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TILL KONUNGEN. 

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

sparbanken härmedelst afgifva underdånig be
rättelse om Postsparbankens tillstånd och för
valtning under år 1891, det åttonde af bankens 
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verksamhet, hvaruti, under särskilda afdelningar, 
redogöras för: 

I. Postsparbankskontoren, 
II. Postsparbanksrörelsen, 

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

VI. Postsparbankslagstiftningen, 
VII. Styrelsen, personalen m. m. och 

VIII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 
Uti en vid berättelsen fogad bilaga meddelas 

derjemte en tabellarisk öfversigt af sparbanks
rörelsen vid de särskilda postanstalterna under 
år 1891. 

I. Postsparbankskontoren. 

Vid 1890 års utgång utgjorde antalet post
anstalter, som förmedlade insättning och uttagning 
af medel för Postsparbankens räkning (postspar
bankskontor) 1,942 st. 

Under år 1891 har sparbanksrörelse 
anordnats vid följande postanstalter, näm
ligen : 

i Stockholms län vid poststationerna 
i Djursholm, Gottröra, Odensala, Skepp-
tuna och Valö, tillhopa 5 » 

i Upsala län vid poststationen i 
Söderfors ,. 1 » 

i Södermanlands län vid poststationen 
i Årila 1 » 

i Östergötlands län vid poststationen 
i Svanhals 1 » 

i Jönköpings län vid poststationen i 
Ingatorp 1 » 

i Kronobergs län vid poststationen i 
Ulfö .' 1 » 

i Kalmar län vid poststationerna i 
Fliseryd, Lindas, Nybro, Smedby och 
Örsjö, tillhopa 5 » 

i Blekinge län vid poststationen i 
Edestads station 1 » 

i Kristianstads län vid poststatio
nerna i Ekestad, Sankt Olof, Skillinge, 
Vestra Torup, Åstorp och Östra Ljungby, 
tillhopa :...... G » 

Transport 1,904 st. 

Transport, 1,904 st. 
i Hallands län vid poststationen i 

Åtran 1 » 
i Göteborgs och Bohus län vid post-

stationerna i Björneröd och Hamburg-
sund samt hlialpostkontoren vid Stig-
bergstorget och Viktoriagatan i Göte
borg, tillhopa 4 » 

i Skaraborgs län vid poststationerna 
i Gökhem, Ufvered och Ullervad, till
hopa 3 )> 

i Vermlands län vid poststationerna 
i Forshaga, Oforssen och Olserud, till
hopa 3 » 

I Örebro län vid poststationerna i 
Hofsta, Zinkgrufvan och Öskeviksby, 
tillhopa.. 3 » 

i Kopparbergs län vid poststationerna 
i Brintbodarne, Garsås, Gäfvunda, Mora 
Noret, Nornas, Oxberg, Sörsjön, Vikar
byn, Vika station och Vimo, tillhopa 10 » 

i Gejleborgs län vid poststationerna 
i Arbrå och Vexbo, tillhopa 2 » 

i Vestemorrlands län vid poststatio
nerna i Edsbordet, Gottne, Indal, Ram
vik och Östavall, tillhopa 5 » 

i Jemtlands län vid poststationen i 
Fyras 1 » 

i Vesterbottens län vid poststationen 
i Hörnsjö 1 » 

samt i Norrbottens län vid poststa
tionen i Säfvast 1 )) 

Tillhopa 1,998 st. 

Om härifrån afdragas de postspar
bankskontor, som varit förenade med 
under år 1891 indragna postanstalterna 
i Mörby inom Stockholms län, Majorna 
i Göteborgs och Bohus län, Ickholmen 
i Kopparbergs län samt Rännöfors i 
Jemtlands län, eller tillhopa 4 », 

så utgjorde antalet postsparbanks
kontor vid 1891 års utgång 1,994 st. 

Dessutom har postsparbanksrörelse varit an
ordnad vid de poststationer, som under vissa tider 
af år 1891 varit i verksamhet å följande mötes
platser,; nämligen: 
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Hallands beväringsbataljons mötesplats Ske-
dalahed under tiden 9 Maj—8 Juli, Bolinsläns 
regementes mötesplats Backamo under tiden 1 
Maj—8 September, Vcstmanlands regementes mö
tesplats Salboliecl under tiden 1 Maj—7 September 
och Helsinge regementes mötesplats Mobed, med 
benämning Bergviksmo, under tiden 2—24 Juli. 

Postanstalternas (postkontor, filialposfkontor 
och poststationer) och postsparbankskontorens för
delning vid 1891 års utgång på Stockholms stad 
och de särskilda länen samt dessa kontors för
hållande till antalet postanstalter inom området 
samt till dotsammas ytvidd och folkmängd framgår 
af följande öfversigt: 

Af öfversigten mhemtas: 
att inom Stockholms stad samt Upsala, Söder

manlands, Gotlands, Vestmanlands och Norrbottens 
län sparbanksrörelse var anordnad vid samtliga 
der belägna postanstalter, 

att af öfriga län Kopparbergs län innehade det 
största och Kristianstads län det minsta antalet 
postsparbankskontor i förhållande till postanstalter, 

samt att bland länen, om hänsyn tages till 
ytinnehållet, Malmöhus län egde det största och 
Norrbottens län det minsta antalet dylika kontor, 
medan i förhållande till folkmängden Gotlands 
län intog främsta och Göteborgs och Bohus län 
lägsta rummet. 

Vid 45 st. eller 2,26 % af de vid 1891 års ut
gång befintliga postsparbankskontoren hade under 
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året ej mottagits någon insättning eller verkstälts 
någon utbetalning för Postsparbankens räkning. 

Efterföljande tablå angifver antalet postan
stalter och postsparbankskontor vid utgången af 

livart och ett af de senaste åtta åren, äfven-
som antalet af dylika kontor, som under året 
ej utvecklat någon verksamhet, m. m.: 

I I . Postsparbanksrörelsen. 

Postsparbankens verksamhet under de särskilda månaderna af år 1891 inhemtas af följande öfversigt: 

Af förestående framgår, att största antalet 
insättningar och uttagningar verkstäldes under 
December månad, under det att lägsta antalet in
sättningar förekom under Maj och lägsta antalet 
uttagningar under Augusti. I fråga om insätt
ningsbeloppets storlek intog December månad 

första och Mars månad sista rummet, medan Mars 
månad hade att uppvisa det största och Augusti 
det minsta uttagningsbeloppet. 

Förhållandet i nu angifna hänseenden under 
hvart och ett af de senaste åtta åren åskådlig-
göres af följande öfversigt: 
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Medelbeloppet af hvarje insättning och ut-
tagning äfvensom antalet och beloppet af s. k. 
första insättningar samt dessas medelbelopp under 
hvart och ett af de senaste åtta åren framgår af 
nedanstående tablå: 

Jemföres första verksamhetsåret, 1884, med 
år 1891, visar sig häraf, att insättningarnes medel
belopp ökats från kronor 4,f>o till kronor 25,40, eller 
omkring 452 %, uttagningarnes från kronor 22,49 
till kronor 72,2?, motsvarande ungefär 22 L %, 
samt första insättningarnes från kronor 6,22 till 
kronor 64,03, eller omkring 939 %. 

Ökningen eller minskningen i Postsparbankens 
rörelsegrenar under hvart och ett af de senaste 
åtta åren vid jemförelse med nästföregående verk
samhetsår inhemtas af följande öfversigt: 
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Vid jemförelsc af verksamheten under år 1884 
med 1891 visar sig liäraf, 

att antalet insättningar vuxit från 238,338 st. 
till 294,882 st, eller med 23,72 %, 

att insättningsbeloppet, som år 1884 utgjorde 
kronor 1,095,683, under sistlidna år uppgick till 
kronor 7,489,542 och sålunda ökats med kronor 
0,393,859 eller omkring 584 », 

att uttagningamas antal stegrats med 421,6o % 
eller från 12,560 st. till 65,513 s t , samt slutligen, 

att uttagningsbeloppet vuxit med kronor 
4,449,230:70 motsvarande omkring 1,575 %. 

Förhållandet mellan beloppet af de under året 
uttagna medlen och summan af de under samma 
år verkstälda insättningar utgjorde 

år 1884 25,78 % 
» 1885 54,12 o/o 

» 1886 59,85.% 
» 1887 62,34 % 
» 1888 47,«9 % 
» 1889 36,76 % 
» 1890 45,85 o/o 

» 1891 03,18 %. 

Nedanstående tablå utgör en sammanfattning 
af vissa delar utaf den vid berättelsen fogade 
bilagan och utvisar Postsparbankens verksamhet 
inom Stockholms stad och de särskilda länen samt 
förhållandet mellan folkmängden inom länet och 
postsparbanksverksamheten derstädes. 
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Af denna tablå framgår, att i fråga om in
sättningsantalets ocli det insatta beloppets förhål
lande till folkmängden Stockholms stad intog det 
främsta och Norrbottens län det sista rummet, under 
det att, livad beträffar antalet och beloppet af uttag-
ningar, Stockholms stad jemväl stod högst och Vä
sterbottens län lägst i fråga om uttagningarnes antal, 
men Malmöhus län i fråga om desammas belopp. 

I efterföljande öfversigt upptagas de län 
(Stockholms stad deri inbegripen), hvarest under 
de särskilda åren af Postsparbankens hittills va
rande verksamhet rörelsen varit störst eller minst; 
och uttrycka de i öfversigten angifna talen förhål-
landet på 1,000 invånare. 

Jemföres Postsparbankens verksamhet år 1891 
med det närmast föregående årets, visar sig, att 
i förhållande till folkmängden 

insättningsantalet ökats inom samtliga länen 
med undantag af Kronobergs, Vermlands, Vest
an anländs, Gefleborgs, Vesternorrlands, Jemtlands 
och Norrbottens län, hvarest minskning egt rum, 
samt Örebro län med samma siffra för år 1891 
som 1890, samt att 

insättningsbeloppet ökats i Stockholms stad, 
Upsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, 
Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göte
borgs och Bohus, Elfsborgs, Örebro och Vester-
bottens län, under det att' inom de öfriga länen 
minskning förekommit, 

slutligen uttagningarnes såväl antal som belopp 
stigit inom samtliga länen undantagande Norr
bottens. 

I följande tablå angifvas slutligen samtliga 
insättningar och uttagningar under de senaste 
åtta åren på 1,000 invånare af rikets folkmängd. 

III. Delegarne. 

Under år 1891 tillkommo sammanlagdt 48,423 
nya delegare i Postsparbanken, nämligen 
under Januari månad 5,483 

» Februari » 3,890 

Transport 9,329 

2 
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9,329 
3,877 
3,243 
4,620 
3,039 
3,332 
2,828 
3,087 
5,227 
3,585 
6,256 

Transport 9,138 48,423 
under September månad 1,024 

» Oktober » 1,330 
)) November » 1,103 
» December » 1,348 

eller tillhopa 13,943, 
så utgör den verkliga tillökningen 34,480, 
hvilket, tillhopa med delegareantalet vid 
1891 års ingång 237,060, 

utvisar ett delegareantal vid samma års 
utgång af 271,540, 
Nedanstående tablå afser att åskådliggöra för
delningen på de särskilda länen af delegarne och 
deras innestående besparingar, livarvid emellertid 
torde böra erinras — såsom ock iakttagits uti 
de föregående årens berättelser, der en dylik tablå 
finnes intagen — dels att delegarne tillkommande 
räntor icke äro inberäknade 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 insättningar och uttagningar ansetts 
verkstälda af inom länet bosatta delejraro. 

Om härifrån afdrages antalet förut
varande delegare som under år 1891 af-
gått, utgörande 
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Om till nyssnämnda vid 1891 års utgång 
befintliga behållning kronor 15,042,078: 48 
lägges sammanlagda be
loppet af delegarne till
kommande räntor för åren 
1884—1891 » 1,402,354: 54, 
samt från den uppkomna 
summan kronor 16,444,433: 02 
afdragas kostnaderna för 
de under nämnda år för del-
egarnes räkning anskaffade 
obligationer » 180,371: 41, 
så utvisar återstoden kronor 16,264,061: 61 

sammanlagda beloppet i kapital och räntor af del-
egarnes behållning vid 1891 års utgång, hvilken 
behållning motsvarar 59 kronor 90 öre på hvarje 
delegare och 3,386 kronor 41 öre på hvarje 
tusental af rikets invånare. 

Efterföljande tablå utvisar delegareantalet och 
delegarebehållningen under de senaste åtta åren. 

Medeltalet af hvarje delegares behållning äfvensom samtlige delegarnes behållning fördelad på 
rikets folkmängd utgjorde: 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Sparmärkesförsäljningsställenas antal uppgick vid 1891 års ingång till 4,138 st. 
och vid samma års utgång till 4,122 » , 

hvadan antalet försäljningsställen under året minskats med 16 st. 
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Försäljningsställenas antal inom de särskilda länen vid 1891 års slut samt förhållande till länens 
areal och folkmängd framgår af följande tablå: 

Såsom häraf inhemtas, innehade bland länen 
Malmöhus län det största och Norrbottens län det 
minsta antalet sparmärkesförsäljningsställen i för
hållande till ytinnehållet, under det att, om hän
syn tages till folkmängden, Kopparbergs län intog 
första och Göteborgs och Bohus län sista rummet. 

Försäljningsställenas antal samt förhållande 
till rikets areal och folkmängd vid utgången af 
hvart och ett af de senaste åtta åren framgår af 
följande öfversigt: 
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Antalet försålda men till inlösen ej företedda 
sparmärken uppgick vid 1891 års 
ingång till 437,575 st. 

Under året försåldes 926,241 » 

dylika märken, medan af de sålunda 
i allmänhetens ego befintliga 1,363,816 st. 
sparmärkena 918,310 » 

blefvo under år 1891 af Postspar
banken inlösta, i följd hvaraf de 
vid årets utgång utelöpande spar-
märkenas antal uppgick till 445,506 st. 

i värde motsvarande 44,550 kronor 60 öre. 

Värdet af försålda ocli inlösta sparmärken 
under hvart och ett af de senaste åtta åren in-
hemtas af följande öfversigt: 

V. Räkenskaperna: 

Postsparbankens hufvudbok för år 1891 utvisar: 

Debet. 

Balans från år 1890: 
Tillgångar 14,673,313: 24. 

Inkomster: 

Räntemedel 573,918: 04. 
Obligationsvinst 902: 08. 574 820- 12 

Balans till år 1892: 
Skulder: 

Ofverlevereringar 3,171: 84. 
Till delegarne: 

Kapital 15,791,056: 66. 
Ränta för år 1891 473,004: 95. 16 264 061: 61. 

Till Postverket ' 559,745: 98.*) 
Deponerade medel 3,697: 93. 
Oförsålda och utelöpande sparmärken 123,945: 80. 16 954. R23- 16 

Summa kronor 32,202,756: 52. 

*) hvarå hittils återbetalats kr. 267,059: 71. 
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K r e d i t . 

Balans från år 1890: 

Skulder 14,966,406: 57. 

Utgifter: 

Aflöning till Styrelsen samt personalen å Postspar
banksbyrån 54,102: 99. 

Ersättning till posttjenstemän för bestridande af post-
sparbanksgöromål 15,017: 17. 69 120: 16. 

Omkostnader: 
Expensutgifter 11,453: 82. 
Diverse utgifter 2,441: 52. ^3 ggg. g^ 

Räntemedel godtgjorda delegarne 489,608: 09. 
Afkortningar 1,605: 34. 574,228: 93. 

Balans till år 1892: 

Kontant behållning 
i hufvudkassan och vid postanstalterna 508,918: 20. 
» Riksbanken å upp- och afskrifningsräkning 50,216: 96. 55g ^35. jg 

Förskott till ersättning af motboksegare 26: 26. 
Anmärkta poster 358: 30. 
Fordringar: 

Räntebärande obligationer å nominelt kronor 
13,184,188: 84, inköpta för 13,251,957: 23. 

Upplupna, ej förfallna obligationsräntor 91,266: 36. 
Oförsålda sparmärken 79,395: 20. 
Utlemnade kommunlån 2,669,072: 09. 
Obetalade låneräntor 10,910: 4 2 - 16,102,601: 30. 16,662,121: 02. 

Summa kronor 32,202,756: 52. 

Sammanlagda beloppet af utgifterna uppgick år 1891 till kronor 574,228: 93. 
Om härifrån afdrages den delegarne tillgodoförda räntan 

för året kronor 489,608: 09 
äfvensom beloppet af afkortningarne » 1,605: 34 

eller tillhopa » 491,213: 43 

så utgör skilnaden kronor 83,015: 50 
förvaltningsutgifterna för år 1891. 
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Om detta utgiftsbelopp fördelas på samman
lagda antalet af de under året verkstälda omsätt
ningar, nämligen 
insättningar 294,882 st. 
uttagningar 65,513 » 

eller tillhopa 360,395 st., 
så visar sig, att kostnaden för hvarjc omsättning 
utgjort omkring 23 öre. 

Arets förvaltningsutgifter, kronor 83,015: 50, 
motsvara 0,68 % af hela omsättningssumman, 
d. v. s. sammanlagda beloppet af de under året 
verkstälda insättningarne och uttagningarne, kronor 
12,221,191: 62, samt 0,51 % af delegarnes behållning 
vid 1891 års utgång, kronor 16,264,061: 61. 

Kostnaden för hvarje omsättning samt för
hållandet mellan, å ena sidan, förvaltningsutgif
terna och, å andra sidan, dels omsättningssumman 
dels ock delegarebehållningen, allt för hvart och ett 
af de senaste åtta åren, framgår af följande öfversigt: 

Nedanstående tablå utvisar slutligen beloppen 
af ränte- m. fl. inkomster, delegarnes räntor, ränte-
öfverskottet samt förvaltningsutgifrerna under 
hvart och ett af de senaste åtta åren: 

Postsparbankens behållning i räntebärande obligationer utgjorde vid 1891 års ingång 
nominelt kronor 12,137,602: 18, bokförd till kronor 12,223,597: 17. 

Under årets lopp har behåll
ningen ökats med » » 1,046,586: 66, » » » 1,028,360: 06, 
så att densamma vid årets utgång 
uppgick till » » 13,184,188:84, » » » 13,251,957:23. 

Denna behållning specificeras sålunda: 
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Antalet från Postsparbanken utlemnade kommunlån utgjorde vid 1891 års ingång 
74 st. å ett sammanlagdt kapitalbelopp af kronor 1,841,797: 27. 

Under årets lopp utleranades 
9 st. nya lån å tillhopa » 805,500: —. 

Om från summan häraf, kronor 2,707,297: 27, 
dragés beloppet af de under året å lånen verkstälda kapitalafbetalningarne ., .. j> 38,225: 18, 
så utgjorde återstoden, kronor 2,669,072: 09, 
kapitalbeloppet af de vid årets utgång utestående 
83 st. lån till kommuner, af hvilka lån 

3 st., hvarå återstodo kr. 703,777: 76, löpa med 5 proc. ränta, 
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VI. Postsparbankslagstiftning m. m. 

Sedan dels genom lag af den 24 Oktober 
1890, innefattande tillägg till förordningen angå
ende en Postsparbank för riket den 22 Juni 
1883, dels ock genom nådigt reglemente af först
nämnda dag, angående arbetspremier vid de cen
trala straff- och tvångsarbetsanstalterna i riket, 
förordnats, att vid dylik anstalt intagen fånges 
besparade arbetspremier skulle från och med den 
1 Maj 1891 insättas i Postsparbanken för att i 
under vissa angifna vilkor och förbehåll fången 
efter frigifningen tillhandahållas, hafva, med stöd 
af § 15 af berörda nådiga reglemente, Fångvårds
styrelsen och Styrelsen för Postsparbanken vid 
gemensamt sammanträde den 26 Februari näst
lidna år öfverenskommit om de närmare bestäm
melser, som erfordrades i följd af Postsparbankens 
anlitande för förräntande och utlemnande af fån
gars premiemedel. 

På grund af denna öfverenskommelse hafva 
för nu ifrågavarande ändamål af Postsparbanken 
anskaffats motböcker, hvilka ej skilja sig från de 
för allmänheten afsedda på annat sätt än att fån
garnes motböcker försetts med särskild serie
beteckning, ser. X, äfvensom att i omedelbar 
fortsättning af det i vanliga motböcker befintliga 
sammandrag af författningar rörande allmänhetens 
förhållande till Postsparbanken intagits åtskilliga 
i ofvanberörda reglemente förekommande bestäm
melser. 

Under tiden från och med den 1 Maj till 
och med utgången af år 1891 hafva utfärdats 
1,781 st. motböcker af serien X, hvarå i 4,170 
poster insatts tillhopa 158,496 kronor, af hvilka 
första insättningarne uppgått till 139,571 kronor 
och ytterligare insättningar utgjort 18,925 kronor. 
Under tiden verkstäldes 872 st. uttagningar å 
tillhopa kronor 19,060: 59, vid hvilka uttagningar 
151 st. motböcker dödades, hvadan vid årets slut 
1,630 motböcker af serien X voro i kraft med 
dera innestående belopp af sammanlagdt kronor 
142,247: 09, upplupna räntor inberäknade. 

Under den 12 September 1890 har Eders 
Kongl. Maj:t förordnat, att sådana medel, hvilka, 
jemlikt nådiga kungörelsen den 9 november 1871, 

angående livad iakttagas bör för bildande af ka
pital, att för indelta arméns manskap vid dess 
afgång ur tjensten vara att tillgå, böra af sol
datens aflöning innehållas, för att i sparbank 
fruktbargöras, skola insättas i Postsparbanken, 
hvarjemte i sammanhang dermed föreskrifvits, att 
i enskild sparbank innestående dylika medel skulle 
inom utgången af år 1892 till Postsparbanken 
öfvcrflyttas. 

Enligt nådiga kungörelsen den 15 Maj 1891 
gjordes dels sådana tillägg till § 2 mom. 4 och 
§ 5 mom. 3 af nådiga förordningen den 22 Juni 
1883, angående en Postsparbank för riket, att 
den som till förmån för annan insätter medel i Post
sparbanken kan — förutom förbehåll i afseende å 
tiden för medlens utbetalande — göra äfven annat 
på Postsparbankstyrelsens pröfning beroende för
behåll angående medlens utbetalande, äfvensom 
att den, till livars förmån motbok med vissa för
behåll utfärdats, berättigats utbekomma särskild 
motbok för insättning af egna medel, 

dels erhöllo § 7 mom. 3 och § 8 mom. 2 af 
sistnämnda nådiga förordning sådan förändrad 
lydelse, att ränta numera får godtgöras för be
lopp å en och samma motbok intill 2,000 kronor 
i stället för 1,000 kronor, samt att förhöjning af 
räntan må kunna när som helst under året ega rum. 

VII. Styrelsen, personalen m. m. 

Postsparbankstyrelsen utgjordes under år 
1891, liksom under nästföregående år, af general
postdirektören, såsom ordförande, och af fyra leda
möter, af hvilka undertecknad Richter utsetts af 
Bankofullmäktige, och undertecknad Samzelius 
af Fullmäktige i Riksgälclskontoret. 

Den Styrelsen biträdande personalen utgjordes 
vid 1891 års utgång af 2 revisorer och bokhållare, 
3 amanuenser samt 3 manliga och 22 qvinliga 
extra biträden. Vid bokslutsarbetet samt för 
granskning af inkomna motböcker hafva utöfver 
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den fasta personalen anlitats tillfälliga biträden 
med timaflöning, livilken för liela året uppgick 
till sammaulagdt kr. 15,411: 38. 

Under år 1891 liar, i likhet med nästföre
gående år, för handläggning af en del Postspar
banken tillhöriga göromål biträde erhållits af åt-
skillige hos Generalpoststyrelsen anstälde tjenste-
män, nämligen kassören, frimärkesintendenten och 
postombudsmamien. På grund af Eders Kongl. 
Maj:ts nådiga bref den 19 sistlidna Februari har 
för nämnda biträde m. m. af postsparbanks
medlen utbetalats ett sammaulagdt belopp af 1,650 
kronor. 

Antalet af de under år 1891 till Postsparbank
styrelsen inkomna mål — oberäknadt de från veder
börande postanstalter å bestämda tider insända 
redogörelser af olika slag äfvensom en mängd 
rekvisitioner med mera dylikt — ut
gjorde 71,106 mål, 
från år 1890 balanserade 546 » . 

Af dessa 71,712 mål 
afgjordes under redogörelseåret 71,143 » 

hvaremot öfriga 569 mål 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller 
förklaring eller på föredragning inför Styrelsen. 

Af de inkomna 71,166 målen utgjorde det 
ojemförligt största antalet, eller 67,632 st., tipp-
sägningsärenden, d. v. s. framställningar om ut
bekommande af innestående medel. 

Antalet af Postsparbankstyrclsen handlagda 
mål under de senaste åtta åren framgår af föl
jande öfversigt: 

Till Postsparbanksbyrån inkommo under de 
särskilda månaderna af år 1891 för granskning och 
ränteantecknmg följande antal motböcker, nämligen: 

eller tillhopa 102,172 st,, 
hvilket motsvarar omkring 43 % af de vid näst
lidna års utgång i omlopp varande motböckernar 

237,060 st. 
Antalet af de till Postsparbanksbyrån inkomna 

motböckerna utgjorde: 

år 1885 45,612 st., eller omkring 57% af de vid nästföregående års slut utelöpande,, 
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VIII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

Följande tablå utgör en jemförande öfversigt af den Svenska Postsparbankens ocli åtskilliga 

äldre europeiska postsparbankers verksamhet under åttonde arbetsåret. 
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Stockholm den 28 September 1892. 

Underdånigst 

E. von KRUSENSTJERNA. 

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

c. f. 

John Berg. 
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