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TILL KONUNGEN. 

I enlighet med föreskriften i § 20 af Kongl. Förordningen 
don 22 Juni 1883, angående en postsparbank för riket, får 
Postsparbankstyrelsen härrnedelst afgifva underdånig berättelse 

om Postsparbankens tillstånd och förvaltning under år 1893, 
det tionde af bankens verksamhet, hvarvid undor särskilda af-
delningar redogöres för: 



VI POSTSPARBANKSKONTOREN. 

I. Postsparbankskontoren, 
II. Postsparbanksrörelsen, 

III. Motböcker, 
IV. Sparmärkesförsäljningen, 
V. Räkenskaperna, 

VI. Styrelsen, personalen m. m. och 
VII. Jemförelse ined utländska postsparbanker. 
Uti en vid berättelsen fogad bilaga (tab. I) meddelas en 

tabellarisk öfversigt af sparbanksrörelsen vid de särskilda post-
sparbankskontoron, hvarjemto berättelsen åtföljes af 15 st. 
grafiska tabeller, afsedda att åskådliggöra Postsparbankens rö
relse under den nu tilländalupna första tioårsperioden af dess 
verksamhet. 

I. Postsparbankskontoren. 

Vid utgången af år 1892 utgjorde antalet postsparbanks
kontor (postanstalter, som förmedla insättning, uppsägning 
och uttagning af medel för Postsparbankens räkning) 2,038 st. 

Under år 1893 har sparbanksrörelse anordnats 
vid följande postanstalter, nämligen: 

Förutom vid nämnda postsparbankskontor har sparbanks
rörelse jemväl varit anordnad vid de poststationer, som under 
vissa tider af år 1893 varit i verksamhet å följande orter, 
nämligen å Skedalahed inom Hallands län under tiden 6 Maj— 
8 Juli, å Särö inom samma län under tiden 1 Juni—11 Sep
tember, å Backamo inom Göteborgs och Bohus län under ti
den 1 Maj—2 September, å Salbohed inom Vestmanlands län 
under tiden 1 Maj—20 Juli, samt å Mohed inom Gefleborgs 
län, med benämning Bergviksmo, under tiden 13 Maj—22 
Juli. 

Postanstalternas (postkontor, filialpostkontor och post
stationer) och postsparbankskontorens fördelning vid 1893 års 
utgång på de särskilda länen samt dessa kontors förhållando 
till postanstalterna inom länen äfvensom dessas ytvidd och 
folkmängd framgår af motstående tablå. 

Denna tablå utvisar: 
att vid 1893 års utgång samtliga postanstalter inom Stock

holms stad och län samt Upsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Gotlands, Göteborgs och Bohus, Vestmanlands, Kopparbergs, 
Vesternorrlands, Vesterbottens och Norrbottens län fungerade 
såsom postsparbankskontor, 

att bland öfriga 13 län. Gefleborgs län egdo det största 
och Kristianstads län det minsta antalet postsparbankskontor 
i förhållande till postanstalter, 

att i förhållande till ytinnehållet Malmöhus län innehade 
det största och Norrbottens län det minsta antalet postspar
bankskontor, 

samt att, om hänsyn tages till folkmängden, Jemtlands 
län intog första samt Stockholms stad och län lägsta rummet. 

Vid 46 st. af do vid 1893 års utgång i verksamhet varande 
2,138 postsparbankskontoren hade under årets lopp ej verk
stälts någon insättning eller uttagning. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. POSTSPARBANKSRÖRELSEN. VII 

Efterföljande tablå angifver slutligen antalet postanstalter 
och postsparbankskontor vid utgången af hvart och ett af de 
senaste tio åren samt dessa kontors förhållande till rikets yt
vidd och folkmängd, m. m. 

II. Postsparbanksrörelsen. 

Resultatet af Postsparbankens verksamhet under de sär
skilda månaderna af år 1893 åskådliggöres af följande öfversigt: 



VIII POSTSPARBANKSRÖRELSEN. 

Såsom häraf framgår, förekom största antalet insättningar 
under Oktober och minsta antalet under Maj, medan, hvad in
sättningsbeloppets storlek beträffar, Juli månad intog första 
och Februari månad sista rummet. Antalet uttagningar var 
störst under December och lägst under Augusti, under det 

att i fråga om det uttagna beloppet Mars månad stod högst 
och Januari månad lägst. 

Efterföljande öfversigt utvisar förhållandet i nu angifna 
hänseenden under hvart och ett af do tilländagångna tio åren 
af Postsparbankens verksamhet. 

Yidstående tablå angifver medelbeloppet af insättningar 
och uttagningar äfvensom antalet och beloppet af första in
sättningar samt dessas medelbolopp under hvart och ett af do 
senaste tio åren. 

Vid jemförolse mellan första och tionde året af Postspar
bankens verksamhet visar sig, att insättningarnes medelbelopp 
ökats från kr. 4-GO till kr. 25MI, motsvarande 452 %, ut-
tagningarnes från kr. 22MO till kr. 70GS, eller ungefär 214 %, 
samt första insättningarnes från kr. 6-22 till kr. 65-25 eller 
omkring 949 %. 

Resultatet af Postsparbankens verksamhet under hvart 
och ett af do senaste tio åren inhemtas af följande öfver
sigt: 



POSTSPARBANKSRÖRELSEN. IX 

Vid jemförelse af Postsparbankens verksamhet år 1884 
med 1893 års röreiso visar sig af denna öfvorsigt en ökning 
i insättningarnes antal af omkring 40 %, i insättnings
beloppet af 673 %, i antalet uttagningar af 496 %, och i det 
uttagna beloppet af 1,773 %. 

Proportionen mellan insatt och uttaget belopp visas af efter
följande tal, som för do sistförflntna tio åren angifva huru 
många kronor uttagits mot 100 kronor insatta. Efterföljande tablå utgör en sammanfattning af vissa delar 

af den vid berättelsen fogade bilagan och utvisar antalet och 
beloppet af insättningar och uttagningar inom Stockholms stad 
och de särskilda länen samt förhållandet till folkmängden. 

Af denna tablå framgår, att i fråga om insättnings- och 
uttagnmgsantalets förhållande till folkmängden Stockholms stad 
stod högst och Vesterbottens län lägst. 

I afseende å beloppet af insättningar och uttagningar in
tog Malmöhus län sista rummet, under det att Vermlandslän 
stod främst, om hänsyn tages till det insatta och Stockholms 
stad i fråga om det uttagna beloppet. 

Jemföras åren 1893 och 1892 i afseende å insättningarnes 
och uttagningarnes förhållande till folkmängden inom Stock
holms stad och de särskilda länen, visar sig, 

att insättningsantalet ökats inom Stockholms stad och 
samtliga länen med undantag af Stockholms, Jönköpings, Mal
möhus, Göteborgs och Bohus, Gofleborgs och Vestornorrlands 
län, hvarest minskning förekommit, 

att insättningsbeloppet minskats inom Östergötlands, Jön
köpings, Blekinge, Malmöhus, Götoborgs och Bohus, Örebro, 
Gofleborgs och Vesteruorrlands län, under det att ökning egt 
rum i Stockholms stad och öfriga 16 län, 

att uttagningarnes antal ökats i Upsala, Södermanlands, 
Jönköpings, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, 

2 



X POSTSPARBANKSRÖRELSEN. MOTBÖCKER. 

Skaraborgs, Jemtlands och Norrbottens län samt minskats 
inom Stockholms, Kronobergs, Hallands, Elfsborgs, Örebro, 
Yermlands, Gefleborgs och Vesternorrlands län, under det att 
Stockholms stad och öfriga sex län hade att uppvisa samma 
medelsiffra för år 1893 som för år 1892, samt slutligen 

att det uttagna beloppet ökats för Stockholms stad och 
län samt Upsala, Södermanlands, Östergötlands, Blekinge, 
Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, 

Vermlands, Örebro, Kopparbergs, Vesternorrlands, Jemtlands 
och Norrbottens län, medan i öfriga nio län minskning före
kommit. 

I följande öfversigt angifvas de län, hvarest under de 
särskilda åren af Postsparbankens verksamhet antalet och be
loppet af insättningar och uttagningar varit högst eller lägst. 
De i öfversigten förekommande talen uttrycka förhållandet på 
1,000 invånare. 

Nedanstående tablå angifver slutligen insättningar och 
uttagningar under hvart och ett af de senaste tio åren på 
hvarje tusental af rikets folkmängd. 

III. Motböcker. 

Om från nämnda summa afdrages antalet 
under året dödade motböcker, utgörande: 



MOTBÖCKER. XI 

Vid 1892 års utgång uppgick antalet utelöpande 

Nedanstående tablå är afsedd att i någon mån åskådlig
göra fördelningen på de särskilda länen af do utelöpande 
motböckerna och dera innestående besparingar, hvarvid emel
lertid torde böra erinras — såsom ock iakttagits uti do före
gående berättelser, der en tablå af liknande slag funnits in
tagen — dels att de å motböckerna upplupna räntorna icke 
äro inberäknade uti den för hvarje län angifna behållningen, 
dels ock att motboken ansetts tillhöra det län, hvarest den
samma utfärdats, dels ock slutligen att samtliga inom ott län 
försiggångna insättningar och uttagningar ansetts verkstälda på 
motböckor, som utfärdats af inom länet belägna postanstalter. 

sammanlagda beloppet i kapital och räntor af den å motböc
kerna innestående behållningen vid 1893 års utgång, hvilken 
behållning motsvarar 71 kronor 94 öre på hvarje motbok och 
4,854 kronor 22 öre på hvarje tusental af rikets folkmängd. 

Efterföljande tablå utvisar antalet utelöpande motböckor, 
den dera innestående behållningen äfvensom medeltalet af 
behållningen på hvarje motbok samt på hvarje tusental af 
rikets folkmängd, allt vid utgången af hvart och ott af de 
senaste tio åren. 



XII MOTBÖCKER. 

Vid redogörelsoårets utgång innostod: 

Följande tablå angifver medeltalet af behållningen på 
motbok inom de särskilda grupperna äfvensom procenttalen 
för såväl motböcker som dera innestående behållning inom 

hvarje grupp vid 1893 års utgång; och äro motsvarande tal 
för år 1884 jemväl angifna. 

Af denna tablå framgår, att motböcker med behållning af 
högst 100 kronor på hvardera utgöra år 1893 83-GI % af 
samtliga motböckerna, men dera innestående behållning alle
nast 15-17 % af samfälda kapitalet. I gruppen 100—500 
kronor äro motböckerna blott 12-67 %, ehuru dera innestå
ende behållning uppgår till 37-62 %. I nästefterföljande grupp, 

från 500—1,000 kronor, utgöra motböckerna 2-36 % och deras 
behållning 22-<so %, under det att slutligen motböcker med 
behållning af 1,000 kronor och deröfver bilda endast 1-33 % 
af hela antalet med en behållning dock af 24-si % af hela det 
innestående kapitalet. 

På grund af nådiga reglementet don 24 Oktober 1890, 



MOTBÖCKER. SPARMÄRKESFÖRSÄLJNINGEN. XIII 

angående arbetspremier vid de centrala straff- och tvångs-
arbetsanstalterna i riket, utfärdades under år 1893 529 mot-
böcker af ser. X för insättning af straff- och tvångsarbets
fångars besparade dagaflöningsmedel, och verkstäldes å dylika 
böcker 4,760 insättningar å ett sammanlagdt belopp af 48,060 
kronor, medan å motböcker af ser. X under året uttogos till
hopa 54,010 kronor 19 öre i 2,495 poster. Den å dessa mot
böcker godtgjorda räntan för året utgjorde 5,359 kronor 88 
öre. Vid 1893 års utgång innestodo å 1,666 motböcker af 
nu omhandlade slag ett sammanlagdt kapital af 152,664 kronor 
51 öre, hvilket i jemförelse med år 1892 utvisar en minsk
ning i antalet motböcker af 51 st. och i dera innestående 
behållning af 589 kronor 31 öre. 

Genom nådig kungörelse den 9 Juni 1893, angående ut
betalning af den beväringsmän för tjenstgöring under de år
liga vapenöfningarne tillkommande dagafiöning m. m., har 
Eders Kongl. Maj:t föreskrifvit, att viss del af nämnda dag
afiöning skall för beväringsmans räkning i Postsparbanken 
insättas. I öfverensstämmelse härmed hafva för beväringsmän 
tillhörande rytteriet och flottan under året utfärdats 2,133 

motböcker, hvarå i 2,934 poster insatts tillhopa 42,710 kronor. 
Af dessa medel hafva emellertid under årets lopp uppsagts 
och uttagits 22,436 kronor 84 öre i 1,224 poster, hvarvid 609 
motböcker dödats. Vid årets utgång voro fördenskull i gäl
lande kraft 1,524 af nämnda böcker med en dcrå innestående 
behållning af 20,470 kronor 45 öre, upplupna ej uttagna rän
tor deri inberäknade. 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Sparmärkesförsäljningsställenas antal inom do särskilda 
länen samt förhållande till länens ytvidd och folkmängd fram
går af följande tablå. 

Af denna tablå framgår, att Malmöhus län egde det största 
och Norrbottens län det minsta antalet sparmärkesförsäljnings
ställen, om hänsyn tages till ytvidden, under det att, i för
hällande till folkmängden, Kopparbergs län stod främst ocli 
Göteborgs och Bohus län lägst. 

Sparmärkesförsäljningsställenas antal samt förhållande till 
rikets areal och folkmängd vid utgången af hvart och ett af 
de senasto tio åren inhemtas af följande öfversigt. 



XIV SPARMÄRKESFÖRSALJNINGEN. RÄKENSKAPERNA. 

Värdet af försålda men till inlösen ej företedda spar-
märkon uppgick vid 1892 års utgång till kronor 44,794: 10. 

Följande öfversigt utvisar slutligen antalet försålda och 
inlösta sparmärken under livart och ett af de senaste tio åren. 

V. Räkenskaperna. 

Följande från Postsparbankens hufvudbok för år 1893 hemtade sammandrag angifver bankons ekonomiska ställning vid 
nämnda års utgång. 

Debet. 
Balans från år 1892: 

Inkomster: 

Balans till år 1894: 
Skulder: 



RÄKENSKAPERNA. XV 

Kredit. 

Balans från år 1892: 

Utgifter: 

Balans till år 1894: 

Postsparbankens skuld till Postverket utgjorde,'såsom af 
sammandraget inhemtas, vid 1893 års utgång kr. 774,968: 14 
hvaraf kr. 374,048: 06 förskott för förvaltningsutgifter och kr. 
400,920: 08, som under år 1893 disponerats af postmedlen 
för bestridande vid postanstalterna af utbetalningar för Post
sparbankens räkning. Under innevarande år har sistnämnda 
belopp blifvit till fullo återbetaladt, hvarjemte å det för för
valtningsutgifterna förskotterade beloppet jemväl under detta 
år afbetalats kr. 113,123: 98. 

Förvaltningsutgifterna under år 1893 utgöras af dels af-
löningar och godtgörelse till posttjenstemän, kr. 85,745: 39, 
dels ock omkostnader, kr. 23,031: 32, eller tillhopa kr. 108,776: 
71. Om sistnämnda belopp fördelas på antalet under året 
verkstälda omsättningar, nämligen 333,109 insättningar och 
74,839' uttagningar, eller tillhopa 407,948 omsättningar, så 
visar sig, att kostnaden för hvarje omsättning uppgått till 
omkring 26 '2/3 öre. 

Förenäninda förvaltningsutgifter, kr. 108,776: 71, motsvara 
0,79 % af bankens omsättningssumma för året, d. v. s. 
sammanlagda beloppet af de verkstälda insättningarne och ut-
tagningarne, kr. 13,755,554: 93, samt 0,« % af den å mot-. 
böckerna innestående behållningen vid 1893 års utgång, kr. 
23,417,474: 72. 

Kostnaden för hvarje omsättning samt förhållandet mel

lan, å ena sidan, förvaltningsutgifterna och, å andra sidan, 
dels omsättningssumman, dels ock behållningen på motböc-
kerna under hvart och ett af de senaste tio åron framgår af 
följande öfvorsigt: 

Omstående tablå angifver slutligen beloppen af ränto-
m. fl. inkomster, delegarnes räntor, ränteöfverskottot äfven-
som förvaltningskostnaden under hvart och ett af de senasto 
tio åren. 



XVI RÄKENSKAPERNA. 

Postsparbankens behållning i räntebärande obligationer, 
som vid 1892 Ars utgång uppgick till 



RÄKENSKAPERNA. STYRELSEN, PERSONALEN M. M. XVII 

Den årliga räntan å föronämnda vid 1893 års slut befint
liga obligationer, kr. 20,137,455: 50, utgör, jemlikt do för obli
gationerna gällande räntorna, kr. 797,424: 61 samt för lånen 
kr. 134,783: 57, hvilket motsvarar en medelränta å obligatio
nernas bokförda, värde af 3-98 % och å lånen af 4-27 % eller 
en medelräntefot af 4-os % å sammanlagda beloppet af obli
gationernas bokförda värde och summan af de utlemnade 
lånen. 

Medelräntefoten å de af Postsparbanken innehafda obli
gationer och utlemnade kommunlån utgjorde under de tio 
sistförflutna åren: 

VI. Styrelsen, personalen m. m. 

I Styrelsen för Postsparbanken har under år 1893 den 
förändring inträffat, att Bankofullmäktiges ombud derstädes, 

Sekreteraren m. m. F. Richter, som alltsedan Postsparbankens 
början varit ledamot af dess styrelse, afgått och i sådan egen
skap efterträdts af undertecknad Törnebladh, enligt Banko
fullmäktiges beslut den 23 mars sistlidet år. 

Den å Postsparbanksbyrån mera fast anstälda personalen 
har under rcdogörelseåret ökats med en amanuens med års
arvode af 1,200 kronor samt ett qvinligt extra biträde. Per
sonalen å byrån utgjordes derför vid 1893 års utgång af — 
förutom byråchefen — 2 t. f. revisorer och bokhållare, 4 ama
nuenser, 35 qvinliga extra biträden samt 3 extra vaktmästare. 
För biträde vid bokslutsarbetet samt för ränteuträkning och 
granskning af inkomna motböcker m. m. hafva i likhet med 
föregående år jemväl under år 1893 anlitats tillfälliga biträden 
med timaflöning, hvilken för året uppgick till sammanlagdt kr. 
14,098: 65. 

Dessutom hafva, likasom under föregående år, åtskilliga 
hos Generalpoststyrelsen anstälde ordinarie tjenstemän, näm
ligen kassören, frimärkesintendonten och ombudsmannen, un
der år 1893 biträdt Postsparbankstyrelsen med handläggning 
af en del göromål, för hvilket biträde ersättning, jemlikt Eders 
Kongl. Maj:ts nådiga beslut den 9 sistlidne Februari, utgått 
med sammanlagdt belopp af 1,650 kronor. 
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XVIII STYRELSEN, PEESONALEN M. M. 

Af de under året afgjorda ärendena behandlades 484 af 
Styrelsen in pleno vid 19 särskilda sammanträden, hvaremot 
öfriga mål äfvensom samtliga uppsägningsärendena afgjorts af 
Generalpostdirektören på föredragning af byråchefen. 

Antalet ärenden, handlagda af Postsparbankstyrelsen 
under hvart och ett af de senaste tio åren, framgår af följande 
öfversigt: 

Till Postsparbanksbyrån inkonimo under de särskilda må
naderna af år .1893 för granskning och ränteanteckning föl
jande antal motböcker: 

Följande öfversigt angifver slutligen antalet till Post
sparbanksbyrån för granskning m. m. inkomna motböcker un
der de senast förflutna nio åren samt dessa böckers förhål
lande till samtliga do i omlopp varande. 



JEMFÖRELSE MED UTLÄNDSKA POSTSPARBANKER. XIX 

VII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

Följande tablå utgör en jemförande öfversigt af den Svenska Postsparbankens och åtskilliga 
äldre europeiska postsparbankers verksamhet under tionde arbetsåret. 



X X JEMFÖRELSE MED UTLÄNDSKA POSTSPARBANKER. 

Stockholm den 22 Oktober 1894. 
Underdånigst 

E. von KRUSENSTJERNA. 

PER SAMZELIUS. JOH. LEFFLER. G. FR. SANDBERG. R. TÖRNEBLADH. 

e. f. 

John Berg. 
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