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T I L L KONUNGEN. 

Styrelsen för Postsparbanken får, i enlighet med föreskrift 
i § 20, mom. 1, af förordningen den 22 Juni 1883, angående 
en Postsparbank för riket, härmed underdanigst afgifva berät

telse om bankens tillstånd och förvaltning under år 1904, 
det tjugoförsta af dess verksamhet, hvilken berättelse är 
affattad i särskilda hufvudafdelningar under följande rubriker: 



VI 

I. Postsparbankskontoren, II. Postsparbanksrörelsen, III. Mot-
böcker, IV. Sparmärkesförsäljningen, V. Eäkenskaperna och 
den finansiella ställningen, VI. Postsparbankslagstiftning, 
VII. Styrelsen, personalen m. m. och VIII. Jämförelse med 
utländska postsparbanker, hvarjämte i en tilläggsafdelning 
(IX) meddelas uppgifter rörande omfånget af Postsparbankens 
verksamhet i afseende å uppbörd och utbetalningar af riks-
försäkringsmedel samt förvaltningen af dylika medel. 

Till tjänst för utländska postsparbanksförvaltningar kom
mer genom Styrelsens föranstaltande att på franska språket 
utgifvas ett utdrag af denna underdåniga berättelse. 

I . Postsparbankskontoren. 

Under år 1904 har postsparbanksrörelse anordnats vid 
följande postanstalter, nämligen: 
i Stockholms stad vid nlialpostkontoret Stockholm 16 1 
i Upsala län vid poststationerna i lsgrena och Tjusta, 

tillhopa 2 
i Östergötlands län vid poststationerna i Dofverstorp, Fu-

ringstad, Ljusfallshammar och Väfversunda, tillhopa 4 
i Kalmar län vid poststationen i Björkhult 1 
i Gollands län vid poststationerna i Autsarfve och Vis

borgs slätt, tillhopa 2 
i Blekinge län vid poststationerna i Karlskrona 3 och 

Vekerum, tillhopa 2 
i Kristianstads län vid poststationerna i Kellna, Munka-

Ljungby, Munka-Ågård, Skelderhus och Åsbo-össjö, 
tillhopa 5 

i Malmöhus län vid poststationerna i Falsterbo, Fotevik, 
Kungstorp, Skanör och Åkeshög, tillhopa 5 

i Göteborgs och Bohus län vid poststationerna i Gerles-
borg, Hjelmedal och Koster, tillhopa 3 

i Elfsborgs län vid poststationerna i Axelfors, Fotskäl, 
Kråkviken, Skåpafors, Sparsör, Strömsfors, Tranemo 
och Uddebo, tillhopa 8 

i Skaraborgs län vid poststationerna i Ek, Stora Levene 
och Värnhem, tillhopa 3 

Transport 36 

Transport 36 
i Vermlands län vid poststationerna i Edsgatan, Nolby, 

Skifed, Skönnerud och Ulfsby, tillhopa 5 
i Kopparbergs län vid poststationerna i Aspeboda, Boms-

arfvet, Kvarnsveden, Morgårdshammar, Olsbacka, Rep
bäcken och Tandö, tillhopa 7 

i Gefleborgs län vid poststationerna i Lörstrand och Skästra, 
tillhopa 2 

i Vesternorrlands län vid poststationerna i Fjällsjö Sil, 
Norrflärke och Öster Graninge, tillhopa 3 

i Jemtlands län vid poststationerna i Medstugan, Skytt-
mon och Öfverammer, tillhopa 3 

i Vesterbottens län vid poststationerna i Bygdsiljum, Hälla
ström, Malgomaj, Medle, Älgsjöås och öfverklinten, 
tillhopa 6 

i Norrbottens län vid poststationerna i Bergfors, Bergnäs-
udden, Blåsmark, Hortlax, Kuivakangas, Kopparåsen, 
Nautanen, Puottaure, Rautas, Ripats, Sikträsk, Sten
backen, Stordalen och Torneträsk, tillhopa 14 

och hafva sålunda saramanlagdt 76 
nya postsparbankskontor inrättats. 

Då emellertid — till följd af indragning under året af 
poststationerna i Vesttibble inom Upsala län, Tveta 
inom Kalmar län, Munka-Ljungby och Åsbo-Össjö 
inom Kristianstads län, Skanör och Falsterbo inom 
Malmöhus län, Tranemo och Forsåkroken inom Elfs
borgs län, Vilske Märka inom Skaraborgs län samt 
Alström och Långflon inom Vermlands län — de med 
berörda poststationer förenade postsparbankskontoren, 
tillhopa 11 

upphört med sin verksamhet, så utvisar skillnaden 65 
den verkliga tillökningen under år 1904 i postsparbanks

kontorens antal, hvarigenom hela antalet dylika kon
tor, som vid 1903 års slut utgjorde 2,870, ökats till 
2,935, uti hvilket antal jämväl ingå de vid åtskilliga 
lägerplatser m. fl. ställen inrättade postanstalter, hvilka 
allenast under någon del af året hållits öppna. 
Förhållandet mellan, å ena sidan, antalet postsparbanks

kontor och, å andra sidan, antalet fasta postanstalter (post
kontor, filialpostkontor och poststationer) samt arealen och 
folkmängden, såväl inom de olika länen som ock i hela riket, 
framgår af följande tabell A. 

POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. VII 

Tab. A. Areal, folkmängd, antal postsparbankskontor m. m. inom de olika länen vid slutet af år 1904. 

Vid 35 st., eller l-i9 % af hela antalet af de under år 
1904 i verksamhet varande postsparbankskontoren, har ej 
förekommit vare sig insättning eller uttagning af sparbanks
medel. 

Motsvarande tal utgjorde: 
år 1903 11 postsparbankskontor eller Oss % af hela antalet. 

1899 18 
1894 22 
1889 61 
1884 98 

071 
1.00 

3-äs 
6-22 

Den härefter följande tabellen B upptager de fullständiga 
postsparbankskontoren (postkontoren) i ordningsföljd efter stor
leken af omsättningssummorna år 1904 vid postkontoron och 
vederbörande underlydande poststationer, hvarjämte i tabellen, 
uti särskilda kolumner, redogöres för antal omsättningar, för 
antal underlydande poststationer med postsparbanksrörelse 
samt för antal underlydande sparmärkesförsäljare. För hvarje 
särskildt postkontor upptages under rubrikerna »Omsättnings
belopp» och »Antal omsättningar» i första raden insättningar 
i och uttagningar från Postsparbanken och i andra raden in
betalningar och utbetalningar för Riksförsäkringsanstaltens 
räkning. 



VIII POSTSPARBANKSKONTOREN. 

Tab. B. Omsättningen m. m. vid de särskilda postsparbankskontoren år 1904. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. 
IX 



X POSTSPARBANKSKONTOREN. 



P08T8PARBANKSKONTOREN. XI 



XII POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. XIII 



XIV POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. XV 



XVI POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSRÖRELSEN. XVII 

II. Postsparbanksrörelsen. 

Följande tabell C utvisar antalet och beloppet af omsätt
ningar i Postsparbanken, öfverskottet af insättnings- eller 

uttagningsbelopp äfvensom uttagningsbeloppets förhållande till 
beloppet af insättningar, allt under de särskilda månaderna 
af år 1904. 

Jämföras med hvarandra rörelsen under Postsparbankens 
första verksamhetsår, 1884, och rörelsen under år 1904, visar sig, 

att antalet insättningar, som år 1884 utgjorde 238,338 st., 
år 1904 uppgick till 560,345 st., innefattande en ökning af 
omkring 135 %; 

att insättningsbeloppet, som år 1884"utgjorde kr. 1,095,683, 
år 1904 uppgick till kr. 12,135,681, hvilket innefattar en 
ökning af omkring 1,008 % ; 

att antalet uttagningar stegrats från 12,560 st. till 143,387 
st., eller med omkring 1,042 %, samt slutligen 

att beloppet af uttagna medel ökats från kr. 282,418: 86 
till kr. 13,078,751, eller med omkring 4,531 %. 

Uti härefter följande tabell D finnas angifna de månader 
af hvart och ett af åren 1884, 1889, 1894, 1899, 1903 och 
1904, under hvilka omsättningarnes antal och belopp varit 
högst eller lägst. 

Tab. D. Uppgift för nedannämnda år å de månader, under hvilka omsättningarne varit högst eller lägst. 

Tab. C. Antalet och beloppet af omsättningar m. m. under de särskilda månaderna af år 1904. 



XVIII POSTSPARBANKSRÖRELSEN. 

Följande tablå innefattar en öfversikt öfver medelbe
loppet af insättningar och uttagningar samt af s. k. första in
sättningar under hvart och ett af nedan angifna år. 

En jämförelse, enligt denna tabell, mellan första och tjugo
första verksamhetsåret gifver vid handen, att insättningarnes 
medelbelopp ökats från kr. 4: 60 till kr. 21: 66, eller med om
kring 371 %, uttagningarnes från kr. 22: 49 till kr. 91: 21, 
eller med omkring 306 %, samt medelbeloppet af första insätt
ningarne från kr. 6: 22 till kr. 54: 27, eller med omkring 
773 %. 

Nedanstående tablå åskådliggör Postsparbankens rörelse 
under hvar och en af de tilländalupna femårsperioderna af 
bankens verksamhet äfvensom under åren 1903 och 1904, jäm
förd med rörelsen under närmast föregående femårsperiod 
eller år. 

Den härefter följande tabellen, som utgör en samman
fattning af vissa delar af den vid berättelsen fogade tabell
bilaga I, utvisar postsparbanksverksamheten i förhållande till 

folkmängden inom Stockholms stad och de särskilda länen 
samt hela riket under år 1904. 



POSTSPARBANKSRÖRELSEN. XIX 

Af ofvanstående tablå inhämtas, att under 1904, i för
hållande till folkmängden, Stockholms stad stod främst i fråga 
om insättningarnes och uttagningarnes såväl antal som belopp. 
Lägst i afseende å antalet insättningar stod Hallands län, 
samt i fråga om såväl insättningarnes belopp som ock uttag
ningarnes antal Kristianstads län, under det att däremot 
Malmöhus län utvisade det lägsta uttagningsbeloppet. 

Vid jämförelse länsvis mellan postsparbanksverksamheten, 
i förhållande till folkmängden, under redogörelseåret och under 
närmast föregående år 1903 visar sig, 

att insättningarnes antal ökats inom samtliga områden 
med undantag af Stockholms, Upsala, Kristianstads och Skara
borgs län, hvarest minskning förekommit, under det att Göte
borgs och Bohus län företer samma antal för båda de jäm
förda åren; 

att insättningsbeloppet jämväl ökats undantagandes inom 
Kronobergs, Götoborgs och Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs, 
Vermlands, Örebro, Kopparbergs, Gefleborgs, Vestorbottens 
och Norrbottens län, där minskning ägt rum; 

att antalet uttagningar företer minskning inom samtliga 
områden, förutom Stockholms stad, där ökning förekommit, 
äfvensom Blekinge samt Göteborgs och Bohus län, hvilka ut
visa samma antal för de båda jämförda åren; 

samt slutligen att uttagningsbeloppet likaledes minskats 
inom samtliga områden utom i Stockholms stad samt Söder
manlands, Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göte
borgs och Bohus samt Elfsborgs län, hvilka i berörda hän
seende hafva att uppvisa ökning. 



XX MOTBÖCKER. 

Följande öfversikt angifver de områden, inom hvilka under hvart och ett af åren 1884, 1889, 1894, 1899, 1903 och 1904 
omsättningarne varit högst eller lägst; och beteckna de förekommande talen förhållandet på 1,000 invånare. 

III. Motböcker. 

Vid 1903 års utgång uppgick antalet utelöpande mot
böcker till 570,686 st. 

Under år 1904 hafva utfärdats 48,348 nya 
motböcker, sålunda fördelade på de särskilda må
naderna af året, nämligen: 
under Januari månad 5,325 

» Februari » 4,651 
» Mars » 3,748 
» April » 3,413 
» Maj » 2,981 
» Juni » 3,138 
» Juli » 3,430 
» Augusti » 3,522 
» September » 2,990 
» Oktober » 3,745 
» November » 6,481 
» December » 4,924 

tillhopa 48,348 
Under samma år dödades genom be

loppets uttagning 36,711 motböcker, näm
ligen : 

Transport 48.348 570,686 st. 

Transport 48,348 570,686 st, 

under Januari månad 3,146 
» Februari » 3,379 
» Mars » 3,479 
» April . » 3,248 
» Maj » 3,013 
» Juni » 2,432 
» Juli » 2,072 
» Augusti » 2,186 
» September » 2,842 
» Oktober » 4,191 
» November » 2,962 
» December » 3.761 36 711 

-Motboksöfverskottet för året utgjorde för
denskull 11,637 » 

Om emellertid från totalbeloppet 582,323 st. 
afdrages antalet under år 1904 preskriberade 
motböcker, å hvilka under loppet af senaste tio 
åren någon omsättning ej ägt rum och hvilka ej 
heller under nämnda tid företetts för granskning 12,120 » 
så utvisar skillnaden 570,203 st. 
antalet vid redogörelseårets slut i kraft varande motböcker. 

Sammanlagda antalet af de genom beloppets uttagning eller genom preskription dödade motböckerna uppgick under år 
1904 till 48,831 eller 101 % af de under samma år utfärdade 48,348. 

Motsvarande tal utgjorde: 
för år 1903 115 % eller 53,931 dödade mot 46,990 utfärdade, 

1899 75 » » 63,268 » » 84,507 » 
1894 41 » » 28,929 » » 70,768 » 
1889 25 » » 9,206 » » 36,979 » 
1884 8 » » 7,269 » » 86,782 » 



MOTBÖCKER. XXI 

Härvid bör dock bemärkas, ätt först från och med år 1894 
summan af dödade motböcker innefattar ej blott sådana, på 
hvilka innestående medel Mifvit af vederbörande ägare eller 
deras rättsinnehafvare lyftade, utan äfven de motböcker, hvilka 
på grund af preskription blifvit dödade. Före sistnämnda år 
kunde nämligen, på grund af gällande stadganden i ämnet, 
någon preskription af motböcker ej förekomma. 

Vid utgången af år 1903 utgjorde den å motböckerna 
innestående behållningen kr. 54,482,232: 53 

Om härifrån afdrages dels det belopp, 
hvarmed uttagningarne under år 1904 öfver-
stigit under samma år verkställda insätt
ningar, eller . kr. 943,070: — 
dels ock de medel, som 
för år 1904 såsom pre
skriberade tillgodoförts 
Postsparbanken, eller ... » 25,895: 51 » 968,965: 51 

samt till skillnaden kr. 53,513,267: 02 
lägges den å motböckerna upplupna räntan 
för året » 1,896,737: 30 
så visar sig, att den å motböckerna vid 
1904 års utgång innestående behållningen 
ökats till..... kr. 55,410,004: 32, 
motsvarande i medeltal kronor 97: 18 på hvarje vid årets ut
gång i kraft varande motbok och kronor 10,532: 60 på hvarje 
1,000-tal invånare. 

Vidstående tablå för år 1904 är afsedd att åskådlig
göra fördelningen på de särskilda länen i riket af de gällande 
motböckerna, därvid motboken ansetts tillhöra det län, inom 
hvilket densamma blifvit Utfärdad. 

Följande tablå angifver motboksstock och -behållning m. m. åren 1884, 1889, 1894, 1899, 1903 och 1904. 



XXII MOTBÖCKER. 

Uti nedanstående tablå angifves antalet utelöpande möt-
böcker samt den å desamma innestående behållningen vid 
utgången af hvar och en af de tilländalupna femårsperioderna 
af Postsparbankens verksamhet samt vid slutet af år 1904 

äfvonsom ökningen elJer minskningen såväl absolut som ock 
i procent af antalet motböeker och behållningen å dessa vid 
utgången af nästföregående femårsperiod resp. år. 

Å den för ändamålet särskildt afsedda, mod bokstafven X 
betecknade serien af motböeker insattes för straff- och tvångs
arbetsfångars räkning under år 1904 besparade arbetspremie-
medel eller besparad arbetsinkomst till belopp af 15,930 kronor 
i 204 poster, hvaremot i 1,262 poster uttogos kr. 29,377: 41 
dylika medel. Yid 1904 års slut funnos utelöpande 931 mot
böeker af omhandlade slag med en innestående behållning, 
upplupen ränta inberäknad, af kr. 83,783: 77. 

Motsvarande tal utgjorde för de föregående år, under 
hvilka Postsparbanken omhänderhaft förvaltningen af dylika 
medel: 

Till följd af preskription dödades under år 1904 12,120 
st. motböeker; och utgjorde det preskriberade beloppet kr. 
25,895: 51. Af de, såsom preskriberade, Postsparbanken till
godoförda medlen hafva emellertid, på framställning af mot
boksägare eller deras rättsinnebafvare, under året blifvit efter
skänkta tillhopa kr. 1,259: 01. 

Motsvarande tal utgjorde: 



SPARMÄRKESFÖRSALJNINGEN. XXIII 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Antalet sparmärkesförsäljningsställen, som vid 1904 års 
ingång utgjorde 4,309 
ökados under året med 289 
och uppgick sålunda vid årets slut till 4,598. 

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

Värdet, vid 1904 års ingång, af försålda, men till inlösen 
ej företedda sparmärken utgjorde kr. 40,158: 60 
Under året försåldes sparmärken till belopp af » 130,360: 60 
Af de sålunda i omlopp komna märkena till 

värde af kr. 170,519: 20 
inlöstes under året för » 129,240: — 
hvadan värdet af de vid 1904 års slut ute

löpande sparmärkena uppgick till kr. 41,279: 20. 

Antalet försålda och inlösta sparmärken under hvar och 
en af de tilländalupna femårsperioderna af Postsparbankens 
verksamhet samt under åren 1903 och 1904 äfvensom vid peri
odens resp. årets början utelöpande dylika märken framgår 
af följande öfversikt: 

Af de under nästlidet år försålda sparraärkena afyttrades: 
vid postkontoren 619,631 st. 

» poststationerna 584,715 » 
hos enskilda försäljare 99,260 » 

tillhopa 1,303,606 st. 

Enahanda tal utgjorde: 



XXIV RÄKENSKAPERNA OCH DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN. 

V. Räkenskaperna och den finansiella ställningen. 

Postsparbankens hufvudbok för år 1904 utvisar: 

Debet. 

Balans från år 1903: 

Tillgångar 56,809,981: 20 

Inkomster: 
Räntemedel ... 2,177,864: 39 
Obligationsvinst 3 897: 26 
Preskriberade medel kr. 25,895: 51 efter afdrag af efterskänkta kr. 1,259: 01 24,636: 50 2 906 398- 15 

Balans till år 1905: 
Skulder: 

öfverlevereringar 4 557.- 73 
Till delägarne: 

Kapital 53,580,694: 57 
Ränta för år 1904 1,829,309: 75 5 5 4 1 0 0 0 4 : 3 2 

Till Postverket 1^693'699: 90 
Till Riksförsäkringsanstalten 8,342: 49 

Deponerade medel 13,275: 07 
Oförsålda och ntelöpande sparmärken och sparkort 186,360: 80 
Gratifikationer åt sparmärkesförsäljare, reserverade . 10,000: — 
Kostnaden för utarbetande, tryckning och spridning af en broschyr angåonde Postsparbanken... 2,000: — 57 328 240- 31 

Summa kronor 116,344,619: 66. 

Kredit. 

Balans från år 1903: 
Skulder 56,775,264: 55 

Utgifter: 
Aflöning till Styrelsen samt personalen å Postsparbanksbyrån 188,882: 50 
Ersättning till posttjänstemän för bestridande af postsparbanksgöromål 30,778: 37 219 660- 87 
Omkostnader: 

Expensutgifter 29,461: 38 
Diverse utgifter 8,950: 09 
Hyror, ved och belysning 4,275: 48 
Ersättning till Riksbanken för vård m. m. af Postsparbankens värdepapper... 7,900: — 
Kostnader för inredning och möblering af Postsparbankens lokaler inom nya 

posthusbyggnaden 13,467:90 64054: 85 

Räntemedel, godtgjorda delägarne 1,896,737: 30 2180453- 02 

Afkortningar 6,609: 07 
Afskrifning af öfverkurser å vissa inköpta obligationer, jämlikt nådiga brefvet till Postsparbankstyrelsen den 8 

Dec. 1904 16,709: 33 

Balans till år 1905: 
Kontant behållning: 

i hufvudkassan och vid postanstalterna 343,546: 11 
å bankräkningar 2,434,542: 48 2778088- 59 

Transport 2,778,088: 59 58,979,035: 97 
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45: 97 
Förskott till ersättande af Kungl. Statskontoret 

» » » a f motboksägare 

Anmärkta poster m. m 
Reserverade medel, jämlikt nådiga brefvet den 8 December 1904 

Fordringar: 
Räntebärande, obligationer å nom. kr. 39,404,514: 28, bokförda till 39,314,804: 01 
Upplupna, ej förfallna obligationsräntor 225,485: 41 
Utlämnade kommunlån 14,731,699: 53 
Obetalade låneräntor 159,795: 25 
Oförsålda sparmärken 139,000: 60 

Transport 2,778,088: 59 58,979,035: 97. 
2,515: 16 

2,561: 13 
2,149: 17 

12,000: — 

Postsparbankens skuld till Postverket vid 1904 års slut, 
kr. 1,693,699: 90, hvilken skuld till hufvudsakligaste del 
utgjorts af medel, som af postanstalterna disponerats för postspar
banksutbetalningar, har under år 1905 blifvit till fullo åter
betalad. 

Enligt förestående sammandrag af Post
sparbankens hufvudbok uppgingo under år 
1904 bankens inkomster till kr. 2,206,398: 15 
samt utgifterna till » 2,180,453: 02 

Om från skillnaden kr. 25,945: 13 
afdrages det under titel afkortningar kredi-
terade beloppet » 6.609: 07 
utvisar återstoden kr. 19,336: 06 
den å bankens verksamhet under år 1904 
uppkomna nettovinsten. 

Då, jämlikt ofvannämnda nådiga bref 
af den 8 Dec. 1904, af Postsparbankens 
öfverskottsmedel för föregående år reserve
rats ett belopp af » 6,007: 32 

uppgick alltså hela det vinstbelopp, som vid 
1904 års utgång var disponibelt, till kr. 25,343: 38. 

Nedanstående tablå upptager beloppen af Postsparbankens 
ränte- m. fl. inkomster, delägareräntor, ränteöfverskottet, 
utgifterna samt skillnaden under hvart och ett af åren 1884, 
1889, 1894, 1899, 1903 och 1904. 

Om från utgiftssumman för året, kr. 283,715: 72, afdra
ges det under år 1904 utbetalade beloppet, kr. 13,467: 90, för 
inredning och möblering af Postsparbankens lokaler inom nya 
posthusbyggnaden, så utvisar återstoden, kr. 270,247: 82, de rena 
förvaltningsutgifterna för året, af hvilka kr. 219,660: 87 utgöra 
aflöningar samt återstående delen, kr. 50,586: 95, omkostnader. 

i M 7 0 ^ 8 4 ^ 57,365,583:69 
Summa kronor 116,344,619: 66. 

Då sammanlagda antalet under året verkställda omsätt
ningar uppgått till 703,732 st, befinnes alltså medelkostnaden 
för hvarje omsättning hafva utgjort 38-40 öre. 

Förvaltningskostnaderna för år 1904 motsvara 1,07 % af hela 
omsättningssumman (summan af insatta och uttagna belopp) 
för året, kr. 25,214,432: —, samt 0,« % af delägarnes behåll
ning vid årets utgång, kr. 55,410,004: 32. 

Medelkostnaden af hvarje omsättning samt förvaltnings-
utgifternas förhållande till omsättningssumman äfvensom till 
delägarnes behållning under hvart och ett af åren 1884, 1889 
1894, 1899, 1903 och 1904 angifves här nedan: 

Såsom framgår af ofvan intagna utdrag ur hufvudbokcn 
för år 1904, voro vid årets utgång Postsparbankens fonder så
lunda placerade: 
Kontant: 

i hufvudkassan och vid postanstaltorna kr 
å bankräkningar » 

Förskott samt anmärkta poster m. m » 

Reserverade medel Oblgationer ? 

hvaraf Statens och 
Allmänna Hypo-
teksbankens kr. 22,346,613: 27 
samt kommuners 
eller med borgen af 
kommuner försedda 

Kommunlån mot skuldebref 
Upplupna, men ej förfallna eller oj inbe

talade räntor 

343,546: 11 
2,434,542: 48 

4,710: 
12,000 

59,314.804: 

30 

01 

16,968,190: 74 
14,731,699: 53 

385,280: 66 
Summa kr. 57,226,583: 09 
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Förhållandet mellan Postsparbankens i obligationer placerade, till kommuner direkt utlånade samt öfriga tillgångar vid ut
gången af hvart och ett af åren 1884, 1889, 1894, 1899, 1903 och 1904 angifves här nedan i procent af sammanlagda beloppet 
tillgångar: 

Postsparbankens behållning i räntobärande obligationer, som vid 1904 års ingång uppgick till 
nominellt kronor 39,968,952: 50, bokförd till kronor 39,898,312: 20 
har under året minskats med ett nominellt belopp af » 564,438: 22, bokfördt » » 566,798: 86. 

Vid årets utgång utgjorde sålunda obligationsbehållningen 
nominellt kronor 39,404,514: 28, bokförd till kronor 39,331,513: 34 
hvilket sistnämnda belopp blifvit genom i nådiga brefvet den 8 Dec. 1904 medgifven afskrifning å » 16,709: 33 
nedsatt till kronor 39,314,804: 01. 

Ifrågavarande obligationsbohållning utgjordes af: 
Svenska statens , 
Allmänna Hypoteksbankens inkonvertibla 

Kinekulle—Lidköpings järnvägsaktiebolags med borgen af Lidkö
pings stad 

Kristianstads stads 

Landskrona B 
Lidköpings » 

B » 

Luleå stadsförsamlings 
Lund—Trolleborgs järnvägsaktiebolags med borgen af städerna Lund 

och Trelleborg 

3,6 B 

4 B 

3y2 B 

4 B 

5 » 
3,6 B 

4 < / 2 B 

3 1/2, B 

1,495,000: 
4,470,399: 
8,919,492: 

52,000: 
317,000: 
108,200: 

3,652,800: 
835,466 

1,607,500: 
816,000 
777,000: 

66,000: 
75,000: 

745,000 
423,000 

30,200 
167,000 
89,600: 
25,600: 

1,815,000: 
158,666 
327,000 

18,000 
69,000: 

123,000: 
272,000: 

181,000: 
143,000; 

53,000 
812,000: 

7,000: 
182,000: 
55,000 

185,000: 

96 

67 

69 

Transport 29,072,925: 32 

afstämplade 
uppsägbara 
afstämplade 

Borås 
Eskilstuna 
Falu 
Gefle 

» 
Göteborgs 

stads 

afstämplade 

afstämplade 

Helsingborgs 
» 

Hernösands 
Hjo 
Jönköpings 

» 
Karlskrona 

1878 
1878 
1878 
1883 
1880 
1883 
1886 
1889 
1878 
1892 
1886 
1886 
1893 
1887 
1869 
1873 
1878 
1884 
1894 
1889 
1892 
1887 
1881 
1892 
1888 

1897 
1894 
1889 
1890 
1881 
1897 
1894 

1889 

3,e % obligationer af år 1887 å nom. kr. 
4 
4 
4 
4 
3% 
3% 
37, 
37. 
4 
4 

47. 
4 
4 
3,6 
5 
5 
5 
4 
3,6 
37» 
4 

47» 
47» 
4 
4 



32 
96 

Transport 29,072,925 
Malmö stads 5 % obligationer af år 1879 å nom. kr. 144,888 

» > 4 % » 
» » 4 B 

» » 3,6 » 
Norrköpings » .... 4 » 
Piteå B 3,6 » 
Stockholms » 5 » 

» » 3 1/2 » 
Stockholm—Vesterås—Bergslagens nya järnvägsaktiebolags med bor

gen af Stockholms stad 3l/2 

Sundsvalls stads 5 ' / , 
» » 4 ' / , 

Söderhamns » 4 
Sölvesborgs » 4 
Trelleborgs » 3,0 
Varbergs » 3,6 
Venersborgs » 3,6 
Vesternorrlands läns landstings 41/, 
Vesterås stads 4 
Ystads » 4 
Örebro » 4»/2 

» B 3,6 
Östersunds » 4 

bokförda till kr. 39,314,804: 01. 

Vid 1903 års utgång utgjorde antalet från Postsparbanken utlämnade kommunlån 368 st. å ett sam-
manlagdt kapitalbelopp af kr. 15,201,284: 53 

Om härifrån dragés dels återstoden af 13 st. inlösta lån kr. 28,231: 82 
dels ock sammanlagda beloppet af verkställda låneafbetalningar » 441,353: 18 B 469585-

så utgjorde skillnaden, kr. 14,731,699: 53 
kapitalbeloppet af de vid 1904 års utgång kvarstående 355 st. lånen. 

Af dessa lån löpa: 

med 5 % ränta 13 st., hvarå åtorstodo kronor 230,156: 03 
» 4'8 » » 1 » » i> » 5,100: — 
» 4-75 » » 1 » » » • 8,459: 75 
» 4-5 » » 192 » » » » 2,392,571:84 
» 4.i » » 1 » » » » 94,050: — 
» 4 ' / 3 » » 3 » » » , 106.576: 08 
» 4'25 » » 6 » » » 326,231: 57 
» 4 » » 44 » » » - 1,594,262: 19 
» 3 l ä / 1 6 » » 2 » » 42,803:20 
» 3-D » » 21 » » » > 1,008,923: 96 
» 3-85 » » 3 » » >» » 726,273:01 
» 3'82 » » 1 » » >> » 59,394: 57 
» 3-s » » 38 » » » » 2,314,915:99 
» 3-vs » » 12 » » » ., 1,165,220: 58 
» 3-73 •» » 3 »» >> » • » 1,220,413:95 
» 3-T » » 5 » » » 1,460,900:74 
» 3'65 » » 3 » » » » 877,357: 32 

3-e » » 6 » » >» » 1,098,088: 75 

Ti l lhopa 355 st. lån, hvarå återstodo kronor 14,731,699: 53. 

RÄKENSKAPERNA OCH DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN. 
XXVII 

1901 
1894 
1890 
1892 
1895 
1877 
1887 

594,000: 
672,000: 

1,178,000: 
374,000: 
176,000: 
113,000: 
53,200: 

1898 
1874 
1892 
1890 
1898 
1897 
1897 
1896 
1892 
1892 
1894 
1901 
1890 
1892 

940,000: 
63,000: 
959,000: 
570,000: 
282,500: 
801,000: 
585,000: 
482,000: 
42,000: 
336,000: 
723,000: 
70,000: 

871,000: 
302,000: 

Tillhopa kr. 39,404,514: 28 
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Nedanstående tablå utvisar fördelningen på de särskilda 
länen i riket af antalet och kapitalskulden vid 1904 års slut 
af de från Postsparbanken utlämnade kommunlånen. 

VI. Postsparbankslagstiftning. 

Från ochTmed 1904 års början utgår, jämlikt nåd. skrif-
velsen till. Postsparbankstyrelsen den 30 Oktober 1903, er
sättningen till postanstalternas tjänstemän för bestridande af 
postsparbanksgöromål sålunda, att 

dels för hvarje ny utfärdad motbok den tjänsteman, som 
utfärdar motboken, äger uppbära ett belopp af fem öre, äfven-
som ytterligare fem öre, därest motboken ej dödats under 
loppet af det kalenderår, under hvilket boken utfärdats; 

dels för såväl den första insättningen å motbok som ock 
för hvarjo följande insättning ett belopp af två öre tillfaller 
den tjänsteman, som i motboken kvitterar det insatta beloppet; 

dels ock, för hvarje redovisningsperiod, föreståndaren för 
don postanstalt, som till centralförvaltningen redovisar de in
flutna medlen, tillgodogöres en uppbördsprovision, utgående 
med en tiondedels procent af de sparbanksmedel, som i redo
visningen finnas debiterade såsom insatta, samt ytterligare 
en tiondedels procent af de postsparbanksmedel, som enligt 
redovisningen varda till hufvudkassan levererade, med iakt
tagande dock att sådan provision i såväl ena som andra fallet 
beräknas endast å hvarjo fullt tiotal kronor, som i redovis
ningen ingår. 

Uppå framställning af Postsparbankstyrelsen har genom 
nåd. kungörelsen den 8 April 1904 förordnats, att hvad i 
7 § af förordningen angående behandlingen af extra ordinarie 
afskrifningsfrågor och anmärkningsmål den 11 December 1830 
finnes föreskrifvet därom, att utslag i afskrifningsfrågor skola, 
innan afskrifning i räkenskaperna må ske, underställas Kam
marrättens pröfning och godkännande, icke skall äga tillämp
lighet i fråga om afskrifning i Postsparbankens räkenskaper 
af persedlar, inventarier och annan Postsparbanken tillhörig 
egendom, som genom olyckshändelse gått förlorad eller eljost 
förkommit. 

Enligt nåd. brefvet till Postsparbankstyrelsen den 31 
December 1904 åligger det Postsparbanken att deltaga i för
valtningen af den från och med 1905 års början inrättade 
barnmorskornas pensionsanstalt; och tillhör det i sådant af-
seende Styrelsen 

att föranstalta om utfärdande och tillhandahållande af 
motböcker för dem, hvilka, efter anmälan hos Riksförsäkrings-
anstalten, erhållit inträde i pensionsanstalton; 

att genom postsparbankskontoren i orterna uppbära de å 
niotböckerna af eller för delägarne verkställda insatser; 

att behörigen bokföra dessa insatser; 
att efter hvarje kalenderårs utgång meddela Riksförsäk-

ringsanstalten uppgifter angående sammanlagda insättnings' 
beloppet på hvarje motbok samt den å boken upplupna räntan 
för året; 

att granska motböckerna samt däri anteckna ränta, arfs-
vinst och statsbidrag; 

att förvalta pensionsanstaltens medel, med iakttagande 
däraf, att de besparings-, pensions- och säkerhetsfonderna till
hörande medlen böra, i den mån de icke behöfva vara till
gängliga för bestridande af utbetalningar för pensionsanstaltens 
räkning, göras räntebärande i enlighet med de föreskrifter, 
som äro eller varda meddelade för förvaltningen af Postspar
bankens egna medel. 

Och har Eders Kungl. Maj:t i sammanhang därmed för
ordnat att i afseende å medel, som i Postsparbanken insättas 
för att ingå till barnmorskornas pensionsanstalt, gällande före
skrifter i förordningen angående en postsparbank för riket 
den 22 Juni 1883 med däri sedermera gjorda ändringar skola 
lända till efterrättelse; dock med iakttagande 

att § 7 mom. 3 samt §§ 9, 10, 11, 14, 15 och 17 icke 
beträffande sådana medel skola äga tillämpning, 

att hvad i § 5 mom. 1 stadgas därom att motbok skall 
åtföljas af särskilda kvittoblanketter icke heller skall äga till-
lämpning, 

att i motbok skall, förutom hvad i § 5 mom. 2 stadgas, 
införas utdrag ur reglementet för barnmorskornas pensions
anstalt, 

att hvad i § 7 mom. 1 är stadgadt om begränsning för 
räntegodtgörelse intill »den månad, då medlen få lyftas», icke 
skall tillämpas å ifrågavarande medel, 

att, i stället för hvad i § 7 mom. 2 och § 13 mom. 1 
stadgas, följande bestämmelser skola lända till efterrättelse, 
nämligen: 

att alla under ett kalenderår verkställda insatser med de 
å dem under året upplupna räntor skola vid slutet af året 
läggas till besparingsfonden, samt 
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att motbok, hvarom här är fråga, bör en gång hvart år 
under Maj månad å postanstalt aflämnas för att genom post
anstaltens försorg insändas till Postsparbankstyrelsen, som det 
åligger att ombesörja bokens granskning och införande däri af 
räntor, arfsvinst och statsbidrag för nästförflutna kalenderår. 

VII. Styrelsen, personalen, m. m. 

I Postsparbankstyrelsens sammansättning har under rodo-
görelseåret någon förändring oj inträffat. 

På grund af nådiga brefvet den 12 Februari 1904 an
ställdes å Postsparbanksbyrån från den 1 April samma år on 
kassör och ytterligare en vaktmästare. I öfrigt har under 
redogörelseårets lopp den å Postsparbanksbyrån mera fast an
ställda personalen ökats med en amanuens. Vid 1904 års slut 
utgjordes fördenskull berörda personal af — förutom chefen 
för byrån —: 

1 kamrerare och sekreterare, 
1 kassör, 
1 registrator, 
1 aktuarie, 
4 revisorer och bokhållare, 
5 amauuenser, 

67 kvinliga extra biträden, 
1 förste vaktmästare, 
2 vaktmästare samt 
5 extra vaktmästare med fasta arfvoden. 

Dessutom har undor år 1904, i likhet med förhållandet 
under föregående år, dels, för verkställande af ränteuträkning, 
motboksgranskning ni. fl. arbeten, som ej medhunnits af den 
fasta personalen, auvändts tillfällig personal mot dag- eller 
timaflöning, hvilken aflöning för året uppgått till kr. 48,806: 29, 
dels ock, för handläggning af vissa till Postsparbankens central
förvaltning hörande göromål, anlitats biträde af tjänstemän 
hos Generalpoststyreken, nämligen kassören, frimärkesinten
denten, ombudsmannen samt hvardera af de vid frimärkes
förrådet och hufvudkassan anställde revisorer och bokhållare, 
af hvilka emellertid kassören och revisorn och bokhållaren 
vid hufvudkassan biträdt allenast under årets första kvartal; 
hvarjämte vissa Generalpoststyrelsens vaktbetjänte lämnat upp-
passningsbiträde; och har, jämlikt bemyndigande i nådiga brefvet 
den 15 April 1904, såsom godtgörolse för nämnda biträde ut
betalats sammanlagdt 1,575 kronor till bemälde tjänstemän 
och betjänte hos Generalpoststyrelsen. 

Till Postsparbankstyrelsen inkommo under år 1904 — obe-
räknadt de från vederbörande postsparbankskontor å bestämda 
tider insända redogörelser af olika slag, äfvensom en mängd 
rekvisitioner med mera dylikt — mål och uppsägningar till 
ett sammanlagdt antal af 156,051 
Från år 1903 balanserades 1,088 
Af dessa 157,139 ärenden 
afgjordes under år 1904 156,040 
hvaremot öfriga 1,099 ärenden 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller förklaring 
från vederbörande eller på föredragning inför Styrelsen. 

Af ofvanberörda under året afgjorda ärenden behandlades 
423 st. af Styrelsen in pleno vid 16 olika sammanträden. 

Följande öfvorsikt utvisar antalet hos Postsparbankstyrel
sen handlagda ärenden under hvart och ett af åren 1884, 1889, 
1894, 1899, 1903 och 1904. 

Antalet motböcker, som undor år 1904 inkommo till Post
sparbanksbyrån för granskning och räntoanteckning, utgjorde 
211,571 st., sålunda fördelade på årets särskilda månader: 

under Januari månad 59,247 st. 
» Februari » 25,056 » 
» Mars » 18,646 » 
» April >, 13,984 » 
» Maj » 11,093 » 

Juni • 9,979 » 
» Juli » 10,940 » 
» Augusti >, 11,182 » 

September » 10,850 :> 
» Oktober >, 12,567 » 
» November » 12,005 » 
» December » 16,022 » 

Tillhopa 211,571 st. 

Antalet under de resp. åren 1885, (det första året, under 
hvilket motböcker insändes för ränteanteckning) 1890, 1895, 
1900, 1903 och 1904 till Postsparbanksbyrån för granskning 
och ränteanteckning inkomna motböcker samt dessas förhål
lande till de i omlopp varande motböckerna framgår af följande 
öfversikt: 

VIII. Jämförelse med utländska postsparbanker. 

Uti den vid berättelsen fogade tabellbilaga II tinnes in
förd en jämförande öfversikt af Svenska postsparbankens och 
åtskilliga äldre europeiska postsparbankers verksamhet under 
tjugoförsta arbetsåret. 

XXIX 



RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN. 

IX. Riksförsäkringsanstalten. 

I likhet med hvad fallet varit under näst föregående år, 
med hvars ingång Riksförsäkringsanstalten började sin verk
samhet, har Postsparbanken ägt att ombesörja uppbörden af 
do utaf Riksförsäkringsanstalten bestämda försäkringsafgifter 
och belopp, som för förvärfvande af lifränta erläggas, samt 
verkställa utbetalning af do utaf Riksförsäkringsanstalten 
beslutade lifräntor och andra skadeersättningar, hvarjämte 
förvaltningen af inflytande försäkringsmedel omhänderhafts 
af Styrelsen för Postsparbanken. 

Jämlikt gällando bestämmelser, skola alla de postanstalter, 
vid hvilka postsparbanksrörelse finnes anordnad, jämväl fun
gera såsom inkasserings- eller utbetalningsställen för Riksför-
säkringsanstaltens räkning. Under år 1904 har dylik inkasse
ring eller utbetalning förekommit vid 615 eller 20-95 % af de 
2,935 postsparbankskontor, som under året varit i verksamhet. 

Motsvarande tal utgjorde år 1903 430 eller 14-98 % af 
hela antalet. 

Af dessa kontor voro: 

11 belägna i Stockholms stad 
20 » » Stockholms 
8 » » Upsala 

12 » » Södermanlands 
52 » » Östergötlands 

län 

Transport 103 

län 

Omfattningen af postsparbankskontorens verksamhot för 
Riksförsäkringsanstaltens räkning samt fördelningen på post
sparbankskontoren i de särskilda länen af denna verksamhet 
inhämtas af följande tablå: 

XXX 

33 
33 

6 
36 
60 
66 
18 
21 
32 . 
18 
19 
26 
25 
22 
26 
25 
8 
8 
7 

Summa 615 

Transport 103 
23 belägna i» Jönköpings 

Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och Bohus 
Elfsborgs 
Skaraborgs 
Vormlands 
Örebro 
Vestmanlands 
Kopparbergs 
Gefleborgs 
Vesternorrlands 
Jemtlands 
Vesterbottens 
Norrbottens 
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Jämföras med hvarandra postsparbankskontorens bestyr 
för Riksförsäkringsanstaltens räkning under år 1903, Riksför-
säkringsanstaltens första verksamhetsår, och år 1904, visar sig, 

att antalet inbetalningar, som år 1903 utgjorde 1,627 st., 
år 1904 uppgick till 2,289 st., innefattande en ökning af om
kring 41 %; 

att inbetalningsbeloppet, år 1903 utgörande kr. 311,025: 49, 
år 1904 belöpt sig till kr. 545,282: 22, eller en ökning af om
kring 75 %\ 

att antalet utbetalningar stegrats från 669 st. till 2,570 st., 
eller med omkring 284 %, samt slutligen 

att beloppet af utbetalade medel ökats från kr. 11,914: 25 
till kr. 53,846: 52, eller med omkring 352 %. 

Räkenskaperna för år 1904 öfver Postsparbankens verk
samhet för Riksförsäkringsanstalten utvisa: 

Debet. 
Tillgångar 305,352: 61 

Inkomster: 

Influtna medel. 
Premier å försäkringsbref 86,695: 83 

» för förnyelsekvitton 67,618: 57 
» åkarensförsäkringar 1,049: 95 

Tilläggspremier 287: 83 
Rogleringspremior 9,181: 53 
Kapitalvärden å inköpta lifräntor 380,448: 51 545282- 22 
Räntemedel 22',954: 58 
Obligationsvinst 47: — 

» » afstämplado 33/4 

» 3J/4 

Gärsnäs—S:t Olofs järnvägsaktiebolags 4'/2 

Halmstads stads 3,« 
Hernösands—Sollefteå järnvägsaktieboiags 4 
Kalmar nya » 4 
Kristianstads stads 3y2 

Lidköpings » 4 
Malmö » 4'/2 

Skåne—Smålands järnvägsaktiebolags 4 
Ystad—Skifarps » 41/, 
Ystad—Brösarps » 4 1

2 

bokförda till kronor 595,890: 90. 

Kredit. 

Utgifter: 

Sjukhjälp 5,525: 16 
Begrafningshjälp 780: — 
Lifränta 29,545:51 
Återbetalade premier 17,995: 85 53,846: 52. 

Balans till dr 1905: 

Behållningar och fordringar: 
i hufvudkassan och vid post

anstalterna 19,262: 58 
i banker inneståonde 108,245: 04 
fordran af Postsparbanken efter 

afdrag af skulder 8,342: 49 
räntebärande obligationer å no

minellt 601,933: 33 kr., bok
förda till 595,890: 90 

upplupna, ej förfallna obligations
räntor 4,353: 34 

kommunlån 96,275:40 839309. 75 

Summa kronor 886.216: 27. 

Balans till år 1905: 

Under 4:de kvartalet 1904 influtna premiemedel, 
hvilka såsom tillhörande 1905 års uppbörd i 
vederbörande räkenskaper balanseras 12,579: 86 

Summa kronor 886,216: 27. 

Förenämnda obligationsbehållning vid årets slut utgjordes af: 
Allmänna Hypoteksbankens ouppsägbara 4 % obligationer af år 1878 å nom. kr. 48.533: 33 

1880 
1883 
1904 
1896 
1903 
1893 
1889 
1902 
1901 
1902 
1904 
1904 

10,000: 
30.000: 
25,000: 
13,000: 

100,000: 
11000: 
6,000: 

163000: 
50,000: 
70,400: 
25,000: 
50000: 

Tillhopa kronor 601,933: 33 



XXXII RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN. 

Vid 1904 års utgång utgjorde antalet från Riksförsäkrings-
anstalten utlämnade kommunlån 8 st. å ett kapitalbelopp af 
kr. 96,275: 40. 

Dessa lån — samtliga löpande med en räntefot ä 4'/2 % 
— specificeras sålunda: 
Backaryds församling kr. 14,868: 22 
Bjurkärns kommun » 19,640: 62 
Broddarps församling... » 5,186: 88 
Djursholms köping » 7,299: 74 
Kolbäcks församling » 8,157: 95 
Lycke » » 7,505:08 
Torrlösa » » 25,000: — 
Öljehults » » 8,616: 91 

Tillhopa kronor 96,275: 40 

Det belopp af kronor 8,342: 49, som vid redogörelseårets 
utgång innestod hos Postsparbanken, utgjordes af riksförsäk-
ringsmedel kr. 13,320: 06, som dels vid postanstalterna under 
December 1904 disponerats för postsparbanksutbetalningar, dels 
ock utgjort till Postsparbanksbyrån influtna lånelikvidcr efter 
afdrag af kr. 4,977: 57, postsparbanksmodel, som under samma 
månad användts för försäkringsutbetalningar. Förenämnda 
skillnadsbelopp, kr. 8,342: 49, har under Januari månad detta 
år blifvit Riksförsäkringsanstalten godtgjordt. 

Stockholm den 25 Oktober 1905. 

Såsom ersättning för Postsparbankens bestyr med upp
börden af försäkringsafgifterna och utbetalning af försäkringa
beloppen har af Riksdagen anvisats ett förslagsanslag af 
20,000 kr. 

Af detta anslag hafva, på grund af Kung], brefvet den 
31 Oktober 1902, för år 1904 utgått följande belopp: 

Till aflöning åt chefen för Postsparbanksbyrån m. fl. 
tjänstemän för biträde kr. 1,400: — 
Arfvode och dyrtidstillägg åt den för försäk-

ringsgöromålen särskildt anställde revisorn 
och bokhållaren samt vikariatsersättning i 
anledning af semester för denne » 3,400: — 

Arfvoden åt biträden för bokföring m. m. af 
försäkringsmedel » 1,828: 35 

Ersättning för statistiska arbeten » 272: — 
D:o åt postanstalternas tjänstemän för 

uppbörd af försäkringsafgifter och utbetal
ning af försäkringsersättning » 706: 09 

Ersättning till Riksbanken för vård m. m. af 
Riksförsäkringsanstaltens där förvarade 
värdepapper » 100: — 

Expensutgifter » 227: 89 

Tillhopa kronor 7,934: 33. 

Underdånigst 

E. VON KRUSENSTJERNA. 

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

John Berg. 
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Tab. 

Jämförelse med 

1 £ = kr. 18,20. 1 Ö. krone = kr. 0.756097. 1 Franc = 1 lire = 72 öre. 1 Ned. Florin = kr. 1,52. 



I I . 

utländska postsparbanker. 
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