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Generalpoststyrelsen, som genom Verldspostföreningens 
Internationela Byrå i Bern fått emottaga uppgifter rörande 
postinrättningarnes verksamhet inom de särskilda till För

eningen hörande länder, får nu, i likhet med hvad sedan 
åtskilliga år egt rum, såsom tillägg till den under den 
30 juni 1885 afgifna underdåniga berättelse om Post-

TILL KONUNGEN. 
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verkets förvaltning under år 1884, i underdånighet afgifva 
redogörelse för postförbindelsernas utsträckning och post-
utvexlingen sistnämnda år inom Verldspostföreningen. 

Enligt expeditionsreglementet för tillämpning af 
konventionen angående Verldspostföreningen åligger det 
postförvaltningarne i de i Föreningen deltagande länder 
att för hvarje år tillställa Internationela Byrån en full
ständig följd af statistiska uppgifter i form af tabeller, 
uppstälda efter anvisningar af Byrån, som för detta än
damål låter utdela särskildt uppgjorda formulär. 

Det är med ledning af sålunda erhållna uppgifter 
Generalpoststyrelsen låtit utarbeta de tabeller, utvisande 
postanstalternas antal, posttrafikens omfattning samt det 
finansiela resultatet af postinrättningarnes verksamhet m. m. 
inom flertalet af de Föreningen tillhörande länder, hvilka 
här nedan förekomma. 

Förhållandet mellan antalet postanstalter i olika 
föreningsländer och samma länders areal och folkmängd 
framgår af nedanstående tabell, vid hvars upprättande 

— till vinnande af överensstämmelse med uppgifterna 
för öfriga länder — blifvit, hvad Sverige angår, upp
tagna ej blott de 1,784 fasta postanstalterna (postkontor 
och poststationer), utan äfven de 181 ambulanta (post-
kupéexpeditioner å jernväg samt ångbåtspostexpeditioner). 
Genom ett sådant beräkningssätt blifver medeltalet in
vånare för hvarje postanstalt något mindre än som i den 
förut afgifna underdåniga årsberättelsen erhållits, då på 
rikets hela invånareantal fördelats summan af de inom 
samtliga länen befintliga postanstalterna. 

Uppgiften om Sveriges areal är hemtad ur den af 
Statistiska Centralbyrån i Statistisk Tidskrift offentliggjorda 
»Sveriges officiela statistik i sammandrag», och är arealen 
af de fyra stora insjöarne Venern, Vettern, Mälaren och 
Hjelmaren dervid icke inräknad. 

Den för Sverige uppgifna folkmängdssiffran afser 
den 31 december 1883, i likhet med livad som var för
hållandet i förut afgifna, ofvan i underdånighet åberopade 
årsberättelse om postverkets förvaltning under år 1884. 



Ryssland, San Domingo och kolonierna, inom hvilka 
länder antalet postanstalter år relativt mycket ringa i 
förhållande till deras areal och folkmängd, blifver resul
tatet för de öfriga kinderna 125,0 qvadratkilometer och 
2,441,5 invånare på hvarje postanstalt. 

Af förestående tabell framgår att i medeltal belöpte 
på hvarje postanstalt inom ofvannämnda länder 486,0 
qvadratkilometer och 5,301,5 invånare. 

Frånräknas deremot Argentinska republiken, Bra
silien, Britiska Indien, Bulgarien, Canada, Chili, Egypten, 
Algeriet och Tunis, Guatemala, Haïti, Persien, Rumänien, 
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Försändelserna af nedan upptagna särskilda slag i de olika länderna hafva under år 1884 uppgått till följande antal: 



Pâ grund af förestående tabell kunna således beräknas hafva på hvarje invånare belöpt: 
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Sammanlagda värdet af de genom Postverken i nedan nämnda länder befordrade assurerade försändelser äfvensom 

beloppet af de medel, hvilka genom postanvisning, postförskott eller inkassering blifvit genom Postverken utvexlade, 

utgjorde år 1884: 



Postverkens inkomster och utgifter hafva under år 1884 uppgått till följande i francs angifna belopp: 
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För några af ofvan uppräknade länder afse de lem-
nade uppgifterna icke kalenderåret 1884 utan räken
skapsåret den 1 april 1884—31 mars 1885 eller den 
1 juli 1883—30 juni 1884. 

Stockholm den 17 maj 1886. 

Svenska Postverkets utgifter hafva från och med 
år 1879 hvarje år understigit inkomsterna. Öfverskottet 
för år 1884 utgjorde, såsom ofvan synes, 984,800 
francs. 

Underdânigst 

WILHELM ROOS. 

F. H. SCHLYTERN. OTTO PRINTZSKÖLD. AXEL HUSBERG. H. A. KOLMODIN. 

e. f. 

Th. Westman. 
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