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

Jemlikt föreskriften i § 20 af Kongl. Förord
ningen den 22 Juni 1883, angående en Postspar
bank för riket, får Postsparbankstyrelsen härmed 

i underdånighet afgifva berättelse rörande Post
sparbankens tillstånd och förvaltning under år 1885 
och dervid under särskilda afdelningar redogöra för: 
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I. Postsparbankskontoren, 
II. Rörelsen vid postsparbankskontoren, 

III. Delegarne, 
IV. Sparmärkesförsäljningen, 
V. Räkenskaperna, 

VI. Styrelsen och 
VII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

I. Postsparbankskontoren. 

Under år 1885 har postsparbanksrörelse an
ordnats vid följande postanstalter, nämligen 

i Stockholms län vid poststationerna i Faringe, 
Finsta, Knutby, Nynäs, Närtuna, Rånäs, Singö 
och Tomteboda, eller tillhopa 8 st. 

inom Södermanlands län vid poststa-
tionen i Runtuna 1 » 

inom Östergötlands län vid poststatio
nerna i Brokind, Kimstad, Malmslätt, Rönö 
och Skärblacka, eller tillhopa 5 » 

inom Jönköpings län vid poststatio
nerna i Hultagård, Klefshult, Malmbäck, 
Nye och Österkorsberga, eller tillhopa 5 » 

inom Kronobergs län vid poststatio
nerna i Dångebo, Dörarp, Elmeboda, Hal-
laryd, Markaryd, Rottne, Skeen, Torne och 
Vrå, eller tillhopa 9 » 

inom Kalmar län vid poststationerna 
i Alsterbro, Fagerhult, Frödinge, Repplinge 
och Sankt Sigfrid, eller tillhopa 5 » 

inom Blekinge län vid poststationerna 
i Drottningskär, Elleholm, Fridlefstad och 
Torhamn, eller tillhopa 4 » 

inom Kristianstads län vid poststatio
nerna i Borrby, Brösarp, Förslöf, Glem-
minge, Grefvie, Ormastorp, Qviinge och 
Vemmerlöf, eller tillhopa 8 » 

inom Malmöhus län vid poststationerna 
i Defvelstorp, Göddelöf, Kattarp, Mjöhult, 
Rögle och Ödåkra, eller tillhopa 6 » 

inom Hallands län vid poststationerna 
i Bergagården, Eldsberga, Genevad, Risen, 
Trönninge, Ullared, Vallberga och Årstad, 
eller tillhopa 8 » 

inom Göteborgs och Bohus län vid post
anstalterna i Grafvarne, Göteborg (filial-

Transport 59 st. 

Transport 59 st. 
postkontoret), Krokstad, Rabbalshede, San
näs, Slussen, Smögen, Stockevik, Sunds
sandvik, Ucklum och Östad, eller tillhopa 11 » 

inom Elfsborgs län vid poststatio
nerna i Elfängen, Erikstad, Fjella, Grim-
mared, Hellingsjö, Hyssna, Lagmansered, 
Mjelldrunga och Sjötofta, eller tillhopa... 9 » 

inom Skaraborgs län vid poststatio
nerna i Gustaf Adolfs kapell, Tibro, Tived, 
Tådened och Örslösa, eller tillhopa 5 » 

inom Vermlands län vid poststatio
nerna i Bogen, Bograngen, Edane, Möln-
backa och Ostervallskog, eller tillhopa ... 5 » 

inom Örebro län vid poststationerna 
i Hackvad, Hjortqvarn, Hjulsjö, Ingelsby, 
Laxå, Lerbäck, Lillkyrka, Nerikes Kil och 
Skyllbergs bruk, eller tillhopa '9 » 

inom Kopparbergs län vid poststatio
nerna i Djurås, Dufnäs, Gagnef, Insjön, 
Malingsbo, Mockfjerd, Tyngsjö och Ytter-
malung, eller tillhopa 8 » 

inom Gejleborgs län vid poststatio
nerna i Jädraås, Strömsbro, Åbyggeby 
och Österfernebo, eller tillhopa 4 » 

inom Vesternorrlands län vid poststa
tionerna i Alnö, Hafverö och Husum, 
eller tillhopa 3 » 

inom Jemtlands län vid poststatio
nerna i Kyrkas, Linsell, Ljungdalen, Pål-
gård och Vemdalen, eller tillhopa 5 » 

inom Vesterbottens län vid poststatio
nerna i Djupviken, Jörn och Ratan, eller 
tillhopa 3 T> 

samt inom Norrbottens län vid post
stationen i Nederluleå 1 » 

således vid tillsammans 122. 
postanstalter. 

Från och med år 1885 äfvensom un
der loppet af samma år hafva följande 
postsparbankskontor upphört att vara i 
.verksamhet, nämligen Danderyd i Stock
holms län, Näsby i Jönköpings län, Källe-
hult i Kronobergs län, Karlsfält och Vä-
linge i Malmöhus län, Tjerby i Hallands 
län, Svanesund i Göteborgs och Bohus 
län och Skepplanda i Elfsborgs län, 

Transport 122 st. 
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Transport 122 st. 
samtliga på grund deraf att indragning 
egt rum af de poststationer, med hvilka 
dessa sparbankskontor varit förenade, 
samt Karlskoga i Örebro län till följd 
deraf att postetationsföreståndaren der-
städes, hvilken jemväl innehar befattnin
gen såsom föreståndare för järnvägssta
tionen å nämnda ort, förklarat sig ej med
hinna skötandet af postsparbanksgöro-
målen. Antalet indragna postsparbanks
kontor utgjorde sålunda .... 9 » 
hvadan tillökningen i antalet postspar
bankskontor under året uppgått till 113 » 

Transport 113 st. 

Transport 113 st. 
Om till sistnämnda tal lägges det 

antal postsparbankskontor, som vid ut
gången af år 1884 voro i verksamhet, 
eller 1,575 st. 

så visar sig, att vid 1885 års slut 
funnos i riket 1,688 
postanstalter, vid hvilka insättning och uttagning 
af sparbanksmedel kunde ega rum. 

Postanstalternas och postsparbankskontorens 
fördelning på rikets särskilda län och Stock
holms stad samt dessa kontors förhållande ej 
mindre till postanstalterna än äfven till länens 
ytvidd och folkmängd inhemtas af följande öf-
versigt: 
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Af de 1,839 vid 1885 års utgång befint
liga fasta postanetalterna i riket (filialpostkonto
ren deri inberäknade) voro således ej mindre än 
1,688, motsvarande 91,79 procent, jemväl post
sparbankskontor. Förutom Stockholms stad samt 
Gotlands och Jemtlands län, hvarest sparbanks
rörelse var anordnad vid samtliga postanstalter, 
utvisade Kopparbergs län största antalet post
sparbankskontor i förhållande till postanstalter, 
nämligen 98,61 på 100. Kristianstads län före
tedde deremot minsta antalet postsparbankskon
tor på der befintliga postanstalter, eller 80 post
sparbankskontor på 113 postanstalter, hvilket 
motsvarar 70,80 proc. Vid ej mindre än 33 af 
ifrågavarande 113 postanstalter hade sålunda post
sparbanksrörelse ej blifvit anordnad. Detta ogyn-
samma förhållande härrör till största delen deraf, 
att styrelserna för åtskilliga af de inom nämnda 
län befintliga jernvägar ansett sig ej böra eller 
kunna ålägga de vid dessa jernvägar anstälde 
tjenstemän, hvilka på samma gång äro poststa-
tionsföreståndare, att jemväl handhafva postspar-
banksgöromål. 

I hela riket förefanns vid slutet af år 1885 
ett postsparbankskontor på 2,25 qvadratmil af 
rikets areal och på 2,774 innevånare. Motsva
rande tal vid 1884 års utgång voro 2,41 qvadrat

mil och 2,949 innevånare. Om Stockholms stad 
frånräknas, innehade, i förhållande till ytinne
hållet, Malmöhus län det största antalet postspar
bankskontor — 1 på 0,46 qvadratmil — och Norr
bottens län det minsta antalet dylika kontor — 
1 på 32,64 qvadratmil. Jemföres åter postspar
bankskontorens antal inom de särskilda länen med 
de resp. länens folkmängd, visar sig att, om 
äfven här Stockholms stad frånräknas, Gotlands 
län egde de flesta postsparbankskontoren, eller 
1 kontor på 1,421 innevånare, medan Blekinge 
län bildade motsvarande ytterligheten med 1 
kontor på 4,518 innevånare. 

Här nedan intagna tablå upptager de full
ständiga postsparbankskontoren, d. v. s. post
kontoren, samt jernvägspostinspektionerna, ord
nade efter storleken af den postsparbanksupp
börd, som för år 1885 af dem redovisats, hvar-
jemte meddelas redogörelse för uttagningarna 
samt för omkostnaderna, d. v. s. den ersättning, 
som utgått till posttjenstemännen för postspar-
banksgöromålens bestridande, samt detta ersätt
ningsbelopps förhållande till uppbörden äfvensom 
slutligen uppgift å dels antalet underlydande post
sparbankskontor dels antalet sparmärkesförsäl-
jare, som postsparbankskontoret resp. postinspek
tionen haft att förse med sparmärken. 
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I I . Rörelsen vid postsparbankskontoren. 

Nedanstående tablå utvisar Postsparbankens verksamhet under de olika månaderna af år 1885. 
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Under sistlidet år insattes sålunda i 223,243 
poster ett sammanlagdt belopp af 1,282,658 kro
nor och uttogos 694,204 kronor 50 öre i 25,831 
poster. Medeltalet af hvarje insättning utgjorde 
fördenskull 5 kronor 75 öre och hvarje uttagning 
belöpte sig i genomsnitt till 26 kronor 87 öre, 
utvisande, i jemförelse med år 1884, en stegring 
i insättningsbelopp af 1 krona 15 öre och i ut-
tagningsbelopp af 4 kronor 38 öre. 

Antalet insättningar under år 1885 understeg 
de under år 1884 verkstälda insättningarne med 
15,095 st., motsvarande en minskning af 6,3 %. 
En dylik minskning under andra året af en post
sparbanks verksamhet har äfven förekommit inom 
andra postsparbanker än den Svenska, exempel
vis Belgiens, hvarest insättningarne sjönko från 
14,389 st. år 1870 till 13,149 st. år 1871 eller 
8,C2 %, samt Österrikes, som med ett antal insätt
ningar år 1883 af 1,821,651 st. hade att år 1884 
framvisa 1,350,628 st. insättningar, hvilket mot
svarar en minskning af ej mindre än 25,86 %. 
Detta nedgående i insättningarnes antal, hvilket, 
hvad Svenska Postsparbanken beträffar, till en 
del torde böra tillskrifvas den mindre gynnsamma 
ekonomiska ställning, som i vårt land varit rå
dande under det år denna redogörelse afser, 
grundar sig, enligt Styrelsens förmenande, i 
hufvudsak på en naturlig process, som de flesta 
inrättningar af samma art som postsparbanken 
hafva att under början af verksamheten genomgå. 
Postsparbanken eger nämligen i början nyhetens 
intresse, hvadan mången då verkställer insättnin
gar deri allenast af nyfikenhet och för att erfara 
det sätt, hvarpå banken arbetar. Dylika insättare 
förlora af lätt insedda skäl snart nog håg och 
lust att verkställa ytterligare insättningar i en 
sparinrättning, som af dem användts för annat 
ändamål än det med densamma afsedda, och de 
flesta af dem uttaga ock snart nog från post
sparbanken de medel, som deri af dem insatts. 

Beloppet af de insatta medlen nppgick under 
år 1885 till 1,282,658 kronor mot 1,095,683 kro
nor under år 1884, utvisande en ökning af 186,975 
kronor eller 17,oo %, medan uttagningarnes antal 
och belopp, som år 1884 utgjorde resp. 12,560 
st. och 282,418 kronor 86 öre, under år 1885 
uppgått till resp. 25,831 st. och 694,204 kronor 
50 öre, iitvisande, hvad beträffar uttagningsbe-

loppet, en stegring af 411,785 kronor 64 öre, 
hvilket motsvarar 145,81 %. Denna ansenliga 
stegring af uttagningsbeloppet år 1885 mot år 
1884 torde till en del vara att tillskrifva ena
handa anledningar, som, enligt hvad ofvan om-
förmälts, kunna anses såsom orsak till minsk
ningen i antalet insättningar år 1885 mot år 1884, 
men hufvudorsaken dertill lärer, enligt Styrelsens 
förmenande, vara att söka i de för postspar
banken säregna förhållandena. En dylik inrätt
ning, som, med afseende dera att de åt den
samma anförtrodda medlen måste placeras uti 
sådana värdepapper, hvilka erbjuda säkerhet af 
aldra främsta slag, är urståndsatt att å dessa 
medel godtgöra ränta motsvarande den, som er-
bjudes af enskilda sparanstalter, hvilka hafva 
vidsträcktare fält för fruktbargörande af ora-
händerhafda sparmedel, har ej utsigt att någon 
längre tid få behålla och fruktbargöra allmän
hetens i banken insatta besparingar. Så snart 
dessa uppgå till något afsevärdt belopp, så att 
den dera belöpande räntan spelar någon roll, 
öfverflyttar insättaren sina i postsparbanken egande 
besparingar till någon enskild sparinrättning, som 
godtgör högre ränta. På sådant sätt tillföras de 
enskilda sparbankerna besparingar, hvilka i många 
fall bildats endast och allenast genom de lättade 
tillfällen till sparmedels tillvaratagande, som genom 
postsparbanken erbjudits. 

Ehuru den procent, hvarmed det ur Svenska 
postsparbanken under år 1885 uttagna beloppet 
öfverskjutit enahanda belopp för nästföregående 
år, eller 145,81 %, kan synas ansenlig, visa dock 
de flesta utländska postsparbanker i detta afseende 
högre procenttal. I Storbritannien och Irland ut-
togs från postsparbankens början, den 16 Sep
tember 1861, till och med utgången af år 1862 
ett belopp af 438,637 £ , motsvarande för ett 
år 339,590 <£, medan uttagningsbeloppet un
der år 1863 steg till 1,027,154 £. Skilnaden, 
687,564 £ , motsvarar en Ökning af 202,47 %. 
Ur Italienska postsparbanken uttogos under år 
1877 5,453,117 lires mot 1,296,453 lires år 1876, 
utvisande en tillökning af 4,156,664 lires eller 
320,02 %. Under det att af Nederländska post
sparbanken från och med den 1 April 1881 till 
och med samma års slut utbetalades ett belopp 
af 276,622 floriner, motsvarande för ett år 368,829 
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floriner, uppgick utbetalningsbeloppet år 1882 till 
1,033,342 floriner, hvilket utgör en tillökning af 
664,513 floriner eller 180,17 %. Och slutligen 
uppgingo uttagningarne från Franska postspar
banken år 1883 till ett belopp af 45,044,435 
francs, hvilket med 27,233,495 francs eller 152,90 % 
Öfversteg uttagningsbeloppet år 1882, francs 
17,810,940. 

De enda postsparbanker, som hafva att un
der andra verksamhetsåret uppvisa en tillökning 
i uttagningsbeloppet, understigande den inom 
Svenska Postsparbanken förekommande, äro den 
Belgiska postsparbanken, hvarest under år 1871 
utbetalades 547,328 francs mot 287,213 francs 
år 1870 och der skilnaden sålunda uppgick till 
allenast 260,115 francs, motsvarande 90,57 pro
cent, samt den Österrikiska postsparbanken, som 
år 1884 utbetalade ett sammanlagdt belopp af 
8,254,727 floriner, hvilket, jemfördt med uttag
ningsbeloppet år 1883, 3,865,281 floriner, visar 
en tillökning af 4,389,446 floriner, motsvarande 
113,56 procent. 

Beträffande rörelsen under årets särskilda 
månader, visar sig af förestående tablå, hurusom, 
i afseende å det insatta beloppets storlek, Au
gusti månad stod högst och dernäst Juli månad. 
De största insättningsbeloppen xmder nämnda 
månader hafva verkstälts af de vid jernvägsbygg-
nader och andra större arbetsföretag, i synner
het i Norrland, anstälde så kallade lösa arbetare, 
hvilka under ifrågavarande månader ega den 
största arbetsförtjensten. Under år 1884, det 

första af Postsparbankens tillvaro, hade insigten 
om den fördel Postsparbanken erbjuder särskildt 
dylika arbetare ej bland dem vunnit någon all
männare spridning, hvilket förklarar det förhål
lande att under motsvarande månader 1884 in
sättningsbeloppen understego de medel, som in
sattes under såväl Mars som Oktober månader 
nyssnämnda år. I afseende å ej mindre uttag-
ningarnes antal än ock det uttagna beloppet kom 
under år 1885, likasom äfven under år 1884 var 
förhållandet, December månad högst med 4,758 
st. uttagningar och ett uttaget belopp af 111,729 
kronor 85 öre, hvilket belopp till och med öfver
steg beloppet af de under månaden verkstälda 
insättningarne, 109,495 kronor. 

Af de under redogörelseåret verkstälda 
223,243 st. insättningarne gjordes 47,147 st. af 
nya delegare, hvilka första gången insatte till
hopa 463,169 kronor eller i medeltal 9 kronor 
82 öre för hvarje delegare. Motsvarande medel
tal utgjorde under år 1884 6 kronor 22 öre. 

Nedanstående tablå utgör en rekapitulation 
af vissa delar utaf den vid berättelsen fogade 
tabellen litt. A, angående rörelsen vid de sär
skilda postsparbankskontoren åren 1884 och 1885, 
och visar insättningar i och uttagningar från 
Postsparbanken inom Stockholms stad och de 
särskilda länen i riket år 1885 samt förhållandet 
mellan folkmängden inom hvarje län och de vid 
postsparbankskontoren inom länen verkstälda in
sättningar och uttagningar under åren 1885 och 
1884. 
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I förhållande till folkmängden hade, såväl år 
1885 som år 1884, Stockholms stad största an
talet insättningar och uttagningar äfvensom största 
uttagningsbeloppet. Jemväl i afseonde å det in
satta beloppet, som under år 1884 var störst i 
Jemtlands län med 733 kronor på 1,000 inne
vånare, har under redogörelseårct Stockholms 
stad tagit försteget, i det den har att uppvisa 
833 kronor på 1,000 innevånare. Ogynnsammast 
i alla nu angifna hänseenden ställa sig såväl år 
1885 som år 1884 förhållandena inom Vester-
bottens län, hvarest förstnämnda år på 1,000 
innevånare förekommit allenast 8 insättningar 
med ett insatt belopp af 59 kronor och 0,9 ut-
tagning med ett uttaget belopp af 20 kronor. 

Jemföres åter Postsparbankens verksamhet 
inom de särskilda länen i förhållande till folk
mängden år 1885 och år 1884, så visar sig, 

att insättningarnes relativa antal minskats 
inom samtliga länen, med undantag af Stock
holms stad och län samt Jönköpings, Skaraborgs 
och Kopparbergs län, hvarest stegring egt rum, 
äfvensom Elfsborgs och Örebro län, inom hvilka 
län insättningarne på 1,000 innevånare uppgå till 
samma antal år 1885 som år 1884, 

att insättningarnes relativa belopp deremot 
ökats inom de flesta länen, förutom i Söderman
lands, Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skaraborgs, 
Jemtlands och Norrbottens län, hvilka hafva att 
härutinnan visa en, om än obetydlig, minskning, 
samt slutligen 

att uttagningarne till såväl antal som belopp 
inom Stockholms stad och hvart och ett af länen 
år 1885 öfverskjutit de under år 1884 förekom
mande uttagningar. 

Emellertid har under år 1885 inom intet an
nat län än Kronobergs uttagningsbeloppet öfver-
stigit det vid postsparbankskontoren inom länen 
insatta beloppet. I berörda län insattes näm
ligen 13,849 kronor, mot det att 14,552 kronor 
35 öre uttogos. Detta missförhållande torde 
grunda sig derpå att, medan postsparbankskon
toren inom Kronobergs län varit i jemförelsevis 
ringa mån anlitade för insättningar, hafva der
emot derstädes uttagits medel, som blifvit å post
anstalter utom länet insatta af sådana vid järn
vägsbyggnader eller andra större arbetsföretag 
anstälda personer, hvilka egt hemort inom nämnda 
län. 
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III. Delegarne. 

Vid 1885 års ingång egde Postsparbanken 
79,513 delegare, d. v. s. personer, till förmån 
för hvilka motböcker blifvit med banken utfär
dade. Under året tillkommo 47,147 nya delegare, 
hvaremot 13,936 delegare afgingo, d. v. s. uttogo 
hela deras i Postsparbanken innestående tillgodo-
hafvande, så att antalet delegare vid årets slut 
sålunda uppgick till 112,724. 

Efterföljande förteckning visar delegarnes 
tillkomst och afgång under redogörelseåret. 

För att i någon mån söka åskådliggöra för
delningen å de särskilda länen af delegarne och 
deras i Postsparbanken innestående besparingar, 
har nedanstående tablå blifvit upprättad, hvarvid 
Styrelsen dock velat fästa uppmärksamhet dera, 
dels att delegarne tillkommande räntor icke in
beräknats uti den för hvarje län angifna behåll
ningen, dels ock att delegare ansetts tillhöra det 
län, hvarest han verkstält sin första insättning i 
Postsparbanken, samt att alla insättningar och 
uttagningar, som egt rum inom ett län, upptagits 
såsom verkstälda af inom länet bosatta delegare. 
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Om till delegarnes, enligt förestående tablå, 
befintliga behållning vid 1885 års 
utgång kr. 1,401,717: 64 
läggas delegarnetillgodoförda räntor, 
nämligen för år 1884 kr. 14,376: 96 

och » » 1885 » 39,110:55 
eller tillhopa kr. 53,487: 51, 
så utgör delegarnes hela tillgodo-
hafvande vid 1885 års utgång kr. 1,455,205: 15, 
hvilket motsvarar på hvarje delegare kr. 12: 91 
och på hvarje tusental af rikets innevånare kro
nor 310: 76. 

Vid 1884 års utgång belöpte sig på hvarje 
delegare 10 kronor 41 öre och på 1,000 inne
vånare kronor 178: 20. 

I afseende å delegarnes och de sparade 
medlens fördelning å de särskilda länen visar sig 

af ofvan upptagna tablå att, i förhållande till 
folkmängden, Stockholms stad egde det största 
och Vesterbottens län det minsta delegareantalet, 
nämligen resp. 41 och 7 delegare på 1,000 inne
vånare, medan Jemtlands län visade relativt största 
sparmedelsbeloppet, 921 kronor 48 öre på 1,000 
innevånare, och Gefleborgs län största behåll
ningen — 23 kronor 81 öre — hos hvarje del
egare. 

Lägst i sistnämnda båda hänseenden står 
Kronobergs län med en behållning af allenast 
4 kronor 42 öre på hvarje delegare och 52 kronor 
15 öre på hvarje tusental af länets befolkning. 

I nedanstående tablå äro delegarnes tillgodo-
hafvanden vid 1885 års utgång ordnade i grup
per efter beloppens storlek samt jemförda med 
förhållandena vid slutet af år 1884. 
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Af ofvanstående framgår, att inom de grup
per, som bildas af delegare med behållning öfver 
100 kronor, delegarne utgöra blott 2,71 % af hela 
antalet men ega 47,85 % af sammanlagda kapi
talet. I nästföregående grupp, från 50 till och 
med 100 kronor, utgöra delegarne 2,52 % och 
deras behållning 12,59 %. I gruppen från 10 till 
och med 50 kronor äro delegarne 14,52 % och 
deras behållning 21,75 %. 

Do öfriga delegarne, eller de som ega högst 

10 kronor hvardera, äro de flesta och bilda 80,25 % 
af alla delegarne, medan deras samfälda behåll
ning utgör 17,81 % af hela delegarekapitalet. 

Jemlikt de uppgifter, som vid hvarje första 
insättning lemnats, voro de 47,147 under år 1885 
tillkomna delegarne fördelade på de yrken, som 
meddelas i efterföljande uppgift, uti hvilken äfven 
angifvits dels proportionen mellan hvarje yrkes
grupp och hela delegareantalet dels ock motsva
rande såväl absoluta som relativa tal år 1884. 

Af förestående framgår, hurusom utaf de 
under åren 1884 och 1885 tillkomna nya del
egarne största delen — år 1884 70,58 % och år 
1885 67,38 % — utgjorts af skollärjungar samt 
barn och minderåriga. Till detta förhållande 
torde hufvudsakligen hafva bidragit den med Post
sparbanken förbundna, vidt utgrenade sparmärkes-
försäljningen, som i väsentlig, om ej uteslutande 
mån användts af .barn och skolungdom vid till
varatagandet af deras små besparingar. 

Under redogörelseåret har Postsparbanken 
tillhandagått 28 delegare med anskaffande af obli
gationer, hvilkas nominela värde uppgått till 
13,600 kronor; och hafva af 36 delegare vid in
sättningar i Postsparbanken användts, i stället 
för kontanta penningar eller sparmärken, kupon
ger tillhörande sådana slags obligationer, som för 
Postsparbankens egen räkning inköpas. 

Postsparbankens Ber. 
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IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Vid 1884 års utgång var sparmärkesförsälj-
ning anordnad å • 1,343 
postkontor och poststationer och hos 1,773 

enskilda sparmärkesförsäljare, så att sam
manlagda antalet sparmärkesförsäljnings-
ställen vid 1885 års ingång utgjorde 3,116. 

Transport 3,116 

Transport 3,116 
Under samma år har antalet sparmärkes-

försäljningsställen ökats med 1,381, 

hvadan vid årets utgång allmänheten egde 
tillfälle att å 4,497 

ställen i riket inköpa sparmärken. 
Antalet sparmärkesförsäljningsställen inom 

de olika länen vid slutet af år 1885 inhemtas af 
följande tabell, uti hvilken äfven angifvits för
hållandet mellan försäljningsställenas antal samt 
länens areal och folkmängd. 

Antalet sparmärkesförsäljningsställen vid 1885 
års utgång, 4,497 st., motsvarar 1 försäljnings
ställe för 1,041 innevånare och på 0,8i qvadrat-
mil af rikets areal. Bäst försedt med försälj

ningsställen i förhållande till arealen var, om 
Stockholms stad frånräknas, Malmöhus län, med 
1 försäljningsställe på 0,ir> qvadratmil, och minst 
Norrbottens Jän, med 1 försäljningsställe pä 6,98 
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qvadratmil. I afseende å försäljningsställenas 
antal i förhållande till folkmängden intog der-
cmot Vestmanlands län främsta rummet (med 1 
försäljningsställe på 539 innevånare) och, näst 
Stockholms stad, Östergötlands län lägsta rummet 
(mod 1 försäljningsställe på 2,076 innevånare). 

Den sparmärkesförsäljning, som under år 
1884 anordnades i landet, handhades till hufvud-
saklig del af folkskollärare. För att underlätta 
tillfällena för barn att erhålla dylika märken, har 
Styrelsen under redogörelseåret sökt att för spar-
märkens tillhandahållande intressera äfven de vid 
församlingarnes småskolor anstälda lärare och 
lärarinnor. Då det emellertid ej billigtvis kunde 
fordras, att dessa personer skulle af egna medel 
inköpa det för ändamålet nödiga sparmärkesför-
rådet, medan det & andra sidan ansågs vara för 
Postsparbanken förbundet med risk att till lan
dets samtliga småskollärare och lärarinnor ut-
lemna förskott af sparmärken, anmodade Styrel
sen under den 29 Juni 1885 Eders Kongl. Maj:ts 
Befallningshafvande i orterna att tillspörja veder
börande koirimuner, huruvida icke, med afseende 
dera att den ifrågastälda sparmärkesförsäljningen 
vid småskolorna otvifvelaktigt skulle vara af 
gagn för kommunerna sjelfva, dessa skulle vara 
benägna att ansvara för det behöriga redovisan
det till Postsparbanken af de sparmärkesförskott, 
som for detta ändamål kunde komma att utlemnas. 

Detta af Styrelsen utfärdade upprop har haft 
till följd att intill utgången af år 1885 sparmär
kesförsäljning blifvit, på vederbörande kommuners 
ansvar, anordnad inom följande församlingar, näm
ligen: 

inom Stockholms län i Almunge, Riala och 
Osterhanninge församlingar; 

inom Upsala län i Alunda, Björklinge, Bog
lösa, Bondkyrko, Elfkarleby, Films, Gamla Up
sala, Gryta, Rasbokils, Skuttunge, Stockholms-
Näs, Tillinge, Tolfta, Vaksala, Vendels och Öster-
löfsta församlingar; 

inom Södermanlands län i Bettna, Björkviks, 
Björnlunda, Fors, Hälla, Hammarby, Husby-Opp-
unda, Hyltinge, Iiölö, Jäders, Kernbo, Kjula, 
Lids, Lista, Lunda, Mörkö, Råby, Stigtomta, Tore
sunds, Torsåkers, Vallb}^ Vansö, Vesterljungs, 
Vrena, Ytter-Enhörna, Åkers och Årja, Årdala, 
Årila, Öfverselö, Öja och Österåkers församlingar; 

inom Östergötlands län i Björsäters, Börrums, 
Kimstads, Konungsunds, Krokeks, Kuddby, Ljungs, 
Mjölby, Mogata, Norra Vi, Orlunda, Sankt Lavs, 
Skärkinds, Skönberga, Tjellmo, Ulrika, Vestra 
Ryds, Vestra Tollstads, Viby, Vikingstads och 
Ätvids församlingar; 

inom Jönköpings län i Adelöfs, Almesåkra, 
Alsheda, Angerdshestra, Askeryds, Bankeryds, 
Barkeryds, Barnarps, Bexheda, Bondstorps, Bott-
naryds, Bredaryds, Bredestads, Bringetofta, Bur-
seryds, Byarums, Bälaryds, Eksjö, Femsjö, Fors-
heda, Frinnaryds, Forserums, Grenna, Hestra, 
Hvetlanda, Ingatorps, Jerstorps, Karda, Lekeryds, 
Lemnhults, Nye, Ramqvilla, Sandseryds, Sandviks, 
Solberga, Stockaryds, Säby, Tånnö, Valdshults, 
Villstads, Ås, Ökna och Ölmestads församlingar; 

inom Kronobergs län i Traheryds församling; 
inom Kalmar län i Arby, Frödinge, Kläcke-

berga och Nybro församlingar; 

inom Gotlands län i Fardhems, Grötlingbo, 
Lojsta och Stenkyrka församlingar; 

inom Blekinge län i Eringsboda, Jemjö, Kyrk-
hults, Ringamåla, Ronneby, Sölvesborgs, Tvings 
och Öljehults församlingar; 

inom Kristianstads län i Andrarums, Båstads, 
Esphults, Färingtofta, Glimåkra, Gumlösa, Häg-
linge, Höja, Kiaby, Oppmanna, Qvidinge, Qviinge, 
Sankt Olofs, Spjutstorps, Stoby, Strö, Träne, Åhus, 
Åsums, Örkeneds och östra Ljungby församlingar; 

inom M'almöhus län i Bara, Barsebäcks, Bille-
berga, Bjufs, Bonderups, Borrie, Bosarps, Bös-
arps, Gerdslöfs, Gullarps och Näs, Gårdstånga, 
Hellestads, Hesslunda, Hofterups, Hyllie, Ingel-
stads, Kellstorps, Konga, Kärrtorps, Lunds, Raus, 
Risekatslösa, Sankt Ibbs, Skabersjö, Stora Herre
stads, Tottarps, Vallkärra, Vollsjö, Vällufs, Väs
by, Örsjö och Öveds församlingar; 

inom Hallands län i Abilds, Eldsberga, Ens-
löfs, Fjärås, Frillesås, Förlanda, Grimetons, Han
hals, Harplinge, Hvalinge, Köinge, Laholms, Lind
bergs, Lindome, Ljungby, Morups, Okome, Onsala, 
Renneslöfs, Rolfstorps, Sibbarps, Skummeslöfs, 
Skällinge, Slättåkra, Slöinge, Snöstorps, Svartrå, 
Söndrums, Trönninge, Tvååkers, Tönnersjö, Ullar
eds, Veinge, Värö, Ysby, Årstads, As, Öfraby, 
Örmevalla och Östra Kamps församlingar; 

inom Göteborgs och Bohus län i Bro, Fäss
bergs, Harestads, Hjertums, Jörlanda, Käringö, 
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Lycke, Långelanda, Morlanda, Nafverstads, No-
rums, Röra, Skredsviks, Solberga, Spekeröds, 
Säfve, Ucklums och ödsmåls församlingar; 

inom Elfsborgs län i Bolstads, Breareds, 
Dalstorps, Frölunda, Gärdhems, Kalfs, Kinna, 
Sams, Sätila, Vårviks och Ödskölds församlingar; 

inom Skaraborgs län i Agnetorps, Elgarås, 
Flisby, Fägreds, Härlunda, Istrums, Lyrestads, 
Sunnersbergs, Synnerby, Ullevads, Undenäs och 
Versås församlingar; 

inom Vermlands län i Boda, Gillberga, Hol
medals, Nedra Ulleruds, Ransäters, Vestra Fogel-
viks, Östra Emterviks och Östra Fogelviks för
samlingar; 

inom Örebro län i Almby, Askers, Asker-
sunds, Edsbergs, Ekers, Glanshammars, Gräfve, 
Götlunda, Hackvads, Hallsbergs, Hammars, Helle-
fors, Hidinge, Hjulsjö, Hofsta, Jernboås, Karl
skoga, Knista, Kumla, Ljusnarsbergs, Mosjö, Norr-
byås, Nysunds, Qvistbro, Ringkarleby, Snaflunda, 
Tysslinge, Tångeråsa, Vikers kapell och Anstå 
församlingar; 

inom Vestmanlands län i Altuna, Bergs, En-
åkers, Gunnilbo, Harbo, Irsta, Kolbäcks, Möklinta, 
Odensvi, Ramnäs, Sala, Simtuna, Skultuna, Svedvi, 
Säterbo, Tillberga, Torpa, Tortuna, Vestanfors, 
Vesterfernebo, Vesterlöfsta, Österunda och Öster-
våla församlingar; 

inom Kopparbergs län i Bjursås, By, Elfda-
lens, Husby, Jerna, Leksands, Ludvika, Mora, 
Nås, Ore, Rättviks, Siljansnäs, Särna och Idre, 
Söderbärke, Transtrands, Venjans, Vestra Boda, 
Våmhus och Als församlingar; 

inom Gefleborgs län i Bjuråkers, Enångers, 
Hassela, Hedesunda, Högs, Högbo, Idenors, Nian-
fors, Njutångers och Tuna församlingar; 

inom Vestemorrlands län i Anundsjö, Boteå, 
Dals, Hafverö, Holms, Junsele, Lidens, Mo, Nor-
dingrå, Sköns, Sollefteå, Styrnäs, Timrå, Tyn-
derö, Tåsjö och Viksjö församlingar; 

inom Jemtlands län i Bergs, Föllinge, Hal
lens, Häggenås, Klöfsjö, Lillherrdals, Lits, Marby, 
Mattmars, Mörsils, Näskotts, Sunne, Svegs, Tän-
näs och Ytterhogdals församlingar; 

inom Vesterbottens län i Bjurholms, Bygdeå, 
Byske, Dorotea, Fredrika, Jörns, Lycksele, Mala, 
Nordmalings, Skellefteå, Säfvars, Tärna, Umeå, 
Vilhelmina och Örträsks församlingar; 

inom Norrbottens län i Arvidsjaurs, Elfsby, 
Enontekis, Gellivare, Jukkasjärvi, Korpilombolo, 
Nederkalix, Råneå, Tärendö, Öfverkalix och öf-
vertorneå församlingar. 

För beredande af lättadt tillfälle för lärjun-
garne vid allmänna läroverken vid tillvaratagan
det och fruktbargörandet af sådana mindre be
sparingar, hvilka eljest lätteligen kunde blifva 
använda för onyttiga, om ej skadliga ändamål, 
anmodade Styrelsen, uti cirkulär af den 16 Ok
tober 1885, samtlige rektorer vid rikets allmänna 
läroverk att söka medverka dertill att sparmär-
ken vore att för lärjungarne tillgå hos någon af 
de vid läroverket anstälde ordinarie lärare. Ge
nom benäget tillmötesgående af vederbörande 
rektorer och lärare har sparmärkesförsäljning 
blifvit för Postsparbankens räkfiing under år 1885 
anordnad vid allmänna läroverken i Upsala, Gefle, 
Hudiksvall, Norrtelje, Enköping, Söderhamn, Lin
köping, Norrköping, Eksjö, Vadstena, Söder
köping, Skara, Venersborg, Borås, Lidköping, 
Sköfde, Alingsås, Falköping, Strengnäs, Örebro, 
Nyköping, Vesterås, Falun, Arboga, Vexiö, Jön
köping, Helsingborg, Trelleborg, Engelholm, 
Göteborg (realläroverket och Karl Johans för
samlings läroverk), Halmstad, Uddevalla, Filip
stad, Hernösand, Östersund, Umeå, Luleå, Piteå, 
Haparanda, Skellefteå, Visby, Stockholm (latin
läroverken å Norrmalm och Södermalm, realläro
verket, Jakobs och Ladugårdslands läroverk) samt 
vid pedagogierna i Ulricehamn, Grenna och 
Kungelf. 

Vid 1885 års början uppgick antalet utelö
pande, d. v. s. försålda men ej till inlösen före
tedda, sparmärken till 272,536 st., i värde mot
svarande kr. 27,253: 60. 

Under samma år afyttrades 
1,268,364 st. sparmärken till ett 
värde af » 126,836: 40. 

Af dessa 1,540,900 st. mär
ken, representerande ett belopp af » 154,090: — 
blefvo 1,190,880 st., motsvarande » 119,088: — 
under redogörelseåret använda 
för insättningar i Postsparban
ken, hvadan vid 1885 års utgång 
funnos utelöpande sparmärken 
till ett antal af 350,020 st., i 
värde motsvarande » 35,002: — 
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V. Räkenskaperna. 

Postsparbankens hufvudbok för år 1885 utvisar: 

Debet. 

Balans från år 1884: 
Tillgångar och fordringar: 

Kontant behållning 52,043: 27. 
Obligationer å nominelt 823,000 kronor, inköpta för 823,555: — 
Upplupna, ej förfallna obligationsräntor 9,258: 75. 
Anmärkta poster 420: 89. ggg 377. gi 

Inkomster: 

Behållna räntemedel. 14,566: 25. 
Extra ordinarie uppbörd 50. -^ ggg. 75 

Balans till är 1886: 
Ofverlevereringar och skulder: 

Ofverlevereringar af redogörare 5,237: 64. 
Skuld till delegarne: 

kapital 1,419,417: 99. 
ränta för år 1885 35,787: 16. j 455 £05: 15. 

till Postverket 208,748: 99°) 
Deponerade medel 321: — 
Försålda, till inlösen ej företedda sparmärken den 31 December 1885 35,002: — j 704 5^4. 7g_ 

Summa kronor 2,604,959: 44. 

Kredit. 

Balans från år 1884: 
Öfverlevereringar och skulder: 

Ofverlevereringar af redogörare 1,632: 61. 
Skuld till delegarne: 

kapital 814,469: 33. 
r ä n t o r • 13,171: 77. 827,641:10. 

till Postverket 112,710: 06. 
Deponerade medel 24: 22. 
Försålda, till inlösen ej företedda sparmärken den 31 December 1884 27,253: 60. 959 261: 59. 

Transport 969,261: 59. 

) hvaraf under år 1880 afbctalats kr. 05,422: 47. 
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Utgifter: 

Aflöningar 

till Styrelsen samt den å Postsparbanksbyråu anstälda per
sonal 42,083: 77. 

till posttjenstemännen för bestridande af postsparbanks-
göromål 5,699: 25. 

Omkostnader: 

Expensutgifter 15,900: 32. 
Rese- och traktamentsersättning 195: 70. 
Diverse utgifter 2,057: 90. 

Restituerade medel 

Transport 969,261: 59. 

47,783: 02. 

18,153: 92. 65,936: 94. 
4: — 

Balans till år 1886: 
Tillgångar och fordringar: 

Kontant behållning 57,200: 16. 
Räntebärande obligationer å nominelt 1,488,000 kronor; inköpspris 1,493,232: 50. 
Upplupna, ej förfallna obligationsräntor 19,026: 66. 
Förskott till ersättande af motboksegare 5: 91. 
Anmärkta poster " 291: 68. i 569 7 5 o : 91. 

Summa kronor 2,604,959: 44. 

Af förestående inhemtas, att aflöningarne och om
kostnaderna för Postsparban
kens förvaltning under år 1885 
uppgått till sammanlagdt kr. 65,936: 94. 

Om derifrån afdrages beloppet af 
de utgifter, hvilka varit att-
hänföra till organisationskost
naden, och hvilka utgifter be
löpt sig till » 6,002: 20, 

utgör den egentliga driftkostnaden 
för året » 59 ,934:74 . 

Under redogörelseåret utgjorde antalet insätt
ningar 223,243 st. 
och uttagningar 25,831 » 

eller tillhopa 249,074 st, 
omsättningar, hvadan, om driftkostnaden fördelas 
på ifrågavarande omsättningar, kostnaden för 
hvarje insättning eller uttagning belöpt sig till 
omkring 25 öre. 

Kostnaden för hvarje omsättning i Postspar
banken uppgick för år 1884 till omkring 21 öre. 
Den för år 1885 uppkomna högre kostnaden i 

ifrågavarande hänseende har betingats deraf att 
å Postsparbanksbyrån måst under år 1885 an
vändas större arbetsstyrka än imder år 1884, 
hvilken arbetsförstärkning anlitats för biträde vid 
sådana arbeten, som ej förekommo till handlägg
ning under år 1884, såsom tipprättande af det 
vidlyftiga bokslutet för sistnämnda år, ränteut
räkningar samt sådan granskning af inkomna mot-
böcker, som omförmäles i § 13 af Kongl. Pos t 
sparbanksförordningen den 22 Juni 1883. 

För de under redogörelseåret i Postsparban
ken influtna medel, hvilka icke erfordrats för be
stridande af löpande utgifter och ej heller an
setts böra hållas i Riksbanken tillgängliga för att 
möta uppsägning af inneståendc postsparbanks
medel, hafva genom Bankofullmäktiges försorg-
inköpts Allmänna Hypoteksbankons obligationer 
dels direkt hos nyssnämnda bankinrättning dels 
ock hos enskilde personer. Antalet dylika obli
gationsköp uppgick till 31 st. och det inköpta 
obligationspartiet till ett sammanlagdt nominelt 
belopp af 665,000 kronor, nämligen: 
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tillhopa 605,000 kronor, inköpta för kr. 669,677: 50. 
Postsparbankens tillgångar i räntebärande obligationer uppgingo, såsom ofvan nämnts, vid 

1885 års utgång till ett nominelt belopp af 1,488,000 kronor, sålunda specificerade: 
Allmänna Hypoteksbankens 5 % af år 1877 å nominelt 174,000 kronor, inköpta för kr. 182,700: — 

» j> U% » •» 1883» y> 1,072,000 » » » » 1 ,075 ,045: - -
» )) . 4 % T) » 1872 » » 37,000 » » » » 36,187: 50. 
» » 4 % » » 1874» » 205,000 » » » )) 199,300: — 

tillhopa 1,488,000 kronor, inköpta för kr. 1,493,232: 50. 
Den å dessa obligationer upplöpande räntan utgör för år 66,620 kronor, motsvarande en 

årlig ränta af omkring 4,40 % å inköpssmnman, kronor 1,493,232: 50. 

Såsom här ofvan omförmälts, har en del af 
de för Postsparbankens räkning under år 1885 
anskaffade obligationerna inköpts direkt hos All
männa Hypoteksbanken, hvarvid medgifvits en 
kurs, som med \ % understigit den vid försäljning 
i Hypoteksbanken i allmänhet gällande. Från och 
med September månad 1885 instäldes emellertid 
all försäljning i Hypoteksbanken af dess AX_ % 
obligationer, hvaremot Hypoteksbankens 4 % obli
gationer fortfarande voro att för Postsparbanken 
derstädes erhålla mot en kurs, som, med beräk
ning af ofvanberörda Postsparbanken medgifna 
prisnedsättning, i början af September månad 
1885 uppgick till 97A % men sedermera under 
återstående delen af året höjdes till 984 %. 

VI. Styrelsen. 

Personalen vid Postsparbankens centralför
valtning har under år 1885, liksom under slutet 
af nästföregående året, utgjorts, utom Styrelsen, 
af 2:nc revisorer och bokhållare, 2:ne amanuenser, 
18 qvinliga extra biträden samt ett extra biträde 
för vaktmästaregöromålens bestridande. 

En del af de Postsparbankens centralförvalt
ning tillhörande göromål, för hvilkns bestridande 
det ej ansetts nödigt att t. v. anställa särskilda 

tjenstemän eller betjente, hafva, enligt Eders Kongl. 
Maj:ts Postsparbankstyrelsen i detta hänseende 
gifna bemyndigande och på grund af med veder
börande träffad öfverenskommelse, handlagts af 
åtskilliga hos Generalpoststyrelsen anstälda ordi
narie tjenstemän och betjente. Sålunda har, utom 
en del uppassningsgöroraål för Postsparbankens 
räkning, som bestridts af ordinarie vaktmästare 
hos Generalpoststyrelsen, vården af Postsparban
kens hufvudkassa och hufvudförråd af sparmärken 
och qvittenskuponger handhafts af de resp. för-
valtarne af hufvudpostkassan och Postverkets fri
märkesförråd, hvarjemte vården af samt bestyret 
med tryckning och försändning af Postsparbankens 
blanketter utöfvats af en såsom föreståndare för 
Postverkets hufvudförråd af blanketter å General
poststyrelsens Kameralbyrå anstäld Aktuarie. Så
som ersättning till dessa tjenstemän och betjente 
för ifrågavarande bestyr för Postsparbankens räk
ning har, på grund af Eders Kongl. Maj:ts Nå
diga bref till Postsparbankstyrelsen den 29 Ja
nuari 188G, af de till Postsparbankstyrelsens dispo
sition stälda medel för år 1885 utbetalats ett sam-
manlagdt belopp af 1,750 kronor. 

Dels för beredande af förstärkning i arbets
krafterna vid tillfällen, då de löpande göromålen 
vid Postsparbankens centralförvaltning ej kunnat 
medhinnas af den derstädes anstälda fasta per
sonal, dels ock för biträde vid handläggning af 
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göromål, som der förekommit allenast under en 
viss tid af redogörelseuret, såsom uträkning af 
delegarne tillkommande räntor, afslutning af rä
kenskaperna för det nästförflutna året, m. m., 
har Styrelsen sett sig nödsakad att jemväl un
der år 1885, liksom också under år 1884 var 
förhållandet, till tjenstgöring inkalla tillfälliga 
extra biträden, hvilka såsom ersättning för dylik 
tjenstgöring uppburit dagtraktamenten. Samman
lagda beloppet af de till dylika biträden under år 
1885 utgångna dagtraktamenten utgjorde 7,348 kr. 

Antalet af de i Styrelsens diarium för år 
1885 intagna mål har varit 29,958 st. 
Från år 1884 balanserades 464 ». 

Af dessa 30,422 mål 
blefvo under redogörelseåret slutbe

handlade 29,483 », 

hvaremot återstående 939 mål 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller 
förklaring af vederbörande eller på föredragning 
inför Styrelsen. 

Af de under år 1885 inkomna 29,958 målen 
har största delen eller 27,908 st. utgjorts af upp
sägningsärenden, hvilka i allmänhet ej föranledt 
annan på Styrelsen beroende åtgärd än anvisande 
af medel för liqviderande af de uppsagda belop
pen. Emellertid hafva 1,610 st. af dessa upp
sägningsärenden af en eller annan anledning för
anledt till skriftvexling af mer eller mindre vid
lyftig beskaffenhet. 

Förutom de från postsparbankskontoren å 
bestämda tider insända redogörelsehandlingar af 
olika slag, reqvisitioner m. m., hvilka icke inta
gits i Styrelsens diarium, hafva under redogörelse
året till Styrelsen inkommit 45,612 st. motböcker, 
hvilka, på grund af föreskrifterna i § 13 af Kongl. 
Förordningen den 22 Juni 1883, skolat å Post
sparbanksbyrån granskas, och i hvilka motböcker 
den för år 1884 upplupna räntan införts. Af 
ifrågavarande, under år 1884 utfärdade motböc
ker inkommo 
under Januari månad 1885 7,189 st. 

j> Februari » » 6,262 » 
» Mars » » 6,314 » 
j» April » y> 4,749 » 

Transport 24,514 st. 

Transport 24,514 st. 
under Maj månad 1885 3,610 » 

» Juni » y> 3,014 » 
» Juli » » 2,838 » 
» Augusti » » 2,323 )> 
» September » » 1,739 » 
» Oktober » » 2,500 » 
» November » » 2,254 » 
» December J> » 2,820 » 

eller tillhopa 45,612 st., 
utgörande i medeltal för livar och en af årets 
303 arbetsdagar omkring 150 motböcker. 

Då vid 1884 års slut 79,513 st. motböcker 
voro i omlopp, visar sig häraf att omkring 57 % 
af ifrågavarande motböcker blifvit för granskning 
aflemnade. 

VII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

Bilagan Litt. B utgör en jemförande öfver-
sigt af den Svenska postsparbankens och do 
äldre Europeiska postsparbankernas verksamhet, 
omkostnader m. m. under andra året af deras 
tillvaro. 

Af ifrågavarande öfversigt visar sig, att bland 
deri upptagna postsparbanker den Svenska post
sparbanken hade under andra verksamhetsåret i för
hållande till folkmängden största antalet delegare, 
24 på 1,000 innevånare, äfvensom relativt större 
antal insättningar än såväl den Engelska post
sparbanken som Belgiska, Italienska och Franska 
postsparbankerna. 1 afseende å insättningsbelop
pets förhållande till folkmängden tog Svenska 
postsparbanken jemväl försteget framför Belgiska 
och Italienska postsparbankerna, hvaremot be
träffande medelbeloppet af de under året verk-
stälda insättningar och uttagningar samt uttag-
ningsbeloppets förhållande till folkmängden, Sven
ska postsparbanken varit underlägsen öfriga i 
tablån angifna postsparbanker. 

Förvaltningskostnaden såväl i och för sig 
sjelf som ock i förhållande till antalet af de un
der året verkstälda insättningar och uttagningar 
har inom Svenska postsparbanken varit mindre 
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än i någon af de andra här omförmälda post
sparbankerna, rörande hvilka uppgifter i detta hän
seende kunnat erhållas, med undantag af den 
Italienska postsparbanken, som i afseende å för-

F. RICHTER. PER SAMZELIUS. 

valtningskostnadens förhållande till antalet om
sättningar har att uppvisa en obetydligt lägre 
siffra. 

Stockholm den 13 December 1886. 

Underdånigst 

WILHELM ROOS. 

JOHAN LEFFLER. G. FR. SANDBERG. 

John Berg. 

e. f. 
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Tab. Litt. B. Jemförelse mellan den Svenska postsparbankens 

Obs. Vid förvandling till krontal af ofvanstående i utländska myntsorter angifna belopp hafva kurserna beräknats sålunda, att 1 £ ansetts mot-
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och de äldre Europeiska postsparbankernas verksamhet. 

svara 18 kronor 20 öre, 1 francs = 1 lire upptagits till 72 öre, 1 nederländsk florin till 1 krona 52 öre och 1 österrikisk florin (gulden) till 1 krona 79 öre. 
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