensverk (I:O:)X Geflb.
Skärkind (I b) Ostg, T.
Stjernorp (1I1)X Östg,
Svalöf (I b) MIm. 'r.
Skärs ta d (II) Jkpg.
.
Stjernsund (I b) Kpbg.
Svanskog (III) Wrml. .
Sköfde t Skbg .. 1'.
.
Stjernvik (II) Vestm.
Svanstein (11I)x Nbtn,
Skölfvened (III) Elfsb.
Stoby (II) Krist.
Svanå (II) Vstm. T.
Sköllersta (III) Ö);eb,
Stocka (I b),'xGeflb.
T.
Svarteborg (III) Gbrg. l,
Skönnarbo (l b) Ostg. T:
Stockaryd (I b)" Jkpg. T. Svartnäs (III) Kpbg.
Slimminge (I b)JHin.
Stockevik (III) Gbrg.
. Svartorp (II) Jnkp,
"
Slite (II) Gotl. T.
Stockholm
t T.
Svartsjö (III) Sthm.
Slussen (I b) Gbrg.
Stocksund (II) Sthlm. T.
Svartvik (l b) Ynrl. T.
Slätthög (II) Kron.
Stora Bjurum (III) Skbz, ' 8vartå (I b) * Oreb. T.
Slättåkra (III) X
Stora Mellösa (III) Öret.
Svedala (I a) MIm. T.
SlättäIig (III) Skbg.
Stora Rör Kalm.
Sveg (l b) Jmtl.
Slöinge (I b) lIall. T.
Stora Sundby' (II) Södm.
Svenljunga
Elfsb'.
Smedby (I a) Klmr. T.
Stora Tuna {I b) Kpbg, T. Svennevad (II) Öreb. T.'
Smedjeb'acken
Kpbg. T. Stora Wreta (II) Ups'. T.
Svensbro (II) ·~kbg: T;.
Smedstorp (II) X .Krist.
, Store bro (I b) Klmr. T.'
Svensköp (II)x MIm.
Smålandsstenar (1b)Jkpg ..T. Storfors (l b) Wrinl. T.
Svensta(1 a) Jmtl.
Smögen (III) Gbjg ,
Storlien (I b) ,. J emtl. T.
Svenstorp (l b) Krist, T.'
Snaflunda (III) Oreb.
Storsjö (l b) Klmr. T.
Svins ta d (III)X Östg.,
Snärshultj Il) Kron..
Storvik (l !?).* Geflb. T.
Svista (lII)x Ups.:
..
Snöbergshyttan (II) Oreb. T. Storå (II) Oreb. T.
[Svängsta (II) Blek. T.
Solberga (II) * J'kpg, T.
Strand (II) Elfsb.
ISvärdsjö (II) Kpbg.'
Solfvesta (II) Klmr.
Strand vik (II) Kpbg.
[Sya
b)" Östg. T..
SollebrunnYI b) Elfsb.
Strengnäs
t Södm. T.
ISyninge (II) Sthlm.
Sollefteå
t Vrnl. T.
Strengsered (III)'Elfsb •.
'Synnerby (III) Skbg.'
Sollerö (II) Kpbg.
Striberg (l b) Öre.b. '1'.
,Säfsjö
Jkpg.·T:
Sommen (I b) * Jkpg. T.
Strålsnäs (I b)* Osig. T
Säfsjö'ström
Kron. T.
Sonnarp (I b) .Mlm.
Strångsjö (II) * Södm. 'T.
Säfvar (II) Vbtn.
r, .
Sonstorp (II) Ostg. T:
Strå tjära (I b) X Geflb.··
Säfve(lII)
Gbrg:
r

nsn.

er
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Sämb~(Ib) Elfsb.
Sämsta (III) ') Gborg.
Särna (II) Kpb&,.
Sätaröd ,'(II) KrISt.
Säter
Kpbg. T.
Sätila (III) X Elfsb.
Sätrabrunn (II) Vestm.
SöderbykarI (III) Sthrn.
Söderfors (I b) Ups. T.
Sö d e r h a m n t Geflb. T.
Söderhvidinge (I b) Mim.
Söderköping
t Ostg. T.
8ödertelje
t Sthm, T.
Söderåkra (I b) Klmr.
Södra Fogelås (II) Skbg.
Södra Hestra (II) Jkpg.
Södra Möckleby (III) Klmr.
Södra Rörum (III)X Mim.
Södra Wi (II) Klmr.
Sölje (I b) Wrml.
Sölvesborg
t Blek. T.
Sörby (I b)" Skbg. T.
Sörbygden (III)X Jmtl.
Sörbytorp (III) X Krist.
Sösdala (II)" Krist. T.
Tafnäs (III) Jmtl.
'I'allåsen (I b) Gefleb. T.
Tanum (I b) Gbrg.
'I'eckomatorp (I a) Mim. T.
Tenhult (I b) * Jkpg. T.
'I'ibro (I b)" Skbg. T.
Tidaholm (I a) Skbg, T.
Tidan (II)" Skbg. T.
Tidavad (III) Skbg.
Tidesrum (III) Östg.
Tierp (I b) Ups. T.
T~llberga (II) Vstrn. T.
'l'imansberg (II) Oreb.
Timmersdala (III) Skbg.
Tings Nöbbelöf (III) x Krist.
Tingsryd (I b) Kron.
Tingstäde (III) Gotl.
Tisselskog (III) Elfsb.
Tiwed (II) ..Skbg.
Tjellmo
Ostg.
Tjemäs (III)X Geflb.
Tjernö (III)X Gbrg.
Tjurkö (III)X Blek.
Tjörn (II) Gbrg.
Tjörnarp (II)" Krist. 'r.
Toarp (I b) Elfsb.
1'obo (II) Ups. T.
Tofta (I b) Hall. T.
Tolg (III) Kron.
'rollarp (I b) Krist.
Tolånga (III) Mim.
TomeliIla (I b) Krist. T.
'I'ommarp (II) Krist.
Tomteboda (I b) Sthm.
fl'orbjörntorp (III) Skbg.
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'l'orekov (I b). X Krist.
Täng (I'b)" Jemtl, T.'
Torestorp (III) Elfsb.
'I'ärendö (II) Nbtn.,
Torharnn (III) Blek.
Tärna (Ii). Vstm , '1'.
'I'orna-Dalby (II) Mim.
Tärna by (III) X Vbtn.
Torne (I b) Kron. T.
'I'ärnsjö (II) Vstm.
Torp (II) * Elfsb.
'I'öcksfors (I b)Wrml.
Torpshammar
Vnr!. '1'. Töfva (II) Vml. T.
Tors b y Wrml.
Tönnersjö (III) Hall.
TorshäIla
Södm. T.
Töre (I b) Nbtn.
Tershälla stat. (II) Södm.
Töreboda (I a)" Skbg. 'r
Torskog (II) Elfsb.
Tösse (I b) Elfsb. T.
Torslanda (III)X Gbrg,
Ucklum (III) Gbrg.
Torstunaby (III) Vstm.
Uddeholm (I a) Wrml. T.
Torsåker (I b)" Geflb. T.
Uddevalla
t Gbrg, 'r.
Torsås (III) X Klmr.
Ulfstorp (II) Skbg. T.
'I'orsö (III) X Skbg.
Ulfö (II) Kron. T.
'I'ortuna (II) Vstm. 'I'.
Ullared (III) Hall.
Torup (I b) Hall. T.
Ullersäter (I b) Öreb. fr.
Torö (II)x Sthm.
Ullånger
VnrL T.
'l'osscne (I b) Gbrg.
Ulricehamn
t Elfsb. T.
Totebo (I b) Klmr. T.
Ulrika (II) Östg.
Traheryd (II) Kron.
Umeå t Vbtn. '1'.
'I'ranemo (II) Elfsb.
Undersåker (I b)" Jemtl.
Transtrand (I b) Kpbg,
Undrorn (II) Vnrl.
Tranås (I a) * Jk12g. T.
Unnaryd (I b) Jkpg,
Trehörna (III)X Ostg.
Upphärad (II) Elfsb. T.
Trehörningsjö (III)X Vml. Upsala t Ups. T.
Trekanten (II) Klmr. T.
Ursbult (III) Kron.
Trelleborg
t MIm. T.
Ursviken (III) X Vbtn.
Treskog (III) Wrml.
Uråsa (II) Krbgs.
Trollenäs (I b) MIm. 1'.
Uttersberg (I b) Vstm. T.
Trollhättan
Elfsb, T.
Utö (III) Sthm.
Trosa
Södm.
Wadensjö (I b) MIm. T.
Trossnäs ') (I b) X Wrml. Wadsbro (I b) ..Södm. 'l'.
'I'roxhult (II) Kalm.
Wadstena
t Ostg.. T.
Tryserum (II) Klrnr.
Waggeryd (II) Jkpg.
Trångsviken (I o) * Jemtl. T. Wagnhärad (II) Södm,
Trädet (I bl Elfsb. 'r.
Walbo (II) Geflb. 1'.
Trönninge (I b) Hall. T.
Waldemarsvik
OstfS: 'r.
Tronö (III)X Geflb.
iWalla (I b)" Södm. T.
Tumba (I b)" Sthm. 'r.
Wallberga (I b) Hall. 'r.
TUll (II) Sk bg.
Wallentuna (I b) Sthlm. T.
'I'nna (I b) Klmr. T.
Wallhalla (III) Södm.
'I'ureberg (II)" Sthm.
Wallkärra (I b) Mim. T.,
Tutaryd (I b) Kron. T.
Wallsta (I b)" Gefleb. 'I.
Tveta (III)X Klrnr.
Wallåk1'a (I b) MIm. T.
Tveten (II) Gbrg.
Walskog (II) Ystm. 'r.
Tving (II) Blrk.
Walåsen (II) Öreb. T.
Tvååker (II) X Hall. 'I'.
Walö (II) Sthm,
Tvärred (I b) Elfsb.
Wamlingbo (III)X Gotl.
Tygelsjö (I b) MIm.
Wanås (I b)x Krist.
Tynderö (III) X Vml.
Wanåsgård (III) Krist.
Tyngsjö (II) Kupbg.
Wara
Skbg. T.
Tyringe (II) Krist. T.
Warberg
t Hall. 'r.
Tadened (II) Skbg.
Warekil (I b) Gbrg. 'I'.
Tågarp (I b) MIm. T.
Wartof'ta (I b) * Skbg., T.
Tångelauda (I b) Elfsb.
Wasselhyttan (I b) Öreb ,
Tånnö (III) Jkpg.
Wassmolösa (I a) Klrnr.
Tåsjö (III)X Vml.
IWattholma (I b) Ups. T.
.Täby (II) Sthm. T.
Wattjom, (II) Vnrl. T.
,
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Waxholm
t,,~thm .. T.
Willands'Y'ångaElll).>:<K:ri~~.Åhus (I b)Krist.'I:.
'.
Weck~olJII;(II) 'Ups..
;
W!m~e,rliy J ~,lmr -.,T.
,~karp
(I. a)" MJm.
Weddlge H~b) Hal] .. T••,~
WmdelGransele(n:J:)XV,l:ttn; ~ker (II) Jkpg.~. , : ~
Weder~löunI) ..Kron,."",
" ,W~ng ~II) .Elfsb •. ,', "
iAkerby (III) ,Ups., " "'"'.
Wedevagl(lI),Ore,b. T.
! Wlllgaker'
Södm. 1.
,1Åkersberg.(III5. Sthm.',T ..
Wedum (I .:.b)'Bkbg,,'D-. 'l"': Winningi\ (II) Skbg .• r.:'. !kerström. (III)' Glit*~;
Vegeholm- fL b) Mlm, T., '.' ; ,Winslöf.(t,b)Krist
.. T.
A-Iand (II)· Ups: !f.""
Weinge'EI b) X .Hall, 'r.}"'iW~ntrie (I,b)'Ml,n;i. .':.
' Alberga (III) Södm.," .
Wemdalen (I b) J.arqt.,·
• Wmtl'oBa(~II) Öre,b.: '
led (II) Il~K -.,l
J;:; •.
Wemmerlöf (II) X :(C,rist. lWiredå,(II),J~pg,
.:
tAlem (I a) Klmr. J~, .. ';,'
Wendelsby (III) Ups, ",:, .l'Wirsemm (III) Klmr, ,
'~lshult' (II) Krdn.~T.! ,;.. ,
Wendels station (II)Ups .. T. ,Wisby·fGotl.
'f.",'
Amot (l il)" W'l~l.' ;P:
W e n er sb org t Elfsb. T. . Wisingsö,(II)X Jkpg..
~mots Bruk (II) Gefib.
Wenjan (II) X Kpbg.
Wiskafors (I b) Elfsb.
4-mål t Elfsb: 'T. "
Ventlinge all) Kalni,
.
Wisk,an (II) Vnrl. 'T. ,
Ange (I b) •. Vnrl. '1'.
Werkebäek (I'b)·KlinF.'T .•. · WiSHtnda'(I a)'''';Krbn~ T.Änimskog
(I.b)'~lfsb:
T.
Wermdö (II) Sthm.
WissefjeNI'a:O(La),irron;' T. 4.nn (I b)" Jmtl. T.
Werml:s B,:o (I b) W,rml, T. W~sseltofta (II) Krist:'""
J~näset Vb~n...
s;
Werml-:~Saby (II) Wrrnl,
Wittangi (II) Nbtn.
' ~re (I b) Jmtl. T:' (;
WermskQg,:CIII)X Wrml..
Wittinge (II)"
Vstm. '1'. 4-rjeng- Wrml.
Wernamo,
Jkpg •. T. , , " Wittsjö (Il) Krist.,,!rröd
(III)X Kris~,
Wersås,(III) Skbg. 'Wol1sjö
(I a) MIm. 'l.'. " ',4rset (II) X Jkpg. ""
Werum'(II) Knst.,
, .,' Womb (III)x MIm...
"'i
Arstad OU) Hall.' , .:
Wessige (III}X H-all. '
Woxna,' (l a) Gelib. ,.'
~rsuIldll; r(II)', yefill: -;
Wessland (II) Ups. "
Woxtorpcl bj x Hall.
{\.iyd (Il) Kron. T..:,.
Vestanfors (I b) VstJ;il~ , Wrena (II) Södrri.• '1""
4sa(I
b) Han. ~:-;"
VestboAs (II) Jkpg .. ' . ,Wreten (I a) Skba. T.
4-saka(III)Elfs'~.'
t,
Vester-Björsäter (III) .Skbg, Wr.etstorp
Öreb.: L"
,!sarp (II) ElCsD., .• : ~',
Vesterby (T'bjKpbg.
Wngstad (I b) Jkpg.
Åsbo Fagerhult,CII) Krist,
Vesterfemebo (I b), V:stm.
Wrå (II) Kron.
4,sbo Össjö '(III) X Krht.'
Vestergarn (III)Xi Gotl.
Wåmhus (II) Kpbg.
~sbro:cr b) "Öteb. T.
Vesterhanninge (III) Sthm. W~n'ga(Il)
X Östg,:.,
'Asby (II).:Vst,m.'Jl,.';"
Vesterlanda (lII) , Gbrg.
"Wangaby
(I b) Skbg..
Asele (I-a) V~tn';·>
'
Vesterlösa (III)X Östg.
Wårgårda (I b)* Elfsb. T. '4senhöga
(II) JkpO'.',;··,
Vestertryserum (II) X Klmr. Wårvik (HI) ElCsb., ,.1-., ,'Ashammar
(II) * Gefib: T.
Veste:rvik
t KIm!' :'1'.,
Wåthult(III)X
Jkpg.
" ~sheda (III) Kron: ",
Vesterås
tVstm. T;
Wäckelsång (II)·Krbgs.
. As=kloster (lb)·'.Hall',,'!).
Vestkinde (III)x Gott.
.Wäddö (I b) Sthl):l. ,'..
~storp,.(I b) KrIst,.'l~ -, Vestrab.y (I h) MIm.,
. ~ Wäd.ersta,d,(I bY Ostg; ji
4-torp (I b) lWr!Jll:.!· ,',
V:aEmtervik
(III) Wrml, Wädel'1lm (l b) Klmr. ,T.
Attidaberg
Osf~c. T,,-:;.',
Vestra- Harg (II) X Östg. .. WägsjÖfors (III) WTml.."
~ppelbo (I.1)Kp1?g.,";)
Vestra'·Husby (III) xÖstg. Wängdala (III)'x Elfsb.·
As Södm.
,J ,J ' .:
V. Hästnolmen .(III) -Blek.. Wänge (II) •. UpS.1'I'.'
Ä.ttel'sta (Il1)X Sö4,m. e,
Vestre Karaby'(II)X
Mlm.. Wän~~s.(II) ;x'Vbtn., ,
Qckerö (III)XJGbrg:"1
;
VeBt:raKarup(Ib)x··ICrist.Wär~ng(I'b)"Skbg,
T.l
OdeshögOstg-.,;
,
V:a 'I'unhern (II) ·Elfsb .. , IWärnanäs,(II) Klinr.· ;,
ödestugu (II) Jkpg.
V:aVe:llllIlenhög,CII)Mlm .. Wärtan (II)'',!' Sthm, '1".
Ödsköld
ElCsb., ".,'~
Vesttibbl~ (III) Ups.
Wäsby (I b) "Sthm., T.
Ödåkra (I a.»)Hm .•,T:. .
W e xi t KriJn'IT. f
Wä::;e(I b) •. WIml. T.
ötra Ullerud(tU)"W~ml.
Wiby (Ib) Krist. '!..
".Wättak (III)Skbg..
Öfv'erk'alilN,b.~n.'~::
., Wioklebj. (III) Klmr.
Wätö (IIIj x SthriJ.'
6fvers,elö. OV).x: Sö4h!;,"
W~dtsköne(U) Krist..
.
Ydre(I b) ;Ostg.
! i:: (lfv ert?rn~å' ;N:~t,~!'~ ;/
Wifsta"arf·(1 b) Vnrl. T.
Ysby,(III) Hall.
Qfverum (l bUUml'.,T.
W~ken (~II)·X ;;Mlm. 'f.. -ystad··t MIm. T.
O.je (II) Kpbg.~:· e,'"
WIkersvIk (II)Oreb.T.,
Ytterhogdal (I bjJmtl..
Ö.lebyn(l b}.!NMn.. ,'
W.ikmanshyttan(Ib)~ppgS;
Ytte.l'~al.uri.&,
:(1I) ,Kp~g.(lla~dgSege'rst!i<t'(lII)'Klmr.
Vlksberg(II),l~p,bg"i:"
. Ytt,eran. (I o) *:Jrgtl. T.,
Qlani1s.Smed~.i .<III? Klmr.
W~ksj,ö(l!) Vnr!.,
"'-'.
r,.xnl'lrum (1.1.1,1,-><
O~t,g__ ""
o....
ljehult' (III?B.l,Ylf:';'
Wiksta (IlJ;.).Ups,:,
,.'~
,~by(I. a)..•.16stO',.• r.,- .•. Olme (I 'b)'" WtlI)t T.
Wilhelmina-(IIIj X-V.btn.Ab-yggeby ~II1' (;eRb __T,..~ Önnliköp..(!ll),X .••M1m.__

f,:~'

,4

r:

t.

•

j

(m

ö

~,Sdmt!.~ocK~tifförläkH6g.s~Ak.tlljJllJ~1·
.~~~1I.~~ffi!iliQg~,!
...

Postunderrättelser.
ostad (I b) Gbrg.
önnestad(Ib)Krist,
T.
Östadkulle (III) Eifsb.
Ör (III) Elfsb. ,
Östan bro (II) xVstm.
Qrbyhus (I)) Ups. T.
Östanå (II) Sthm.
Orebro t Oreb. T.
Östavall (I b)" Vml. '1'.
Öreg.rund
Sthm, T.
Qstavik (III)X Vstm.
(lrkeUjung:J, (II) Krist.
Ostbo-Bohr (II) .Jkpg.
Qrkened (II) Krist.
Ornsköldsvik
t Vm! T. Östcrfernebo (II) Gefib.
Qsterhanninge (III) Sthm.
Qrsjö (II) Kbm. T.
qsterkorsberga (II) Jkpg.
Orslösa (II) Skbg.
Osterslöf (II) X Krist.
Örsundsbro (I b) Ups.
Östersund
t Jmtl. T.
Örtofta (Lb)"
MIm. T.
Östertibble (II) Vstm. T.
Örträsk (III) X Vbtn,
Österunda (III) Vstm.
Ösmo (II) Sthm.·
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Östervallskog (III) X Wiml.
Qstervåla (II) Vstm.
Qsterökna HI)X Jkpg.
Os t h a m m a r Sthm.vf'.
Qstmark (I b) Wrm!.
Qstraby (III) X MIm.
Ostra Emtervik (I b) Wrml.
Qstra Husby Östg.
Qstra Karup (I b) ~all.
Qstra Ryd (III) X Ostg ,
Qstra Sallerup (III) X MIm.
Qstra Torp (I b) MIm.
Qttum (III) Skbg.
Oxnered (II) Fllfsb. T.

rörande postförsändelsers taxering [emte. de vigtigaste
postförfattn ingar.

Bref, brefkort och korsbandsförsändelser.
A. Inrikes.
Vanligt
b r e f 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 öfver125
t. 0.m.250
gram med 30 öre.
Tyngre försändelser
taxeras ej såsom bref.
Lokalbref
eller sådant bref som å
postanstalt b~handlas, utan att {ned post
eller af landtbrefbärarefortskaffas
taxeras
för vigt af t. o. m. 15 gram m~d 5 öre,
öfver i5 t: o. m. 125 gram med 10 öre
och öfver 125 t. o. m. 250 gram med 15 öre.
Ofr a. keradteller
otilliäckli
t f r a nn.
b f l,
k g fb
kera d t van,~Igt
re ~l er lo al bre.
etalas,
'f't med,
"f forutom ' belopande
"
f .rtbefordringsf • "
a f gI , a ven en avisormgsa gi a Ö ore.
Brefkort,
afsedt att användas för ~ortare meddelanden af beskaffenhet att Icke
b~ra hemlighållas, betalas, då d~t inköpes
fran postverket, eller frankeras, da blankett
t~,ll .detsa.mma blifvit för ~nskild persons
rakmn~ tIllverkad, medS
ore!, brefkort
med forut ,betaldt
svar 10 ore,
~orsbandsförsändelse
må innehålla
trycksaker,
affärshandlingar
och varuprof,
och bör vid inlemnandettillpostbefordran, frankeras.
Korsb:J,ndsförsändelse
(frankeradjtaxeras sålunda:
trycksaker:
. l n lå n.d s k s tidningar
och tidskrifter, m. m.: 1 öre per 50 gram dock
är minsta afgift 4 öre per stycke
s'.lmttrycksaker
i öfrigt: 4 öre
,per 50gril-m (högsta .vigt 2 kilogram

och största utsträckning 45 centimeter, med undantag af sammanrullade
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:4öreper50gram;minstaafgift
8 öre per stycke samt högsta vigt 250
gram och största omfång 20 centimeter i
längd, 10 centimeter i bredd och 5
~enti,~ete! i tjocklek;
o t i l l r äc kl ig t frankerad
korsbandsförsändelse:
dubbla beloppet af felande frank~;
he l t o ch hallet
ofrankerad
korsba~dsförsände}s~,lemnas
obefordrad.
Har l kors bandsforsandelse bref eller
annat skriftligt meddelande, än som för dylik Iör
.. d el se ar
.. sa"r skildt
t, blifo san
l
me dgif
l ve,
l
vit förstucken böte afsändaren 20 kronor
och försändel;en varder icke med post vidare befordrad eller till adressat utlemnad.
Rekommendation
af vanligtbref,
10kalbref
brefkort eller korsbandsförsändelse ~fser, dels betryggande af dylik försandelses behöriga framkomst, dels rättighet för afsändaren
till utbekommande
af ersättning af postmedlen för förkommen
eller skadad dylik försändelse.
Ersättning
för förkommen
dylik
f'ö ra ndelse (preskriptionstid
inom ett år
efter försändelsens
inlemnande)
utgår,
utan afseende å innehållet, med 50 kronor,
och för bref, som framkommit i skadadt
skick (preskriptionstid inom 60 dagar efter
det försändelsen kommit adressaten tillhanda) med skilnadenmellan
detta belopp
och värdet af hvad brefvet då innehöll.
Rekommendationsafgiften
utgår,
utöfver
ä

.'"·'lrIr~~·:~jl~.:~i~förs~rtf,J~g$.;~~~;~b.o~~,Qe!\~'VE4~,I,3
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vanlig befordringsafgift,
med ett belopp afl daväldet, Canarieöarna, Cypern, Egypten med
20 öre.
Nubien och Sudan, Grönland, Madeira, MasAnm. Derutöfver erlägges: a) för v id i- suah, Newfoundla'}d, Nordamerikas förenta stamation
af handlingar
i rekom- te:, Oboc~, .Perslen (~.a Ry~sl?nd eller Turmenderadt bref 25 öre per ark; b) kte~), a~wtlska Turhet, a~.at,sko: Ryssland,
för mottagningsbevis,
som be- Ch.~a ma Ryssland,. Tripolis, ,pfln,l~a postorgäres vid försändelses, afiemnande te~ 1 Marokko, Tunis och spanska besittninqarna
och som försedt med adressatens pa Afrikos nordkust r
qvitto å' samma försändelse, åter- för frankeradt
bref: 20 ö.~·eper 15 gram;
ställes till afsändaren, ett belopp " ofrankeradt
.?ref: 40 ore per 15 gram
af 10 öre och ej för registrering
" brefkort:
10 ore p'er stycke;
eller den handräckning, som post- " brefk~.rt
med forut
betaldt
svar
anstalt på korrespondents begäran
200re...
..
lemnar medelst införande i särskild
"korsbandsforsandelse
(frankerad):
af honom anskaffad bok af de tili
tidningar
och tidskrifter
samt
honom ankommande värdeförsånandra try cksaker: 5 öre per 50 gram
delser 3 öre för hvar försändelse.
(högsta vigt 2 kg.);
Jemför »Öfr'iga bestämmelser»
här neaffärshandlingar:
5 öre per 50 gram
dan !
~
(minsta afgift 20 öre per stycke och
B. Utrikes.
högsta vigt ~. kg.);
.
.
.....
varuprof:
5 ore per 50 gram (minsta
B
efordrmgsafgIften utgör:
afgift 10 öre per stycke och högsta
1) vid postutve.~l~ng med N o t g e och
vigt 250 gr.);
Danmark
med Faroarna:
"otillräckligt
frankerad
försänför frankeradt
b re f i vigt icke öfverstidelse
(bref, brefkort eller korsgande 250 gram ~ inrikes;
bandsförsändelse):
dubbla beloppet
ror tyngre bref: 20 öre per 15 gram;
af felande franko;
för ofrankeradt
bref: 20 öre för l:a vigt" rekommendation..
a~. bref, brefkort.?lsatsen (högst 15 gram);
ler korsbandsforsandeIse:
20 ore
40 öre för 2:a vigtsatsen (öfver 15 till
per s~ycke;
.
..
högst 125 gram);
m o t tug n i ng s b cv i s: 10 oreperstyck.e;
60 öre för 3:e vigtsatsen (öfver 125
expressbeford:a!;1
af bref (endast till
till högst 250 gr.)
.. Tyskland): 2u or~ pe.: sty.?k~:
för tyngre bref: 40 öre per 15 gram;
"lo P s ~ de l. (endast fo;' vardeforsand,~lse
r .bfk
·t· 5 ".
. t k.
till Fmland och I'yskland): 200re.
01 b ~e fk
ode (.el ~ y~ et Id t _
3) vid postutcezltnq med följande länder:
" le10?1
me t
e a
sv a r Argentinska republiken, Annam, Bolivia, Braore pe~. S ~c e,
silien, Britiska Indien, Ceylon, Chile, Columbias
"korsbandsforsandelse
(frankerad):
Förenta stater Costa Rica, Ecuador, Guatemala
tidningar
och t i d sk r i f t s r samt Havaii, Hayti, Honduras, Japan, Kambodya
an.dra try.cksak~r:
5 ore per 50 gram Kamerunterritoriet, Kongostaten, Liberia, Mexico,
(h?gsta VIgt .2 kIlogr~m);.
Niearaqua. Paraguay,
Persien (via Bombay),
affarshandllllg~r
(högsta VIgt 2 kg.) Peru, Salvador, San Domingo, Siam, Tonkin;
oc~ v a r u p r o f (högsta YIgt 250 !\ram): Uruguay,
Venezuelas Förenta
Stater samt
~ ore per 50 gram (mmsta afgIft 10 danska. engelska, franska, nederländska, por. ore yer stycke),
....
tugisiska och spanska kolonier,
otIllrackhgt
frankerad
forsan.~e~.se för frankeradt
bref: 40 öre per 15 gram;
(bref, brefkort elle: korsbandsforsan" ofrankeradt
bref: 60 öre per 15 gram:
delse): dubbla beloppet af felande " brefkort:
15 öre per stycke;
franko;
.
brefk ort med förut betaldt svar: 30 öre.
för rekommendatI~.n
~f bref, bref.~ortelkorsbandsförsändelse
(frankerad):
l~r .~ors bandsforsandeise: 20 ore per
t i d n i Il g a r och t i d s k r i f t e r samt
försåndelsa;
.
..
andra trycksaker:
10 öre per 50
" m o tt ag ntng s b evi s 10 ore per stycke;
erarn (högsta vizt 2 kg.).
" expressbefordran
af bref: 20 öre per
affärshandlinga~':
10 öI:e per 50
.. stycke;..
gram (minsta afgift 25 öre per stycke
" l ps e de l (rorande vardeforsandeise) 10
och högsta vigt 2 kg.);
ore.
varuprof:
10 öre per 50 gram (minsta
2) vid postl/tvexling med lifriga länder i
afgift 15 öre per stycke och högsta
. Europa, Algeriet, Assab, Azoriska öarna, Cana·
vigt 250 gram);
II

II

0\.

l/~

II

II

II

ö
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för otillräckligt
frankerad
försändelse
. (bref,brefkort
och.korsbandsförsändels e): dubbla beloppet af felande
franko;
." rekommenda
tion af bref, brefkort eller korsbandsförsändelse: , 20 öre
per stycke;
" mottagningsbevis:
10 öre per stycke.
Rörande taxeringen af försändelser till
och från öfriga länder gäller i allmänhet att
P?rtot för afgående frankeradt bref skall
utga med 60 öre samt för ankommande
ofrankeradt bref med 80 öre allt per 15
gram;
por~ot för trycksaker, varuprof och affärshandlingar skall utgå med 15 öre per 50
gram, dock att minsta afgiften för varuprof skall utgöra 20 öre och för affärshandlingar 25 öre, och
att rekommendationsafgiften utgår med 40
öre för försändelse.

kr. eller del deraf; .förvärdebeloppöfvelt
100,000 kr. 13 kr. 5 öre för 100,000kr. med
tillägg af 5 öre för hvarje öfverskjutandevärde af 1,000 kr, eller del deraf .
B Ut'k
es. intill b l
Bre"f me,d angi.'f ve t rlvar"
.. d e m
I " e opp~
som !.or vissa af J.!e~annamnda lande: al:
obegransadt, men I m~et fall understiger
10,~00 kronor, ~,axeras s:1:lu~dao:. "
. 1.0) ,BefordI1ngs~fglf,t.
sasom forv~n.
ligt bref af samma vlg~ till saI?ma ort:.
2:0) RekommendatIonsafglft:
20 oreper bref;
.
"
~:o) Assuransafgl~t,
ut?"åendefor livart.
be~o,pp"af 150 .kronor eller del deraf med.
8"ore for bref till Norge och Danmark samt
for hvart b.elopp'af 144 k:onor el~er del deraf:
med 18 o!e for. br~f un Belgl~n, Danska.
kol?lllerna" I Vestindien. Frankr~ke med Al·
genet, Gn,nl~?d och Island, Italien, Luxe.mburg, "Nederlanderna, Ryssland med ..Finland, Schweiz, Serbien, Tyskland och OsterBref med angifvet värde.
rike-Ungern;
A. In'rikes.
med 22 öre för bref till Bulgarien och,
Bref (vanligt brer och lokalbref) med an- Spanien;
gifvet värde, som vexlas mellan eller å ormed 25 öre för bref till Portugal, Salvater med postkontor, kunna assureras till dor, franska postanstalter
i Tunis 'ochobegränsadt belopp. Hvad åter beträffar österrikiska postanstalter i Turkiet;
poststationerna,
äro i berörda hänseende
med 29 öre för bref till Egypten och åtstadgade följande maximibelopp:
skilliga franska kolonier, samt
20,000 kronor, om brefvet skall postbemed 36 öre för bref till åtskilliga portuhandlas vid poststation, tillhörande första gisiska kolonier.
klassens högre afdelning (la);
Anm. Derutöfver erlägges föl' såväl in··
10,000 kronor, om brefvet skall postbe- som utrikes värdesförsändelse : a) föl' upphandlas vid poststation, tillhörande första räkning af penningcbrcfs innehåll 10 öre;
klassens lägre afdelning (Ib):
b) för vidimation af åtföljande handlingar
5,000 kronor, om brefvet skall postbe- 25 öre per ark; c) för mottagningsbevis 1(}
handlas vid poststation, tillhörande endera öre; d) för expressbefordran 20 öre för inomaf klasserna II och III.
lands, till Norge och Danmark samt 25 öre-T.ill de vid stat.ens jernvägar belägna \till Tyskland, och e) för registrering 3 öre;
stationer kunna sändas penningebref utan allt per försändelse.
inskränkning i beloppet.
Ersättning
för förkommen assurerad:
Portot sammansättes sålunda:
försändelse (preskriptionstid
inom ett år
l:o)Befordringsafgift.
såsom för van- efter försändelsens aflemnande till postbeligt bref:
'
fordran) utgår med hela det angifna värdet.
'
f .f t
Varder dylik försändelse under postbehand··
2
)
A
,
:0
ssuransa
gi :
r
o k d d tt h l
11' o
d l
30 öre för värdebelopp af högst 500 kr.; Ifngf~?.~adsla a ,.a h~lla e oet~f~gln d~
50"
f"
"d b l
"f
500
.r a
orsan e sens inne a
ga
or ora ,.
" ore or var ~. e ?,pp over " ' men ej eger afsändaren
- derest ersättningsanofver ~,~?O kr., for vardeb~~opp ofve~ 1,00.?, språk framstälts rörande inrikes värdeförmen ej ofver 5,0~0 "kr. erlagl?es 5? ore för sändelse inom 60 dagar efter det försåndel~,OOOkr, med t.~llagg af 2 ore for hvarje sen kommit adressaten tillhanda och röofverskJ~tan~e varde a~ 100 kr. eller del rande utrikes värdeförsändelse inom ett år
~eraf; for vardebelopp ?fver. 5,000, men ej efter aflemnandet till postbefordranaf
ofver 50,000 kr. 1 kr. 30 ore for 5,000.kr. med
t dl
t . t
"tt .
t
d
tillägg af 15 öre för hvarje öfverskjutande pos me en a nJu a ers~ ~mg mo svara~ e"d
f 1 000 k
11 d l d f f" "d
assurans beloppet, der forsandelsens hela mvalre. . a"f'
500r'OOeer e. "efra ;lOoOrOvOaOrke-\
nehåll förkommit, men eljest skilnaden melb e opp over
,
men ej over
,
r, l
b l
h"
d t f d t ~.
8 kr, 5 öre för 50,000 kr. med tillägg aflO, ~n samma
e 0pP?c
v~r e a e, roröre för hvarje öfverskjutande värde af 1,000 I sandelsen befunlll~alla.
o
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;~,·"tP,ostanv.isningar.
..
Högsta. anvisningsbelopp:
181 kr. 20 öre.
Medelst postanvisningar kunna verkställas
(= J:,. lO.sterling),
_
mindre' iienhingeliq.videx ;v.a1!esig' å inlem- !furs: J!, 1 sterling = 20 shillings, (1 sh.
nings6r1fellftenet:annati'~ort.
Postanvisning
= 12 pence) = 18 kr. 12 öre.
'8~rifve~ å bla~etti.sqmafgifj;sf-ri~ttillhandaIAfgift.
50 Öie~·fÖr lM;pp"q,f
50 kronor
b~ll~Sj ,a' ~vafJe. :postaI!-stal~ .. Ij}nkf!~ postan-]"; ..'
, eller del deraf;"
.. ", J;;"",
. \
visningsbelopp.zaom
.Icke Jnom 'fJ.orton da-:
.
'"
..
" ".'
.
gar efter .anvisningena-ankomst
till adressO b s.i For, an'VIsm~g, ge&,agJ1a~blflJ!!l:~tt
<lrten uttages af adressaten.täterbetalas
tilla~
de~ slag, ~om for mnke,s" ~osta.nv:s.afsändaren. Post~n,vislIjng till och från ut- n1ng . ar,faststaldt.
~ul?pnglln far eJ.a~:
landet är i. allmäWet betalbar under tre v;a~.das.t41.annat sknfthgt.ll\~~~elande.
an
månader fxå:n.-'öoh:med' dagen' för densam- afsa,ndarens namn och adress, .h.vI~ka maste
mas utst'jiUande;:meri "förpostauvisningtill
angifvas.
..' .
.,
.. ',
-e~let f~~ii ,Storbritannien ,och .~rlal}d, ~me- Belgien (Belg:ique), Fra,!krik~~(Frarife), Al:
rikas fo!en.tp-' ~ta:ter 's~mt ~e lander, hvilkas geriet (Algerie), Tunis, Lux!"intiurg (LuxemJl~~tanv.I~mp'gs-utve.xl~ng "formeälas a.f-Stor. .bourg) och~chw~iz'(~uis~e).
r
•
D~I~a~ms~a, pos~v.er~et, ar denna tid ut. Anvisningarna utställaa.I fqncs, och c en:strackt tIll ett ar,
.
times.
" ' ..
. oj.' ,"',
"1. Inrikes.
Högsta anvisningsbelopp:
500 f'ra nqs ..
lIögsta ~~yi~nings1Je~oPJ?:19? kronor..
.Kurs: 1 fran-c ~ 100 centimes ~ 72,lJiJre;
An m.. , Fonpost~nvl~I!-m&,. tI.lle~ler
fran Afgift:
18 öre för hvarje belopp af 25
poststation, tillhörande klassen.H,
francs eller del deraf dockärminsta
, utgör maximibeloppet ,50 kronor
afgift' för 'post'anvi;ning"36 öre.
. och för postanvisning till eller från
' .
" ".
'. poststation, tillhörande klass .Hl, Tyskland -.och Helgoland samt ..Kon~!ailtt.
, ,'25
kronor'
.
...
nopel (Kejserl. ,Tyska postamtet derstädes) .
.Afgift:, 2~ öre fÖJ;belopp .oa,fhög~t 50 kro- Anvisningarnaut~tällasi
tyskt
mynt.
nol" och' ,
-,
.
(mark och pfennig), •
.
" 30' o,;eför Belopp öfver 50,••till och, Högsta anvisning~be\opp~,4.00.mark.
med 100' kronor. .
Kurs: 1 mark = 100 pfennig = 90 öre .
.AnIll.;:Anvi ..~pingens kupong kan användas Afgift:
18 öre för hvarje .1?elopp af 20
.
. 'd ti1l'skriftliga
meddelenden afhvad
. mark eller del deraf, ,Ihi~stl(afgift
""~lagsom
helst. ,:''''
,
.
dock 36, öre.
'
.. "
.,Föt .eJJlottag~~ngsbevis"e~lägges sär- Itaiien (Italie) och italienska, posta~s~lten
'l'
sk~ldt 10 ?,r~ och for .expreasbe.
i Tripolis, La Goulette ochSusa,
. fordra,n, 20, ,Ole per anvismng..
, Anvisn!ngarnautställas
i ita l ienak't.mj n t
',n::'
_,B,.
Utrikes.
. ,,'
. '(lite och centesimi).
-. o
>-,,',
Mottagningsbevis kan-begäras mot en af- Högsta ltI!-visningsbelopp:
l lr e.. :.
-gift af 10 öre och kupongen kan .användas Kurs: k Hra =; 100' centesimi '''-i 72,5 ore.
'till' 'skriftliga meddelanden af .hvad slag, Afgift:
18 öre för hvarjebelopp
af'25lire
fJ<{mhelst-beträffande
postanvisning tillneeller del deråf, minimiafgiff dock
-danståenda.Iärider' i .allmänhet med undan36 öre.
'l',.;.
-tag if Storbritannierr "och .. Irland;" Nord".,,'
~
.amkrikas förentaistater
och de länder hvilNederlanderna~Ways-B~~).
kas : pO'~tånvisJiirtgsu'tvexling' förmedias af Anvisningarn~,utställas.
i nedei1ändskt,
Storbrjtal)n,ieJ:[.,
' :,.' ~ " ".
,~ynt (fi~n~er och cents) .. ': . !
·~~~~:.o,)~9~ge.
ef.cIlD~nma"k •. ·· ,':
Hogs~a anvI~m~gsbelopp: 21)0 flprme: ..
Anvlsn~n~al)li!' .~tst!L1.lasl· kronmyn.t, _
Kur~.l,fion~
1.?0 cents:>=..1kXQl)a:~2 ore.
B:ögllta:,a~Vls:QwgslieloPP:'3_60 kTon.or~"~ AfgIft: 18' .ore for hvarje beloPP)~f ~2t
Afgift:'30';öre
_~for belopp: ilr Högsf' 1QO
fl?rmer eller .~el d,eraf,. .minimiaf, . .. 'jnoMr och 15 öre för hvarje y t..···glft· dock 36. ore. .. I,· •", .'':
.,:~:",:)erl!gartl,
.helopp # 100' kronor Porfug~I'(lzoi'is~a'öar~e
och Madeiri) vissa
.o'~.,' i 'illler"dM 'Jderaf. '""
",~ . .
lt ."
C~'
, • •
,'.-.
(,
._
.
"d '."
~l"'. ~" r, '" ",,~;,'Z',
"p.os~a:nstl} er.
';,
.•. ,,>,
.Storbritalinieilkflle.c:r Irland;' Gib,raltar, Bri- AnvisningaInaut?tälla~
i t porttigl~'is llit
tiska b.esitfhingar':-:i Asien, Afrika, Amerika ',;mynt (milreis och reis).
. ',_~"' c
ooh('Australien:1i1U,qanada,
China;:Qaoska Högsta anvisningsbelopp.
90 Juiljieil';.- .
Vestindien o'ch~;Japa·n•. ~~ ;: Jl:I,m\;-~i;1; Knrsr..L milreis = 1,000 reis =>4:.kro.ni>l'
Anvisningarna uts.tällas.ä. kr6nmynt. '".,'"
4 öre.
.'
..; ;'~~., c'o· \ ~
)<, ••••.

~og

>

i

~

ooh-i.iffO"rsäk fi~tf~~olmr~..SVE
ex

~~~ 1lro«mn..g.g ~.
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Efgift:

18 öre för hvarje belopp af 4,500
reis eller del-deraf,minimiafgift
dock '36 öre.
"rerad
..

.

. .'.
,Osterr~.ke-U.ngern.
.
AnvIsmngar~a utställas 1 ty s k t mynt (mark
.,?ch pfenn.Ig):
Hogsta anvisningsbelopp. 400 mark.
Kurs: l mark = 90 ore.
Afgift:
20 öre för hvarje belopp af 20
mark eller del deraf, minimiafgift
dock 40 öre.
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Anm. Utöfver rärenämd'::vmfgifter erlägges: a) för·.uppräkning;aflenassuförsändelses innehåll 10 -öre,
b) för vidimation.afåtföljande
handlingar 25 öre per. ark; e) för mottagningsbevis 10 öre, d)för expressbefordran af småpaket 20 öre. och
e) för registrering
3öre;'allt
per
försändelse.

Bo Utrikes.
Norge och Danmark.
,
Befurdringsafgift:
om paketets vigt
de ej öfverstiger 1'/2 kg: 30 öre per half kilogram eller del deraf; om paketets vigt öf-

Förenta Stater (Etats-Unis
,l'Amerique du N ord).
Ånvisningarua titfiirdas i kr o n-myn!. ..
HogstaanvIsmngsbelopp:
186 kronoröö ore.
Kurs: 1 do.llar
100 cents = 3 kran or 73
.
ore:.
.."
.
,
AfgIft.:
50 ore for ;)0 kronor eller del
deraf,
,
.
. För anvisning begagnas blankett af det
slag, ,som för inrikes postanvisningär
faststäldt.
"
Kupongen får ej anvandas till annat skriftligt meddelande än afsändarens namn och
adress, hvilka måste angifvas.

Amerikas

verstiger 1'/2, men ej 3 kg: 1 kr. 20 öre
per paket; om paketets vigt öfverstiger 3
kg: 1 kr. 20 öre för första 3 kg och derefter 30 öre för hvarje öfverskjutande halft
kg eller del deraf,
,
'.
För ofrankeradt paket erlägges utöfver
förenämde afgifter en, särskild tilläggsafgift af 10 öre per paket. Frankering till
blott en del är icke tillåten.
Maximivigt :
25 kilogram.
För paket m e d angifvetvärdetillkommer en assuransafgift
af 8 öre för hvart
belopp af 150 kronor eller del deraf,
Paketförsändelser.
Finland (med direkt lägenhet mellan
.
svensk och finsk ort).
A. Inrikes.
Befordringsafgift:
50 öre för hvarje
Paketförsändelse,
~onl; vexlas I~lel~ano.rter vigtenhet af ett halft kilogram eller del
n~ed l?ostkontor, fal' 1 VIgt uppga bill högst deraf. För ofrankeradt paket erlägges der2;) krlo~ram.
~kal~ paket.~t utve~~as gen~m utöfver 25 öre för paket, vägande högst 5
poststation
utgor I allmanhe~ högsta VIg- kilogram, och 50 öre föl' paket af högre
ten 10 kilogram, meI~ verkstalles ..paketets vigt.
För paket
med angifvet
värde
befordran, hela eller nagon del af vagen med tillkommer en' assuransafgift af 8 öre för
g~n~post eller.med la~dtbref?ärare, är..maxi- hvart belopp af 144 kronor (200 francs)
mIvI~ten begränsad tIll. 1 k,I~og~am for p~- eller del deraf med ~illägg af stadgad rek.et 1 a~~m~nhet samt bill 1 ,2 kilogram for kommendationsaJgift,20
öre.
.
tJensteforsa?delse.
.
Befordringsafgift för paket utan angifvet
Be tordriugs
af'g if't:
värde af högst 3 kg i vigt till nedan upps. k. småpaket:
tagna länder utgör i kronor: föl' paket .till
30 öre, om paketets vigt uppgår till Belgien 1: 80; Bulgarien 2: .70l Egypten,
högst ett halft kilogram;
3: Oli, Frankrike,
fastlandet
1: 80, Kor50 öre, om paketets vigt öfverstiger ett sika, hamnorter 1: 9S, öfriga orter. 2: 16;
halft men ej ett helt kilogram;
Algeriet,
hamnorter
1: 98, jernvägsstatyngre
paket:
tio ner 2: 16; Greldand 2: ~2; Island 1: 08;
30 öre för hvarje vigtenhet af ett halft Italien .2: 34; Kamerunterritar.iet
3: 24;
kilogram eller del deraf utaf paketets Kongastaten 3: 24;, Luxemburg 1: 62; Malta
bruttovigt.
.
2: 88; Montenegro 2: 34; Nederlände.rnal: 80:
För paket med angifvet
värde skall Portugal, fastlandet 2: 70; Madeira 3: 06
till, ofvananförda
befordringsafgift läggas och Azoriska öarna 3: 42; San Marino
en särskild assuransafgift,
som ~under
2: 34; Schweiz 1:80; Ser bien 2: 34;~pa~ien
iakttagande af den för olika klasser af post- 2: 34; Storbritannien och Irland o'lika VIgtstationer faststälda'begränsning
i beloppet satser f: 15-2: 61;, Tripolis .2~,.52;.Tunis
för värdeförsändelse, som vid dem må post- flere vägar' fr. 2: 16~2:, 88; TurkietLflere
behandlas ~ utgår i enlighet med de för vägar 2: 88-3: ,24; Tyskland: 11,44,och.Osterinrikes bref med anzifvet värde här ofvan rike-Ungern
1: 80, .hv:atjemte rtill'Arg'enall.ill~a,g!u~deL
.', o
tins~a republiken, China och, _Australien
0=
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Postunderråttalsar,

samt engelska kolonier och postanstalter i postbefordringsafgiften i allmänhet med 10
Asien, Afrika, Am~rika och Australien procent af priset hos utgifvaren, då tidninkunna försändas paket af olika maximi vigt gen eller tidskriften utkommer 1 gång i
mot taxa. varierande för olika platser och veckan eller mindre oftaoch med 20 proolika vägar mellan :2: 05-6: 84.
cent 'af samma 'Pris, då tidningen utkommer
, Postförs~ott' (~efter~taf).·
ofta~e ~n 1 gång i .vecka~. .
.
Postföj;skot'tsförsän.'delse - livarmed för- ,.For. ofverflyttnmg
från 'en till anIl;an
stås sådant bref, korsband eller paket, som u~dellllngspost:>nsta.lt af abonneradt tI~icke får till adressaten utlemnas utan att nmgs- eller tIdsknftsexemplar, betalas, for
denne erlägger ett' försändelsen åtecknadt hvar g~~g. så~ant begäres,. 25 ~re per exempermingebelopp af, högst 100 kronor, som plar, ~.]11 tIdm~gen. eller tidskriften ~tkomderefter tillhandahålles' afsändaren å inlem- mer hogst 1 gang l veckan, men 50 ore per
ningspostanstalten - befordras till in r ik e s exemplar,. om tidningen utkommer .oftare,
ort mot erläggande af a) befordringsafgift
I Sver!ge! Norge el~er Danmark ~tk6msåsom för vanligt bref, korsband eller.paket mande tidning, som. ofve~flyttas ..fr!1<nett
af samma vigt till samma ort och b) post- ~IlI annat. lands, postomrade betingar en
förskottsafgift, utgörande enahanda belopp ofverfllttnmgsafgIft af 1 k!on~.
o.
som postanvisningsafgift. För postförskotts.Derjemte ~nnes: beredt tI,Ilfalle att fa tidförsändelse ,till utlandet
gälla särskilda n~ng eller tidakrift, so.m l. Sto.?khol~ ut.
taxebestämmelser.
gifves och som under VISS tid bor afnamare
,
å annan ort tillhandahållas, genom dervaInkassering.
rande postkontors försorg till sådan uppGenom fQrmedling'afpostverken i Sverige gifven ort under band försänd, emot ~rlägoch Frankrike med Algeriet verkställes in- gande härför, utöfver hvad som belöper för
kassering af värdehandlingar som sändas tidningens eller tidskriftens erhållande från
från det ena landet till det andra. Värde- utgifvaren äfvensom i porto för densammas
beloppet för de handlingar, som i en och befordran, i förskott kontant en särskild
samma- försändelse inneslutas, får ej öfver- expeditionsafgift af 25 öre för exemplar af
skrida 360 kronor, om inkasseringen eger tidning eller tidskrift, som utkommer högst
rum i Sverige, och 500 francs, om inkas- en gång i veckan,' men 50 öre för exemplar
seringen skall i Frankrike verkställas.
af tidning, som utkommer minst två gånger
Afgiften utgör 18 öre och efter verkståld i veckan;' allt beräknadt för hel .månad
inkassering afdrages' från det erlagda be- eller del deraf.
loppet dels en inkasseringsafgift, som i
Enligt mellan Sverige och Frankrike träfFrankrike utgör 10 centimes per 20 francs fadt aftal, är - med bibehållande af det
eller del af 20 francs af det inkasserade för öfriga utländska tidningar brukliga rebeloppet, dock ej mer än 5'0 centimes, och qvisitionssätt - tillfälle beredt till direkt
dels den afgift, som belöper för postanvis- beställning af tidningar och tidskrifter från
ning å motsvarande belopp till Sverige äf- <let ena till det andra af dessa länder.
vensom, i förekommande fall, den stämpel- A postanstalterna finnes tillgänglig en förafgift, som för ]Iandelsvalutor i Frankrike teckning jemte prisuppgifter på sådana ,j
är faststäld.
Aterstående beloppet öfver- Frankrike och Algeriet utkommande trycksändes af den franska postanstalten medelst alster, å hvilka vid de svenska postanstalpostanvjsning till värdehandlingarnas
af- tema upptages abonnement enligt förenämsändare.
.
da aftal.
"
För inkasseringsuppdrag, som i Sverige
verkställas, utgår förenämda inkasserings.
Öfriga bestämmelser.
afgift med 10 öre per 20 kronor eller del
Expressbefordran
eger rum, när afaf 20 kronor ·af det inkasserade beloppet; sändare af vanlig försändelse, genom att
dock ej mer änAO öre.
.
å försändelsen teckna ordet express beVarda åter värdehandlingarna ej vid upp- gärt, att densamma så 'skyndsamt som
visandet eller senast inom 24 timmar der- möjligt (oberoende af vanlig ordning) skall
efter inlösta, återsändas desamma kostnads- adressaten tillställas. Afgiften härför utgör.
fritt till afsändaren, dervid i korthet med- förutom belöpande. befordringsafgift, 20 öre.
delas de upplysningar rörande anledningen
Förbudssedel
för resande fortskaffas af
härtill, hvilka erhållits.
vaktbetjent, som åtföljer landsvägspost, mot
en afgift af 9 öre per stycke.
Abonnerade tidningar och 'tidskrifter.
Lösväska,
som utvexlas högst en gång
För tidning eller tidskrift, som prenume- dagligen, expedieras mot en årsafgift af 6
rationsvis hos postanstalt förskrifves, utgår -18 kronor. Fortskaffas lösväska någon del

Brand- ()Ch LifförSä~rin'gs-Aktiefjohlget SVEA. 13 Drottninggatan.

Postunderrättelser

. -

Telegrafunderrättelser

765

.

af vägen med allmänna posten, betalas dessI
P akete xp e d it io n erua:
utom från 1kr. 50 öre till 3 kr. årligen.
Söknedagar kl. 9 f. m.-·9 e. m.
P'o.stafgifternas
bokförande
och gäl- Sön- och helgdagar 9-11 f. m., '1-,-6 och
dandeqvartalsvis
i stället för betalning för
7-9 e. m.
'
.
hvar särskild försä~delse k.an på vissa vil- Expeditionen
(i Centralbangårde.n) för utkor oc.~ mo~ faststalda afgifter ~ga rum.
lemning af ankomna utländska paket:
Aflagglllng
eller fa~k erhall~r ~orre- Alla söknedagar kl. 9,30' f. m:-c.2,3o e. m.
spondent, sofi.! afhemt~r sma postforsa.~delT i d n i n go s e x pc di ti o n e n i Centralpostser, ..mot af&:Ift, som l..Stockholm utgor 15
~
kontoret:
kr. for .helt ar, 8 kr. for halft ar och 5 kr.
Fo"r'e
u rati
a' tid .
fö
t l I l d rt
b
f ift
pr n me
on
rungar .
..or ,qvar a.,
an so en e~'or a gr .en pa Söknedagar kl. 10 f. m --7 e. m.
ofver~ns~ommelse, med postforvaltaren.
Sön- och helgdagar kl. 10-11 f. m. och
Fnmarken,
frankokuvert
och b re f 1-6 e m
"
k ort hållas å hvar postanstalt
till salu.·..·.
.
..
Rabatt
af 1 proc. erhålles vid köp på..
For inlernning af tidningar:
en gång af 3 ark frimärken eller 100 franko- S?knedagar kl. 10 f. m.-7 e. m.
kuvert eller 100 brefkort.
Son- och helgdagar kl. 3,~6 e. 111.
Reklamation
och anmälan
om o o rd- Brefbärareexpeditionen
i Centralpostning i brefbefordringen
sker å Kungl.
kontoret:
Generalpoststyrelsens
Reklamationskontor
Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
(Nya posthuset 2 tr., öppet söknedagar kl. Sön- och helgdagar kl. 8-11 f. m. samt
10-2)
eller å närmaste postanstalt.
Re1-2 och 7-8 e. m.
klarnation handlägges kostnadsfritt, men vid Filialpostkontoren
vid Hötorget (n:r 14),
reklamation
af värdeförsändelse till N orge, Göth~atan (n:r 17) och Carlavägen (n:r 23):'
Danmark, Tyskland och Finland bör an- Sökneuagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
.
vändas löpsedel,
för hvilken afgiften utgår Sön- och helgdagar kl. 9-11 f. m., 1-6
med 10 öre till Norge och Danmark samt
och 7-9 e. m.
.
med 20 öre till Finland och Tyskland.
Förenade post- och telegraf-anstalterna
vid Riddaregatan (n:r 27). Handtverkaregatan (n:r 18 A) och Carlbergsvägen (n:r
Tiden för postkontorens öppethållande.
6).
. Cehtralpostkontoret
vid Rödbodtorget och Ålla dagar kl. 9 f. m.-9 e. m.
Postkontoret
vid Lilla Nygatau:
Afdelningarne
för af g e n d e och allBreflådorna
kom mande poster:
tömmas: söknedagar kl, 5,30,7,30,9,30.
II
Söknedagar kl. 8 f. m.-9 e. m.
f. m., 2, 4, 5. 6 (röda lådor) 8 e. m.; sönSQn- och helgdagar kl. 8-11 f. m., 1-6, och helgdagar kl. 5,30, 9, f. m., I, 4,5,6
7-9 e. m.
(röda lådor) 8 e. m.
O"
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Teleg rafu nderrätte Iser.
Allmän bestämmelse.
Såväl telegrams
innehåll
som afsändares och mottagares
namn skola hemlighållas under aflagd edsförpligtelse af tjenstemännen vid telegrafvorkets stationer: hvaremot jernvägarncs telegraftjenstemän i allmänhet icke äro edsvurne.
För de olägenheter eller förluster, som för
en korrespondent kunna uppstå genom oriktigt telegraferadt,
uteblifvet eller försent
framkommet telegram, ansvara telegrafförvaltningarna
icke i vidsträcktare mån, än
f ift
d
l d a b efor dri
a tt. d en er
t" ag
d' h t
k nngsa
åt gI
b ken un er
VIssa oms an Ig e el' an a .er e ?lIlmas.
"fext. Tele&"ram skall vara sk.nfve~ med
latinska bokstafver och med vanliga SIffror.
Språk.
Telegrammer kunna affattas på
klart språk-eller öfverenskommet språk eller

ock i chiffer. Såsom klart språk få användas (le flesta lefvande europeiska språk ocn
latin. Ord till öfverenskommet språk hemtas ur ordböcker, hvilka under namn af
»Telegraph Code» kunna reqvireras genom
bokhandeln.'
Olika ordböcker finnas för
europeisk och utom-europeisk
korrespendens.
U
tällni
k
. f'l'
d
d'
1
T'll~.Pli.a nmg s.g l o,Jan e
»llln(r= t'
bIt ladtiga t)IPP~~Cer(ksallsOtI? » .p) .00rlRI'e a
svar:».L»
o a ionermg :»
»
( IIlOtt agnings
.
b eVIS;"
is) l"FS »VI
( 'd aresan
. .. d'mng ) ;
»gångbud»; »Pf'» (postbetald);
»XP» (express betald); »Urgent» eller »D» (iltelegram); nilbud»; 2. Adressatens narån och
adress, 3. »Telefon» (vidarebefordring
j.r
telefon): 4. 'l'elegrafstationens,
namn: 5..

BI'.~nd-~ch.
Lifförsäkring~-Aktiebolaget. SVEA. la
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, Telegrammets innehåll; 6. Afsändareus namn längre afstånd än 1,5 .mil afgift 40 öre fÖl"
(får,i telegram till .ntlandet utelemnas),
hvarje på~örj!,d ,'/'o UJ~I, minsta afgift 1
Adressen bör förstörre-städer
innehålla krona.
Med gång bud sker,~efordring
ej
uppgift å gata och husnummer .e~ler;·j brist längre än 1,5 mil. Allt detta gållande.inderaf, mottagarens
yrke eller annan hän-o ländskt telegram.
.
visning.
Utländskt ,>tetegrani'fbör,ocK inne,' . vi.
d
'"
k
.,..
.
hålla uppgift "'å .adresslandet; när .ovisshetl. "-! or ,~.t;q~en e u~lands t telegrams "Vld~reeljest :kunde uppstå. A:dressenkan affattas be~rJl'l!!g ',v~rr ,SIg med post ell~r sarsh~dt
i' lifverenskommen eller' förkortad, form. - bu ,', .?rlagg.~s· .a d~n, svens~a afgan~sb-ta~lOFör begagnande af dylik adress skall dock peJ. ~,all~anhet
lnge~ afgirt,
...
till adresstat,iol,lenerläggas,.
e~p af~i~tsbe'J F tb' t I" 'f ' ,. k
.'
f'
lopp af 10, kronor- årligen ... Enaharida af- h"oru . e ~ ,m.ng, a ,sva~ , an eg~ ru~ or
gift erlägges för inregistrering.i.och
dakt- og~t ,30 ~va:~~ord.... Erlag~es afglft for 1,0
\ tagande af korrespondenta b~gäran. att uu svarsordt ~nf~res .f?~: adressen .~~P» .(~.ehonom adresserade telegrammer ma regel-fOIlse
~ayee) .. ,J!lrl~gges ,_af~lrt .~~l.~mer an
bundet' under vissa timmar, aflemnas på ,~,sv~rs~~'dvld 1~II~ndsk eller for me~.eller
särskildt
uppgifna'ställen.'
Namnet på ml~~re an 10-?rd.~~t svar' nu" utlandsk
adresstationen eller adresslandet räknas för ko~r~spondens, införes sammasta~es »R})>>
blott .eu .ord, oafsedt antalet.bckstäfver
deri, 00 ord (mots).
,
,
' Vill, mottagaren
af ett telegram med
Ordberäknirig.
Såsom ett ord räknas till förutbetaldt
svar icke begagna sig af den
Sverge och tilL länder i gruppen A. (se ne- för svarets aflåtande honom af mottagningsdan) . ord om högst 15 bokstäfver ellen stationen .tillstälda.. ».Anvisning», samt önsiffertal om högst 5 siffror: till länder i -skar, att den för svaret, erlagda afgift återgruppen B. (se" nedan) ord .om högst 10 betalas till afsändaren,. har adressaten att
bokstäfver eller siffertal om högstB siffror. inom loppet af sex ve,ekor:. a) vid inländsk
" . kild
d -äk
' 1 O ~df'
'de korrespondens öfversända anvisningen till
S•
asom~3!'rs .1,. ao~ ra na~ ...
r orena
afsändaren, som derefter eger att emot ange~OI~ ?llldestrec.k, 2. Ord "skI~da ~eno~ visningens afiemnande å det ursprungliga.
apostrof, 3. O~.d l. sam~aJJstalln~ngar. stn: telegrammets
inlemningsstation
derstädes
daride mot ~prakbruket, 1· I?,eolika orden låterbekomma,
svarsafgiftens belopp' 'och b)
na~n. P~ .stade:, personer, st~l.~en, torg, ga-. vid utomeuropeisk korrespondens.' sk~'iftligen
tor, t~tlal, .~tc., 5. Enstaka skriftaeken eller hänvända sig: till Telegrafstyrelsen, hvilken
bokstafver, äfvcnsomunderstrykningsteok.in.
hos den friimrnande telegrafförvaltningen
Såsom särskilda siffror räknas: 1. Punk- gör anmälan i ämnet.
~er, kommata och' 'b~'åkstl'eck, h.yilk~ ingå
Vid utländsk korrespondens' med eu1'Ol .blldande~ af ett tal, 2. "Bokstafv~r, som peisk taxerinz ezer återbetal ninz af svars.
VIdfogas SIffror for a:t utmark a ordningstal. afgift ej rum~ e
'
e
.
.
Följande tecken räknas alls icke: skiljetecken, bindestreck,
apostrof,
anföringsMottagningsbevis.
Uppgift
å tiden,' då
tecken och alinea.
telegram blifvit adressaten tillstäldt, kan
erhållas då »mottagningsbevis»
eller blott
Utstrykning, ändring eller öfverskrifriing DCR» (accuse de reception) fnföresföre
skall vara vitsordad af afsändaren eller adressen. Afgift 50 öre vid inländsk, samt
hans ombud.
såsom för 10-ordigt sval' vid utländsk korreBestyrkande
af afsändarens underskrift spondens,
kan intagas i telegram, och erlägges för
.,
telegraferingen deraf endast vanlig afgift.
Kollationerade telegrammer.
Önskas ett
telegram kollationeradt,
införes före adresQVlt~o a 1lI1~~nadt telegram erhålles mot sen »kollationeras» ellerendest
»TC» (teleen afglft af 5 ore., .
gram collationne), och erlägges härför ett
Vidarebefordring
af telegram med telefon tilläg~ af e~ fjerd~del n~~f telegramportot,
kan ske, utan; särskild kostnad, så framt dock Icke mindre an 25 ore.
telefonledning finnes från mottagningsstalit I r mm r h ilk h f fö trä d' "tt
tionen till adressatens
bostad; med post
ereq a
e, . v a a va ore ra esra
i vanligt bref från mottagningsstationen,
fram~or andra privattelegrammer,
framlemafgiff 10 öre; med gångbud, afgift 20 öre nas äfven nattetid.
för hvarje påbörjad '/'o mil, minsta afgift
Inom riket utvexlas dylika, telegrammer
50 öre; med ilbud, som städse användes för tillsvidare allenast mellan telegrafverkets
<

,o

d

.

'.
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~egn'astationei< Afgift tre dubblabeloppet af
Signaltelegram
(från eller till fartyg i
'pottot. för"ett vanligt telegram af samma sjön). Afgift 1 krona 50 öre'. för signalängd.
Framför adressen införes »Iltele- Ieringen , oberoendeaf01'dantalet;,För
öfgram»:':
rigt vanlig afgift.
.
Iltelegrammer
kunna befordras till de
flesta länder inom och utom Europa, dock
ej till Norge, Danmark, Schweiz och England samt i allmänhet ej till telegrafstationer i Indien, Persien, Afrika, Amerika och
Australien.
~fg~ft tredubbelt porto. Framfor adressen införes »Urgent», eller blott D.
Telegrammer
ort.
:E)tt och

med flere adresser

å samma

samma tele~ram kan adresseras till fl~re mottagare pa. en och samm~
ort eller t111 en och samma mottagare I
flere särskilda hemvist på en och samma
ort. Vanlig afg-ift för första telegramafskriften samt 40 öre pr 100 ord eller del
deraf å hvarje extra afskrift.

Vä.~erlekstelegra.rnme~! . jnl)~ia~tandeql~derrättelser
och torutsa.gels~rrorande
.va- ,
derleken. .kunna f;an vissa m-?ch;c utnk.es'
o~ter dagligen erhållas mot en årlig. afgift
at 100 kronor.
Telegrambref.
Telegram kan)' bref sändas till telegrafstation
i ort, der särskilda
brerbärare finnas, filr att derifrån afsändas.
Sådant bref förses med anteckningen »Innehåller telegram» och frankeras med postfrimärken så väl för postportot och cxpressafgiften (18 öre) som för telcgraferingsafgiften
•
Afskrift af telegram utlemnas endast till
afsändaren, mottagaren eller enderas befullmäktigado ombud. Lösen förutom stämpel
40 öre pr 100 ord eller del deraf.

Telegram
att försändas
vidare med telegraf.
Afsändare af ett telegram kan ge-

nom att framför adressen sätta »FS» (faire
suivre) begära telegrammets vidare sändning
med telegraf, dock icke utom Europas gränser. Afgiften för vidaresändningen
erlägges af mottagaren.
Rättelsetelegram
(»Telegramme
rectificatif»). Afsändare eller adressat eger att
inom 72 timmar efter telegrams afsändande
eller mottagande
begära rättelse i eller
fullständigande
af ett redan afsändt eller
under befordring varande telegram. Härvid
erlägges: a) af afsändaren: afgiften för ett
telegram med uppgift å de ord, som skola
repeteras, äfvensom afgiften för svaret, när
sådant begäres; och b) af mottagaren: 1:0
afgiften ~?r det teletl':am, ~varigenom rä~:
telse bega:res; ~:o afgiften for ett svardera.
Dessa afg~fter aterbetalas, om port? for ~et
ursprungliga
telegrar.n~ets
k?llatlOnenng
erlagts och om repetitionen VIsar, att det
repeterade
oriktigt
återgifvits
i det ursprungliga telegrammet.
Presstelegrammer

..
•
Ratte.gangosfullmakt.

.

Tel~gram, hvangef
nom ratte~angsfullrnakt
glfve~1 affattas aden, som. a vede~borande stat~?n u~pv.~sar
hufvudsknften,
sa.lun~a, att fram st införes
adr~ss m~d uppgift a adressaten och den
station, dit fullmakten skall aftelegraferas,
hvarefter i telegrammet införes sjelfva fullmakten i ?rdagrann öfvere~sstämmel~e med
~en ..uppvisade . hufvudsknften.
-Härefter
jornför telegra~tJenstemannen
telegra~~et
med hufvndsknften och kontrollera! r~gtlg:
heten af hvad som efter adre~se~ m~ort~ l
teleg!,ammet s.~mt fogar den. SISt ~~tt mtyg, nvarmed afven hufvudsknften
förses.
Rättegångsfullmakten
måste för att gälla
vara stäld till viss man och icke till innehafvaren.
'Telegrammets taxering och befordring ega:
rum i enlighet med de för »kollationeTade telegrammer» gällande föreskrifter.
Har kollationeringsafgift
ej erlagts för telegrammet
gäller ej fullmakten inför domstol
o

•

Aterbetalning
af porto på grund af telegraferingifel
eger rum allenast, när för telekunna afsändas mot er- grammet erlagts kollationeringsafgift.
Vid

läggande af halfva vanliga portot för ett
telegram af samma längd. dock minst 50
öre. Ar ordantalet udda beräknas portot
efter närmast högre jemna ordantal.
Dylika telegrammer måste vara affattade på
klart språk samt i sin helhet publiceras.

försenad framkomst återbetalas portot, när
telegrammet kommit senare till adress-stationen, än det hade kunnat fr amkornrna
med post, samt när försenandet öfverstiger
2 gånger 24 timmar i europeisk och 6 gångel' 24 timmar i utom-europeisk korrespondens. Ansökning om portorestitution
skall
Presstelegrammer
kunna sändas utom ri- göras inom 2 månader för europeiskt samt
ket endast till Norge och Danmark. Afgift inom 5 månader för utom-europeiskt
tele50 öre samt 5 öre för hvarje ord, hvarmed gi·am. (Se i öfrigt hvad ofvan är föreskriftelegrammets ordantal ,öfverskjuter 10.
vet beträffande »Rättelsetelegram»).
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Telegrafnnderrä ttelser,

Ta x a
för
1. Telegram till inrikes orter.
För inländskt telegram, hvilket icke innehåller flere än 10 ord, erlägges enkelt porto,
.af 50 öre, hvilket belopp, när telegrammet
"innehåller flere än 10 ord, ökas med 5 öre
för hvarje öfverskjutande ord.

-

2.

Telegram till utrikes. orter. .

A. Ett ord = 1.5 bokstäfver eller
.5 siffror.
Till
Norge
'.
Danmark, mellan svenska stationerna Helsingborg, Högauäs, Landskrona, Lund,
Malmö, Sofiero o. Viken', å
ena, samt danska stationernaCharlottenlund, Dragör,
Frederiksborg, Hellebook,
Hellerup, Helsingör. Hornbalk, Kastrup,Kjöbenhavn,
Klampenbo,rg, Bkodsborg,
Vedbesk och Valby, å andra sidan ...........•................
» öfriga stationer
.
'l'ysklan d
.
Storbritannien,
Europeiska
Ryssland(utom Finland)*),
Kaukasien, Spanien, Algeriet och Tunis
__
Frankrike, Corsika, Bulgarien och Monaco __.__.
Montenegro, Bosnien, Herz~govina, Rumänien, Ser-.
bien __
__.. __.__..
Belgien, Schweiz, Österrike,
Ungern, Finland och Helgoland .....:.:...::.......................
Luxemburg, Nederländerna...
Malta
Europeiska
och Asiatiska
Turkiet och Greklands öar
(inbegr, Corfu).....................
Grekland: Fastlandet och ön
Poros .:................................
Italien........................................
Portugal, Gibraltar ....--..... I

För

I h~~~je

3 ord.

I

0,80

B. Ett ord = 10 bolcstäfver eller
3 siffror.
.
Afrika' .
"
(undantagal!d.~ Algenet, . 'I'ripoli,
Can~n~oarne o. Tums):
Egyp~n regionen
,
.
II regionen
.
Ale.xandna;
.
äfnga stationer
I
Madeira
.
:
:
1
Ost- och Sydafnka
,
1
Vestafrika ..··Ä~-;ik;;~
..··..··..··..· ·····I
1

mer.

För~nta Staterna och Can~da

0,10

~;::Am~~~aC~~:~.~.~~
~~~~~~.~.:.'.::'.'::::
Vestindien

I

1 ••••••

Ordtaxa.

1,40
1,80
1,45
1,60

1,557,15
5,50
1,35

2,05
6,75
3,30

As/im

I
.

(undantag. Asiat. Turkiet o'ch
.
Kaukasien):
.
Arabien
.
3,40
Kina
:
.
6,35
Indien, Brifiska., ,
__.. _ _.__ .
3,75
J apan
_ __ . 10,00
6,15
1,10
Ryssland, Asiat. (Sibirien)
__ .
1,25
Australien _
.
8,55

~~~:i~~
'".::.:
::::::::::
::::::.:::::::
::::::
::::
.;
0,65

0,80
0,95

0,05
0,10
0,15

1,55

0,35

1,25

0,25

1,25

0,25

Telegrafanstalterna
med nedanstående undantag äro upptagna
i förteckningar öfver postanstalterna sidd.
748-759, livarest de förstnämnda äro be·
tecknade med bokstafven '1'.
De telegrafanstaltsr, som icke upptagits
bland postanstalterna äro:

Bergslags Grängesberg.
Bergslags Ludvika.
1,10 0,20 Bergslags StälldaIen.
0,95 0,15 Billesholm.
1,70 0,40 Brännö.
I Carlsby.
Fjellsjö.
2,00 .0,50 Gunnebo.
Hargs hamn.
1,85 0,45 Hörna.
1,40 0,30 Hvalstad,
1,40 0,1:10 ~~e~~~·d.

*) Här likasom annorstädes, der flera olika Jäder.
befordringsvägar
finnas, upptages', endast Kramfors.
kostnaden för korrespondens il. den billigaste. Munkedal.

Nordmark,
Ramlösa.
Sikeå.
Sjögränd.
Skymnäs.
Skönvik.
Sofiero.
Snnnanå,

Svansbo.
Särö.
Taberg.
Torskors.
~~~f:~d~l.
Vinga.
Yxern.
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