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TILL 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 underdån igst afgifva berät

telse om bankens tillstånd och förvaltning under år 1905, 
det tjugoandra af dess verksamhet, hvilken berättelse är 
affattad i särskilda hufvudafdelningar under följande rubriker: 



I. Postsparbankskontoren, II. Postsparbanksrörelsen, III. Mot-
böcker, IV. Sparmärkosförsäljningen, V. Bäkenskaperna och 
den finansiella ställningen, VI. Styrelsen, personalen m. m. 
och VII. Jämförelse med utländska postsparbanker, hvarjämte 
i tvenne tilläggsafdelningar (VIII. och IX.) meddelas uppgifter 
rörande postsparbankens deltagande i förvaltningen af riks-
försäkringsanstalten och barnmorskornas pensionsanstalt. 

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

I. Postsparbankskontoren. 

Transport 33 
i Skaraborgs län vid poststationen i Svanvik 1 
i Vermlands län vid poststationen i Grums 1 
i Vestmanlands län vid poststationen i Varmsätra 1 
i Kopparbergs län vid poststationerna i Arfslindan, Dala-

Floda, Garpenberg, Hulån och Mockfjärd, tillhopa 5 
i Gefleborgs län vid poststationen i Strömsbruk 1 
i Vesternorrlands län vid poststationerna i Salsåker och 

Sandöverken, tillhopa 2 
i Jemtlands län vid poststationen i Jormvattnet 1 
i Vesterbottens län vid "poststationerna i Arksjö, Hörneå, 

Latikberg, Lillögda, Torfsjö och Umnäs, tillhopa 6 
i Norrbottens län vid poststationerna i Brändön, Lands-

järv, Risbäck, Siksjön och Vassijaure, tillhopa 5 

och hafva sålunda sammanlagdt 56 
nya postsparbankskontor inrättats. 

Då emellertid — till följd af indragning under året af 
postanstalterna i Upsalanäs inom Upsala län, Hynne-
näs inom Kronobergs län, Alsterbro inom Kalmar län, 
Eringsboda inom Blekinge län, Södra Sandby inom 
Malmöhus län, Östavik inom Vestmanlands län, Mock
fjärd inom Kopparbergs län samt Stocka och Nian-
fors inom Gefleborgs län — de med berörda post-
anstalter förenade postsparbankskontoren, tillhopa 9 

upphört med sin verksamhet, så utvisar skillnaden 47 
den verkliga tillökningen under år 1905 i postsparbanks

kontorens antal, hvarigenom hela antalet dylika kon
tor, som vid 1904 års slut utgjorde 2,935, ökats till 
2,982, 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 postanstaltor (post
kontor, filialpostkontor och poststationer) samt arealen och 
folkmängden, såväl inom de olika länen som ock i hela"riket, 
framgår af följande tabell A. Uppgifterna rörande arealen 
gälla år 1900 och äro hämtade ur Statistiska Centralbyråns 
redogörelse för 1900 års folkräkning (Bidrag till Sveriges 
Officiella statistik, Litt. A., år 1900, andra afdelningen); folk
mängdstalen åter äro hämtade ur den af samma byrå offent
liggjorda »Uppgift å folkmängden inom hvarje kommun, härad, 
tingslag, domsaga, stad och län den 31 December 1905» med 
efter tryckningen inkomna rättelser. 

Under år 1905 har postsparbanksrörelse anordnats vid 
följande postanstalter, nämligen: 
inom Stockholms stads område vid poststationen i Experi-

mentalfältet 1 
i Stockholms län vid poststationerna i Saltsjö-Storängen, 

Staket och Åkers Runö, tillhopa 3 
i Upsala län vid poststationorna i Krägga och Olands 

Ekeby, tillhopa 2 
i Södermanlands län vid poststationen i Mälarbaden 1 
i Östergötlands län vid poststationerna i Höckerstad och 

Ljusfors, tillhopa 2 
i Kronobergs län vid poststationen i Sjöryd 1 
i Kalmar län vid poststationorna i Abbetorp, Alsterbro 

och Knifvingaryd, tillhopa 3 
i Blekinge län vid poststationorna i Blåningsmåla, Erings

boda, Ronneby brunn, Svarthöfden och Svängsta, till
hopa 5 

i Kristianstads län vid poststationerna i Karpalund och 
Önnestad, tillhopa 2 

i Malmöhus län vid poststationorna i Borstahusen, Harde-
berga, Ljunghusen, Refvingeby, Refvingehed samt 
Södra Sandby, tillhopa 6 

i Hallands län vid poststationen i Långås 1 
i Göteborgs och Bohus län vid poststationerna i Askim, 

Fisketorp, Fogelviken, Hofvenäset, Medbön och Öckerö, 
tillhopa 6 

Transport 33 

VI POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. 

Tab. A. Areal, folkmängd, antal postsparbankskontor m. m. inom de olika länen vid slutet af år 1905. 

Vid 31 st., eller 1'04 % af hela antalet af do under år 
1905 i verksamhet varande postsparbankskontoren, har ej 
förekommit vare sig insättning eller uttagning af sparbanks
medel. 

Motsvarande tal utgjorde: 
år 1904 35 postsparbankskontor eller l .9 % af hela antalet. 

Den härefter följande tabellen B upptager de fullständiga 
postsparbankskontoren (postkontoren) i ordningsföljd efter stor
leken af omsättningssumnioriia år 1905 vid postkontoren 
och underlydande poststationer, hvarjämto i tabellen, uti 
särskilda kolumner, redogöres för antal omsättningar, för 
antal underlydande poststationer med postsparbanksrörelsc 
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. 

VII 

1899 18 
1894 22 
1889 61 
1884 98 

On 

1'00 

3-23 

6-22 



VIII POSTSPARBANKSKONTOREN. 

Tab. B. Omsättningen m. m. vid de särskilda postsparbankskontoren år 1905. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. IX 



X POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. XI 



XII POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. XIII 



XIV POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSKONTOREN. XV 



XVI POSTSPARBANKSKONTOREN. 



POSTSPARBANKSRÖRELEN. 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 do särskilda månaderna 
af år 1905. 

Tab. C. Antalet och beloppet af omsättningar m. m. under de särskilda månaderna af år 1905. 

Jämföras med hvarandra rörelsen under postsparbankens 
första verksamhetsår, 1884, och rörelsen under år 1905, visar sig, 

att antalet insättningar, som år 1884 utgjorde 238,338 st., 
år 1905 uppgick till 562,756 st., innefattande en ökning af 
omkring 136 %; 

att insättningsbeloppet, som år 1884 utgjorde kr. 1,095,683, 
år 1905 uppgick till kr. 11,647,107, hvilket innefattar en 
ökning af omkring 963 %; 

att antalet uttagningar stegrats från 12.560 st. till 153,631 
st., eller med omkring 1,123 %, samt slutligen 

att beloppet af uttagna medel ökats från kr. 282,418: 86 
till kr. 14,268,140: 27, eller med omkring 4,952 %. 

Uti härefter följande tabell D finnas angifna de månader 
af hvart och ett af åren 1884, 1889, 1894, 1899, 1904 och 
1905, 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. 



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
andra verksamhetsåret gifver vid tanden, att insättningarnes 
medelbelopp ökats från kr. 4: 60 till kr. 20: 70, eller med om
kring 350 %, uttagningarnes från kr. 22: 49 till kr. 92: 87, 
eller med omkring 313 %, samt medelbeloppet af första insätt
ningarne från kr. 6: 22 till kr. 47: 72, eller med omkring 
667 %. 

Nedanstående tablå åskådliggör postsparbankens rörelse 
under hvar och en af de tilländalupna femårsperioderna af 
bankens verksamhet äfvensom under åren 1904 och 1905, 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 1905. 



POSTSPARBANKSRÖRELSEN. XIX 

Af ofvanstående tablå inhämtas, att under år 1905, i för
hållande till folkmängden, Stockholms stad stod främst i fråga 
om insättningarnes och uttagningarnes såväl antal som belopp. 
Lägst i afseende å insättningarnas antal stod Norrbottens län 
samt i fråga om såväl insättningsbeloppet som ock uttag
ningarnes antal och belopp Kristianstads län. 

Vid jämförelse länsvis mellan postsparbanksverksamheten, 
i förhållande till folkmängden, under redogörelseåret och under 
närmast föregående år 1904 visar sig, 

att insättningarnes antal minskats inom samtliga områden 
med undantag af Södermanlands, Östergötlands, Kronobergs, 
Gotlands, Blekinge, Kristianstads, Hallands, Göteborgs och 
Bohus samt Gefleborgs län, hvarest ökning förekommit, under 
det att Jönköpings, Kopparbergs och Jemtlands län förete 
samma antal för båda de jämförda åren; 

att insättningsbeloppet jämväl minskats undantagandes 
inom Stockholms, Södermanlands, Blekinge. Kristianstads, 
Hallands, Göteborgs och Bohus samt Gefleborgs län, där 
ökning ägt ram; 

att antalet uttagningar ökats inom samtliga områden, 
förutom Kristianstads och Vestorbottens län, där minskning 
förekommit, äfvensom Kronobergs, Malmöhus och Kopparbergs 
län, hvilka utvisa samma antal för de båda jämförda åren; 

samt slutligen att uttagningsbeloppet likaledes ökats inom 
samtliga områden utom i Upsala, Blekinge, Kristianstads, 
Kopparbergs, Vosternorrlands och Vesterbottens län, hvilka i 
berörda hänseende hafva att uppvisa minskning. 



XX MOTBÖCKER. 

Följande öfversikt angifver de län, inom hvilka under hvart och ett af åren 1884, 1889, 1894, 1899, 1904 och 1905 
omsättningarne varit högst eller lägst; och beteckna de förekommande talen förhållandet på 1,000 invånare. 

III. Motböcker. 

Vid 1904 års utgång uppgick antalet utelöpande mot-
böcker till 570,203 st. 

Under år 1905 hafva utfärdats 50,507 nya 
motböcker, sålunda fördelade på de särskilda må
naderna af året, nämligen: 
under Januari månad 6,718 

» Februari » 4,776 
» Mars » 3,991 
» April » 3,501 
» Maj » 3,110 
» Juni > 2,975 
» Juli » 3,114 
» Augusti » 3,424 
» September » 3,091 
» Oktober » 3,902 
» November > 6,353 
» December » 5,552 

tillhopa 50,507 
Under samma år dödades genom be

loppets uttagning 38,467 motböcker, näm
ligen : 

Transport 50,507 570,203 st. 

Transport 50,507 570,203 st. 

under Januari månad 3,455 
» Februari » 3,818 
» Mars » 4,014 
» April » , 3,464 
» Maj » 3,077 
» Juni » 2,537 
» Juli » 2,267 
» Augusti » 2,255 
» September » 2,751 
» Oktober » 4,146 
» November » 3,013 
» December » 3,670 33467 

Motboksöfverskottet för året utgjorde för
denskull 12,040 » 

Om emellertid från totalbeloppet 582,243 st. 
afdrages antalet under år 1905 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 15,220 » 
så utvisar skillnaden 567,023 st. 
antalet vid redogörelseårets slut i kraft varande motböcker. 

Sammanlagda antalet af de genom beloppets uttagning eller genom preskription dödade motböckerna uppgick under år 
1905 till 53,687 eller 106 % af de under samma år utfärdade 50,507. 

Motsvarande tal utgjorde: 

för år 1904 101 % eller 48,831 dödade mot 48,348 utfärdade, 
» » 1899 75 » » 63,268 » » 84,507 » 
» » 1894 41 » » 28,929 » » 70,768 » 
» » 1889 25 » » 9,206 » » 36,979 » 
» » 1884 8 K » 7,269 » » 86,782 



MOTBÖCKER. 

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

Vid utgången af år 1904 utgjorde den å motböckerna 
innestäende behållningen kr. 55,410,004: 32 

Om härifrån afdrages dels det belopp, 
hvarmed uttagningarue under år 1905 öfver-
stigit under samma år verkställda insätt
ningar, eller kr. 2,621,033: 27 
dels ock de medel, som 
för år 1905 såsom pre
skriberade tillgodoförts 
postsparbanken, eller ... » 38,714: 18 » 2,659,747: 45 

samt till skillnaden kr. 52,750,256: 87 
lägges den å motböckerna upplupna räntan 
för året » 1,908,546: 95 

så visar sig, att den å motböckerna vid 
1905 års slut innestäende behållningen 
uppgår til] kr. 54,658,803: 82, 
motsvarande i medeltal kronor 96: 40 på hvarje vid årets ut
gång i kraft varande motbok och kronor 10,322: 94 på hvarje 
1,000-tal invånare. 

Vidstående tablå för år 1905 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, 1904 och 1905. 

XXI 



XXII MOTBÖCKER. 

Uti nedanstående tablå angifves antalet utelöpande mot
böcker samt den å desamma innestående behållningen vid 
utgången af hvar och on af de tilländalupna femårsperioderna 
af postsparbankens verksamhet samt vid slutet af åren 1904 

och 1905 äfvensom ökningen eller minskningen såväl absolut 
som ock i procent af antalet motböcker och behållningen å 
dessa vid utgången af nästföregående femårsperiod resp. år. 

Å den för ändamålet särskildt afsedda, med bokstafven X 
betecknade serien af motböcker insattes för straff- och tvångs
arbetsfångars räkning under år 1905 besparade arbetspremie-
model eller besparad arbetsinkomst till belopp af 15,270 kronor 
i 189 poster, hvaremot i 1,226 poster uttogos kr. 28,990: 62 
dylika medel. Vid 1905 års slut funnos utelöpande 834 mot
böcker af omhandlade slag med en innestående behållning, 
upplupen ränta inberäknad, af kr. 71,830: 08. 

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

Till följd af preskription dödades under år 1905 15,220 
st. motböcker; och utgjorde det därvid preskriberade beloppet kr. 
38,714: 18. Af de, såsom preskriberade, postsparbanken sålunda 
tillgodoförda medlen hafva emellertid, på framställning af mot
boksägare eller deras rättsinnehafvare, under året blifvit efter
skänkta tillhopa kr. 2,273: 19. 

Motsvarande tal utgjorde: 



SPARMÄRKESFÖRSÄLJNINGEN. XXIII 

IV. Sparmärkesförsäljningen. 

Antalet sparmärkesförsäljningsställen, som vid 1905 års 
ingång utgjorde 4,598 
ökades under året med .: 138 
och uppgick sålunda vid årets slut till 4,736. 

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 1905 års ingång, af försålda, men till inlösen 
ej företedda sparmärken utgjorde kr. 41,279: 20 
Under året försåldes sparmärken till belopp af » 123,936: 20 

Af de sålunda i omlopp komna märkena till 
värde af kr. 165,215: 40 

inlöstes under året för » 123,472: — 
hvadan värdet af de vid 1905 års slut ute

löpande sparmärkena uppgick till kr. 41,743: 40. 

Antalet försålda och inlösta sparmärken under hvar och 
en af de tilländalupna femårsperioderna af postsparbankens 
verksamhet samt under åren 1904 och 1905 äfvensom vid peri
odens resp. årets början utelöpande dylika märken framgår 
af följande öfversikt: 

Då erfarenheten vid flera tillfällen visat, att personer, 
som skulle kunnat främja det med försäljning af sparmärken 
afsedda ändamål, antingen afböjt eller snart nog upphört med 
detta bestyr af det skäl att någon ersättning därför oj läm
nades, har Eders Kungl. Maj:t, på framställning af Postspar
bankstyrelsen, genom nådigt bref till Styrelsen den 8 December 
1904, medgifvit, att till gratifikationer åt enskilda sparmärkes-
försäljare, hvilka med nit och framgång handhaft sparmärkes-
försäljning, finge af postsparbankens öfverskottsmedel för år 
1903 användas högst 10,000 kronor. På grund häraf har Sty
relsen under år 1905 tilldelat 100 sparmärkesförsäljare gra
tifikationer till belopp växlande från lägst 2 kronor till högst 
10 kronor; och utgjorde det gratifikationsbelopp, som sålunda 
utbetalades, samruanlagdt 561 kronor. 

Af de undor nästlidot år försålda sparmiirkena afyttrados: 
vid postkontoren 518,237 st. 

» poststationerna 519,713 
hos enskilda försäljare 171,412 >-

tillhopa 1.239.302 st. 

Enahanda tal utgjorde: 



XXIV RÄKENSKAPERNA OCH DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN. 

V. Räkenskaperna och den finansiella ställningen. 

Efterföljande öfversikt rörande postsparbankens finansiella ställning år 1905 redogör under särskilda rubriker för in-
och utgående balans äfvensom för inkomster och utgifter m. m. under året. 

D e b e t . 

1) Balans från år 1904: 

Tillgångar 

K r e d i t . 

Kronor, 
57,365,583: 69 

Kronor. 

57,328,240: 31 

2) Inkomster: 

Räntemedel 2,171,874:27 

Obligationsvinst 

Preskriberade medel 

7,237: 93 

36,895: 39 2,216,007: 59 

3) Hålans Ull år 1906: 

Skulder 

Öfverlevereriugar 2,305:14 

Insättarnes behållning 

Kapital 52,821,700:86 
R ä n t a 1,837,102: 96 ^fi^m- 82 

Postverket 1,485,220:61 

Riksförsäkringsanstalten 3,528:94 

Barnmorskornas pensionsanstalt 9,979: 25 

Deponerade medel 12,572:07 

Oförsålda och utelöpande sparmärken och 

sparkort 186,839:90 

Reserverade medel: 

till gratifikationer åt sparmärkesförsäljare 20,000: — 

för utarbetande, tryckning och spridning 

af en broschyr rörande postsparbanken.. 3,600: — 56,382,849:73 

222,999: 87 

2) Utgifter: 

Aflöning: 

till personalen i centralförvalt

ningen 191,418:28 

till posttjänstemän 31,581:59 

Omkostnader: 

expensutgifter 21,181: 72 

uppvärmning och belysning ... 4,012:93 

förvaring af värdehandlingar ... 7,800: — 

diverse utgifter 5,808:35 

Räntemedel godtgjorda delägarne 1,908,546:95 

Afkortningar och restitutioner 6,770:03 

38,803: 

3) Gratifikationer till sparmärkesförsäljare: 

utbetalade af 1903 års öfverskott 561: — 

afsatta af 1903 och 1904 årens öfverskott _ 20,000: — 

4) Kostnaderna för en broschyr angående 

postsparbanken: 

utbetalade af 1903 års öfverskott 400: — 

afsatta af 1903 och 1904 årens öfverskott 3,600: — 

5) Balans till år 1906: 

Kontant behållning 331,269:84 

Förskott och anmärkta poster 5,259:54 

Oförsålda sparmärken 138,716:50 

Fordringar: 

obligationer å nom. 38,859,669:85 bokförda 

till 38,657,577:90 

upplupna oj för

fallna räntor 

därå 219,063: 6 5 . 

utlämnade kom-
' 88,876,641:55 

munlån 14,050,126:55 

obetalda rän

tor därå 240,476:14 14,290,602: 69 

Summa kronor 115,964.441:01 

Innestående i banker: 

å giroräkning... 100,572: 55 

å deposit.-räkn. 1,100,000: — 

å löpande räkn. 1,591,457:18 „ 799 029- 73 

2,177,119:85 

20,561: -

4,000: 

5 5 - - ) 5 9 ^ 9 7 56,434,519:85 

Summa kronor 115,964,441:01 

1) Balans från år 1904: 

Skulder . 



RÄKENSKAPERNA OCH DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN. 

Postsparbankens skuld till Postverket vid 1905 års slut, 
kr. 1,485,220: 61, hvilken skuld till hufvudsakligaste del ut
gjorts af medel, som af postanstalterna disponerats för postspar
banksutbetalningar, har under år 1906 blifvit till fullo åter
betalad. Likaså hafva under innevarande år reglerats niellan-
hafvandena vid 1905 års utgång mellan, å ena sidan, post
sparbanken och, å andra sidan, riksförsäkringsanstalten och 
barnmorskornas pensionsinrättning. 

På grund af i nådigt bref den 8 December 1904 lämnadt till
stånd afsattes af postsparbankens öfverskottsmedel för år 1903 
kr. 12,000, hvaraf 10,000 kr. till gratifikationer åt sparmärkes-
försäljare och 2,000 kr. för utarbetande m. m. af en broschyr 
angående postsparbanken. Sedan under år 1905 å dessa belopp 
utbetalats endast 961 kr., hvaraf 561 kr. till gratifikationer och 
400 kr. för broschyren i fråga, har, jämlikt medgifvande i nådiga 
brefvet den 2 Februari 1906, af 1904 års öfverskottsmedel yt
terligare afsatts till gratifikationer åt sparmärkesförsäljare ett be
lopp af 10,561 kr. och för broschyren 2,000 kr., hvadan de belopp, 
som vid 1905 års utgång funnos för nu angifna ändamål re
serverade af 1903 och 1904 års öfverskottsmedel, sammanlagdt 
uppgått till 23,600 kr., hvaraf 20,000 kr. afsedda till gratifi
kationer åt sparmärkesförsäljare och 3,600 kr. för utarbetande 
m. m. af förenämnda broschyr. 

Enligt ofvanstående öfversikt af post
sparbankens finansiella ställning uppgingo 
under år 1905 bankens inkomster till kr. 2,216,007: 59 
samt utgifterna till » 2,177,119: 85 

Skillnaden kr. 38^8877 74 
utvisar den å bankens verksamhet under år 
1905 uppkomna nettovinsten. 

Jämlikt medgifvande i nådiga brefvet 
den 2 Februari 1906, har af postsparbankens 
öfverskottsmedel för år 1904 reserverats ett 
belopp af » 12,782: 38 

hvadan hela det vinstbelopp, som vid 1905 
års utgång var disponibelt, uppgick till kr. 51,670: 12. 

Nedanstående tablå upptager beloppen af postsparbankens 
ränte- m. fl. inkomster, delägareräntor, öfverskottet, aflöningar 
och omkostnader samt skillnaden under hvart och ett af åren 
1884, 1889, 1894, 1899, 1904 och 1905. 

Fördelas de rena förvaltningskostnaderna (aflöningar och 
omkostnader) för år 1905, kr. 261,802: 87, på sammanlagda 
antalet under året vorkställda omsättningar, hvilka uppgått 
till 716,387 st., betinnes medelkostnaden för hvarjo omsättning 
utgöra 36.54 öre. 

Förvaltningskostnaderna för år 1905 motsvara l,oi % af hela 
omsättningssumman (summan af insatta och uttagna belopp" 
för året, kr. 25,915,247: 27, samt 0,48 % af dclägarnes behåll
ning vid årets utgång, kr. 54,658,803: 82. 

Medelkostnaden af hvarjo omsättning samt förvaltnings
utgifternas förhållande till omsättningssumman äfvonsom till 
delägarnes behållning under hvart och ett af åren 1884, 1889 
1894, 1899, 1904 och 1905 angifves här nedan: 

Såsom framgår af ofvan intagna öfversikt af postspar
bankens finansiella ställning för år 1905, voro vid årets 
utgång bankens tillgångar sålunda placerade: 
Kontant: 

i hufvudkassan och vid postanstalterna kr. 331.269: 84 
å bankräkningar 2.792,029: 73 

Förskott samt anmärkta poster ni. m > 5.259: 54 
Obligationer bokförda 

till kr. 38,657,577: 90 
Upplupna, ej förfallna 

räntor därå 219,063: 65 38 876 641- 55 
Kommunlån mot skulde-

bref kr. 14,050,126: 55 
Obetalade räntor därå » 240,476: 14 ;; J4 290 60''- 69 

Summa kr. 56.295.803: 35 

4 
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XXVI RÄKENSKAPERNA OCH DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN. 

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, 1904 och 1905 angifves här nedan i procent af sammanlagda beloppet 
tillgångar: 

Postsparbankens behållning i räntebärande obligationer, som vid 1905 års ingång uppgick till 
nominellt kronor 39,404,514: 28, bokförda till kronor 39,314,804: 01 
har under året minskats med ett nominellt belopp af » 649,844: 43, bokförda » » 657,226: 11. 

Om till skillnaden i nominalvärdet kronor 38,754,669: 85 
lägges det belopp af » 105,000: — 
hvarmed det nom. beloppet af 3,000,000 kronor AUm.Hypoteksbankens 

inkonvertibla 4 % obligationer af 1878 förhöjts genom afstämpling 

till konvertibla, sa utgör summan kronor 38,859,669: 85 
nominella beloppet af obligationsbehållningen vid 1905 års utgång, 

hvilken behållning bokförts till kronor 38,657,577: 90. 

Ifrågavarande obligationsbehållning utgjordes af: 
Svenska statens 
Allmänna Hypoteksbankens inkonvertibla 

Borås 
Eskilstuna 
Falu 
Gefle 

» 
Göteborgs 

konvertibla 
stads 

» afstämplade 
» 
» afstämplade 

Helsingborgs » 
» » 

Hornösands » 
Hjo » 
Jönköpings » 

B » 

Karlskrona » 
Kinekulle—Lidköpings järnvägsaktiebolags med borgen af Lidkö

pings stad 
Kristianstads stads 

» » 
Landskrona » 
Lidköpings » 

Luleå stadsförsamlings 
Lund—Trelleborgs järnvägsaktiebolags med borgen af städerna Lund 

och Trelleborg 

afstämplade 
uppsägbara 
afstämplade 

3,6 % obligationer af år 1887 å nom. kr. 1,495,000: 
4 
4 
4 
4 
33/4 

3% 

3V"2 

4 
4 
4V2 

4 
4 
3,6 
5 
5 
5 
4 
3,6 
s y 2 

4 

4]/2 

4 
4 

3,6 
4 
3V, 
4 
5 
3,6 

47. 

37, 

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 

1,463,999: 
11,969,292: 

50,666: 
317,000: 
108,200: 

3,642,800: 
825,333: 

1,587,500: 
804,000: 
765,000: 
61,000: 
73,000: 

730,000: 
417,000: 

23,400: 
162,000: 
81,600: 
24,000: 

1,780,000: 
153,333: 
317,000: 

17,000: 
63,000: 

117,000: 
261,000: 

179,000: 
139,000: 

51,000: 
767,000: 

6,000: 
182,000: 
54,000: 

178.000: 

36 

34 

96 
01 
66 

Transport 28,865,125: 33 



RÄKENSKAPERNA OCH DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN. 

Malmö stads 

» 
Norrköpings 
Piteå 
Stockholms 

Stockholm—Vesterås—Bergslagens nya järnvägsaktiebolags med bor
gen af Stockholms stad 

Sundsvalls stads 

Söderhamns » 
Sölvesborgs » 
Trelleborgs » 
Varbergs » 
Venersborgs » 
Vesternorrlands läns landstings. 
Vesterås stads 
Ystads » 
Örebro » 

Östersunds 

4 1/2 
4 
3,o 
4 
3,6 
5 

3y2 

37s 

4% 
4 
4 
3,6 
3,6 
3,6 
4.1/ 

4 
4 
4 1 / 
4 1/2 

3,6 
4 

Vid 1904- års utgång utgjorde antalet från postsparbanken utlämnade kommunlån 355 st. å ett sam-
manlagdt kapitalbelopp af kr. 14,731,699: 53 

Om härifrån dragés dela kapitalåterstoden af 13 st. under året inlösta lån kr. 270,661: 08 
dels ock sammanlagda beloppet af verkställda låneafbetalningar » 410,911: 90 681 5~-> 98 

så utgjorde skillnaden, kr. 14,050,126: 55 
kapitalbeloppet af de vid 1905 års utgång kvarstående 342 st. lånen. 

XXVII 

5 % obligationer af år 1879 å nom. kr. 140,444: 52 
Transport 28,865,125: 33 

1901 
1894 
1890 
1892 
1895 
1877 
1887 

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

588,400: 
662,000: 

1,153,000: 
362,000: 
173,000: 
39,000: 
51,200: 

920,000: 
56,000: 

948,000: 
535,000: 
278,500: 
796,000: 
569,000: 
472,000: 
21,000: 

329,000: 
695,000: 
70,000: 

841,000: 
295,000: 

Tillhopa kr. 38,859,669: 85 

Af dessa lån löpa: 
med 5 % ränta 12 st., hvarå återstodo kronor 220,045: 09 

4 4/5 
4 3 / 4 

4 '/, 

4 V, 
4 1/4 
4 
3 lä/ ° ,'16 

3 9 

° 10 
° 100 
Q 82/ 
° 100 

° ,'10 
Q 73/ 
° /lOO 

3 " / 
3 /10O 

3 10 

3 65/ 
3 /lOO 

3 6/ 
° /io 

1 
1 

185 
3 
o 

41 
2 

21 
3 
1 

38 
12 
3 
5 
3 
6 

4,500: — 
8,297: 69 

2,383,670: 72 
103,866: 88 
260,453: 38 

1,335,465: 32 
41,840: 57 

990,333: 56 
698,658: 12 
58,466: 85 

2,285,843: 86 
1,130,607: 90 
1,189,256: 97 
1.452,447: 88 

864,207: 86 
1,022.163: 90 

Tillhopa 342 st. lån, hvarå återstodo kronor 14,050.126: 55. 



XXVIII STYRELSEN, PERSONALEN, M. M. 

Nedanstående tablå utvisar fördelningen på de särskilda 
länen i riket af antalet och kapitalskulden vid 1905 års slut 
af de från postsparbanken utlämnade kommunlånen. 

VI. Styrelsen, personalen, m. m. 

I Postsparbankstyrelsens sammansättning har under redo
görelseåret någon förändring ej inträffat. 

Den å postsparbanksbyrån mera fast anställda personalen 
ökades vid årets början med 4 kvinnliga extra biträden och 
utgjordes sålunda vid 1905 års slut af — förutom chefen för 
byrån —: 

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

71 kvinnliga extra biträden, 
1 förste vaktmästare, 
2 vaktmästare samt 
5 extra vaktmästare med fasta arfvoden. 

Dessutom har- under år 1905, i likhet med förhållandet 
under föregående år, dels, för verkställande af ränteuträkning, 
motboksgranskning ni. fl. arbeten, som ej medhunnits af den 
fasta personalen, användts tillfällig personal mot dag- eller 
timaflöning, hvilken aflöning för året uppgått till kr. 53,528: 40, 

dels ock, för handläggning af vissa till postsparbankens central
förvaltning hörande göromål, anlitats biträde af tjänstemän 
hos Generalpoststyrelsen, nämligen frimärkesintendenten, om
budsmannen samt den vid frimärkesförrådet anställde revisorn 
och bokhållaren; hvarjämte vissa Genoralpoststyrelsens vakt-
betjänte lämnat uppassningsbiträde; och har, jämlikt bemyn
digande i nådiga brefvet den 24 Februari 1905, såsom godt-
görelse för nämnda biträde utbetalats sammanlagdt 950 kronor 
till bemälde tjänstemän och betjänte hos Generalpoststyrelsen. 

Till Postsparbankstyrelsen inkommo under år 1905 — 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 166,531 
Från år 1904 balanserades 1,099 
Af dessa 167,630 ärenden 
afgjordes under år 1905 166,439 
hvaremot öfriga 1,191 ärenden 
voro vid årets utgång beroende på yttrande eller förklaring 
från vederbörande eller på föredragning inför Styrelsen. 

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

Följande öfversikt utvisar antalet hos Postsparbankstyrel
sen handlagda ärenden under hvart och ett af åren 1884,1889, 
1894, 1899, 1904 och 1905. 

Antalet motböcker, som under år 1905 inkommo till post
sparbanksbyrån för granskning och ränteanteckning, utgjorde 
207,257 st., sålunda fördelade på årets särskilda månader: 

under Januari månad 57,974 st. 
» Februari » 25,036 » 
» Mars >, 18,555 » 
» April » 13,866 » 
» Maj » 11,147 » 
» Juni » 9,238 » 
» Juli » 10,959 » 
» Augusti » 11,129 » 
>, September » 10,494 » 
» Oktober » 11,917 » 
» November » 11,848 » 
» December » 15,094 » 

Tillhopa 207,257 st. 



JÄMFÖRELSE MED UTLÄNDSKA POSTSPARBANKER. RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN. 

Antalet under de resp. åren 1885, (det första året, under 
hvilket motböeker insändes för ränteanteckning) 1890, 1895, 
1900, 1904 och 1905 till postsparbanksbyrån för granskning 
och ränteanteckning inkomna motböeker samt dessas förhäl
lande till de i omlopp varande motböckerna framgår af följande 
öfversikt: 

Af dossa kontor voro: 

VII. 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 
tjugoandra arbetsåret. 

VIII. Riksförsäkringsanstalten. 

Jämlikt gällande bestämmelser, äga alla postanstalter, 
vid hvilka postsparbanksrörelse finnes anordnad, att i egenskap 
af postsparbankskontor ombesörja uppbörd af de utaf riksförsäk
ringsanstalten bestämda försäkringsafgifter och belopp, som 
erläggas för förvärfvande af lifränta, äfvensom verkställa ut
betalning af de utaf riksförsäkringsanstalten beslutade lif-
räntor och andra skadeersättningar. 

Under år 1905 har dylik verksamhet för riksförsäkrings-
anstaltens räkning förekommit vid 759 eller 25-45 % af de 
2,982 postsparbankskontor, som under året varit i verksamhet. 

Motsvarande tal utgjorde år 1903 430 eller 14-88 % 
samt 1904 615 eller 20-95 % af hela antalet. 

Omfattningen af postsparbankskontorens verksamhet för 
riksförsäkringsanstaltens räkning samt fördelningen på post
sparbankskontoren i de särskilda länen af denna verksamhet 
inhämtas af omstående tablå. 

Jämföras med hvarandra postsparbankskontorens bestyr 
för riksförsäkringsanstaltens räkning under år 1903, anstaltens 
första verksamhetsår, och år 1905, visar sig af denna tablå, 

att antalet inbetalningar, som år 1903 utgjorde 1,627 st., 
år 1905 uppgick till 3,183 st, innefattande en ökning af om
kring 96 %; 

att inbetalningsbeloppet, år 1903 utgörande kr. 311,025:19. 
år 1905 belöpt sig till kr. 686,241: 11, eller en ökning af om
kring 121 %\ 

att antalet utbetalningar stegrats från 669 st. till 5,010 st., 
eller med omkring 653 %, samt slutligen 

att beloppet af utbetalade medel ökats frän kr. 11,911:25 
till kr. 105,411: 39, eller med omkring 785 %. 

XXIX 

11 belägna i Stockholms stad 
lan 28 

11 
19 
57 
34 
41 
47 

8 
38 
68 
73 
20 
23 
33 
25 
22 
31 
27 
35 
35 
34 
13 
16 

10 

Stockholms 
Upsala 
Södermanlands 
Östergötlands 
Jönköpings 
Kronoborgs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 
Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs och Bohus 
Elfsborgs 
Skaraborgs 
Vermlands 
Örebro 
Vestmanlands 
Kopparbergs 
Gefleborgs 
Vesternorrlauds 
Jemtlands 
Vesterbottens 
Norrbottens 

Summa 759 



XXX RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN. 

Då det åligger Styrelsen för postsparbanken att omhänderhafva förvaltningen af inflytande försäkringsmedel, redogöres i 
nedanstående öfversikt öfver riksförsäkringsanstaltens finansiella ställning år 1905 under särskilda rubriker för in- och utgående 
balans äfvensom för inkomster och utgifter under året. 

D e b e t . 
1) Balans från år 1004: 

Tillgångar 832,369:75 

2) Inkomster: 

Premier å försäkringsbrcf 145.622:55 

för förnyelsekvitton 87,562: 60 

Tilläggspremier 175:15 

Kegloringspremier 12,805:50 

Karensförsäkringar 4,008: 20 

Kapitalvärden af inköpta lifräntor 436.067:11 

Kii ntemedel 

Obligationsvinst 

(J86.241:11 

47,182: 08 

47 

Summa kronor 1,565,839:94 

K r e d i t . 
1) Balans från år 1904: 

Premiemedel tillhörande 1905 mon influtna under år 1904... 

2) Utgifter: 

Sjukhjälp 25,390:72 

Begrafningshjälp 1,020: — 

Lifräntebelopp och utbetalda kapitalvärden 62,255:80 

Keglering8premier 16.774:87 

3) Balans Ull år 1906: 

Kontant behällning 16,172:37 

Förskott till ersättande af postsparbanken . 3,528: 94 

Fordringar: 

Obligationer ånom. kr. 1,064,133:33 

bokförda till 1,047,915:40 

upplupna ej förfall

na räntor därå 

utlämnade kommun

lån 332,345:53 

obctal. räntor därå 3,723:55 

I banker iunestående: 

9,703:38 1067G1S. 7 8 

336,069:08 

å giroräkning 11,003:79 

å löpande räkning.. 23,425:73 34,429:52 

12,579: 86 

105,441: 39 

1,428,117: 38 1,447,818:69 

Summa kronor 1,565,839:94 

733,470:19 



RIKSFÖRSÄKRINGSANSTALTEN. BARNMORSKORNAS PEN SIONSANSTALT. 

Vid 1905 års utgång utgjorde antalet från riksförsäkrings-
anstalten utlämnade kommunlån 25 st. med ett kapitalbelopp 
af kr. 332,345: 53. 

Af dessa lån löpa: 
med 5 % 1 st., hvarå återstodo kr. 4,500: — 

» 4% » 1 » , » » » 24,892: 80 
» 4'/.; » 23 » , » » » 302,952: 73 

Summa 25 st. Summa kronor 332,345: 53. 
Det belopp af kronor 3,528: 94, som vid redogörelseårets 

utgång innestod hos postsparbanken, utgjordes af riksförsäk-
ringsmedel kr. 13,469: 55, som vid postanstalterna under De
cember 1905 disponerats för postsparbanksutbetalningar efter 
afdrag af kr. 9,940: 61, postsparbanksmedel, som under samma 
månad användts för försäkringsutbetalningar. Förenämnda 
skillnadsbelopp, kr. 3,528: 94, har under Januari månad detta 
år blifvit riksförsäkringsanstalten godtgjordt. 

Såsom ersättning för postsparbankens bestyr med upp
börden af försäkringsafgifterna och utbetalning af försäkrings
beloppen ni. m. har af Riksdagen anvisats ett årligt förslags
anslag af 20,000 kr. 

Af detta anslag hafva, på grund af Kung), brefvet den 
31 Oktober 1902, för år 1905 utgått följande belopp: 

Till aflöning åt chefen för postsparbanksbyrån m. ti. 
tjänstomän för biträde kr. 1,400: — 
Arfvode och dyrtidstillägg åt den för försäk-

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

Arfvoden åt biträden för statistiska arbeten, 
bokföring m. m. af försäkringsmedel > 2,822: 10 

Ersättning åt postanstalternas tjänstemän för 
uppbörd af försäkringsafgifter och utbetal
ningar af försäkringsersättning > 973: 93 

Ersättning till riksbanken för vård m. ni. af 
riksförsäkringsanstaltens där förvarade 
värdepapper » 200: — 

Expensutgifter > 249: 83 

Tillhopa kronor 1,064,133: 

Tillhopa kronor 9,045: 86. 

IX. Barnmorskornas pensionsanstalt. 

Jämlikt nådiga brefvet till Styrelsen för postsparbanken 
den 31 December 1904, förvaltas nämnda anstalt, hvilkcn bör
jade sin verksamhet med 1905 års ingång, af riksförsäkrings
anstalten, dock med don inskränkning att det tillkommer post
sparbanken att mottaga insättningar och utbetala pensioner 
samt Styrelsen för postsparbanken att förvalta pensionsanstal-
tens medel. 

För emottagandet af dessa insättningar hafva genom Sty
relsens försorg anskaffats särskilda motböcker, betecknade med 
seriebokstafven Y, i afseende åhvilka i vissa hänseenden gälla 
andra bestämmelser än för vanliga motböcker med postspar
banken. 

Under år 1905 erhöllo 469 barnmorskor inträde såsom 
delägare i pensionsanstalten. För 436 af dessa delägare ut
färdades under året motböcker, å hvilka i 714 poster insattes 
tillhopa 9,851 kronor, hvaraf i årsafgifter och frivilliga insatser 
4,654 kronor och såsom årsbidrag af kommunerna 5,197 kronor. 
Om till insättningsbeloppet kr. 9,851: — 
läggos den därå upplupna, af postsparbanken 

godtgjorda räntan för året > 140: 90 
samt från summan > 9.991: 90 
afdrages återbetalad insats jämte ränta till en 

delägare, som under året utträdt ur anstalten > 12: 65 
så visar skillnaden 9,979: 25, 
det belopp, som vid 1905 års utgång för pensionsanstaltens 
räkning innestod i postsparbanken, af hvilket belopp kr. 
9,966: 45 tillhörde anstaltens besparingsfond och kr. 12: NU 
dess säkerhetsfond. 

Det i postsparbanken sålunda inneståendo beloppet till
lika med det af banken under detta är uppburna statsbidraget 
för år 1905 till delägarnes i pensionsanstalten pensionering 
finnes numera till hufvudsakligaste dol placeradt iAllm. Hypo-
toksbankens obligationer. 

Sedan Riksdagen anvisat dels till gäldande af kostnaderna 
för förvaltningen af barnmorskornas pensionsanstalt ett ärligt 

X X X I 

Förenämnda obligationsbehållning vid årets slut utgjordes af: 
Allmänna Hypoteksbankens 

Gefle stads 

Gärsnäs—S:t Olofs järnvägsaktiebolags 
Halmstads stads 
Helsingborgs » 
Hernösands—Sollefteå järnvägsaktieboiags 
Kalmar nya » 
Karlshamns stads 
Kristianstads » 
Kristinehamns» 
Lidköpings » 
Malmö » 
Skåne—Smålands järnvägsaktiebolags 
Sundsvalls stads 
Vesterås » 
Ystad—Brösarps järnvägsaktiebolags 
Ystad—Skifarps » 

ouppsägbara 4 % 
afstämplade 3% » 

obligationer af år 1878 å nom. kr. 48,533: 33 
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1880 
1883 
1893 
1905 
1904 
1896 
1902 
1903 
1893 
1889 
1889 
1905 
1902 
1901 
1902 
1892 
1902 
1904 
1904 

10,000: 
130,000: 

6.000: 
75,000: 

25,000: 
13,000: 
8^000: 

150,000: 
11,000: 
11,000: 
6,000: 

50,000: 
161,000: 
50,000: 
69,600: 
10,000: 

155,000: 
25,000: 
50,000: 
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anslag af 11,000 kronor, att utgå från och med år 1905, dels 
ock för samma år ett extra anslag af 7,500 kronor, afsedt till 
bestridande af pensionsanstaltens organisationskostnader, har 
Eders Kungl. Maj:t under den 31 December 1904 medgifvit, 
att för täckande af den på postsparbanken belöpande andel af 
nämnda förvaltnings- och organisationskostnader finge utbetalas 
af det förra anslaget årligen högst 3,400 kronor och af det 
senare anslaget högst 1,500 kronor. 

Stockholm den 24 Oktober 1906. 

Under år 1905 bar postsparbanken disponerat: 

af förvaltningsanslaget: 
i arfvoden kr. 1,300: — 
för biträden » 155: 65 
» skrifmaterialier m. m » 13: 50 1,469: 15 

af organisationsanslaget: 
för skrifmaterialier, tryckningskostnad m. m. kr. 369: 50. 

Underdånigst 

E. VON KRUSENSTJERNA. 

JOHAN LEFFLER. G. FR. SANDBERG. R. TÖRNEBLADH. O. W. O D E L B E R G . 

John Berg. 
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