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T I L L KONUNGEN. 

I enlighet med föreskriften i § 20 af Kongl. 
Förordningen den 22 Juni 1883, angående en 
Postsparbank för riket, får Postsparbankstyrelsen 

härmed underdånigst afgifva berättelse om Post
sparbankens tillstånd och förvaltning under år 
1888, uti hvilken berättelse kommer att, under 
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särskilda afdelningar, redogöras för l:o) Postspar
bankskontoren, 2:o) Postsparbanksrörelsen, 3:o) Del-
egarne, 4:o) Sparmärkesförsäljningen, 5:o) Räken
skaperna, 6:0) Styrelsen, personalen m. in. och 7:o) 
Jemförelse med utländska postsparbanker; hvarjemte, 
såsom bilaga, meddelas en tabellarisk öfversigt 
angående sparbanksrörelsen under år 1888 vid 
de särskilda postanstalterna. 

I. Postsparbankskontoren. 

Under år 1888 hafva dylika kontor öppnats 
vid följande postanstalter, nämligen: 

inom Stockholms stad vid filialpostkontoret vid 
Karlbergsvägen • 1 st. 

i Stockholms län vid poststationen i 
Saltskog 1 » 

i Södermanlands län vid poststationen 
i Bälinge 1 » 

i Östergötlands län vid poststationerna 
i Alvastra, Arneberga och Borghamn, eller 
tillhopa 3 » 

i Jönköpings län vid poststationen i 
Lemnhult 1 » 

i Kronobergs län vid poststationen i 
Diö 1 » 

i Kalmar län vid poststationerna i 
Arbylund, Föra, Ljungbyholm och Vent-
linge, eller tillhopa 4 » 

i Blekinge län vid poststationerna i 
Gustafstorp och Nytcboda, eller tillhopa .. 2 » 

i Kristianstads län vid poststationen i 
Åsbo Össjö 1 » 

i Hallands län vid poststationerna i 
Anneberg, Backa, Frillesås, Rolfstorp, Åsa 
och Åskloster, eller tillhopa 6 » 

i Göteborgs och Bohus län vid poststa
tionen i Skee 1 » 

i Elfsborgs län vid poststationerna i 
Mossebo, Strengsered och Tisselskog, eller 
tillhopa 3 » 

i Vermlands län vid poststationen i 
Deje 1 » 

Transport 26 st. 

Transport 26 st. 

i Örebro län vid poststationerna i 
Karlskoga kyrkoby och Kölsjön, eller 
tillhopa 2 » 

i Vestmanlands län vid poststatio
nerna i Jäders bruk och Sätra brunn, eller 
tillhopa 2 » 

i Kopparbergs län vid poststationen 
i Öje 1 » 

i Gefleborgs län vid poststationerna 
i Fredriksfors och Näsviken, eller till
hopa 2 )) 

i Vesternorrlands län vid poststa
tionen i Erikslund 1 » 

i Jemtlands län vid poststationerna 
i El frös och Hall-Marby, eller tillhopa 2 » 

samt i Norrbottens län vid poststa
tionen i Notviken 1 » 

eller tillhopa 37 st, 

Deremot hafva på grund af veder
börande poststationers indragning föl
jande postsparbankskontor under loppet 
af år 1888 upphört att vara i verksam
het, nämligen Orberga i Östergötlands 
län, Rågelund och Viskabro i Hallands 
län samt Vestra Lysvik i Vermlands län, 
eller sammanlagdt 4 r> 

hvadan tillökningen i antalet postspar
bankskontor under året utgjort 33 st. 

Om härtill lägges antalet postspar
bankskontor vid 1888 års ingång 1,808 x> 

så utgjorde antalet postanstalter, 
som vid nyssnämnda års utgång be-
tjenade allmänheten såsom postspar
bankskontor 1,841 st. 

Dessutom har under tiden 1 Maj—3 Sep
tember 1888 postsparbanksrörelse varit anordnad 
vid Vestmanlands regementes mötesplats Salbohed. 

Följande öfversigt angifver postanstalternas 
och postsparbankskontorens fördelning vid 1888 
års utgång på Stockholms stad och de särskilda 
länen samt dessa kontors förhållande ej mindre 
till antalet postanstalter inom hvarje län än äfven 
till länens ytvidd och folkmängd. 
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Postsparbankskoutorens antal utgjorde så
lunda vid slutet af 1888 93 procent af postan
stalternas. Motsvarande procenttal uppgick år 
1887 jemväl till 93, år 1886 till 91, år 1885 till 
92 och år 1884 till 88. 

Under år 1888 utgjorde medeltalet af hvarje 
postsparbankskontors område 235,21 qvadratkilo-
meter mot 239,50 qvadratkilometer år 1887, 250,16 
qvadratkilometer år 1886, 256,53 qvadratkilometer 
år 1885 och 274,93 qvadratkilometer år 1884. 

Antalet invånare fördeladt på hvarje post
kontor, hvilket antal år 1888 utgjorde 2,579, be
löpte sig år 1887 till 2,619, år 1886 till 2,725, 
år 1885 till 2,774 och år 1884 till 2,949. 

Vid. utgången af år 1888 innehade bland 
länen, i förhållande till ytinnehållet, Malmöhus 

län det största och Norrbottens län det minsta 
antalet postsparbankskontor, medan, om hänsyn 
tages till folkmängden, Gotlands län egde de 
flesta postsparbankskontor och Vesterbottens län 
det minsta antalet dylika kontor. 

I fråga om postanstalternas inom de särskilda 
länen användande för sparbanksrörelse visar sig 
af förestående öfversigt, att inom Stockholms stad, 
Södermanlands och Gotlands län samtliga post
anstalter voro förenade med postsparbankskontor. 
Af öfrige län egde Kopparbergs och Jemtlands 
län det största och Kristianstads län det minsta 
antalet dylika kontor i förhållande till postan
stalter. 
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II. Postsparbanksrörelsen. 

Postsparbankens verksamhet under de särskilda månaderna af år 1888 inhemtas af följande tablå: 

Medelbeloppet af hvarje insättning utgjorde 
år 1888 kronor 14,79 mot kronor 9,5G år 1887, 
kronor 7,39 år 1886, kronor 5,75 år 1885 och 
kronor 4,60 år 1884, under det att uttagnings-
beloppet i medeltal uppgick år 1888 till kronor 
36,23, år 1887 till kronor 30,49, år 1886 till kro
nor 26,90, år 1885 till kronor 26,87 och år 1884 
till kronor 22,49. 

Medelbeloppet af insättningarne har sålunda 
från 1884 till 1888 ökat sig med 221,52%, medan 
uttagningsbeloppet i medeltal under samma tid
rymd vuxit med endast 61,09%. 

Af det under år 1888 insatta beloppet ut
gjordes 1,266,658 kronor af s. k. första insätt
ningar till ett antal af 31,234 st. Under det att 
medelbeloppet af hvarje dylik insättning förden

skull under år 1888 uppgick till kronor 40,55, 
har samma medelbelopp utgjort år 1887 kronor 
22,49, år 1886 kronor 14,18, år 1885 kronor 9,82 
och år 1884 kronor 6,22. 

Såsom af förestående tablå vidare inhemtas, 
verkstäldes största antalet insättningar under Ja
nuari och minsta antalet under Maj månad, medan 
högsta insättningsbeloppet förekom under Decem
ber månad och lägsta under Februari månad. I 
afseende åter å uttagningarnes antal och belopp 
stod December månad högst, samt Augusti månad 
lägst i fråga om uttagningarnes antal men Februari 
månad beträffande det uttagna beloppet. 

Följande tablå utgör en jemförelse mellan 
rörelsen under hvarje år Postsparbanken hittils 
varit i verksamhet, eller 1884 — 1888. 
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Jemfores l:sta året af Postsparbankens verk
samhet, 1884, med redogörelseåret, visar sig af 
förestående tablå, 

att insättningarnes antal minskats från 238,338 
år 1884 till 212,131 år 1888 motsvarande 11%; 

att deremot insättningsbeloppet, som år 1884 
uppgick till 1,095,683 kronor, under år 1888 ut
gjorde 3,136,881 kronor ock följaktligen ökats 
med 2,041,198 kronor eller 186,29%; 

att likaledes uttagningarnes antal ökats från 
12,560 år 1884 till 41,287 år 1888 eller med 
28,727 st. motsvarande 228,72%, samt 

att uttagningsbeloppet vuxit med 429,72 % 
eller från kronor 282,418: 8G år 1884 till kronor 
1,496,015: 76 år 1888. 

Under första femårsperioden (1884—1888) 
har i 1,067,714 poster uti Postsparbanken insatts 
ett saramanlagdt belopp af 8,840,138 kronor, 
medan i 150,374 poster uttagits tillhopa kronor 
4,507,854: 79. 

Om uttagningsbeloppen under hvart och ett 
af åren 1884 — 1888 jemföras med summan af in
sättningarne, visar sig, att 

Häraf framgår, att under åren 1884—1887 
procenten af uttagningsbeloppet i förhållande till 
insättningssumman varit i jemn stigning, under 
det att detta procenttal år 1888 högst betydligt 
sjunkit. Erfarenheten från främmande länders 
postsparbanker visar, att nämnda procenttal i all
mänhet stigit, till dess uttagningsbeloppet mot
svarat Vs, stundom 9Ao af insättningssumman. In
om den äldsta postsparbanken, den storbritanni-
ska, håller sig sedan flera år detta tal till 87 %. 

Nedanstående tablå, som utgör en samman
fattning af vissa delar af den vid berättelsen 
fogade bilagan, är afsedd att åskådliggöra post
sparbanksverksamheten inom Stockholms stad och 
de särskilda länen år 1888 samt förhållandet 
mellan folkmängden inom hvarje län och de vid 
postsparbankskontoren inom länet försiggångna 
omsättningar. 
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Af denna tablå framgår, att i afseende å så
väl insättningarnes som uttagningarnes antal och 
belopp i förhållande till folkmängden Stockholms 
stad intog det främsta och Västerbottens län det 
lägsta rummet. Enahanda förhållande har ock egt 
rum under hvart och ett af de närmast trenne 
föregående åren 1885, 1886 och 1887. Närmast 
Stockholms stad kommo år 1888 i fråga om in
sättningarnes relativa antal Upsala län och i af
seende å såväl insättningarnes som uttagningarnes 
belopp Kopparbergs län, medan Upsala, Skara
borgs och Gefleborgs län innehade andra rummet 
beträffande uttagningarnes relativa antal. 

Jemföres Postsparbankens verksamhet åren 
1888 och 1887 inom de särskilda länen, så visar sig, 

att insättningarnes antal ökats i samtliga lä
nen, med undantag för Södermanlands, Blekinge, 
Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Örebro och 
Gefleborgs län, hvilka år 1888 hade resp. 51, 38, 
17, 27, 29, 42 och 49 insättningar mot resp. 58, 
39, 18, 30, 32, 43 och 57 insättningar år 1887, 
allt på 1,000 invånare, samt Elfsborgs och Vest-
manlands län med samma insättningsantal åren 
1887 och 1888 eller resp. 32 och 58 på 1,000 
invånare; 

att insättningsbeloppet ökats inom samtliga 
länen, med största proportionen för Kronobergs 

och Norrbottens län, eller resp. 277 % och 
182 %; 

att uttagningarnes relativa antal ökats inom 
Stockholms stad och 8 län samt minskats inom 
2 län, under det att inom återstående 14 län ut
tagningarnes antal varit enahanda åren 1887 och 
1888, samt slutligen 

att uttagningsbeloppet jemväl ökats inom 
samtliga länen med undantag för Södermanlands, 
som på 1,000 invånare hade 212 kronor år 1888 
mot 216 år 1887. 

Efterföljande tablå utvisar insättningar och 
uttagningar på 1,000 invånare under de senaste 
fem åren: 
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III. Delegarne. 

Vid 1888 års ingång uppgick delegarnes an
tal till 152,016. 

Under loppet af samma år inträdde 
såsom delegare samraanlagdt 31,234 per
soner, nämligen 

under Januari månad 4,704 
» Februari » 2,758 
» Mars - » 2,368 
» April » 2,400 
» Maj » 2,069 
» Juni » 2,319 
» Juli » 2,417 
» Augusti » 2,278 
» September » 2,171 
» Oktober » 2,173 
» November » - 2,241 
» December » 3,336 

Summa 31,234. 
Deremot afgingo under året 

följande antal delegare: 
under Januari månad 637 

» Februari » 659 
» Mars » 756 
» April » 777 

Transport 2,829 31,234 152,016 

Transport 2,829 31,234 152,016 
under Maj månad 896 

» Juni » 715 
» Juli » 640 
» Augusti » 535 
» September » 658 
» Oktober » 717 
» November » 658 
» December » 855 

eller tillhopa 8,503, 

livadan tillökningen för året utgör 22,731 

och antalet vid 1888 års utgång qvarstå-
ende delegare följaktligen 174,747. 

Nedanstående tablå är afsedd att åskådlig
göra fördelningen å de särskilda länen af del
egarne och deras i Postsparbanken innestående 
besparingar. Härvid torde böra erinras — livad 
för öfrigt äfven iakttagits uti de föregående årens 
berättelser, der en dylik tablå ock finnes intagen 
— dels att delegarne tillkommande räntor icke 
äro inbegripna uti den för hvarje län angifna be
hållningen, dels att delegare upptagits såsom till
hörande det län, hvarest han verkstält sin första 
insättning, dels ock slutligen att alla inom ett 
län försiggångna omsättningar ansetts verkstälda 
af inom länet bosatte delegare. 
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Om till förenämnda behållning vid 1888 års 
utgång kr. 4,412,401: 68 
läggas delegarne tillkommande 

räntor för åren 1884—1888 » 318,460: 41 

samt från summan kr. 4,730,802: 09 
dragés beloppet af de för del-

egarnes räkning inköpta obli
gationer » 80,118: 47 

så utgör delegarnes samman
lagda behållning vid 1888 års 
utgång kr. 4,650,743: 62 

motsvarande 26 kronor 61 öre på hvarje delegare 
och 979 kronor 46 öre på hvarje tusental af rikets 
invånare. 

Af efterföljande tablå inhemtas delegarean-
talet ocli delegarnes behållning under åren 1884 
- 1 8 8 8 . 

Jemföras delegarnes antal och behållning vid 
utgången af åren 1884 och 1888, visar sig, att 
delegareantalet ökats med 95,234 eller 119,77% 
och behållningen med 3,823,102 kronor 50 öre 
eller 461,93 %. 

Medeltalet af hvarje delegares behållning samt 
behållningens fördelning på rikets folkmängd ut
gjorde: 
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vid 1884 års utgång 10 kronor 41 öro på hvarje delegare och 178 kronor 20 öro på 1,000 invånare, 
1885 B j> 12 » 91 » » » » » 310 » 70 » » » » , 
1886 » » 15 y> 73 » » » » x> 449 » 29 » » » » 
1887 » » 18 » 98 » » » » B 609 » 39 » » » » , 
1888 » » 26 » 61 » » » » » 979 » 46 » » » » 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Antalet sparmärkesförsäljningsställen uppgick 
vid 1888 års ingång till 4,342. 

Under loppet af samma år har antalet 
dylika ställen minskats med 118, 

hvadan vid årets utgång sparmärken funnos 
att tillgå på 4,224 

ställen i riket, nämligen på 1,669 postanstalter 
och hos 2,555 enskilda försäljare. 

Försäljningsställenas antal inom de olika länen 
vid slutet af år 1888 samt förhållandet mellan 
försäljningsställenas antal och länens areal och 
folkmängd inhemtas af följande tablå: 
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Om Stockholms stad frånräknas, innehade 
sålunda i förhållande till ytinnehållet Malmöhus 
län det största och Norrbottens län det minsta 
antalet försäljningsställen, under det att, om hän
syn tages till folkmängden, Kopparbergs län i 
detta afseende intog främsta och Göteborgs och 
Bohus län lägsta rummet. 

Sparmärkesförsäljningsställenas antal -samt 
förhållande till rikets areal och folkmängd vid 
utgången af hvart och ett af åren 1884—1888 
framgår af nedanstående öfversigt: 

Antalet försålda men till inlösen ej företedda 
"sparmärken uppgick vid 1888 års ingång till 
369,235 st., motsvarande kr. 36,923: 50. 

Under loppet af samma år 
hafva vid försäljningsställena af-

Transport kr. 36,923: 50. 

Transport kr. 36,923: 50. 
yttrats dylika märken till ett 
antal af 801,028 st. eller till 
belopp af » 80,102: 80. 

Af de sålunda under år 1888 
i allmänhetens ego befintliga 
1,170,263 st. märken, i värde 
uppgående till kr. 117,026: 30, 
blefvo 773,970 st., motsvarande » 77,397: — 

under året använda för insätt
ningar i Postsparbanken, hvadan 
vid årets utgång de utelöpande 
sparmärkenas antal uppgick till 
396,293 st. och deras värde till kr. 39,629: 30. 

Värdet af försålda och inlösta sparmärken under 
hvart och ett af åren 1884—1888 inhemtas af 
följande öfversigt: 

V. Räkenskaperna. 

Postsparbankens hufvudbok för år 1888 utvisar: 

Debet. 
Balans från år 1887: 

Tillgångar 3,189,728: 45. 

Uppbörd: 

Ränteraedel 158,086: 84. 
Vinst å obligationer : 6,235: — 164 321- 84 

Balans till år 1889: 
Skulder: 

öfverlevereringar 1,497: 40. 

Transport 1^497^407^364^060:" 29. 
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Transport 1,497: 40. 3,354,050: 29. 
Till delegarne: 

Kapital 4,530,070: 56. 

Ränta för år 1888 120,673: 06. 4 650 743: 62. 

Till Postverket 391,615: 29.°) 
Deponerade medel 2,577: 50. 
Oförsålda och utelöpande sparmärken 123,409: 70. g ^gg g^o. n 

Summa kronor 8,523,893: 80. 

Kredit. 

Balans från år 1887: 
Skulder 3,414,586: 38. 

Utgifter: 

Aflöning till Styrelsen samt den hos Styrelsen anstälda 
personal 47,438: 63. 

Ersättning till posttjenstemän för bestridande af post-
sparbanksgöromål 7,341: 73. 54 780- 36 

Omkostnader: 
Expensutgifter , 14,323: 22. 
Diverse utgifter 4,448: 52. 18 771- 74 

Räntemedel 124,481: 63. 
Afkortningar 479: 43. 198 513: 16. 

Balans till år 1889: 
Kontant behållning: 

I kassan 151,631: 41. 
I Riksbanken å upp- och afskrifningsräkning 19,070: 99. ^70 702" 40. 

Förskott till ersättande af motboksegare 9: 72. 
Anmärkta poster 409: 53. 
Fordringar: 

Räntebärande obligationer å nominelt 3,842,200 kronor, inköpta 
för ....: 3,853,016: 96. 

Upplupna, ej förfallna obligationsräntor 40,130: 08. 
Oförsålda sparmärken 83,780: 40. 
Utlemnade kommunlån 761,213: 19. 

Obetalade låneräntor I ^ 3 . 1 ! ^ : 4,739,672: 61. 4 9 1 0 , 7 9 4 : 26. 

Summa kronor 8,523,893: 80. 

Förvaltningsutgifterna för år 1888 uppgingo insättningar 212,131 
till kronor 73,552: in. Om detta belopp fördelas uttagningar 41,287 253 418 
på de under året verkstälda omsättningar samt | d e Warekont i 174 747 
vid årets slut qvarstående delegare, nämligen ,, TTTT" , n o 1 „E 

^ & ? Ö e j ] e r tillhopa 428,165, 
) hvarå under år 1889 afbotalats kronor 130,833: 15. 
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så visar sig, att sammanlagda kostnaden för livarje 
omsättning och hvarje delegare utgjort för år 1888 
omkring 17 öre. 

Förenämnda föivaltningsutgifter, kr. 73,552: 
10, utgjorde 1,59 % af omsättningarnes samman
lagda belopp kr. 4,632,896: 76 och 1,58% af del-
egarnes sammanlagda tillgodohafvande vid 1888 
års utgång, kr. 4,650,743: 62. 

Kostnaden för livarje omsättning och del
egare under åren 1884—1888 samt förhållandet 
mellan förvaltningsutgifterna och omsättningssum
man äfvensom mellan nämnda utgifter och del-
egarnes tillgodohafvande framgår af följande öf-
versigt: 

Uppbörden af räntor m. m. uppgick för år 
1888 till kronor 164,321: 84. Om härifrån dragés 
beloppet af delegarne tillgodoförda räntor för 
året, kronor 124,481: 63, så utgör skilnadsbe-
loppet, kronor 39,840: 21, behållna räntemedel 
m. m. för år 1888. 

Nedanstående tabell utvisar beloppen af ränte-
m. fl. inkomster, delegarne tillgodoförda räntor, 
ränteöfverskottet samt förvaltningsutgifterna under 
de senaste fem åren: 

Såsom inhemtas af ofvan intagna utdrag af hufvudboken för år 1888, egde Postsparbanken vid 
årets iitgång obligationer till nominelt kronor 3,842,200, inköpta för kronor 3,853,016: 96. 

Då vid årets ingång obligationsbehållningen 
uppgick till nominelt » 2,911,300, » » » 2,915,379:67, 
har följaktligen obligationsstocken under året 
ökats med nominelt » 930,900, » » » 937,637:29. 

Förenämnda vid årets utgång befintliga obligationsbehållning å nominelt kronor 3,842,200, bok
förd till kronor 3,853,016: 96, utgjordes af: 

Allm.Hypoteksbankens 4 proc. obligationer af 1872 och 1874 å nominelt kr. 607,300, bokförda till kr. 606,120:92. 
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Förutom nämnda kapitalplacering i räntebärande obligationer hafva under år 1888 utlemnats 
27 st. s. k. kommunlån å tillhopa kr. 766,500: —, 
hvaraf under året afbetalats sammanlagdt )) 5,286: 81, 

så att vid årets utgång återstod oguldet ett belopp af kr. 761,213: 19. 

Af nämnda 27 lån löpa 

VI. Styrelsen, personalen, m. m. 

Personalen vid Postsparbanksbyrån utgjordes 
under år 1888, förutom af byråchefen, af 2 revi
sorer och bokhållare, 2 amanuenser samt 25 extra 
biträden, hvaraf 22 q vinliga. 

För verkställandet af ränteuträkningar, för 
biträde vid bokslutsarbetet samt för granskning 
och expedition af inkomna motböcker hafva under 
år 1888, liksom under föregående år varit för
hållandet, användts tillfälliga biträden, till hvilka 
utgått ett ersättningsbelopp af sammanlagdt 7,900 
kronor. 

Derjemte hafva, i likhet med föregående år, 
åtskilliga hos Generalpoststyrelsen anstälde ordi
narie tjenstemän, nämligen förvaltarne af Post
verkets hufvudkassa och frimärkésförråd äfven-
som postombudsmannen, under år 1888 biträdt 
med handläggning af vissa postsparbanksgöromål. 

Såsom ersättning härför äfvensom för upp-
passningsgöromål, som af åtskillige hos General
poststyrelsen anstälde vaktbetjente verkstälts för 
Postsparbankens räkning, har, jemlikt Eders Kongl. 
Maj:ts Nådiga bref till Postsparbankstyrelsen den 
22 Februari 1889, utbetalats ett sammanlagdt be
lopp af 1,650 kronor. 

Förutom de från postanstalterna å bestämda 
tider inkomna redogörelser af olika slag, hafva 

till Postsparbankstyrelsen under år 1888 inkom
mit 45,423 mål. 

Från år 1887 balanserades 740 » . 

Af dessa 46,163 mål 
hafva under år 1888 afgjorts 45,400 » , 

hvaremot återstående 763 mål 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller 
förklaring från vederbörande eller på föredrag
ning för Styrelsen. 

Till Postsparbanksbyrån hafva under år 1888 
för granskning och ränteanteckning inkommit 
66,059 utelöpande motböcker, nemligen: 

VII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

Nedanstående tablå utgör en jemförande öfver-
sigt af den Svenska postsparbanken och de äldre 
europeiska postsparbankernas rörelse under femte 
verksamhetsåret. 
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Af förestående tablå framgår, att bland de 
europeiska postsparbankerna Svenska postspar
banken vid slutet af femte verksamhetsåret egde 
i förhållande till folkmängden största antalet del-
egare, 37 på 1,000 invånare, äfvensom under 
nämnda verksamhetsår emottagit relativt större 
antal insättningar än hvar och en af Belgiska, 
Italienska och Franska postsparbankerna. 

I fråga om de under året insatta och uttagna 
beloppens förhållande till folkmängden tog Svenska 
postsparbanken försteget framför den Belgiska, 
under det att öfriga postsparbanker hade att i 
dessa hänseenden uppvisa högre siffror. 

Beloppet af delegarnes tillgodohafvande för-
deladt på 1,000 invånare var i Svenska post
sparbanken större än inom Belgiska och Öster
rikiska postsparbankerna, men mindre än inom 
Engelska, Italienska, Nederländska och Franska 
postsparbankerna. 

Förvaltningskostnaden såväl i och för sig 
sjelf som ock i förhållande till antalet af do under 
året verkstälda omsättningar och vid årets ut
gång qvarstående delegare var inom Svenska post
sparbanken mindre än inom någondera af de öf
riga här omförmälda postsparbankerna, rörande 
hvilka uppgifter i detta hänseende stått att vinna, 
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med undantag af den österrikiska postsparbanken, 
som i afseende å förhållandet mellan förvaltnings
kostnaden och antalet omsättningar och delegare 

hade att uppvisa ett i obetydlig mån gynsam-
mare resultat. 

Stockholm den 28 December 1889. 

Underdånigst 

E. VON KRUSENSTJERNA. 

F . RICHTER. PER SAMZELIUS. J. LEFFLER. G. FR. SANDBERG. 

c. f. 

John Berg. 
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