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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 Styrelsen härmed i 

underdånighet afgifva berättelse om Postsparban
kens tillstånd och förvaltning under år 1889, 
uti hvilken berättelse kommer att, under sär-
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skilda afdelningar, lemuas redogörelse för l:o) 
Postsparbankskontoren, 2: o) Postsparbanksrörelsen, 
3:o) Delegarne, 4:o) SparmärJcesförsäljningen, 5:o) 
Räkenskaperna, 6:0) Styrelsen, personalen m. m. och 
7:o) Jemförelse med utländska postsparbanker; och 
meddelas därjemte, såsom bilaga, en tabellarisk 
öfversigt angående sparbanksrörelsen under år 
1889 vid de särskilda postanstalterna. 

I. Postsparbankskontoren. 

Vid utgången af år 1888 utgjorde postspar
bankskontorens antal 1,841 st. 

Under år 1889 hafva dylika kontor 
öppnats: 

i Stockholms län vid poststationen 
i Rönninge 1 st. 

i Östergötlands län vid post
stationen i Oppeby 1 » 

i Jönköpings län vid poststa
tionen i Svartorp 1 •» 

i Kronobergs län vid post
stationerna i Byholma, Bökö, Lid-
hult, Nöttja, Piksborg och Åsen, 
eller tillhopa 6 » 

i Kalmar län vid poststa
tionen i Broms 1 » 

i Blekinge län vid poststa
tionerna i Bredåkra, Djupadal, 
Härsjön, Johannishus, Kallinge, 
Kullåkra, Norjeby och Trensum, 
eller tillhopa 8 ); 

i Kristianstads län vid post
stationerna i Sösdala och Tomm-
arp, eller tillhopa 2 )> 

i Hallands län vid poststa
tionerna i Bygget, Johansfors, 
Marbäck, Skallinge och Skedala 
gård, eller tillhopa 5 » 

i Göteborgs och Bohus län vid 
poststationen i Rönnäng 1 » 

i Elfsborgs län vid poststa
tionerna i Grinstad, Håksvik och 
Olsfors, eller tillhopa 3 )> 

Transport 29 st. 1,841 st. 

Transport 29 st. 1,841 st. 
i Skaraborgs län vid poststa-

tioncrna i Norra Kedum och Vin
köl, eller tillhopa 2 )> 

i Vermlands län vid post
stationerna i Huggenäs, Lesjö-
fors och Vermlands Ramen, eller 
tillhopa 3 » 

i Örebro län vid poststatio
nerna i Elfvestorp, Karlsdal och 
Rockesholm, eller tillhopa 3 » 

i Kopparbergs län vid post
stationerna i Bergsgården, Go-
näs, Grycksbo, Ickholmen, Skatt-
ungbyn och Sågmyra, eller till
hopa 6 » 

i Vesternorrlands län vid post
stationerna i Anundsjö och Sel-
sjö, eller tillhopa 2 » 

i Jemtlands län vid poststa
tionerna i Mårdsjön och Rännö-
fors, eller tillhopa 2 )> 

i Vesterbottens län vid post
stationen i Nyåker 1 y> 

samt i Norrbottens län vid 
poststationerna i Antnäs, Gun
narsbyn och Jukkasjärvi, eller 

tillhopa 3 )> 

tillhopa 51 st. 

Om härifrån afdrages antalet 
postsparbankskontor, hvilka på 
grund af vederbörande poststa
tioners indragning under året 
upphört att vara i verksamhet, 
nämligen Tyresö i Stockholms 
län, Breared i Hallands län, Ve-
ster-Björsäter i Skaraborgs län 
samt Näsräm i Vermlands län, 
eller tillhopa 4 st. 

så utgjorde den verkliga tillökningen 47 st. 

samt i följd deraf antalet postspar
bankskontor vid 1889 års utgång 1,888 st. 

Dessutom har, i likhet med närmast före
gående år, postsparbanksrörelse varit anordnad 
vid Vestmanlands regementes mötesplats Salbohed 
•under tiden 1 Maj—20 Juli 1889. 
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Uti nedanstående öfversigt angifves postan
stalternas och postsparbankskontorens fördelning 
vid 1889 års utgång på Stockholms stad och de 
särskilda länen samt dessa kontors förhållande 

till å ena sidan antalet postanstalter inom områ
det och å andra sidan områdets ytvidd och folk
mängd. 

Af denna öfversigt framgår, 
att, medan inom Stockholms stad samt Sö

dermanlands, Gotlands, Vestmanlands och Norr
bottens län samtliga postanstalter voro förenade 
med postsparbankskontor, egde vid 1889 års ut
gång af öfriga län Gefleborgs och Jeintlands det 
största och Kristianstads län det minsta antalet 
dylika kontor i förhållande till postanstalter; 

att, om hänsyn tages till ytinnehållet, Malmö
hus län innehade bland länen det största och 

Norrbottens län det minsta antalet postsparbanks
kontor; samt 

att, i förhållande till folkmängden, främsta 
rummet bland länen intogs af Gotlands och läg
sta af Vesterbottens län. 

Efterföljande tablå utvisar antalet postspar
bankskontor och dessas förhållande till postan
stalterna samt rikets ytvidd och folkmängd under 
åren 1884—1889. 
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I I . Postsparbanksrörelsen. 

Postsparbankens verksamhet under de sär
skilda månaderna af år 1889 angifves i följande 
tablå : 

Af denna tablå inhemtas, att, såsom äfven 
förhållandet varit år 1888, största antalet insätt
ningar verkstäldes under Januari och minsta un
der Maj månad äfvensom högsta antalet uttagnin-
gar förekom under December och lägsta under 
Augusti månad. Under år 1889 hade Oktober 
månad att uppvisa största och Februari månad 
minsta insättningsbeloppet, medan i fråga om 
uttagningarnes belopp, December månad stod 
högst och Februari månad lägst. 

Nedanstående tabell utvisar medelbeloppet af 
hvarje insättning och uttagning, antalet och be
loppet af s. k. första insättningar samt dessas 
medelbelopp under de senaste sex åren. 

Från första året af Postsparbankens verk
samhet, år 1884, intill år 1889 har sålunda in-
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sättningarnes medelbelopp ökats med 420 %, ut-
tagningarnes med 109 % ocli första insättningar-
nes med 1,122 %. 

Följande tablå utgör en jemförelse mellan 
rörelsen under hvarje af do år Postsparbanken 
varit i verksamhet. 

Vid jemförelse mellan första året af Postspar
bankens verksamhet, 1884, och år 1889 visar sig 
af förestående tabell, 

att insättningarnes antal ökats från 238,338 
st. till 239,013 st., motsvarande 0,28 %; 

att likaledes insättuingsbeloppet ökats från 
1,095,683 kronor till 5,718,851 kronor, motsva
rande 421,94 %\ 

att antalet uttagningar stegrats från 12,560 
st. till 44,737 st. eller 256,19 %, samt slutligen 

att uttagningsbeloppet vuxit med 644,27 % 
eller från kronor 282,418: 86 till kronor 2,101,964:51. 

Jemföras åter uttagningsbeloppen under livart 
och ett af åren 1884—1889 med summan af in
sättningarne, framgår, likaledes af ofvanstående 
tabell, att 

år 1884 uttagits ett belopp motsvarande 25,78 % af det under året insatta, 
» 1885 » » » » 54,12 % T> » » » » 
;> 1886 » » » » 59,85 % » y> » v )> 
» 1887 » » » » 62,34 % » » » >> )> 
» 1888 » » » » 47,69 % » » » y> j> 
» 1889 » y> » )> 36,7Ö % » » » » » 

Efterföljande 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 1889 samt förhållandet 
mellan folkmängden inom hvarje län och de vid 
postsparbankskontoren inom länet försiggångna 
omsättningar. 
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Såsom af denna tablå framgår, intog i för
hållande till folkmängden Stockholms stad det 
främsta samt Vesterbottens län det sista rummet, 
i fråga om såväl insättningarnes som uttagnin-
garnes antal äfvensom uttagningsbeloppet, under 
det att, beträffande insättningsbeloppets förhål
lande till folkmängden, Kopparbergs län stod 
högst och Malmöhus län lägst. 

Jemföres åter Postsparbankens verksamhet 
under åren 1888 och 1889, visar sig, 

att insättningarnes antal ökats inom samt
liga länen med undantag för Upsala och Norr
bottens län, hvilka år 1888 hade resp. 61 och 46 
insättningar mot resp. 60 och 36 år 1889, samt 
Jönköpings län med samma insättningsantal åren 
1888 och 1889 eller 27 st,, allt på 1,000 invå
nare ; 

att insättningsbeloppet ökats i alla länen 
utom Norrbottens, som på 1,000 invånare hade 
att år 1888 uppvisa 1,296 kronor mot 740 kronor 
år 1889; 

att uttagningarnes antal år 1889 ökats inom 
Stockholms stad och 7 län samt minskats inom 
2 län, hvaremot i återstående 15 län antalet ut-
tagningar i förhållande till folkmängden varit ena
handa åren 1888 och 1889; samt slutligen 

att uttagningsbeloppet ökats inom samtliga 
länen undantagandes Hallands och Örebro län, 
hvarest på 1,000 invånare uttogos år 1889 resp. 
235 och 236 kronor mot resp. 278 och 241 kro
nor år 1888. 

Efterföljande tablå utvisar slutligen insätt
ningar och uttagningar på 1,000 invånare under 
de senaste sex åren. 
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III. Delegarne. 

Antalet delegare uppgick vid 1889 års in
gång till 174,747. 

Under året inträdde såsom delegare 
36,979 personer, nämligen 
under Januari månad 

Transport 36,979. 147,747. 

Om härifrån afdrages anta

let afgångna delegare under året, 

nämligen 

eller tillhopa 9,206 

så utgör tillökningen för året 27,773 
och antalet vid 1889 års slut qvarstå-

ende delegare 202,520. 

Efterföljande tablå är afsedd att åskådlig
göra fördelningen å de särskilda länen af del
egarne och deras besparingar, hvarvid emellertid 
torde böra erinras — hvad för öfrigt äfven iakt
tagits uti de föregående årens berättelser, der en 
dylik tablå ock finnes intagen — dels att del
egarne tillkommande räntor icke äro inbegripna 
uti den för hvarje län angifna behållningen, dels 
att delegare ansetts tillhöra 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 vid 1889 års utgång be
fintliga delegarebehållning kr. 8,065,908:07 
läggas delegarne •tillkommande 

räntor för åren 1884—1889 » 533,497: 87 

samt från summan kr. 8,599,405: 94 
dragés beloppet af de för del-

egarnes räkning inköpta obli
gationer » 116,738: 37 

så utgör återstoden, kr. 8,482,667:57, 

beloppet af delegarnes behållning vid 1889 års 
utgång^ deruti inberäknadt upplupna oj uttagna 
räntor, hvilken behållning motsvarar 41 kronor 
89 öre på hvarje delegare och 1,776 kronor 69 
öre på hvarje tusental af rikets invånare. 

Följande tablå utvisar delegareantalet och 
delegarnes behållning under de senaste sex åren. 

En jemförelse mellan första året af Post
sparbankens verksamhet, år 1884, och redogö
relseåret utvisar, att delegarnes antal under tiden 
stigit med 123,007 och deras behållning med 
7,655,026 kronor 47 öre. 

Medeltalet af hvarje delegares behållning äf-
vensom samtlige delegarnes behållning fördelad 
på rikets folkmängd utgjorde: 
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vid 1884 års utgång 10 kronor 41 öre på hvarje delegare och 178 kronor 20 öre på 1,000 invånare 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Sparmärkesförsäljningsställenas antal uppgick 
vid 1889 års ingång till 4,224. 
och vid årets utgång till 4,146, 
hvadan antalet dylika försäljningsställen 

under året minskats mpd 78. 

I följande tablå redogöres för försäljnings
ställenas antal inom de olika länen vid slutet af 
år 1889 samt förhållandet mellan dessa ställen 
och länens areal och folkmängd. 
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Om Stockholms stad frfmriiknas, inneliado i 
förhållande till ytinnehållet Malmölms län det 
största och Norrbottens län det minsta antalet 
försäljningsställen, medan, om hänsyn tages till 
folkmängden, Kopparbergs län intog främsta och 
Göteborgs och Bohus län lägsta rummet. 

Försäljningsställenas antal samt förhållande 
till rikets areal och folkmängd vid iitgången af 
hvart och ett af de senaste sex åren framgår af 
följande öfversigt: 

Antalet försålda men till inlösen ej företedda 
sparmärken uppgick vid 1889 års ingång, efter 
afdrag af under år 1888 uppbrunna, behörigen 
afskrifna 8,552 st. märken, till 387,741 st., mot
svarande kr. 38,774: 10. 

Transport kr. 38,774: 10. 

Transport kr. 38,774: 10. 
Under loppet af år 1889 för

såldes 817,796 st, sparmärken för » 81 ,779 :60 . 
Af de till allmänheten så

lunda afyttrade 1,205,537 st, mär
ken, i värde uppgående till kr. 120,553: 70, 
blefvo 783,820 motsvarande .....^ » 78,3822_—_ 
under år 1889 af Postsparban

ken inlösta; och uppgick följ
aktligen vid årets utgång de 
utelöpande sparmärkenas an
tal till 421,717 st, med ett 

värde af kr. 42,171: 70. 
Värdet af försålda och inlösta sparmärken 

under hvart och ett af åren 1884—1889 inhem-
tas af följande öfversigt: 

V. Räkenskaperna. 

Postsparbankens hufvudbok för år 1889 utvisar: 

Debet. 
Balans från år 1888: 

Tillgångar 4,910,794: 26. 

Uppbörd: 

Räntemedel 259,118: 88. 
Vinst å obligationer 14,811: 59. 273 930- 47 

Balans till år 1890: 
Skulder: 

Öfverlevoreringar 928: 65. 

Transport 928: 65. 5,184,7247T3~. 
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Transport 928: 65. 5,184,724: 73. 
Till delegarne: 

Kapital 8,272,745: 73. 
Ränta för år 1889 209,921: 84. 8,482,667: 57. 

Till Postverket 504,971: 42.°) 
Deponerade medel • 2,271: 50. 
Oförsålda och utelöpande sparmärken , 126,172: 50. 9117 011: 64. 

Summa kronor 14,301,736: 37. 

Kredit. 

Balans från år 1888: 
Skulder 5,169,843:51. 

Utgifter: 

Aflöning till Styrelsen samt personalen å Postsparbanks
byrån 48,466: 90. 

Ersättning till posttjenstemän för bestridande af post-
sparbanksgöromål 10,455: 79. gg 922- 69 

Omkostnader: 
Expensutgifter 11,837: 79. 
Diverse utgifter '. 3,066: 03. 14 9Q3. go_ 

Räntemedel 215,037: 46. 
Afkortningar 682: 40. 289,546: 37. 

Balans till år 1890: 
Kontant behållning: 

I hufvudkassan och vid postanstaltenia 233,932: 08. 
1 Riksbanken å upp- och afskrifningsräkning 56,795: 73. 290 727- 81 

Förskott till ersättande af motboksegare 21: 68. 
Anmärkta poster 166: 47. 
Fordringar: 

Räntebärande obligationer å nominelt kr. 6,625,086: 65, inköpta 
för 6,648,058: 05. 

Upplupna, ej förfallna obligationsräntor 56,701: 36. 
Oförsålda sparmärken 84,000: 80. 
Utlemnade kommunlån 1,753,048: 12. 
Obetalade låneräntor 9,622: 20. o KKI jon . H 

— - '— — »,551,430. 53. 8,842,346: 49. 
Summa kronor 14,301,736: 37. 

Om från ofvanstående utgiftssumma kr. 289,546:37 
afdragas dels den delegarne tillgodoförda räntan för året : kr. 215,037: 46 
dels ock beloppet af afkortningarne » 682: 40 

eller tillhopa 215,719:86 

så utgör återstoden kr. 73,826: 51 

) hvarå under år 1890 af botalats kronor 229,275: 92. 
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1889 års förvaltningsutgiftor. Fördelas sistnämnda 
belopp på sammanlagda antalet af de under året 
verkstälda omsättningar samt vid årets slut qvar-
stående delegarekonti, nämligen 
insättningar 239,013 st. 

uttagningar 44,737 » 283,750 st. 

delegarekonti 202,520 » 

eller 486,270 st., 
så visar sig, att sammanlagda kostnaden för hvarje 
omsättning och hvarje vid årets utgång qvarstå-
ende konto utgjort omkring 15 öre. 

Förvaltningsutgifterna, kr. 73,826: 51, mot
svarade 0,04 % af sammanlagda beloppet af de 
under året verkstälda insättningarne och uttag-
ningarne, kr. 7,820,815: 51, och 0,87 % af del-
egarnes behållning vid 1889 års t;tgång, kronor 
8,482,667: 57. 

Sammanlagda kostnaden för hvarje omsätt
ning och delegarekonto samt förhållandet mellan 
å ena sidan förvaltningsutgifterna och å andra 
sidan dels omsättningssumman dels ock delegar-
nes behållning för åren 1884—1889 inhemtas af 
följande öfversigt: 

För år 1889 uppgick inkomsten af räntor 
m. m. till kr. 273,930: 47. Beloppet af delegarne 
tillgodoförda räntor för året utgjorde, såsom ofvan 
nämnts, kr. 215,037: 46, hvadan behållna ränte
medel m. m. för år 1889 belöpte sig till kr. 
58,893: 01 . 

Nedanstående tablå utvisar beloppen af ränte-
m. fl. inkomster, delegarnes räntor, ränteöfver-
skottet samt förvaltningsiitgifterna under hvart och 
ett af åren 1884—1889: 

Vid rcdogörelseårets ingång egde 
Postsparbanken räntebärande obliga
tioner å nominelt kronor 3,842,200: — till bokfördt belopp af kronor 3,853,016: 96. 

Under årets lopp har obligations
stocken ökats med nominelt y> 2,782,886:65 » » » » » 2,795,041:09, 
och utgjorde följaktligen vid årets ut
gång nominelt » 6,625,086: 65 » » » » » 6,648,058: 05 
sålunda specificerad: 
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Summa kr. 6,625,086: 65, bokförda till kr. 6,648,058: 05. 

Årliga räntan på obligationernas ifrågavararicle nominela belopp utgör kr. 206,901: 80, hvilket 
motsvarar en medelräntefot af omkring 4,015 proc. å det bokförda beloppet, kr. 6,648,058: 05. 

Från Postsparbanken utlemnade kommunlån utgjorde vid 1889 års ingång 27 st. å sammanlagdt 
belopp af '. kr. 761,213: 19. 

Under årets lopp utlemnades 27 nya dylika lån till belopp af » 1,014,780: —. 

Om från summan kr. 1,775,993: 19 
afdragas de under året verkstälda afbetalningarne » 22,945: 07, 

så utgjorde kapitalbeloppet af de vid årets utgång utestående amorteringslånen 
till kommuner kr. 1,753,048: 12. 

Af förenämnda 54 amorteringslån löpa: 

Efter förestående räntesatser utgör årliga åtkomsten af ifrågavarande kapital kr. 73,202: 49, 
hvilket motsvarar en medelränta af omkring 4,17G proc. 

VI. Styrelsen, personalen, m. m. 

Styroisen för Postsparbanken utgjordes under 
år 1889 af generalpostdirektören såsom ordförande 
samt af fyra ledamöter, af livilka Bankofullmäk
tige utsett en, nämligen undertecknad Richter ocli 
Riksgäldsfullmäktige en, undertecknad Samzelius. 

Den Styrelsen biträdande personalen utgjor
des vid utgången af nästlidet år af 2 revisorer 
ocli bokhållare, 3 amanuenser och 24 extra biträ
den, hvaraf 22 q vinliga. 

Till tillfälliga biträden, livilka hufvudsakligen 
användts vid bokslutsarbetet, har för år 1889 ut-
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betalats ett arvodesbelopp af sammanlagdt 8,494 
kronor 50 öro. 

Dessutom hafva, likasom xmder nästföregående 
år, åtskilliga hos Gcneralpoststyrelsen anstälde 
ordinarie tjenstemän, nämligen kassören, frimär-
kesintendenten samt postombndsmannen, under år 
1889 biträdt Postsparbankstyrelsen med hand
läggning af en del göromål; och har, jemlikt 
Eders Kongl. Maj:ts Nådiga bref till Postspar
bankstyrelsen den 31 sistlidne Januari, Styrelsen 
berättigats att såsom ersättning för nämnda bi
träde m. m. utbetala ett sammanlagdt belopp af 
1,650 kronor. 

Antalet af de under år 1889 till Postspar
bankstyrelsen inkomna mål — oberäknadt de från 
vederbörande postanstalter å bestämda tider in
sända redogörelser af olika slag, äfvensom en 
mängd reqvisitioncr med mera dylikt — ut
gjorde 48,8öl mål. 

Från år 1888 balanserade 763 » . 

Af dessa 49,624 mål 
hafva under år 1889 afgjorts 48,922 » , 
hvaremot öfriga 702 )) 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller 
förklaring från vederbörande eller på föredragning 
för Styrelsen. 
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Af de under året inkomna 48,861 st. målen 
rörde det ojemförligt största antalet, eller 40,614, 
frågor om utbekommande af innestående medel. 

Till Postsparbanksbyrån inkommo under år 
1889 för granskning och ränteanteckning 71,747 
utelöpande motböcker, nämligen: 

VII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

Nedanstående tablå utgör en jemförande öfver-
sigt af den Svenska postsparbankens och de äldre 
europeiska postsparbankernas verksamhet under 
sjette arbetsåret. 
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Af denna redogörelse öfver rörelsen vid åt
skilliga europeiska postsparbanker under sjette 
verksamhetsåret framgår, 

att medelbeloppet af livarje insättning var 
lägst inom Svenska postsparbanken med undantag 
af den Österrikiska, som i detta hänseende hade 
att uppvisa samma belopp; 

att i fråga om insättningsantalets förhållande 
till folkmängden Svenska postsparbanken tog för
steget framför Belgiska, Italienska, Franska och 
Österrikiska postsparbankerna men Â ar underlägsen 
Engelska och Nederländska postsparbankerna; 

att insättningsbeloppet på 1,000 invånare var 
inom Svenska postsparbanken större än hos Bel
giska och Österrikiska postsparbankerna, men un
dersteg det relativa insättningsbeloppet inom En
gelska, Italienska, Nederländska och Franska post
sparbankerna ; 

att beträffande såväl medeluttagningsbeloppets 
storlek som ock uttagningsantalets och uttagnings-
beloppets förhållande till folkmängden Svenska 
postsparbanken stod lägst med undantag för Belgiska 
postsparbanken, som i de båda sistnämnda hän
seendena hade att framvisa lägre siffror; 

F. RICHTER. PER SAMZELIUS. 

att delegareantalet inom Svenska postspar
banken var relativt ej obetydligt större än inom 
någon annan af de äldre europeiska postsparban
kerna ; 

att deremot medelbeloppet af hvarje delegares 
tillgodohafvande var inom Svenska postsparbanken 
lägre än inom de öfriga postsparbankerna med 
undantag af den Österrikiska; 

att i afseende å delegarnes tillgodohafvande 
i förhållande till folkmängden Svenska postspar
banken tog försteget framför Belgiska, Italienska 
och Österrikiska postsparbankerna men var under
lägsen Engelska, Nederländska och Franska post
sparbankerna samt slutligen 

att sammanlagda kostnaden för hvarje om
sättning och hvarje vid årets utgång qvarstående 
konto varit vid Svenska postsparbanken i afse-
värd mån lägre än vid någon af Engelska, Ne
derländska, Franska och Österrikiska postspar
bankerna men deremot med 1 öre öfverstigit den 
kostnad, som belöpt sig på hvarje omsättning 
och konto inom Italienska postsparbanken. 

Stockholm den 25 Juni 1890. 

Underdånigst 

E. VON KRUSENSTJERNA. 

J. LEFFLER. G. FR. SANDBERG. 

e. f. 

G. F. F a n t . 
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