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Underdånig berättelse. 
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Tabell-bilaga. 
Tab. Litt. A. Postsparbanksrörelsen vid de särskilda kontoren år 1884. 

Sid. 1-19. 
Sid. 

1. Stockholms stad……………… 1. 
2. Stockholms län………………. 1. 
3. Upsala län……………………. 2. 
4. Södermanlands län…………... 2. 
5. Östergötlands län…………….. 3. 
6. Jönköpings län……………….. 4. 
7. Kronobergs län………………. 5. 
8. Kalmar län…………………… 5. 
9. Gotlands län………………….. 6. 

10. Blekinge län………………….. 7. 
11. Kristianstads län……………... 7. 
12. Malmöhus län………………... 8. 
13. Hallands län………………….. 9. 
14. Göteborgs och Bohus län……. 10. 
15. Elfsborgs län…………………. 10. 
16. Skaraborgs län……………….. 12. 
17. Vermlands län……………….. 13. 
18. Örebro län……………………. 14. 
19. Vestmanlands län……………. 15. 
20. Kopparbergs län……………... 16. 
21. Gefleborgs län……………….. 16. 
22. Vesternorrlands län………….. 17. 
23. Jemtlands län………………… 18. 
24. Vesterbottens län…………….. 18. 
25. Norrbottens län………………. 19. 





T I L L K O N U N G E N . 

Jeinlikt föreskriften i § 20 mom. 1 af Kongl. För
ordningen den 22 Juni 1883, angående en Postspar
bank för riket, får Styrelsen för Postsparbanken 

härmed underdånigst afgifva berättelse öfver Post
sparbankens tillstånd och förvaltning under näst
lidna år 1884, det första af bankens egentliga tillvaro. 
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Postsparbankens rörelse började i viss mån 
i December månad 1883, då nämligen förråd af 
sparmiirken utdelades till de flesta postanstalter, för 
att redan vid jultiden kunna tillhandahållas all
mänheten. Men först den 1 Januari 1884 öpp
nades postsparbankskontor å postkontoren och 
de flesta poststationerna i riket-, och under årets 
lopp utsträcktes rörelsen till allt flera poststa-

tioner, under det att endast ett ringa antal, in
alles 7 postsparbankskontor, af en eller annan 
orsak under samma tid indrogs. 

Förhållandet mellan antalet postsparbanks
kontor samt arealen och folkmängden såväl inom 
de olika länen som ock i hela riket framgår af 
följande tabell: 

Af denna tabell framgår, att vid årets bör
jan utgjorde kontorens antal i hela riket 1,444, 
den 31 December deremot 1,575, hvilket senare 
tal motsvarar 1 kontor på 2,949 innevånare och 
på 2,41 qvadratmil af rikets areal. Af de sär
skilda länen var, i förhållande till folkmängden, 
Gotlands län bäst försedt med postsparbanks
kontor — 1 för 1,426 innevånare — under det 
att Blekinge län hade proportionsvis minsta an

talet, 1 för 5,181 innevånare. I förhållande till 
ytinnehållet hade Göteborgs och Bohus län do 
flesta kontoren — 1 på 0,72 qvadratmil; den mot
satta ytterligheten bildade Norrbottens län med 
1 postsparbankskontor på 33,85 qvadratmil. 

Vid 1884 års utgång uppgick antalet fasta 
postanstalter till 1,784, medan, enligt förestående 
tabell, antalet postsparbankskontor vid samma 
tid utgjorde 1,575. Vid 209 postanstalter hade 



5 

Rörelsen tog genast från början ganska stark 
fart, såsom framgår af nedanstående tablå, utvi
sande Postsparbankens verksamhet under de olika 
månaderna af år 1884: 

Såsom häraf synes, uppgick antalet insätt
ningar under året till 238,338 st., fördelade på 
86,782 motböcker eller icke fullt 3 insättningar 
för hvarje motbok. Uttagningarnas antal steg 
till 12,560, hvaraf 7,269 utgjorde hela det på en 
motbok insatta beloppet med upplupen ränta. 
Samma antal motböcker hafva således måst dödas, 
hvadan vid årets slut återstodo utelöpande 79,513 
motböcker. Genom ofvannämnda 238,338 insätt
ningar inflöto 1,095,683 kronor eller 4 kronor 
60 öre på hvarje insättning, hvaremot de ut-: 
tagna beloppen stego till 282,418 kronor 6 öre, 

motsvarande 22 kronor 49 öre på hvarje ut-
tagning. 

Af årets särskilda månader kom Mars högst 
med afseende på såväl antalet insättningar, 28,902 
st., som det insatta beloppets storlek, 104,923 
kronor, äfvensom antalet utlemnade motböcker, 
13,875 st. Deremot kom December månad högst 
i fråga om såväl uttagningarnes antal, 3,127 st., 
och det uttagna beloppets storlek, 69,105 kronor 
89 öre, som ock antalet dödade motböcker, 
1,229 st. I dessa sistnämnda hänseenden hade, 
naturligt nog, den första månaden, Januari, att 

) Enligt do fullständiga postanstaltornas räkenskaper för året. 

således, af en eller annan anledning, då ännu ej 
kunnat anordnas postsparbanksrörelse. Dessa 20'J 
postanstalter fördela sig på följande län näm
ligen: 
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uppvisa de lägsta siffrorna, eller 122 kronor, ut
tagna i 17 poster, livarigenom 16 motböcker 
dödades. Minsta antalet insättningar egde rum i 
September, nämligen 16,144 st.; Januari månad 
stod lägst i fråga om det insatta beloppets stor
lek, 77,216 kronor, och November hade att upp
visa minsta antalet utlemnade motböcker, 4,040 st. 
Genom de 86,782 första insättningarne inflöto 
539,945 kronor eller 6 kronor 22 öre på hvarje 
första insättning. 

Den vid berättelsen fogade tabell litt. A 
utvisar rörelsen under året vid hvart och ett af 
de särskilda postsparbankskontoren. Af denna 
tabell utgör nedanstående en rekapitulation, hvaraf 
inhemtas postsparbanksrörelsen inom de olika 
länen samt förhållandet mellan folkmängden inom 
hvarje län och de vid postsparbankskontoren inom 
länen verkstälda insättningar och uttagningar 
äfvensom utlemnade och dödade motböcker. 

I förhållande till folkmängden hade således 
Stockholms stad största antalet såväl insättningar 
och utlemnade motböcker som uttagningar, resp. 
114, 34 och 12 på 1,000 innevånare,'och stod äf-
ven främst i fråga om det uttagna beloppets stor
lek, 211 kronor på 1,000 innevånare. I afseende 
på det insatta beloppets storlek i förhållande till 
folkmängden intog deremot Jemtlands län främsta 

rummet med 733 kronor på 1,000 innevånare. 
Lägst i alla nu anförda hänseenden kom Vester-
bottens län med 11 st. insättningar, 49 kronor 
insatt belopp, 0,4 st. uttagning och 16 kronor 
uttaget belopp samt 5 utlemnade och 0,2 st. 
dödade motböcker, allt på 1,000 innevånare. 

Antalet utelöpande motböcker utgjorde vid 
årets slut, såsom redan är närnndt, 79,513, hvil-



ket motsvarar 17 motboksegare på 1,000 inne
vånare i hela riket. Motboksegarnes samman
lagda behållning i Postsparbanken med tillägg af 

upplupna räntor uppgick den 31 December till 
827,641 kronor 10 öre, motsvarande 10 kronor 
41 öre i medeltal på hvarje motbok. 

Enligt de uppgifter, som vid hvarje första 
insättning blifvit lemnade, voro de 86,782 per
soner, för hvilkas räkning motbok med Postspar
banken under året uttagits, fördelade på följande 
yrken, nämligen: 

jordbrukare, torpare, statdrängar, jordbruksar
betare 1,151 st. 

ladugårdsidkare, trädgårdsmästare, träd
gårdsdrängar, fiskare 194 » 

eågverksegare, -arbetare, timmerhug
gare, skogvaktare 362 » 

bergsmän, grufarbetare, bruksförvaltare, 
-arbetare 490 » 

fabrikörer, fabriksarbetare 1,413 » 
arbetare af obestämdt slag (inr. jern-

vägsarbetare) 1,831 » 
handtverkare, gesäller, lärlingar 5,495 » 
handlande, handelsbokhållare 2,582 » 
statens och kommuners civile tjenste-

män och betjente 1,841 » 
officerare, underofficerare, soldater, båts

män 914 » 
presterskap, kyrkobetjening, lärare, lä

kare 907 » 

Transport 17,180 st. 

Transport 17,180 st. 
tjenstemän och betjente vid enskilda 

verk och inrättningar 247 » 
tjenstehjon, inhyses-, fattig-, hospitals

hjon 3,434 » 
lärjungar vid läroverk och skolor 3,948 » 
barn och minderårige (ej angifna så

som skollärjungar) 57,302 J> 
enkor och hustrur utan uppgifvet yrke 1,139 » 
öfrige utan uppgifvet något slags yrke 3,532 » 

Tillhopa 86,782 st. 

Det framgår häraf, hvilken öfvervägande del 
af insättarne i Postsparbanken tillhör de mindre 
bemedlade och isynnerhet de minderåriges klass. 
Utan tvifvel ligger en hufvudorsak härtill i spar-
märkesförsäljningen, hvilken väsentligt under
lättat tillvaratagandet af äfven de minsta be
sparingar. 

Antalet sparmärkesförsäljningsställen inom 
de olika länen vid slutet af år 1884 inhemtas af 
följande tabell, uti hvilken äfven angifvits för
hållandet mellan försäljningsställenas antal samt 
länens areal och folkmängd. 

7 
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Vid årets slut var således försäljning af 
sparmärken anordnad å 1,343 postkontor eller 
poststationer och hos 1,773 enskilda personer, 
eller tillsammans på 3,116 ställen, hvilket mot
svarar 1 försäljningsställe för 1,491 innevånare 
och på 1,22 qvadratmil af hela rikets areal. Bäst 
försedt med försäljningsställen i förhållande till 
folkmängden var Upsala län (med 1 försäljnings
ställe för 754 innevånare), sparsammast Göte
borgs och Bohus län (med 1 försäljningsställe 
för 4,291 innevånare), hvaremot, i fråga om för
hållande till arealen, försäljningsställenas antal 
var störst i Malmöhus län (med 1 försäljnings
ställe på 0,19 qvadratmil) och minst i Norrbottens 
län (med 1 försäljningsställe på 16,oi qvadratmil). 

Å samtliga dessa försäljningsställen hade un
der redogörelseåret afyttrats tillhopa 1,558,676 
st. sparmärken, representerande ett värde af 
155,867 kronor 60 öre. Af dessa märken blefvo 
1,286,140 st., i värde motsvarande 128,614 kronor, 

under året använda för insättningar i Postspar
banken, hvadan vid 1884 års utgång funnos i 
allmänhetens ego 272,536 st. sparmärken, hvilka 
ditintills icke blifvit till inlösen företedda. 

I väsentlig mån just till följd af det flitiga 
användandet af sparmärken till insättningar har 
dessas medelbelopp blifvit mycket lågt (4 kronor 
60 öre var, såsom redan blifvit anfördt, medel
beloppet af alla gjorda insättningar och 6 kronor 
22 öre medelstorleken af alla första insättningar). 
Det är också obestridligt, att denna insättnin
garnes ringhet utgör en hufvudorsak dertill att 
Postsparbankens omkostnader under de första 
åren af bankens tillvaro, intill dess den inne-
stående behållningen hunnit växa till något be
tydligare belopp, måste ställa sig jemförelsevis 
ganska höga. Men då Styrelsen anser, att Post
sparbanken, genom uppsamlandet af särskildt det 
uppväxande slägtets små besparingar, synnerligen 
kraftigt kan och bör medverka till den uppfostran 
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till sparsamket, som icke minst för vårt folk 
torde utgöra ett oafvisligt behof, har Styrelsen 
sökt att af allt flera lämpliga personer, särskildt 
bland landets folkskollärare, vinna frivilligt bi
träde vid sparmärkesförsäljningen. Styrelsen har 
ock att tacksamt erkänna det oegennyttiga till
mötesgående, som härvid från nästan alla håll 
egt rum. 

Den, genom Kongl. Brefvet den 21 Sep
tember 1883, allmänheten medgifna rättigheten 
att till insättning i Postsparbanken använda för

fallna kuponger, tillhörande sådana slag af obliga
tioner, som för Postsparbankens egen räkning 
inköpas, har under året begagnats endast af fem 
personer vid inalles 5 insättningar. 

I enlighet med § 17 af ofvan åberopade 
Kongl. Förordning den 22 Juni 1883, har Post
sparbanken under året tillhandagått 9 motboks-
egare med inköp af obligationer till ett samman-
lagdt nominelt belopp af 3,500 kronor. 

Postsparbankens finansiela ställning vid 1884 års utgång inhemtas af följande öfversigt: 

Debet. 

Uppbörd: 

Räntemedel 5,425: 80. 
Anmärkningsmedel 53: — 
Extra ordinarie uppbörd 35: 26. 

Balans till är 1885: 
Skulder: 

Ofverlovereringar 1,632: 61. 
Till delegarne: kapital 814,469: 33. 

upplupna räntor 13,171: 77. §27 g ^ . ^Q 

Till Postverket 112,710: 06 °) 
Deponerade medel 24: 22. 
Försålda, till inlösen ej företedda sparmärken den 31 December 1884 27,253: 60. 

5,514: 06. 

969,261: 59. 

Summa kronor 974,775: 65. 

K r e d i t. 

Balans frän är 1883: 

Skulder 4,236: 69. 

Utgifter: 

Aflöning till Styrelsen samt till den hos Styrelsen anstälda per
sonal 33,123: 90. 

Ersät tning till posttjenstcmän för bestridande af postspar-

• 5 > 8 Q 6 : 9 L 38,930: 81. banksgöromål 

Transport 38,930: 81. 4,236: 69. 

) livaraf mulor år 1885 återbetalats 29,599 kronor 11 öro. 
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Transport 38,930: 81. 4,236: 69. 
Omkostnader: Expensutgifter 35,396: 76. 

Diverse utgifter 10,331: 48. 45 728- 24 

Restitutioner 2: — g^ gg^. Q^ 

Balans till år 1885: 
Tillgångar: 

Kontant behållning 52,643: 27. 
Obligationer å nominelt 823,000 kronor, inköpta för 823,555: — 
Upplupna, ej förfallna obligationsräntor den 31 December 
1884 9,258^75. 8 3 2 ) 8 1 3 . ? 5 > 

Anmärkta poster 420: 89. ggg g™. 01 

Summa kronor 974,775: 65. 

Såsom häraf framgår, uppgingo aflöningarne och 
omkostnaderna under år 
1884 till sammanlagdt kronor 84,659: 05. 

Om från denna summa dragés 
beloppet af de utgifter, som 
hänfört sig till Postspar
bankens organisation, och 
hvilka utgifter, enligt verk-
stäld utredning, belöpt sig 
till » 31,885: 05, 

så visar sig, att den egentliga 
driftkostnaden under året 
uppgått till kronor 52,774: — 

Då, såsom här ofvan omnämnts, antalet in
sättningar under år 1884 utgjort 238,338 st,, 
och antalet uttagningar under samma 
tid uppgått till 12,560 » 

eller tillhopa 250,898 st. 
omsättningar, visar sig häraf, att kostnaden för 
hvarje omsättning belöpt sig till omkring 21 öre. 

Enligt livad inhemtas af förestående öfversigt 
uppgick ersättningen till tjenstemän å postan
stalterna för handhafvandet af postsparbanks-
göromål till ett sammanlagdt belopp af 5,806 
kronor 91 öre. I förhållande till det ökade arbete, 
som genom Postsparbanken tillskyndats dessa 
tjenstemän, måste denna ersättning onekligen anses 
ytterst obetydlig. Styrelsen anser sig ock böra 
tacksamt vitsorda den beredvillighet, hvarmed 
flertalet af landets posttjenstemän åtagit sig hit

hörande bestyr; och detta sakförhållande är så 
mycket mera glädjande och erkännansvärdt som 
resultatet af Postsparbankens verksamhet i högst 
väsentlig mån är beroende af den större eller 
mindre villighet, hvarmed posttjenstemännen sköta 
sparbanksgöromålen. 

Postsparbankens öfverskottsmedel hafva, med 
stöd af stadgandet i § 18 af Kongl. Förordningen 
den 22 Juni 1883, placerats å upp- och afskrif-
ningsräkning i Riksbanken. Så snart emellertid 
de å denna räkning innestående medel vuxit till 
något afsevärdt belopp, hafva för desamma, 
genom Bankofullmäktiges försorg, inköpts All
männa Hypoteksbankens obligationer. Under året 
verkstäldes 33 st. dylika obligationsköp och upp
gick det nominella värdet af de sålunda inköpta 
obligationerna, hvilka samtliga utgjordes af All
männa Hypoteksbankens A\ % obligationer af 
1883 års lån, till 823,000 kronor. De anskaffade 
obligationerna hafva inköpts direkte hos Allmänna 
Hypoteksbanken, hvars Direktion benäget med-
gifvit Postsparbanken \ % lägre kurs än den vid 
försäljning i Hypoteksbanken för tillfället gäl
lande. Icke destomindre har inköpspriset för 
obligationerna öfverstigit dessas nominella värde 
med 555 kr., beroende deraf att kursen å de 
anskaffade obligationerna stigit från 99 \ % vid 
årets början till 101 % vid slutet af året. 
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Personalen å Postsparbanksbyrån utgjordes 
vid årets början, förutom af byråchefen, af 1 re
visor och bokhållare med årligt arvode af 3,000 
kronor, 2:ne amanuenser, hvardera med årsar
vode af 1,600 kronor, 6 qvinliga extra biträ
den, hvaraf 3 åtnjöto arvoden hvardera af 900 
kronor för år och de återstående 3:ne årsarvoden 
af 720 kronor hvardera, samt 1 extra biträde 
för bestridande af vaktmästaregöroinål, med aflö-
ning af 720 kronor för år. I samma mån rörelsen 
vid postsparbankskontoren tilltog, var det nödigt, 
att personalen å Postsparbanksbyrån ökades. Så
lunda blef, på grund af Eders Kongl. Majrts 
Nådiga Bref till 'Postsparbankstyrelsen den 25 
April 1884, från och med den 9 derpå följande 
Maj å byrån anstäld ytterligare en revisor och 
bokhållare med enahanda arvode som den derstä-
des förut tjenstgörande, hvarjemte under årets lopp 
antogos ytterligare 12 qvinliga extra biträden, så 
att vid 1884 års utgång personalen å byrån be
stod af byråchefen, 2:ne revisorer och bokhållare, 
2 amanuenser, 18 qvinliga extra biträden, hvilka 
i aflöning för år åtnjöto 3:ne hvardera 900 kronor, 
7 hvardera 720 kronor, 4 hvardera 360 kronor 
och 4 hvardera 300 kronor, samt ett extra biträde 
för uppassning. 

Då emellertid erfarenheten visade, att vid 
vissa tillfällen göromålen så hopade sig, att de
samma ej medhunnos af den å byrån anstälda 
fasta personal, såg sig Styrelsen nödsakad vid
taga den åtgärden att, på det något dröjsmål 
ej skulle för allmänheten vållas vid utbekom
mande af uppsagda medel, vid sådana tillfällen 
inkalla tillfälliga extra biträden, hvilka godtgjorts 
med dagtraktamenten. Beloppet af dessa trakta
menten uppgick under år 1884 till sammanlagdt 
1,638 kronor. 

Oberäknad! de från postsparbankskontoven 
å bestämda tider insända redogörelser af olika 
slag, reqvisitioner m. m., utgjorde antalet af de 

under år 1884 till Styrelsen inkomna 
mål 14,959 st. 
Från år 1883 voro balanserade 100 » 

af dessa 15,059 mål, 
blefvo under redogörelseåret slutbe
handlade 14,595 » 

hvaremot återstående 464 mål 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller 
förklaring från vederbörande, eller på föredrag
ning inför Styrelsen. 

På det att den inom Norrbottens och Väster
bottens län bosatta finsktalande befolkningen skulle 
kunna inhemta kännedom om Postsparbanken 
samt om de fördelar, som genom denna inrätt
ning erbjudas allmänheten, föranstaltade, på an
modan af Styrelsen, Eders Kongl. Maj:ts Befall-
ningshafvande i förstnämnda län öfversättning 
till och tryckning å finska språket af åtskilliga 
blanketter, som af allmänheten användas vid be
gagnandet af Postsparbanken, samt af motböcker 
m. m. Dessa motböcker och blanketter m. m. 
blefvo derefter tillstälda postsparbankskontoren 
i nämnda län för att tillhandahållas den finsk-
talande befolkningen derstädes. Kostnaden för 
ifrågavarande öfversättnings- och trycknings
arbete uppgick till sammanlagdt 302 kronor 90 
öre, hvilket belopp utbetalats af de till Styrelsens 
disposition stälda medel. 

Af landets befolkning i allmänhet har Post
sparbanken rönt många prof på välvilja och in
tresse. Emellertid hafva motståndare naturligt
vis icke alldeles uteblifvit och en eller annan 
röst har förnummits, som velat förklara Post
sparbankens hela verksamhet såsom förfelad, 
särsldldt på grund af det första årets finansiela 
resultat. Att emellertid dylika påståenden måste 
anses alldeles förhastade, torde ganska tydligt 
framgå af följande jemförande öfversigt af den 
Svenska Postsparbankens och de äldre Europe
iska Postsparbankernas verksamhet, omkostnader 
m. m. under första året af deras tillvaro. 
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Obs. Vid förvandling till krontal af ofvanstående i utländska myntsorter angifna belopp hafva kurserna beräknats sålunda, att 1 £ ansetts 

) Ränta ej inbcräknad. 

Ofvanståcnde tabell ådagalägger till fullo, 
att Sveriges Postsparbank under sitt första år 
arbetat med jemförelsevis i de flesta afseenden 
lika stor framgång som motsvarande inrättningar 
i andra länder. I förhållande till folkmängden har 
ingen äldre postsparbank första året haft att upp
visa på långt när så många insättningar eller ute

löpande motböcker. Nederländska postsparbanken, 
som härutinnan kommit närmast, hade dock föga 
mer än hälften så många insättningar och ungefär
ligen två femtedelar af antalet utclöpande motböcker 
på 1,000 innevånare i riket. Orsaken till den Svenska 
Postsparbankens afgjorda öfverlägsenhet i dessa 
afseenden är visserligen till väsentlig del att söka 
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motsvara 18 kronor 20 öre, 1 franc = 1 lire upptagits till 72 öre samt 1 nederländsk florin till 1 krona 52 öre. 

uti den vidsträckta användning- sparmärkena re
dan från böljan fått i vårt land. Men samma 
omständighet skulle å andra sidan ensamt vara 
tillräcklig att förklara det förhållande att insät
tarnes sammanlagda tillgodohafvande, trots in
sättningarnes och motböcke'rnas stora antal, icke 
uppgått till lika högt belopp som under postspar

bankernas första år i Frankrike, Storbritannien och 
Nederländerna, en omständighet, som dock är lätt 
förklarlig äfven ur tvänne andra orsaker, nämligen 
dels dessa länders större rikedom och dels den 
jemförelsevis betydligt ringare utvecklingsgrad, 
som de enskilda sparbankerna i nämnda länder 
innehade vid postsparbanks inrättande derstädes. 
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Då, af lätt begripliga skäl, Postsparbankens 
första arbetsår — och utan tvifvel äfven några 
af de närmast följande — måste visa ett ogyn-
samt förhållande mellan inkomster och utgifter, 
torde särskildt få påpekas, att kostnaderna för 
hvarje omsättning varit så betydligt lägre i 
Svenska postsparbanken än i hvarje annan post-

F. RICHTER. PER SAMZELIUS. 

sparbank, som häröfvor afgifvit redogörelse, att 
Styrelsen häri vågar se ett bevis derför att för
valtningen icke onödigtvis fördyrats, utan kost
naderna hållits inom så trånga gränser, som med 
rörelsens ordentliga ombesörjande varit förenligt. 

Stockholm den 28 December 1885. 

Underdånigst 

WILHELM ROOS. 

JOHAN LEFFLER. G. FR. SANDBERG. 

e. f. 

John Berg. 
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