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TILL KONUNGEN. 

Styrelsen för Postsparbankon får, i enlighet mod föroskrift 
i § 20, mom. 1, af Eders'Kongl. Maj:ts nådiga förordning den 
22 Juni 1883, angående en Postsparbank för riket, härmed 

underdånigst afgifva berättelse om bankens tillstånd och förvalt
ning under år 1899, det sextonde af dess verksamhet, hviikcn 
berättelse är affattad i särskilda hufvudafdelningar under föl-



VI POSTSPARBANKSKONTOREN. 

jando rubriker: »Postsparbankskontoren», »Postsparbanksrö
relsen», »Motböcker», »Sparmärkosförsäljningen», »Räkenska-
perna och den finansiela ställningen», »Reglementariska före
skrifter», »Styrelsen, personalen m. m.», samt »Jemförelse med 
vissa utländska postsparbanker». 

Till tjenst för de utländska postsparbanksförvaltningar, 
med hvilka Postsparbankstyrelsen utvexlar tryck, har, i likhet 
med hvad beträffande berättelserna för åren 1897 och 1898 
egt rum, Styrelsen föranstaltat om ett utdrag, pä franska 
språket, af denna underdåniga berättelse. 

I. Postsparbankskontoren. 

6 

14 

Under år 1899 har postsparbanksrörelso anordnats 
följande postanstalter, nämligen: 
i Stockholms län vid poststationen i .Sättraby 
i Södermanlands län vid poststationerna i Gimgöl och 

Läppe, tillhopa 
i Östergötlands län vid poststationen i Österbymo ... 
i Jönköpings län vid postationerna i Brötjemark, 

Bunn, Hänger, Siringe, Stora Bosarp och Amin-
ne, tillhopa 

i Kronobergs Jän vid poststationorna i Brittatorp, 
Bäck, Hamneda, Hornsborg, Hvittaryd, Hynne-
näs, Ideholm, Kanna, Lagan, Lönashult, Majen-
fors, Räfvemåla, Traheryd och Vidöstern, tillhopa 

i Kalmar län vid poststationerna i Dynekärr, Fors-
hult, Gräsgärde, Halltorp, Hossmo, Norra Tång, 
Qvarnlyckan, Söderåkra, Torsås och Vassmolösa, 
tillhopa 10 

i Gotlands län vid poststationerna i Martebo, Norr-
landa och Tingstäde, tillhopa 3 

i Blekinge län vid poststationerna i Bredäng. Bröm-
sebro, Fogelmara. Jemjöslätt, Lyckeby, Lösen, 
Ramdala och Törnåkra, tillhopa 

i Kristianstads län vid poststationerna i Stidsvig och 
Tngsjö, tillhopa 

i Malmöhus län vid poststationerna i Gantofta, Krage
holm, Löddeköpinge och Marieberg, tillhopa 

i Hallands län vid poststationerna i Gunnarps stom, 
Hellesåker, Knäred, Skogaby och Tvååker, till
hopa 

i Göteborgs och Bohus län vid poststationerna i Bo-
vallstrand, Fogelviken, Näsinge och Skärhamn, 
tillhopa 

i Elfsborgs län vid poststationerna i Holtsljunga, 
Hultafors, Kråkerod, Mjöbäck, ödeborg och öfver-
lida, tillhopa 

i Skaraborgs län vid poststationen i Vilske Märka... 
i Vermlands län vid poststationen i Fogdbyttan 
i Örebro län vid poststationen i Åmmeberg 
i Kopparbergs län vid poststationerna i Torgås och 

Torsång, tillhopa.... 

vid 

st. 

8 

Transport 71 st 

Transport 71 st. 
i Gefleborgs län vid poststationerna i Alfta, Bönan, 

Edsbyn, Freluga, Helsingmo, Ofvanåker, Runo-
mo, Söräng och Voxna, tillhopa 9 » 

i Vestemorrlands län vid poststationen i Öfver Tu
ringen 1 » 

i Jemtlands län vid poststationerna i Börtnan, Dysjön, 
Hammarstrand, Hillsand, Lillholmsjö, Löfberga, 
Refsund och Taxan, tillhopa 8 » 

i Vesterbottens län vid poststationen i Spöland 1 » 
i Norrbottens län vid poststationerna i Afvafors, Bred-

sel, Båtskärsnäs, Bälinge, Gyljen, Jemtön, Ko-
skullskulle, Luossavare, Mattisudden, Morjärv, 
Muoskosel, Narken, Näsberg, Orrbyn, Påläng, 
Rosforsbruk, Siknäs, Svartbyn, Svartöstaden, Ul-
latti och Åkernäs, tillhopa 21 » 

och hafva sålunda sammanlagdt 111 st. 
nya postsparkankskontor inrättats. 

Då emellertid — till följd af indragning under året 
af poststationerna i Hänger inom Jönköpings län, 
Hamneda, Hvittaryd, Lagan och Traheryd inom 
Kronobergs län, Arbylund, Broms, Fleroliopp, 
Hossmo, Söderåkra, Torsås och Vassmolösa inom 
Kalmar län, Duss och Tingstäde inom Gotlands 
län, Jemjö, Lyckeby och Ramdala inom Blekinge 
län, Knäred inom Hallands län, Holtsljunga in
om Elfsborgs län, Alfta, Ofvanåker och Sörbor 
inom Gefleborgs län samt Notviken inom Norr
bottens län — do med berörda poststationer 
förenade postsparbankskontoren, tillhopa 23 » 

upphört med sin verksamhot, så utvisar skilnaden, 88 st. 
den verkliga tillökningen under år 1899 i postspar-

bankskontorons antal. 
Vid samma års ingång uppgick antalet dylika kontor 

' till . 2,461 » 
hvadan vid 1899 års slut 2,549 st. 
postsparbankskontor voro i verksamhet. 

Förutom vid nu nämnda postsparbankskontor, hvilka voro 
afsedda att hållas öppna året om, har postsparbanksrörelse 
varit anordnad dels vid de poststationer, som under 1899 års 
mötestider varit i verksamhet vid följande exercisplatser, näm
ligen: å Skedalahed i Hallands län, å Backamo i Göteborgs 
och Bohus län, å Trossnäs i Vermlands län, å Salbohed i 
Vestmanlands län, å Mohed i Gefleborgs län, med benämning 
Bergviksmo, samt vid Notviken i Norrbottens län, dels ock 
vid vissa andra poststationer, som varit i verksamhet allenast 
en del af år 1899, nämligen i Hufvudskär i StockJwlms län 
under tiden 1 Februari—30 April, i Arild i Malmöhus län 
under tiden 1 Juli—31 Augusti samt i Särö i Hallands län 
under tiden 1 Juni—15 September. 

Antalet postsparbankskontor vid utgången af år 1899 inom 
Stockholms stad och de särskilda länen i riket samt postspar
bankskontorens förhållande till antalet postanstalter inom länen 
äfvonsom till länens ytvidd och foIUmängd framgår af följande 
tabell.-
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Tab. A. Antal postsparbankskontor inom de olika 
länen vid slutet af år 1899. 

Tab. B. Omsättningen m. m. vid de särskilda postsparbankskontoren år 1899. 

Yid 18 st. eller (Hi % af hela antalet af de under år 
1899 i verksamhet varande postsparbankskontoren har ej före
kommit vare sig insättning eller uttagning af sparbanks
medel. 

Motsvarande tal utgjorde: 
år 1898 13 postsparbankskontor eller 0.53 % af hela antalet. 

1897 
1896 
1895 
1894 
1893 
1892: 

1891' 
1890 
1889: 

1888 
1887 
1886 
1885 
1884 

16 
13 
19 
22 
46 
58 
45 
57 
61 
61 
62 
53 
83 
98 

0-67 

O-se 

0-84 

i-oo 
2-IB 

2'85 

2-26 

2-94 

3ss 
3-si 
3-48 

3'08 

i'S>i 

6-28 

Den härefter följande tabellen B upptager do fullständiga 
postsparbankskontoren (postkontoren) i ordningsföljd efter stor
leken af omsättningssummorna år 1899 vid postkontoren och 
vederbörande underlydande poststationer, hvarjemto i tabellen 
ock angifves antalet omsättningar samt underlydande post
stationer med postsparbanksrörelse äfvensom sparinärkesför-
säljare. 
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POSTSPARBANKSKONTOREN. POSTSPARBANKSRÖRELSEN. XI 

II. Postsparbanksrörelsen. 

Under hvart och ott af de föregående 15 åren af Post
sparbankens vorksamhet har beloppet af insatta medel öfver-
stigit beloppet af de medel, som uttagits; i följd hvafaf for: 

hvart och ett af dessa år uppkommit öfverskott i nämnda 
hänseende. 

Under det år, denna redogörelse afser, har. doremot be
loppet af do medel, som uttagits, öfverskjutit, med ej mindre 
än 6,132,285 kronor 99 öre, beloppet af de i Postsparbanken 
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insatta medel. Detta för Postsparbanken ogynnsamma resultat 
har — såsom af Postsparbankstyrelsen, antydts redan i dess 
underdåniga skrifvelse den 5 Maj sistlidet år, angående för
höjning af Postsparbankens inlåningsränta — härflutit dels 
derafatt, på grund af de under redogörelseårot inträdda för
höjningar i de enskilda bankernas inlånings-räntesatser, 
sådana Postsparbankens delegare, hvilka, under den tid då 
Postsparbankens inlåningsränta öfversteg de enskilda ban
kernas, från dessa till Postsparbanken öfverflyttade medel, 
skyndat att tillgodogöra sig stegringen af räntan i do. 
enskilda bankerna och fördenskull dit från Postsparbanken 
återflyttat ifrågavarande medel, dels ock af den utveckling 
som de enskilda bankernas sparkasseräkningar under de 
senare åren vunnit genom do af dessa banker allmänhoten 
beredda beqväma former och lätthet att utan uppsägning 
utbekomma en afsevärd del af de å sparkasse-räkningar 
innestående medel. Räkningar af nyssnämnda slag föro-
funnos vid ingången af år 1897, då Postsparbankens inlå
ningsränta sänktes till 3,3 %, hos 25 banker och å räknin

garna innestod då ett belopp af 21,498,381 kr. '99 öro, under 
det att vid utgången af år 1899 hos 55 enskilda bankor å 
sparkasseräkning innestod ett kapitalbelopp af 75,460,713 kr. 
75 öre. 

För att i någon mån hejda utströmningen af kapital från 
Postsparbanken, hemstälde Postsparbankstyrelsen, uti ofvan 
åberopade underdåniga skrifvelse af don 5 Maj 1899, att från 
och med den 1 Juli samma år räntan å de medel, som då 
vore eller sedermera blofve i Postsparbanken insatta, måtte 
utgå med 3,6 % för år räknadt, eller samma räntesats som 
var gällande före år 1897; och blef under den 26 Maj 1899 
Postsparbankstyrelsens ifrågavarande underdåniga hemställan 
af Eders Kongl. Maj:t bifallen samt nådig kungörelse i ämnot 
utfärdad. ; 

Antalet och beloppet af omsättningarne i Postsparbanken, 
minskningon i delegarnes tillgödohafvande äfvonsom uttåg-
ningsbeloppets förhållando till beloppet af insättningarno, allt 
under de särskilda månaderna af år 1899, inhenitas af följande 
tabell C. 

Tab. C. Antalet och beloppet af omsättningar m. m. under de särskilda månaderna af år 1899. 
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Jomföras med hvårandra rörelsen .under Postsparbankens 
första verksamhetsår, 1884, och rörelsen under år 1899 visar sig, 

att antalet insättningar, som år 1884 utgjorde 238,338 st., 
år 1899 uppgick till 576,853 st., innefattande en ökning af 
omkring 142 %, 

att insättningsbeloppet, som år 1884 utgjorde kr..1,095,683, 
år 1899 uppgick till kr. 15,802,010, hvilket innefattar en 
ökning af omkring 1,342 %, 

att antalet uttagningar stegrats från 12,560 st. till 178,301 
st, eller med'omkring 1,320 %, samt slutligen 

att beloppet af uttagna medel ökats från kr. 282,418: 86 
till kr. 21,934,295: 99, eller med omkring 7,667 %. 

Uti härefter följande tabell D finnas angifna de månader 
af hvart och ett af de tilländalupna sexton verksamhetsåren, 
under hvilka omsättningarnes antal och belopp varit högst 
eller lägst. 

Tab. D. Uppgift för åren 1884—1899 å de månader, under hvilka omsättningarne varit högst eller lägst. 

Följande tablå innefattar en öfversigt Öfvor modelbe-
loppet af insättningar och uttagningar samt af is. k. första in
sättningar under hvart och ett af åren: 1884—1899. 
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En jemförelse, enligt donna tabell, mellan första och sex
tonde verksamhetsåret gifver vid handen, att insättningarnes 
medel belopp ökats från kr. 4: 60 till kr. 27: 39, eller med om
kring 495 %, nttagningarnes från kr. 22: 49 till kr. 123: 02, 
eller med omkring 447 %, samt medelbeloppet af första insätt-

ningarno från kr. 6: 22 till kr. 51: 58, eller med omkring 
730 %: 

Nodanstående - tablå åskådliggör Postsparbankens rörelse 
under hvart och ett af de tilländalupna åren af bankens 
verksamhet, jemförd med rörelsen under närmast " före
gående år. 

Följande tablå, som utgör on sammanfattning af vissa 
delar af den vid berättelsen fogade tabellbilagan n:r 1, utvisar 
postsparbanksvorksamheton i förhållande till folkmängden inom 

Stockholms stad och do särskilda länon samt hela riket under 
år 1899. 
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Af ofvanståendo tablå inhemtas, att under år 1899, i för-
hållando till folkmängden, Stockholms stad intog främsta rum
met i fråga om insättningarnes såväl antal som belopp samt 
uttagningarnes antal, under det att högsta uttagningsbeloppet 
förekom i Vermlands län. Lägsta rummet innehades,. beträf
fande antalet insättningar. och uttagningar, af Vesterbottens 
län. Minsta insättningsbeloppet förekom i Kristianstads län 
och minsta uttagningsbeloppet i Malmöhus län.. 

Vid jemförelse länsvis mellan postsparbanks verksamheten, 
i förhållande till folkmängden, under redogörelseärot och under 
närmast föregående år 1898 visar sig, 

att antalet insättningar minskats undantagandes i Gotlands, 
Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Skaraborgs, Kopparbergs, 

Vesterbottens och Norrbottens län,, der ökning förekommit, 
samt Stockholms lan och Blekinge län, hvilka företo samma 
siffra för båda de jemförda åren, 

att insättningsbeloppet minskats inom samtliga Jän för
utom Norrbottens, der ökning egt rum, 

samt slutligen att uttagningärne, till såväl antal Som belopp, 
ökats inom alla de angifna områdena utom Kristianstads län, 
som har att uppvisa en minskning i antalet uttagningar. 

Följande öfversigt angifver de områden, inom hvilka under 
hvart och ett af de tilländalupna sexton verksamhetsåren 
omsättningarne varit högst eller lägst; och betocknä de före-
förekommandö talen förhållandet på 1,000 invånare. 
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III. Motböcker. 
Vid 1898 års utgång uppgick antalet utelöpande mot

böcker till 535,305 st. 
Under år 1899 hafva utfärdats, 84,507- nya 

motböcker, sålunda fördelade på de särskilda må
naderna af årot, nämligen: 
under Januari månad . . . 6 , 918 

Februari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 

4,919 
4,575 
4,493 

.3,863 
4,190 

. 5,906 
6,184 

14,961 
17,270 
5,623 
5,605 

Om från summan af do sålunda ut
färdade motböckerna 84,507 

Transport 84,507 535,305 st. 

Transport 84,507 535,305 st. 

dragés antalet motböcker, som under året 
dödats dels genom beloppets uttagning, 
nämligen : 

under Januari månad 3,766 
Fobruari 
Mars 
April 
Maj 
Juni 
Juli 
Augusti . 
September 
Oktober 
November 
December 

3,313 
3,805 
3,531 
3,781 
3,394 
2,966 
2,792 
3,350 
6,465 

10,214 
6,817 54,194 

dels ock till följd af preskription 9,074 53268 

så utgjorde den verkliga tillökningen under årot 21,239 st. 
samt fördenskull antalet vid redogörelseårets ut
gång i kraft varande motböcker 556,544 st. 
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Ofvanberörda antal under år 1899 dödade motböcker, 63,268, uppgick, i förhållande till de under året utfärdade, 84,507, 
till 75 %. Motsvarande tal utgjorde: 

för år 1898 56 % eller 51,127 dödade mot 91,049 st. utfärdade, 
» » 1897 .. 50 » » 44,356 » » 87,867 » » 
» » 1896 47 » » 38,729 » » 82,313 » » 
» » 1895 ....: 44 » » 32,434 » » 73,385 » 
» » 1894 . . . . .41 » » 28,929 » » 70,768» » 
» » 1893 42 » » 18,019 » » 43,218 » » 
» » 1892 37 » » 16,658 » » 45,417 » » 
» » 1891 29 » » 13,943 » » 48,423 » 
» » 1890 2 3 » » 10,178 » » 44 ,718» » 
» » 1889 2 5 » ». 9,206 » » 36 ,979» » 
» » 1888 ........ 27 » » 8,503 » » 31 ,234» 
» » 1887 39 » » 11,081 » » 28,328 » » 
» » 1886 41 » » 15,156 » » 37,201 » » 
» » 1885. . 3 0 » » 13,936 » » 47,147 » » 
» » 1884 8 » » 7,269 » » 86,782 » 

Nedanstående tablå för året 1899 är afsedd att åskådlig
göra fördelningen på de särskilda länen i riket af de gällande 
motböckerna och å desamma innestående sparmedel, hvarvid 
dock är att märka, att motbok ansetts tillhöra det län, inom: 

hvilkot densamma blifvit utfärdad, likasom också att samtliga 
inom ott län försiggångna omsättningar äfvensom upplupna 
räntor påförts de motböckor, som utfärdats vid inom länet 
belägna postsparbankskontor. 
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Uti följande öfversigt redogöres för antalet motböcker och den å desamma innestående behållning i de särskilda länen 
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i förhållande till folkmängden. 

XIX 



XX MOTBÖCKER. 

Uti nedanstående tablå angifves antalet utelöpande mot
böcker samt den å desamma innostående behållningen vid 
utgången af hvart och ett af de tilländalupna åren af Post

sparbankens verksamhet äfvensom den årliga ökningen eller 
minskningen såväl absolut som ock i procent af vid nästföre
gående års utgång befintliga antal motböcker och behållning. 

Å den för ändamålet särskildt afsedda, med bokstafven X 
betecknade serien af motböcker insattes för straff- och tvångs
arbetsfångars räkning under år 1899 besparade arbetspremie-
medel till belopp af 38,928 kr. i 3,208 poster, hvaremot i 
1,653 poster uttogos kr. 42,731: 42 dylika medel. Vid 1899 
års slut funnos utelöpande 1,773 st. motböcker af omhandlade 
slag med en innestående behållning af kr. 141,494: 12. 

Motsvarande tal utgjorde för de föregående år, under 
hvilka Postsparbanken omhänderhaft förvaltningon af detta 
slag af medel: 

För beväringsmän, hvilka under år 1899 fullgjort stad
gade vapenöfningar, utfärdades under året 26,160 motböcker, 
af den särskilda serien G, å hvilka böcker insattes besparade 
dagaflöningsmedel till belopp af sammanlagdt 704,446 kronor. 

Af detta belopp uttogos emellertid i 16,222 poster tillhopa 
422,259 kronor, motsvarande 60 % af nyssberörda insättnings
summa. De af Postsparbanken för emottagandet och förvalt
ningen af ifrågavarande medel hafda omkostnader, kr. 6,438: 25, 
hafva, i enlighet med nådigt bref den 20 April 1900, af Armé-, 
förvaltningen godtgjorts Postsparbanken. 

Motsvarande tal i afseende å beväringsmäns i Postspar
banken insatta dagaflöningsmedel utgjorde: 

Till och med 1899 års utgång hafva sålunda utfärdats 
146,546 motböcker af ser. G, å hvilka böcker insatts dagaf
löningsmedel till sammanlagdt belopp af 3,791,353 kronor. Af 

*) Under år 1893 insattes dagaflöningsmodel allenast för beväringsmän, 
tillhörande kavalleriet och flottan; och utgick för nämnda år ej någon särskild 
godtgörelse till Postsparbanken för de med omhändertagandet af dessa medel 
förbundna kostnader. 
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dessa böcker voro vid sistnämnda tidpunkt i gällande kraft 
62,826 st., eller 42.87 % af de utfärdade. Den å dessa böcker 
innestående behållningen utgjorde vid samma tid 1,795,050 
kronor 21 öre, eller 47.ss % af det belopp, som vid böckernas 
utfärdande insatts å desamma. 

Under år 1899 blefvo, i överensstämmelse med gällande 
föreskrifter, till Postsparbanken för förvar öfverlemnade 286 
st. för beväringsmän utfärdade motböcker, hvilka ej kunnat 
inom stadgad tid genom vederbörande kompaniområdesbofäl-
bafvare tillställas respektive egare. Då vid 1898 års slut hos 
Postsparbankstyrelseii qvarlegat 196 st. dylika motböcker, 
samt det antal, som under år 1899 kunnat genom Postspar
bankstyrelseii tillhandahållas vederbörande, uppgått till 216 
st., utgjorde alltså antalet vid sistnämnda års utgång i Post
sparbankens förvar qvarvarande motböcker af omhandlade slag 
266 st. 

Till följd af preskription dödades under år 1899 9,074 
st. motböcker; och utgjorde det preskriberade beloppet kr. 
12,736: 23. Af de, såsom preskriberado, Postsparbanken till
godoförda medlen hafva emellertid, på framställning af mot-
boksegare eller deras rättsinnehafvare, under året återbetalats 
kr. 155: 70. 

Motsvarande tal utgjorde: 
år 1898 10,086 st. motböcker, kr. 13,190:45 preskriberade och kr. 

244: 26 efterskänkta medel. 
» 1897 8,288 » » » 9,849: 60 preskriberade och kr. 

57: 16 efterskänkta medel. 
» 1896 6,012 » » » 11,667:41 preskriberade och kr. 

418: 80 efterskänkta medel. 
» 1895 3,513 » » » 8,952: 77 preskriberade och kr. 

89: 36 efterskänkta medel. 
» 1894 4,853 » » » .9,942: 26 preskriberade medel. 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Antalet sparmärkesförsäljningsställen, som vid 1899 års 
ingång utgjorde 4,261 
ökades under året med 22 
och uppgick sålunda vid årets slut till 4,283 

Följande tablå utvisar fördelningen på de särskilda länen 
i riket af de vid redogörelseårets utgång befintliga sparmärkes-
försäljningsställena samt dessas förhållande till länens ytvidd 
och folkmängd: 

Värdet, vid 1899 års ingång, af försålda, men till inlösen 
oj företedda sparmärken utgjorde kr. 60,997: 30 
Under året försåldes sparmärken till belopp af » 63,025: — 
Af de sålunda i omlopp komna märkena till 

värde af kr. 124,022: 30 
inlöstes under året för » 87,691: 40 
hvadan värdet af de vid 1899 års slut ute

löpande sparmärkena uppgick till kr. 36,330: 90. 
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Antalot försålda och inlösta sparmärken under hvart och 
ett af åren 1884—1899 samt vid årets ingång utelöpande 
dylika märken framgår af följande öfversigt: 

Af de under nästlidet år försålda sparmärkena afyttrades: 
vid postkontoren 218,159 st. 

» poststationer '.. 312,462 » 
hos enskilda försäljare 99,629 » 

tillhopa 630,250 st. 

V. Räkenskaperna och den finansiela ställningen. 

Postsparbankens hufvudbok för år 1899 utvisar: 

Debet. 

Balans frän år 1898: 
Tillgångar 66,166,212: 84 

Inkomster: 
Ränteraedel 2,411,376: 52 
Obligationsvinst 17,737: 17 
Preskriberade- medel 12,506: 88 2441 620- 57 

Balans till år 1900: 
Skulder: 

Öfverlevereringar 2,911: 20 
Till delegarne: 

Kapital 57,997,374: 95 
Ränta för år 1899 1,936,781: 34 59934156; 29 

Till Postverket 1,845,831: 16 
Till Riksbanken 605,076:68 
Till Riksgäldskontoret 2,000,000: — 

Deponerade medel 10,849: 77 
Oförsålda och utelöpande sparmärken och sparkort 155,187: 10 64554012: 20 

Summa kronor 133,161,845: 61. 

Kredit. 
Balans från år 1898: 

Skulder 65,942,732: 63 

Utgifter: 
Aflöning till Styrelsen samt personalen å Postsparbanksbyrån 150,158: 20 
Ersättning till posttjensteraän för bestridande af postsparbanksgöromal 27,908: 60 178 066: 80 

Transport 178,066: 80 65,942,732: 63. 
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Omkostnader: 
Expensutgifter 
Diverse utgifter 
Hyror, ved och belysning 
Ersättning till Eiksbanken för vård m. m. af Postsparbankens värdepapper. 
Rese- och traktamentsersättning .; 

Räntemedel, godtgjorda delegarne 

Afkortningar 

Transport 178,066: 80 65,942,732: 63. 

29,987: 11 
5,205: 83 
5,166: 64 
8,000: — 

64: 40 48,423: 98 
2,047,554: 88 2,274,045: 66 

14,625: 73 
Afskrifning af öfverkurser å vissa inköpta obligationer, jemlikt Kongl. Maj:ts Nåd. Bref till Postsparbankstyrelsen 

den 7 Juli 1899... 221,502: 70 

Balans till år 1900: 
Kontant behållning 

i hufvudkassan och vid postanstalterna 544,690: 38 
i Riksbanken å giroräkning 313,236: 85 

Förskott till ersättande af Kongl. Arméförvaltningen, enligt Nåd. Kung. den 
9 Juni 1893 6,438: 25 

» » » a f motboksegare 27: 05 

Anmärkta poster 
Fordringar: 

857,927: 23 

6,465: 30 
1,017: 60 

Räntebärande obligationer å nom. kr. 47,279,590: 27, bokförda till 47,425,653: 98 
Upplupna ej förfallna obligationsräntor 290,729: 04 
Utlemnade kommunlån , 15,834,921: 60 
Obetalade låneräntor 173,367: 94 
Oförsålda sparmärken 118,856: 20 63843 528: 76 

64,708,938: 89 

Postsparbankens skuld till Postverket vid 1899 års slut, 
kr. 1,845,831: 16, hvilken skuld till sin hufvudsakligaste del 
utgjorts af medel, som af vederbörande postanstalter disponerats 
för postsparbanksutbetalningar, har under år 1900 blifvit till 
fullo återbetalad. 

Likaså har under innevarande år återbetalats Postspar
bankens skuld vid 1899 års utgång till Riksbanken. 

Enligt förestående sammandrag af Post
sparbankens hufvudbok uppgingo undor år 
1899 bankens inkomster till kr. 2,441,620: 57 
samt utgifterna till » 2,274,045: 66 

Om från skilnad.en kr. 167,574: 91 
afdrages det under titel afkortningar kredi-
terade beloppet » 14,625: 73 
utvisar återstoden kr. 152,949: 18 
den å bankens verksamhet under år 1899 
uppkomna vinsten. 

Då, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
bref till Postsparbankstyrelsen den 7 Juli 
1899, blifvit af Postsparbankens öfverskotts-
medel för föregående år öfverfördt till 1899 
års vinst- och förlustkonto ett belopp af ... » 1,977: 51 
uppgick alltså hela det vinstbelopp, som vid 
1899 års utgång var disponibelt, till kr. 154,926: 69. 

I enlighet med bestämmelserna i Eders Kongl. Maj:ts 
nådiga bref den 20 Juli 1900 skola, af berörda vinstmedel, kr. 
75,086: 09 användas för nedbringande till lägre kurser af 
det bokförda värdet å åtskilliga af Allmänna Hypoteksbanken 

Summa kronor 133,161,845: 61. 

samt Stockholms stad utfärdade, af Postsparbanken innehafda 
obligationer, samt återstoden, kr. 79,840: 60, reserveras för 
innevarande och nästkommande års utgifter för Postsparbanken. 

Nedanstående tablå upptager beloppen af Postsparbankens 
ränte- m. fl. inkomster, delegarnes räntor, ränteöfverskottet, 
förvaltningsutgifterna samt skilnaden under de resp. åren 
1884-1899. 
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Årets förvaltningskostnader, kr. 226,490: 78, utgöras till 
belopp af kr. 178,066: 80 af aflöningar samt till återstående 
delen, kr. 48,423: 98, af omkostnader. 

Då sammanlagda autalet under året verkstälda omsätt
ningar uppgått till 755,154 st, befinnes alltså medelkostnaden 
för hvarje omsättning liafva utgjort 29-99 öre. 

Förvaltningskostnaderna för år 1899 motsvara 0,o % af hela 
omsättningssumman för året, kr. 37,736,305: 99, samt 0,88 % 
af delegarnes behållning vid årets utgång, kr. 59,934,156: 29. 

Medelkostnaden för hvarje omsättning samt förvaltnings
utgifternas förhållande till omsättningssumman äfvensom till 
delegarnes behållning under hvart och ett af åren 1884—1899 
angifves här nedan: 

Såsom framgår af ofvan intagna utdrag ur hufvudboken 
for år 1899, voro vid årets utgång de af Postsparbanken för
valtade fonder sålunda placerade: 
Kontant: 

i hufvudkassan och vid postanstalterna kr. 544,690: 38 
i Riksbanken » 313,236:85 

Förskott samt anmärkta poster » 7,482: 90 
Obligationer » 47,425,653: 98 

hvaraf Statens och 
Allm. Hypoteks-
bankens .. kr. 26,216,164: 22 
samt kommuners.. » 21,209,489: 76 

Kommunlån mot skuldebref » 15,834,921:60 
Upplupna, men ej förfallna eller ej inbe

talade räntor ..' » 464,096: 98 
Summa kr. 64,590,082: 69 

Förhållandet mellan Postsparbankens i obligationer place
rade, till kommuner direkt utlånade samt öfriga tillgångar vid 
utgången af hvart och ett af åren 1884—1899 angifves här 
nedan i procent af sammanlagda beloppet tillgångar: ,' 

Postsparbankens behållning i räntebärande obligationer, som vid 1899 års ingång uppgick till 
nominelt. kronor 48,978,966: 70, bokförd till kronor 49,659,728: 27 
har under året minskats med ett nominelt belopp af » 2,008,244: 43, bokfördt » » 2,012,571: 59 

Om af skilnadsbeloppen..., kronor 46,970,722: 27, och 
dels nominalbeloppot ökas med » 308,868: — 
utgörande den förhöjning i nomin al värdet, med 3 1/2 %, som, beträffande 

Allm. Hypoteksbankens 4 % obligationer af år 1878 till nom. 
belopp af kr. 8,824,800: —, egt rum till följd af obligationernas 
afstämpling under året, 

dels och det bokförda värdet minskas med beloppet af de genom Nåd. 
Brefvet den 7 Juli 1899 modgifna afskrifningarne 

kronor 47,647,156: 68 

221,502: 70 

utgjorde alltså obligationsbehållningen vid årets utgång nominelt kronor 47,279,590: 27, bokförd till kronor 47,425,653: 98 
Ifrågavarande obligationsbehållning utgjordes af: 

Svenska statens 3,6 ^obligationer af år 1887 å nom. kr. 2,000,000: 
Allmänna Hypoteksbankens inkonvertibla 4 

» » , afstämplade 4 
» » uppsägbara 4 

Transport 16,595,001: 29 

1878 
1878 
1878 

5,406,133: 
9,133,668: 

55,200: 

29 



Transport 16,595,001: 29 
Allmänna Hypoteksbankens 4 % obligationer af år 1879 å nom. kr. 2,329,200: — 

» » afstämplade 33/4 » » » »1880» » » 108,200: — 
» » » 4 » » » » 1883 » » » 672,000: — 
» » » 33/4 » » » » 1883 » » » 3,729,800: — 
» » 3V2 » » » » 1886 » » » 848,266: 68 
» » 3V2 » » » » 1889 » » » 1,677,500: — 

Borås stads 4 » » » »1892» » » , 853,000: — 
Eskilstuna » 4V2 » » » » 1886 » » » 86,000: — 
Falu » afstämplade -4 » » » » 1886 » » » 85,000: — 
Gefle » » 3,6 » » » » 1887 » » » 386,000: — 

» » 4 » » » » 1893 » » » 790,000: — 
Göteborgs » ,. 5 » » » » 1869 » » » 55,000: — 

» » 5 » » » » 1873 » » » 189,000: — 
» » 5 » » » »1878» » » 113,200: — 
» » 4 » » » » 1884 » » » 32,000: — 
» » 3V2 » » » » 1890 » » » 47,200: — 

Helsingborgs » 3% » » » » 1889 » » » 179,111: 13 
» » 3,6 » » » » 1894 » » » 1,970,000: — 

Hernösands » 4 » » » » 1892 » » » 354,000: — 
Hjo » 4V2 » » » » 1887 » » » 24,000: — 
Jönköpings » 4'/2 » » » » 1881» » » 85,000: — 

» » 4 » » » » 1892 » » » 136,000: — 
Karlskrona » 4 » » » » 1888 » » » 283,000: — 
Kinnekulle—Lidköpings jernvägsaktiebolags med borgen af Lidkö

pings stad 3,6 » » » » 1897 » » » 187,000: — 
Kristianstads stads 3V2 » » » » 1889 » » » 56,000: — 

» » 4 » » » » 1894 » » » 159,000: — 
Landskrona » 4 » » » » 1890 » » » 994,000: — 
Lidköpings » 5 » » » » 1881 » » » 10,000: — 

» » 3,6 » ». » » 1897 » » » 182,000: — 
Luleå stadsförsamlings 4 1/2 » » » » 1894» » » 58,000: — 
Lund—Trelleborgs jernvägsaktiebolags med borgen af städerna Lund 

och Trelleborg 31/2 » » » »1889» » » 207,000: — 
Malmö stads 5 » » » »1879» » » 171,111: 17 

» » 3,6 » » » »1890» » » 1,320,000: — 
» » , 4 » » » »1894» » » 710,000: — 

Norrköpings » 4 » » » » 1892 » » » 413,000: — 
Piteå . » 3,6 » » » » 1895 » » » 190,000: — 
Stockholms » 5 » » » »1877» » » 252,000: — 

» » , 4 » » » » 1880 » » » 2,281,200: —' 
» » 4 » » » »1885» » » 254,800: — 
» » , 3V2 » » » » 1887 » » » 54,000: — 

Stockholm—Vesterås—Bergslagens nya jernvägsaktiebolags med bor
gen af Stockholms stad 3Va » » » »1898» » » 1,400,000: — 

Sundsvalls stads 5 1/2 » » » » 1874 » » » 77,000: — 
» » 41/, » » » »1892» » » 1,080,000: — 

Söderhamns » 4 » » » » 1890 » » » 723,000: — 
Sölvesborgs » 4 » » » »1898» » » 285,000: — 
Trelleborgs » 3,6 » » » » 1897 » » » 840,000: — 
Varbergs » 3,6 » » » »1897» » » 654,000: — 
Tenersborgs » 3,6 » » » » 1896» » » 519,000: — 
Vesternorrlands läns landstings . 4 1/2 » » ..» »1892» ;» » 144,000: — 
Yesterås stads 4 » » ,» » 1892 » » » 367,000: — 
Ystads » 4 » » » »1894» » » 815,000: — 
Örebro » : 3,6 » » » » 1890 »• » » 925,000: — 
Östersunds » 4 » » » » 1892 » » » 324,000: — 

Tillhopa kr. 47,279,590: 27 
bokförda till kr. 47,425,653: 98. 
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Vid 1898 års utgång utgjorde antalet utestående kommunlån 380 st. å ett sammanlagdt kapitalbelopp af kr. 15,205,818: 41 
Under år 1899 utlemnades 11 st. nya lån å tillhopa » 689,450: — 

hvarjemte af tidigare beviljade lån utlemnades sammanlagdt » 280,000: — 

Om från summan häraf kr. 16,175,268: 41 
dragés dels återstoden af sju st. inlösta lån kr. 2,745: 36 
dels ock sammanlagda beloppet af under året vorkstälda kapitalafbetalningar » 337,601: 45 340 346- 81 

så utgjorde skilnaden, kr. 15,834,921: 
kapitalbeloppet af de vid 1899 års utgång återstående 384 st. lån. 

60 

Af dessa lån löpte: 
med 5 % ränta 13 st., hvarå återstodo kronor 241,429: 64 

8,100: — 
9,227: 03 

822,875: 80 
373,783: 54 
145,733: 57 
468,013: 15 

3,076,764: 60 
72,790: 19 

1,450,763: 74 
902,477: 92 

63,545: 56 
2,448,955: 43 
1,350,200: 41 

995,226: 87 
1,033,254: 79 

931,854: 59 
1,439,924: 77 

Tillhopa 384 st. lån, hvarå återstodo kronor 15,834,921: 60. 

På grund af den under år 1899 inträffade stegring i ränte
satserna beslöt Postsparbankstyrelen den 20 September samma 
år att till inbetalning efter stadgad tid uppsäga sådana kom
munlån, å hvilka räntefoten understeg 4'/2 % och i afseende 
å hvilka lån rätt till dylik uppsägning var Postsparbanken för
behållen. Vederbörande låntagare, som sådant önskade, skulle 
dock ega att låta lånen qvarstå hos Postsparbanken mot en 
till 41/, % förhöjd ränta. Antalet lån, som sålunda uppsades, 
utgjorde 159 st. och det uppsagda kapitalbeloppet 2,302,463 
kr. 81 öro. Af dessa lån blefvo 155 st. å ett kapitalbelopp 
af 2,210,026 kr. 90 öre anmälda till konvertering, under det 
att det å återstående 4 lån vid 1899 års utgång innestående 
kapitalbeloppet, 92,436 kr. 91 öre, under innevarande år inbe
talats till Postsparbanken. 

Den årliga räntan å föreuämnda, af Postsparbanken vid 
1899 års slut innehafda obligationer utgjorde, enligt ofvan 
angifna räntesatser, kr. 1,838,994: 33, eller en medelränta å 
obligationernas bokförda värde af 3,878 %, samt 

å de utestående kommunlånen kronor 617,163: 85, mot
svarande en medelräntefot af 3,897 %, 

hvadan medelräntan å Postsparbankens samtliga place
ringar af berörda slag vid redogörelseårets slut uppgick till 
3,883 %. 

Sistnämnda medelräntefot har utgjort: 
År 1884 4-60 % 

...». 1885 4-4e » 

År 1886 4-35 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

4'28 

4"26 

4-05 

3-98 

4-02 

4-<H 

4'02 

3-99 

3'94 

3-91 

3-87 

3-81 

3-88 

VI . Reglementariska föreskrifter. 

Sedan, för tillämpning från och med den 1 Juli 1899, af 
Postsparbankstyrelsen utfärdats dels den 17 Februari samma 
år ett nytt reglemente för handläggning å postkontor af post-
sparbanksgöromål, dels ock den 10 Mars 1899 ett nytt dylikt 
reglemente för poststationer, vid hvilka postsparbanksrörelse 
finnes anordnad, hafva genom Styrelsens försorg, till lättnad 
för postsparbankstjensten, ifrågavarande reglementen äfvensom 
sådana föreskrifter, som af Eders Kongl. Maj:t tid efter annan 
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i nåder meddelats, dels särskildt beträffande Postsparbanken 
dels ock rörande Postsparbankens anlitande för insättning 
af fångars besparade arbetspremier, af innehållna soldat
medel och af besparade dagaflöningsmedel för beväringsmän, 
utgifvits i tvenne samlingar, den ena benämnd »Samling af 
föreskrifter rörande Postsparbanken. Afsedd för postkontoren 
i riket» och den andra, i Samling af föreskrifter rörande Post
sparbanken. Afsedd för poststationer, vid hvilka postspar
banksrörelse finnes anordnad». 

VII. Styrelsen, personalen, m. m. 

I Postsparbankstyrelsens sammansättning har under år 
1899 den förändring inträffat, att Riksgäldsfullmäktiges ombud 
i Styrelsen, f. d. Statskommissarien m. m. P. Samzelius, som 
allt sedan Postsparbankens början varit ledamot af dess sty
relse, aflidit och såsom styrelseledamot efterträdts af under
tecknad Odelberg, enligt Riksgäldsfullmäktiges beslut den 3 
Augusti 1899. 

Den å Postsparbanksbyrån mera fast anstälda personalen 
har med ingången af år 1899 ökats dels med en amanuens 
med årsarvode af 780 kr. dels ock, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts 
Nåd. Bref till Postsparbankstyrelsen den 18 November 1898, 
med en förste vaktmästare med ett årligt arvode af 1,100 kr., 
hvaraf 300 kr. anses såsom tjenstgöringspenningar; och ut
gjordes fördenskull berörda personal vid 1899 års utgång af 
— förutom byråchefen —: 

1 kamererare och sekreterare, 
1 registrator, 
1 aktuarie, 
3 revisorer och bokhållare, 
3 amanuenser, 

52 qvinliga extra biträden, 
1 förste vaktmästare, 
1 vaktmästare samt 
4 extra vaktmästare. 

Dessutom har under år 1899, i likhet med förhållandet 
under föregående år, dels, för verkställande af ränteuträkning, 
motboksgranskning m. fl. arbeten, som ej medhunnits af den 
fasta personalen, användts tillfällig personal mot dag- eller 
timaflöning, hvilken aflöning för året uppgått till kr. 54,371: 59, 
dels ock, för handläggning af vissa till Postsparbankens central
förvaltning hörande göromål, anlitats biträde af tjenstemän 
hos Generalpoststyrelsen, nämligen kassören, frimärkesinten
denten och ombudsmannen; hvarjemte vissa hos Generalpost
styrelsen anstälde vaktbetjente lemnat uppassningsbiträde; och 
har, jemlikt bemyndigande i Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref 
till Postsparbankstyrelsen den 8 Februari innevarande år, 
såsom godtgörelse för nämnda biträde utbetalats sammanlagdt 
2,950 kronor till bemälde tjenstemän och betjente hos General
poststyrelsen. 

Till Postsparbankstyrelsen inkommo under år 1899 — obe-
räknadt de från vederbörande postsparbankskontor å bestämda 
tider insända redogörelser af olika slag, äfvensom en mängd 

reqvisitioner med mera dylikt — mål och uppsägningar till 
ett sammanlagdt antal af 196,584 
Från år 1898 balanserades 1,380 

Af dessa 197,964 ärenden 
afgjordes under år 1899 196,265 . 
hvaremot öfriga 1,699 ärenden 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller förklaring 
från vederbörande eller på föredragning inför Styrelsen. 

Af ofvanberörda under året afgjorda ärenden behandlades 
585 st. af Styrelsen in pleno vid 25 olika sammanträden. 

Följande öfversigt utvisar antalet hos Postsparbankstyrel
sen handlagda ärenden under hvart och ett af åren 1884— 
1899. 

Antalet motböcker, som under år 1899 inkommo till Post
sparbanksbyrån för granskning och ränteanteckning, utgjorde 
241,126 st., sålunda fördelade på årets särskilda månader: 

under Januari månad 61,283 st. 
» Februari » 28,111 » 
>» Mars » , 20,781 » 
» April » 16,941 » 
» Maj » 14,398 » 
» Juni » 12,515 » 
» Juli » 13,804 » 
» Augusti » 12,879 » 
» September » 14,416 » 
» Oktober » 15,785 » 
» November » 14,566 » 
» December » 15,647 » 

Tillhopa 241,126 st. 

Antalet under de resp. åren 1885—1899 till Postspar
banksbyrån för granskning och räntoanteckning inkomna mot-
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böcker samt dessas förhällande till de i omlopp varande mot-
böckerna framgår af följande öfversigt: 

VIII. Jemförelse med utländska postsparbanker. 

Uti den vid berättelsen fogade tabellbilaga II finnes in
förd en jemförande öfversigt af Svenska postsparbankens och 
åtskilliga äldre europeiska postsparbankers verksamhet under 
sextonde arbetsåret. 

Stockholm den 17 Oktober 1900. 

Underdånigst 

F. H. SCHLYTERN. 

JOHAN LEFFLER. G. FR. SANDBERG. R. TÖRNEBLADH. O. W. ODELBERG. 

John Berg. 
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