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TILL KONUNGEN. 

Till åtlydnad af föreskriften i § 20 af Kongl. 
Förordning-en den 22 Juni 1883, angående en 
Postsparbank för riket, får Styrelsen för Post

sparbanken liärmedelst afgifva underdånig be
rättelse om Postsparbankens tillstånd och för
valtning under år 1892, det nionde af bankens 
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verksamhet; och kommer under särskilda af del
ningar att redogöras för: 

I. Postsparbankskontoren, 
II. Postsparbanksrörelsen, 

III. Motböcker (delegare), 
IV. Sparmärkesförsäljningen, 
V. Räkenskaperna, 

VI. Styrelsen, personalen m. m. och 
VII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 
Uti en vid berättelsen fogad bilaga meddelas 

derjemte en tabellarisk öfversigt af sparbanks
rörelsen under år 1892 vid en hvar postanstalt, 
med hvilken postsparbankskontor varit förenadt. 

I. Postsparbankskontoren. 

Under år 1892 har sparbanksrörelse 
anordnats vid följande postanstalter, näm
ligen: 

i Stockholms län vid poststationerna 
i Fogelbro och Mörby, tillhopa 2 st. 

i Södermanlands län vid poststationen 
i Björsund 1 » 

i Östergötlands län vid poststationerna 
i Häradshammar och Ulrika, tillhopa 2 » 

i Kronobergs län vid poststationen i 
Täfvelsås 1 » 

i Blekinge län vid poststationerna 
i Eingamåla och Thorskors, tillhopa 2 » 

i Kristianstads län vid poststatio
nerna i Emmaljunga, Kaffatorp, Ljunby-
hed, Qvidinge och Skäralid, tillhopa 5 » 

i Malmöhus län vid poststationerna 
i Dalby, Djurslöf, Nordanå, Södra Sandby 
och önnerup, tillhopa 5 » 

i Göteborgs och Bohus län vid post
stationerna i Dragsmark och Lur, tillhopa 2 » 

i Elfsborgs län vid poststationen i 
Nitta ; 1 » 

i Skaraborgs län vid poststationerna 
i Ekbyvall, Fyrunga, Jäla, Råbäck och 
Tångeberg, tillhopa 5 )> 

I Örebro län vid poststationen i 
Tysslinge 1 » 

i Kopparbergs län vid poststationerna 
i Fu, Långshyttan och Vakern, tillhopa 3 » 

Transport 30 st. 

Transport 30 st. 

i Gefleborgs län vid poststationerna 

i Högsgård och Sörbor, tillhopa 2 )> 

i Vesternorrlands län vid poststatio
nerna i Mellansel, Moelfven, Själevad 
och Torrom, tillhopa 4 )J 

i Jemtlands län vid poststationerna 
i Gåxsjö, Hofverberg, Köfra, Långåskans 
och Rissna, tillhopa 5 » 

i Vesterbottens län vid poststationerna 
i Bureå och Hällnäs, tillhopa 2 » 

samt i Norrbottens län vid poststa
tionerna i Lakaträsk, Ljusa, Malmberget, 
Murjek, Nattavara och Sunderby station, 
tillhopa 6 » 

Om från sammanlagda antalet 49 st. 
nyinrättade postsparbankskontor dragés 
antalet postsparbankskontor, hvilka varit 
förenade med under år 1892 indragna 
poststationerna i Jäderön inom Söder
manlands län, Riseberga inom Kristian
stads län, Harlösa och Torna Dalby inom 
Malmöhus län samt Mo inom Vesternorr
lands län, eller tillsammans 5 » 

så utgjorde den verkliga tillöknin
gen i postsparbankskontorens antal un
der år 1892 44 st. 

Vid 1891 års utgång uppgick post
sparbankskontorens antal till 1,994 st. 

hvadan vid utgången af år 1892 2,038 st. 
postanstalter fungerade såsom postsparbankskontor, 
d. v. s. förmedlade insättning och uttagning af 
medel för Postsparbankens räkning. 

Förutom vid dessa 2,038 st. postanstalter har 
sparbanksrörelse varit anordnad vid de poststatio
ner, som under vissa tider af år 1892 varit i verk
samhet å följande orter, nämligen å Hallands be-
väringsbataljons mötesplats Skedalahed under ti
den 5 Maj—3 Juli, Bohusläns regementes mötes
plats Backamo nnder tiden 1 Maj—9 September, 
Vestmanlands regementes mötesplats Salbohed un
der tiden 1 Maj—17 Juli samt Helsinge regementes 
mötesplats Mohed, med benämning Bergviksmo, 
under tiden 3 Maj— 7 September. 

Postanstalternas (postkontor, filialpostkontor 
och poststationer) och postsparbankskontorens för-
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delning vid 1892 års utgång på de särskilda länen 
samt dessa kontors förhållande till länens post

anstalter, ytvidd och folkmängd framgår af följande 
tablå: 

Af denna tablå framgår: 
att sparbanksrörelse var vid 1892 års utgång 

anordnad vid samtlige postanstalter inom Upsala, 
Södermanlands, Gotlands, Vestmanlands, Jemtlands 
och Norrbottens län, 

att af öfriga 18 län Kopparbergs län egde det 
största och Kristianstads län det minsta antalet 
postsparbankskontor i förhållande till postanstalter, 

samt att, om hänsyn tages till ytinnehållet, 
Malmöhus län innehade det största och Norrbot
tens län det minsta antalet postsparbankskontor, 
under det att i förhållande till folkmängden det 

största antalet dylika kontor förekom inom Jemt
lands och det minsta inom Vesterbotten län. 

Enligt livad inhemtas af ofvan åberopade vid 
berättelsen fogade öfversigt af sparbanksrörelsen 
vid de särskilda postsparbankskontoren, hade vid 
58 st., eller 2,85 %, af dessa kontor under år 1892 
ej mottagits någon insättning eller verkstälts någon 
utbetalning för Postsparbankens räkning. 

Antalet postanstalter och postsparbankskontor 
vid utgången af livart och ett af cle senaste nio 
åren, äfvensom dessa kontors förhållande till rikets 
ytvidd och folkmängd angifves i efterföljande tablå: 
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I I . Postsparbanksrörelsen. 

I nedanstående öfversigt meddelas resultatet af Postsparbankens verksamhet under de särskilda 
månaderna af år 1892: 

Denna öfversigt utvisar, att största antalet 
insättningar förekom under Januari och minsta 
under Maj månad, under det att December månad 
hade att uppvisa det största och Augusti månad 
det lägsta insättningsbeloppet. Största antalet 
uttagningar egde rum under December och minsta 

under Augusti, medan i fråga om uttagnings-
beloppens storlek Mars månad , intog första och 
Januari månad sista rummet. 

Förhållandet i nu angifna hänseenden under 
hvart och ett af de nio åren af Postsparbankens 
verksamhet åskådliggöres af följande öfversigt: 
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Nedanstående tablå angifver medelbeloppet 
af insättningar och uttagningar äfvensom antalet 
och beloppet af första insättningar samt dessas 
medelbelopp under hvarfc och ett af de senaste 
nio åren. 

Vid jemförelse mellan första och nionde året 
af Postsparbankens verksamhet framgår häraf, att 
insättningarncs medelbelopp ökats från kronor 4,00 
till kronor 24,33, motsvarande 429 %, uttagningarnes 
från kronor 22,49 till kronor G9,83, eller ungefär 
210 %, samt första insättningarnes från kronor 
6,22 till kronor 62,78, eller omkring 909 %. 

Resultatet af Postsparbankens verksamhet un
der hvart och ett af de senaste nio åren inhemtas 
af följande öfversigt: 
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Jemföres 1884 års verksamhet med redogö
relseårets, visar sig af förestående öfversigt, 

att insättningsantalet vuxit från 238,338 till 
316,972, motsvarande omkring 33 %, 

att beloppet af de insatta medlen ökats från 
1,095,683 kronor till 7,712,778 kronor eller med 
ungefär 604 %, 

att antalet uttagningar, som år 1884 utgjorde 
12,560 st., under år 1892 uppgått till 72,662 st., 
hvilket motsvarar en tillökning af omkring 479 
%, samt slutligen 

att uttagningsbeloppet stegrats med cirka 
1,697 % eller från kronor 282,418: 86 till kronor 
5,073,846: si. 

Uttagningsbeloppets förhållande till beloppet 
af de insatta medlen under livart och ett af de 

senaste nio åren utgjorde 
år 1884 '. 25,78 % 

1885 54,12 % 
1886 59,85 % 
1887 62,34 % 
1888 47,o<j o/0 

1889 36,70 % 
1890 45,85 o/o 

189L 63,18 % 
1892 65,78 %. 

Efterföljande tablå, som utgör en samman
fattning af vissa delar af den vid berättelsen 
fogade bilagan, utvisar antalet och beloppet af 
insättningar och uttagningar inom Stockholms 
stad och de särskilda länen samt förhållandet till 
folkmängden. 
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Enligt denna tablå intog i fråga om insätt
nings- och nttagningmntalets förhållande till folk
mängden Stockholms stad det främsta och Vester-
bottens län det sista rummet, under det att beträf
fande beloppet af insättningar och uttagningar 
Stockholms stad jemväl stod högst och Hallands 
län lägst i fråga om det insatta, men Malmöhus 
län i fråga om det uttagna beloppet. 

I följande öfversigt äro angifna de län (Stock
holms stad deri inbegripen), hvarest under de sär
skilda åren af Postsparbankens verksamhet antalet 
och beloppet af insättningar och uttagningar varit 
högst eller lägst; och uttrycka de i öfversigten 
förekommande talen förhållandet på 1,000 in
vånare. 

Vid jemförelse mellan åren 1891 och 1892 i 
afseende å insättningarnes och uttagningarnes för
hållande till folkmängden inom Stockholms stad 
och de särskilda länen visar sig, 

att insättningsantalet ökats inom Stockholms 
stad och samtliga länen med undantag af Upsala 
och Örebro län, som hafva att uppvisa samma siff
ror för åren 1891 och 1892, samt Södermanlands, 
Hallands, Kopparbergs, Jemtlands och Västerbot
tens län, hvarest minskning egt rum, 

att insättningsbeloppet ökats i Stockholms, 
Östergötlands, Jönköpings, Gotlands, Blekinge, 
Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Vermlands, 
Örebro, Vestmanlands, Geneborgs, Vesternorrlands 
och Norrbottens län, hvaremot minskning före
kommit inom Stockholms stad och öfriga länen, 

att uttagningarnes antal ökats inom Stock
holms stad och samtliga länen med undantag af 
Jemtlands län, hvarest minskning förekommit, samt 
Södermanlands, Kristianstads, Hallands, Vester
norrlands och Vesterbottens län med samma siffror 
för år 1892 som för år 1891, samt slutligen 

att det uttagna beloppet ökats i Stockholms 
stad och samtliga länen undantagandes Vestman
lands, Kopparbergs, Vesternorrlands och Jemtlands, 
der minskning egt rum. 

Nedanstående tablå angifver slutligen samtliga 
insättningar och uttagningar under hvart och ett 
af de senaste nio åren på hvarje tusental af rikets 
folkmängd. 
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III. Motböcker (delegare.) 

Då, enligt § 5 mom. 3 af nådiga förordnin
gen den 22 Juni 1883, sådant detta mom. lyder 
jemlikt nådiga kungörelsen den 15 Maj 1891, den, 
till livars förmån motbok med vissa förbehåll ut
färdats, berättigats utbekomma särskild motbok 
för insättning af egna medel, inträffar numera 
understundom att för en och samma person rinnas 
utfärdade tvenne motböcker med Postsparbanken. 
Af sådan anledning har Styrelsen ansett rättast 
att, i stället för, såsom i föregående årsberättelser 
skett, redogöra för Postsparbankens delegare, i 
denna afdelning meddela statistiska uppgifter rö
rande de från banken utlemnadc motböckerna samt 
livad dermed eger samband. 

Vid utgången af år 1891 utgjorde antalet 
utelöpande motböcker 271,540 st. 

Under loppet af år 1892 blefvo 
följande antal motböcker utfärdade, 
nämligen 

Transport 45,417 st. 271,540 st. 
Om härifrån afdrages an

talet imder årets lopp dödade 
motböcker, utgörande 

under Januari månad 1,177 st. 

så utgjorde den egentliga tillökningen 28,759 st. 
motböcker samt antalet vid 
1892 års slut i omlopp varande 
motböcker tillsammans 300,299 st. 

Nedanstående tablå är afsedd att i någon mån 
åskådliggöra fördelningen på de särskilda länen 
af de utelöpande motböckerna och dera innestående 
besparingar, hvarvid emellertid torde böra erinras 
— såsom ock iakttagits uti de föregående årens 
berättelser, der en tablå af liknande slag funnits 
intagen — dels att de å motböckerna upplupna 
räntor icke äro inberäknade uti den för hvarje län 
angifna behållningen, dels oek att motbok ansetts 
tillhöra det län, hvarest boken utfärdats, dels ock 
slutligen att samtliga inom ett län försiggångna 
insättningar och uttagningar ansetts ega rum å 
motböcker, som utfärdast af inom länet belägna 
postanstalter. 
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Om till nyssnämnda behållning 
kr. 17,697,691: 71 

lägges sammanlagda beloppet af 
de å motböckerna upplupna rän
tor för åren 1884—1892 m. m. » 2,007,801: 65 

samt från beloppet kr. 19,705,493: 36 
afdragas kostnaderna för de un
der nämnda år för motboksega-
res räkning anskaffade obliga
tioner » 197,053: 15 

så utvisar återstoden kr. 19,508,440: 21 

sammanlagda beloppet i kapital och räntor af den 
å motböckerna innestående behållningen vid 1892 
års utgång, hvilken behållning motsvarar 64 kro
nor 94 öre på hvarje motbok och 4,058 kronor 
45 öre på hvarje tusental af rikets folkmängd. 

Efterföljande tablå utvisar antalet utelöpande 
motböcker, den dera innestående behållningen 
äfvensom medeltalet af behållningen på hvarje mot
bok samt på hvarje tusental af rikets folkmängd, allt 
vid utgången af livart och ett af de senaste nio åren. 
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En särskild grupp af motböcker äro do med 
ser. X betecknade, eller sådana som på grund af 
bestämmelserna i nådiga reglementet den 24 Ok
tober 1890, angående arbetspremier vid de cen
trala straff- ocli tvångsarbetsanstalterna i riket, 
utfärdas för insättning i Postsparbanken af straff-
eller tvångsarbetsfånges besparade arbetspremier. 
Såsom inhemtas af Postsparbankstyrelsens under
dåniga berättelse för år 1891, voro vid samma års 
slut utfärdade 1,630 dylika motböcker med dera 
innestående belopp af tillhopa kronor 142,247: 09, 
upplupna räntor deri inberäknade. Under år 1892 
hafva utfärdats 590 st. motböcker af ser. X, livar-
jemte å dessa böcker äfvensom å förut utlemnade 
motböcker af ifrågavarande slag insatts i 5,340 
poster sammanlagdt 53,176 kronor. Af de sålunda 
innestående eller insatta medlen uttogos under 
året i 2,217 poster 47,390 kronor 88 öre, och 
voro vid 1892 års utgång 1,717 motböcker af 

ser. X i gällande kraft med dera innestående belopp 
i kapital och räntor af 153,253 kronor 82 öre. 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Antalet ställen i riket, hvarest sparmärken 
och sparkort voro för allmänheten att tillgå, ut
gjordes vid 1891 års utgång af 1,839 postanstalter 
och 2,283 enskilda försäljningsställen, eller till
hopa 4,122 
sparmärkesförsäljningsställen. 

Vid 1892 års utgång uppgick antalet 
dylika ställen till 4,089, 
nämligen 1,901 postanstalter och 2,188 en
skilda försäljningsställen, utvisande en 
minskning under året af 33 
sparmärkesförsäljningsställen. 

Dessa försäljningsställens antal inom de sär
skilda länen samt förhållande till länens areal och 
folkmängd framgår af följande tablå: 
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Såsom häraf framgår, egde Malmöhus län det 
största ocli Norrbottens län det minsta antalet 
sparmärkesförsäljningsställen i förhållande till yt
innehållet, under det att, om hänsyn tages till 
folkmängden, Kopparbergs län var bäst och Göte
borgs och Bohus län sämst försedt med dylika 
ställen. 

Sparmärkesförsäljningsställenas antal samt 
förhållande till rikets areal och folkmängd vid 
utgången af hvart och ett af de senaste nio åren 
inhemtas af nedanstående öfversigt: 

Värdet af försålda men till inlösen ej före
tedda sparmärken uppgick vid 1891 års utgång 
till kr. 44,550: 60 

Under år 1892 försåldes mär
ken för )) 90,139: 50. 

Af de sålunda i omlopp va
rande märkena, i värde upp
gående till kr. 134,090: 10, 
blefvo 898,960 st., motsvarande... » 89,896: — 
af Postsparbanken inlösta, hvadan 
värdet af de vid årets utgång ute
löpande sparmärkena uppgick till kr. 44,794: 10. 

I följande öfversigt meddelas slutligen upp
gift på försålda och inlösta sparmärken under hvart 
och ett af de senaste nio åren: 

V. Räkenskaperna. 

Postsparbankens ekonomiska ställning vid 1892 års utgång framgår af följande från hufvud-
boken för samma år hemtade sammandrag: 

D e b e t . 

Balan från år 1891: 
Tillgångar 16,662,121: 02. 

Inkomster ner 
Upplupna obligations- och låneräntor 718,122: 78. 
Obligationsvinst 4 ? 1 8 7 : 5Q- 722,310: 28. 

Transport 17,384,431: 30. 
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Transport 17,384,431: 30. 

Balans till år 1893: 
Skulder: 

Ofverlevereringar 1,041: 91. 
Till delegarne: 

Kapital 18,923,215:75. 

Ränta för år 1892 585,224: 46. 19550S,440: 21. 

Till Postverket 803,646: 15. 
Deponerade medel 4,743: — 
Oförsålda och utelöpande sparmärken , 136,500: 40^ 20 454 371: 67. 

Summa kronor 37,838,802: 97. 

K r e d i t . 

Balans från år 1891: 

Skulder 16,954,623: 16. 

Utgifter: 

Aflöning till Styrelsen samt personalen å Postsparbanks
byrån 65,019: 38. 

Ersättning till posttjenstemän för bestridande af postspar-
banksgöromål 15,741: 14. §0 760- 52 

Omkostnader: 
Expensutgifter 15,760: 33. 
Diverse utgifter 7,123: 59. 22 883- 92 

Räntemedel godtgjorda delegarne 605,326: 11. 
Afkortningar 1,571: 50. q^Q 542- 05 

Balans till år 1893: 
Kontant behållning 

i hufvudkassan och vid postanstalterna 309,053: 98. 
i Riksbanken å upp- och afskrifningsräkning 262,371: 36. 571 425- 34 

Förskott till ersättande af motboksegare 26: 82. 
Anmärkta poster 378: 50. 
Fordringar: 

Räntebärande obligationer å nom. kr. 16,784,166: 61, 
bokförda till 16,782,858: 65. 

Upplupna, ej förfallna obligationsräntor 95,127: 37. 
Oförsålda sparmärken 87,056: 30. 
Utlemnade kommunlån 2,625,737: 28. 
Obetalade låneräntor 11,027: 50. 10^01 snv- in 

' 19,601,807. 10. 20,173,637: 76. 
Summa kronor 37,838,802: 97. 
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Enligt förestående räkenskapssammandrag 
utgjorde Postsparbankens skuld till Postverket vid 
1892 års utgång kr. 803,646: 15, nämligen kr. 
381,685: 95, förskott för förvaltningsutgifter, och 
kr. 421,960: 20, som under år 1892 af postmedel 
disponerats för bestridande vid postanstalterna af 
utbetalningar för Postsparbankens räkning. Under 
innevarande år har sistnämnda belopp blifvit till 
fullo återbetaladt, hvarjemte å det för förvaltnings
utgifterna förskotterade beloppet jemväl under 
detta år afbetalats kr. 101,278: 35, hvadan Post
sparbankens skuld till Postverket för förskotterade 
förvaltningsutgifter numera nedbragts till kr. 
280,407: 60. 

Sammanlagda beloppet af Postsparbankens 
inkomster för år 1892 utgjorde kr. 722,310: 28 
och öfversteg årets utgifter, kr. 710,542: 05, med 
kr. 11,768: 23, hvilket sistnämnda belopp tillika 
med öfverskottet å 1891 års bankrörelse, kr. 591: 19, 
användts till afbetalning å den skuld till Post
verket, som åsamkats under organisationsåret 1883 
och åren 1884—1890, då bankens inkomster ej 
lemnade tillgång för bestridande till fullo af de 
med skötseln förbundna omkostnader. 

Förvaltningsutgifterna under år 1892 utgöras 
af dels aflöningar och godtgörelse till posttjenste-
män, kr. 80,760: 52, dels ock. omkostnader, kr. 
22,883: 92, eller tillhopa kr. 103,644: 44. För
delas denna utgiftssumma på antalet under året 
verkstälda omsättningar, nämligen 316,972 st. in
sättningar och 72,662 st. uttagningar, eller till
hopa 389,634 st. omsättningar, så visar sig häraf 
att kostnaden för hvarje omsättning uppgått till 
omkring 26 Va öre. 

Nämnda förvaltningsutgifter, kr. 103,644: 44, 
motsvara 0,81 % af bankens omsättningssumma för 
året, d. v. s. sammanlagda beloppet af de verk
stälda insättningarne och uttagningarne, kronor 
12,786,624: 61, samt 0,53 % af den å motböckerna 
innestående behållningen vid 1892 års utgång, kr. 
19,508,440: 21. 

Kostnaden för hvarje omsättning samt för
hållandet mellan, å ena sidan, förvaltningsutgif
terna och, å andra sidan, dels omsättningssumman, 
dels ock behållningen å motböckerna, allt för 
hvart och ett af de senaste nio åren, framgår af 
följ ande öfver s i g t : 

Nedanstående tablå utvisar slutligen belop
pen af ränte- m. fl. inkomster, delegarnes räntor, 
ränteöfverskottet äfvensom förvaltningskostnaden 
under hvart och ett af de senaste nio åren: 

Postsparbankens behållning i räntebärande obligationer uppgick vid 1891 års utgång till 
nominelt kronor 13,184,188: 84, bokförd till kronor 13,251,957: 23. 

Under år 1892 har behåll
ningen ökats med }) •» 3 ,599,977:77, » » » 3 ,530,901:42, 

så att densamma vid sistnämnda 
års utgång utgjorde » » 16,784,166: 61, » » » 16,782,858: 05, 



16 RÄKENSKAPERNA. 

hvilken behållning bestod af: 
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Vid 1891 års utgång utgjorde antalet från Postsparbanken utlemnade kommunlån 
83 st. å ett sammanlagdt kapitalbelopp af kr. 2,669,072: 09. 

Under år 1892 utlemnades 32 st. dylika lån å tillhopa » 1,010,475: — 

Om från summan häraf, kr. 3,679,547: 09, 
dragés dels 2:ne inlösta lån å sammanlagdt kr. 995,000: — 
dels ock beloppet af de å de öfriga lånen verkstälda kapital-

afbetalningarne »__ 58,809: 81 » 1.053,809: 81, 

så utgjorde återstoden, kr. 2,625,737: 28, 
kapitalbeloppet af de vid 1892 års utgång utestående 113 st. lån, af livilka 

4 st., hvarå återstodo kr. 35,747: 41, löpa med 5 proc. ränta, 
1 x> » » ) ' 12,300: —, löper » 4 » » 
2 » » » » 13,161: 97, löpa » 4 | » » 

55 » •» y> y> 896,528: 84, » » 4£ » » ' 
5 » » » » 117,888: 89, » » 4 » » 
4 » » » » 160,497: 16, » » 4] » » 

15 » » » » " 384,281: 31, » » 4[ » » 
27 » » » » 1,005,331: 70, » » 4 » » 

Tl~3 lån å tillhopa kr. 2,625,737: 28. 

Beloppet af Postsparbankens fordringar på 
grund af obligationer och utlemnade lån utgjorde 
vid 1892 års utgång 
obligationer, nom kr. 16,784,166: 61 
direkta kommunlån » 2,625,737: 28 

eller sammanlagdt kr. 19,409,903: 89, 
hvarå den årliga räntan, enligt de för obligatio
nerna och lånen gällande räntesatserna, utgör kr. 
783,503: 44, motsvarande en medelränta af 4,04 % 
på sammanlagda beloppet af obligationernas bok
förda värde kr. 16,782,858: 65 
och lånebeloppet » 2,625,737: 28 

eller tillhopa _ k r . 19,408,595: 93. 

VI. Styrelsen, personalen m. m. 

I Styrelsen för Postsparbanken har under 
redogörelseåret någon förändring icke inträffat. 

Deremot har postsparbanksrörelsens konstanta 
stegring nödvändiggjort tillökning af den Styrel
sen biträdande personalen. Med 1892 års ingång 
anstäldes nämligen å Postsparbanksbyrån ytter
ligare 12 qvinliga extra biträden, hvadan den bi
trädande personalen vid årets utgång utgjordes 
af 2 t. f. revisorer och bokhållare, 3 amanuenser 

samt 3 manliga och 34 qvinliga extra biträden. 
Derjemte har, i likhet med föregående år, såsom 
biträden vid bokslutsarbetet samt med granskning 
af inkomna motböcker m. m. anlitats tillfällig 
personal mot timanöning, hvilken för hela året 
uppgick till sammanlagdt 13,464 kronor 85 öre. 

Slutligen har för handläggning af en del 
Postsparbankens centralförvaltning tillhörande 
göromål biträde erhållits under år 1892 af åtskil-
lige hos Greneralpoststyrelsen anstälde tjenstemän, 
nämligen kassören, frimärkesintendenten och om
budsmannen. Såsom ersättning härför har, jem-
likt Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref till Post
sparbankstyrelsen den 10 sistlidne Februari, af 
postsparbanksmedlen utbetalats ett sammanlagdt 
belopp af 1,650 kronor. 

Oberäknadt de från vederbörande postanstalter 
å bestämda tider insända redogörelser af olika 
slag äfvensom reqvisitioner m. m., utgjorde an
talet inkomna diariförda mål 4,147 st. 
samt uppsägningar å innestående 

medel 75,236 » 

eller tillhopa '. 79,383 mål. 
Från år 1891 balanserades 569 » 

Af dessa 79,952 mål 
afgjordes under redogörelseårct 79,350 » 

hvaremot öfriga 602 mål 
3 
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voro vid årets utgång beroende på yttrande eller 
förklaring eller på föredragning inför Styrelsen. 

Af de under året afgjorda ärendena hand
lades 356 af Styrelsen i dess helhet vid 18 skilda 
sammanträden, hvaremot öfriga mål och uppsäg
ningar behandlats af Generalpostdirektören på 
föredragning af vederbörande byråchef. 

Antalet ärenden, handlagda af Postsparbank
styrelsen under hvart och ett af de senaste nio 
åren framgår af följande öfversigt: 

Antalet motböcker, inkomna till Postspar
banksbyrån för granskning och ränteanteckning, 
utgjorde under 1892 119,613 st. fördelade 

motsvarande omkring 44 % af de vid 1891 års 
iitgång i omlopp varande 271,540 motböcker. 

Antalet till Postsparbanksbyrån för gransk
ning insända motböcker utgjorde: 
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VII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

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

äldre europeiska postsparbankers verksamhet under nionde arbetsåret. 
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Stockholm den 27 September 1893. 

Underdånigst 

E. von KRUSENSTJERNA. 

PER SAMZELIUS. JOH. LEFFLER. G. FR. SANDBERG. 
Föredragande. 

R. TÖRNEBLADH. 

c. f. 

John Berg. 
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