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Sammankallande för Sällskapet för Svensk Posttristorisk Dokumentation,
Sockholm med omnejd

Ingvar larsson, Box 1133, 141 23 HLIDDINGE

- Tel 08/ 99 15 00, fax 08/ 99 36 21

Som forsättning på tidigare artiklar om pengar i posten redovisas i detta nummer studierna av PO§TSPARBANKEN, en numera nära nog bortglömd posttjtlnst. Häri behandlas de

fönia40 åren, 188./,-1924, fram

till

sammanslagningen medpostgirot

Ul1925.

Från de första årens verksamhet finns ycerst få objekt bevarade, beroende på att så gott
som allt material, även dödade sparbanksböcker, skulle insiindas och bevaras (och maku-

leras)påhuvudkonoreti Sthlm. Däremotharsamlarvålnligtmaterial efierl92lbeslrrivits
av Åke Torkelstam i tre rikt illustrerade artiklar i Bältesspiinnaren 1981-82-83.
Förr i tiden var det "fint" att göra bankafflirer, förunnat endast överklassen. Förslagställarna till Possparbanken säg dilrför som sic måI att "suga upp" även de minsta sparmedlen hos lantbefolkningen och bland skolbarnen. 'Kordattat beskrivs hfi de sociala
förhållanden som rådde under det omvillvande 1880-tålet, när banken startades.
Deltagandet från posunästamzs sida var frivilligt, och många vägrade delta i arbetet med
nymodigheten Postsparbanken utran extra ersättning. Glädjande nog finns två brev
bevarade, sida 4-5, som visar postmästarnas negativa inställning i början.

fick dock postfunktioniiren viss provision för utskrivning av nya bankböcker, insättning, u$ag, försäljning av ficksparbössor mm., och postmästarna ersättSå småningom

ning för den omståndiga redovisningen till huvudkontoret.
I början av 1900-talet, ndr man blivit varm i klfiema, åtog sig Postsparbanken ar inkassera försälningspremier åt Riksförsälaingsanstalten, säja liwiintor och obligationer,
göra utbetalningar av allm?inna folkpensioner och olika bidrag under mobiliseringen,
sköta postverkets egen pensionskassa, mm.
Jag har umgåtts med en trevlig sommargzist, Possparbanken. Nu knackar nilsta på som
heter Postgirot, och den som äger objekt som kan passa att avbilda ombedes höra av sig.
Tisdag den 13 sept. ä höstens första mötesdag, vi får då se Postgirot under någla intensiva morgontimmar. Såikert en upplevelse av stora mått. V.g. se sista sidan.

Eder Ingvar L.

POSTSPARBANKENS FÖRSTA 40 ÅR I884.L924.
Från 1830-talet startade tre typer av bankverksamher
av kapial, ffåmstblandmedlemmar
1. JORDBRUKSKASSOR som sköCe in- och urutning
av bondeklassen.

2.applig§gANKERsomgnurdadesinverksamhetpåsedelutgivning.Pressamasoppades
lgg7 då sedelmonopolet ftlr riksbanken infördes. Den ffämsta uppgften för affärsmot borgen'
bankerna blev att förmedla lån mot säkerhet i fast egendom eller
1840 fanns 6 staffärsbanker, 1850 12 st' 1875 35 st'
1871EnskildaBankengrundades ls56,skandinaviskaBanken 1863ochHandelsbanken

mothken.
3 .SPARBANKER som arbetade med endast en inlllningsform,
startade'
Possparbanken
utlåning giordes mot pant eller borgen. Fram till 1884, när
i lrodrt.r" 400 privarägda sparbanker. De flesta emellertid smä och endast ett
fanns

personal.
hundratal i egna lokaler med fasta expeditionstider och egen

sveriges befoltning var vid denna tid 4,6 milj invåskapade därför
nare, och hela95 % varbundnatill jordbruket- SGalets indusrialisering
rallare till det
och
fabriker
en ny örlig arbetsfrafr, byggnadsarbetarc till städemas
järnvägsbyggander Factf,öreningsrörelsen fick sit definitiva genombrott,
och Typooch flera sedermera stora fööund bildades under deua sekeL Postmannaförb
1889.
Bekliklnads
1888
och
Metall
grafföö 1886, MälareföÖ 1887,
1884 och sammaårförklaradeskvinnan myndig.

Ett händelserikt 1E80-tal.

iredrika-Bremerförbundetbildades

I linerausen blev ättitalisnren beteckningenpäen grupp förfauare som särealistisktsom
möjli$ skildmde den oerhörda skillnaden i levnadsstandard mellan olika socialgrupper.
1885' TjiinstekvinDen fCåmste av dessa var August Strindberg som publicerade Giftas
rums son 1886, Hemsöborna 1887 och FrÖken Julie 1888'
människor landet.
Under hela uwandringsperioden 1850-1910 lllmnade c:a I miljon
37

?o av

flessa (370.000) emigrerade under 188Galet, framförallt till USA

postsparbanken gör en social insats. Underhela l8OGtaletutbreddesigfattigoomenbtano"denarbetandehopen".Ihöggradb€xoddedetpå"detfördllrvligayppighesgiftet spriten" och den utbreddasedeslösheten, särskilt hos de ttgre klassernai städema.
förslagställarna till
FoOuO och påbud hjllpte föga, och i stället för au förbjuda, fann
Postsparbanken starkamotivatruppmuntratillsparsamhetblanddebredafolkgrupperna'

Hård kritik väntade. Fönlaget att öpp na P ostsparbanken mötte från början starka
garant och
invändningar och härd kririk Man motsatte sig att staten skulle stlllla sig som

på
gäldenär gentemot de minsta sparama Dess bfia speciella fördelar - liltt tillgänglighet
privata sparbankerna
tanOes AU postkontor och otvivelaktig sålkerhet - tilltalade inte de
bli
en farlig konkurrent.
skulle
och affärsbankerna Man anade att den nya su,tliga banken
2

Sveriges Postsparbank.
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enpostsparbenksboksomwslaivitsförstadagen lll 18A, medeninsöttningav
laona, 2 ta den27 jan och2 b den28 febr. Ur Conor lacksons samling-

Här

I

q r0 DoD.

ses

"... tryclda qvittenskuponger, matsvarande det insatta beloppet, anbringas i rrctbolcen
nud lögstavalör öfyerst, förses med tjänstemannefrs narnnteclating ochpostanstaltens
datostfunpe t.. I nne stå medel å motbok, å hvilkzn under loppe t af tio år, hvu l<en insdttning eller uttagning egt rwn... skola medlen tillfalla postsparbanlcen" -

Sparformen blev dock populär

och första året 1884 öppnades nära 80.000 sparbankskonton (66 7o av skolungdomar). Banken kunde från stårten erbjuda insättningsmöjligheter vid 1.575 postkonlor runt om i lander Resultatmi§sigt gick dock rörelsen
med förlust, då de sora inlåningspengarna lät vänta på sig.
Den föntaposSparbanksboken varutskriven pä generalpostdirekUi,r Wilhelm Roos'då
Zl-Al11ga

dotter Anna-Maria Roos, som 28 år senare skulle publicera sina hisoriska

skoll2iseböcker "Sörgården" och

"I

Önnemo".

sparmiirken i
jiirnna
Minsta
insättningspå
i
tiotal.
sparkort
upp
ett
klistras
tioöresvalörer, som skulle
1922hade
Dåsparmåirkenadrogsin
beloppblevdå enfylltsparkort =I lrrona, sesida7.
insättning.
i
de på 38 år ändit sålt5 i 38 miljoner exemplar och inbringar 3,8 miljoner
Ficksparbössorna, se sida 9, hade då helt tagitöver med sin länillgiinglighet, medan sparmäken krävde mer arbete. De måste rekvireras, siiljas, redovisas, klistras upp' etc.

Något av Sörgården och söndagSskola läg även över de s.k.
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Karlstorps post'
stationFrans Nehrmanville deltagaisparbanlcsgöromålen,somshrlle påbörjas I l1 1884
Fötjande wå brev visar hur Neluamrna öven postmästcrnavar till öppnandet w Post'
ochfrån starten deltog endast 1575 postanstalter.
parbanken. Deltagandet var

Vädjan dcn

2tt2

1883

från Postinspeldören om

au föreståndaren

ftr

frivilligt

"Till posstationen i KarlstorP
...postinspektionen anbefaller hitnned Poststationen att senast inom 10 dagar inkomma
med yttrande, huruvida Poststationen ålr hugad att för Possparbankens riikning tillhandahålla sparmåtrken och sparkort, för hvilket bestyr något säskilt arvode emellertid ej iir att
påräkna.

Malmö af postinspektionen i södra Distriktet, den 2 december 1883.
I stället för Postinspektören, Carl Holmstedt"
4
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F öreståndare Frans N elrmans vägrande svar

till P ostinspebören dcn 4 dec.åter

"Till svar åslrrifvelsen af den 2 ds får jag härmed meddelaattjag redan den

15

ges

här :

oktafgifuit

mitt yUrande om obehöfligheten af en Postsparbanksafdelning här, och ffu nu tillägga att
försäljningafSparmärkenochsparkortic&z hörskiligenbörlannaanstiillar,dllhäringa
sådana fabriker eller näringar finnes dllr arbetande barn användas, och då alla i min förra
slsrifvelseåberopade Sparbankeri orten betala5 procentsrärtaåinsattamedel, såkomma
allmogens barn ej aE lemna sina besparingar till Posspaöanken dtlr endast 3 V2pto'
här,
cents ränta kan fäs, och ö ingen utsigt finnes att befrämja Possparbanksrörelsen

vill jag icke åtaga mig besryret med förenämnda försäljning af Sparkort och Sparmärken dlljag rydligt inser att dll alla hit sända sådana ovillkorligen blifva qvarliggande.
Karlstorps Poststation den 4 December
5
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dohnunt "lownol öfver de vid Karlstorps poststation verkstdllda insilningut&r mss månad I W", kanmanr drafun slwsatsen ut Frans Nelvman åndii gick
nediPostsparbankenfrån stoten 1 jan. 1884.
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Sveriges Posbparbank.

Reqvldtlon af eparmtrrken.
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En gång i bstalet måste antagen spannärkzsfirsdljare redovisaftrsålda sparmårken.
Vid rekvisitbn at nya mörkcn anvfutdcs &nna blankett nr 31 .

6

10 öressparmörken =1 bona,motsvaradedet minsta
sdttas in i Postsparbanlcen. Ur Åtce Torkelstams stora samling.

Fylltsparkortmedl0uppdistrade
belopp som

hnde

Sparkort

Bl. 4, var indelat i tio rutor som skulle fyllas med 10-öres sparmärken.
gptis till den som samtidigt kunde klistra upp minst er märke
utllimnades
Sparkort
(10 öre). Före 1899 makulerades de uppklisrade sparmiirkena med danrmstlimpeln vid
insättningen, och på sparkortet skrevs motbokens mrmmer.

Sparmärken

med valör 10 öre, var avsedda att underliitta besparingar av mindre
belopp. Sparkort tillhandahölls av postkontor, så småningom även av lantbrevbärare och
speciella sparmitrkesförsåiljare. Sparkort fick ej anvilndas fÖr frankering. 1884 års
sparkort trycktes hos Bagges Tryckeri i kartor om 100 med marginal runt om. De hade
samma storlek som vanliga frimåirken med som brukligt var vid denna tid, tandning 13.

parmärkesförsälj are. Till

antagen S. (skolllirare, scoutledare, ombudsmän, m.fl .)
utliimnades i förskott sparmlirken för högst 150 kronor, en stor tryckt skylt med texten
"ttÄR SÅI-JES SPARMÄRKEN" och Bl nr 31 för ynerligare rekvisition av märken.
S

Resultatet redovisades

1

gång i kvartaler S. uppbar ingen provision av förs2iljningen.

Gratifikationer.

AvvinsrnedlenavsattesiHirjanav l90Gtaletenårlig'summamellan
10- och 20.000 kronor til gratifikation åt poststationsföreståndare och enskilda sparmärkesförsiiljare som visat siirskilt intresse för det med Possparbanken avsedda ändamålet "....eller som med nit och framåtanda verkat för Postsparbankens framgång och

utveckling". Sörsta gratifikationsbelopp var 25 kronor.
7

Det fanns olika sparformer och sparbanksbticker.
Den som giorde insättrring för annan persons räkning i s.k. Barnbok ägde rätt an vid
in§iuningstillf?lllet bestämma en viss tid som pengama önskades stå orörda I boken
skulle dll slaivas "Disponibelt", och på framsidan fästas en liten vit fyrkantig lapp med

ordet "Disp" och avtryck av daurmsampeln. Den kallades

mothk

med förbehåll.

Motbok av serie G anvärdes för insättning av beväringsp56 rtagavlöningsmedel.
Intagna fångar fick motbii,cker av serie X, för sparade arbetsinkomster och premier.
Efter frigivningen fick motboksägarcn inte ta ut mer är l0 kr i månaden om behälningen uppgrck till 100 h, 20 tr om behållningen var 30G500Ia, 30 krmed behållning dlln*tlver. Under frigimingsmånaden fick inga unag ske.
Befäffande tyshadsplikten påmindes om den tystlåtenhet och varsamhet som borde
iakttagas gentemot allmilnheten om motbok av serie X uppvisades, så inte motboksägaren i ontldan blev känd som "en förut straffad eller till wångsarbete hållen person".
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Annålningslista år 1892, Irån Qvinnoftngelset d Nonmalm, rrcd anlållan om nya
ntotböckzr av serie X. Se även Kollelaiv insäuning på sida 19.
Ur postens arkiv.
8

Serie Y för Barnmorskornas Pensionsanstalt.
Mellan l90/-1922älägdetpossparbankenattmottagainsätmingarochutbetalapensioner
samt förvalta pensionsanstaltens medel. Pengarna på dessa böcker som alla var av serie
Y, var låsta till 1910, d/Ipensionerbödadebetalas ut.Insättning &iordes av barnbördshus,
kommuner eller genom barnmorskans frivilliga insats.

Folkpensioner. Allmåinheten uppmanades från 1913 ar deltaga i den Allmänna pensionsförslikringen genom att sätta in pengar pä en såirskild bok av serie Z. Sfiana försåikringsb&ker fanns av tvä slag, vanliga, som utllimnades avgiftsfritt, och lyxbihker
med bättre utstyrsel, som kostade 50 öre. Håirav fick postfunktioniiren 3 öre.
Utbetalning av folkpensisngl ygpkställdes av Postsparbanken under åren 1914-1921.
Därefter överflyttades deua bestyr på Postverket.

Livränta. Vidinköp

av

liwtinta utrdrdades livräntebok medkvitopådetkapital-belopp
till skadad arbetare eller till arbetares linka

som skulle inbetalas periodvis . Livriinta utgick

omhonkundevisagenompriistbevisatthonfortfarandelevdeogift,ellertill
barn som ej var bosata ubmlands.

efterlevande

Dragsedel kom till i slutet av l92Gtaler Sjöman kunde usräll, en sådan i Pspb. Rederiet
översiinde ö till hans konto regelbundet det uppgivna avdraget på hans lÖn.

.Ficksparbtissor

såldes för en

krona eller utIlnades mot deposition
av samma sunma.

n sport

- lek
en rolig

Sådana sparbössor eller "rÖr" utl2imnades alltid Utsta och fick inte åtfÖljas

av någon nyckel.

Posffimttioniir som lyckades slilja
sådan ficksparbössa erhöll 10 öre

i

provision.
Från 1906 rymde de 50 st 10-öringar
och ffin 1909 50 st2S-öringar.
Dessa sprbössor blev omåttligt po-

puliira, ooh 1924 hade Över en kvarts

miljon släp,pts ut till allmZlnheten.

Vid insäuning som hämtats ur

sådan

sparbössa skulle anteckningen "F§"

göras

i

motbokens öreskolumn och

postanstaltens sparbanksjournal.
.9

Sveriges Poetsparbank.

I molbok, som till poslanstalt allemnats.
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Banlbokcn twde lännasvar som helst ilandet, men på loittot (överst) truåste anges på
vilket postlorxor boften shtlle anhärntas. Medledning dåratt sönde Postsparbanlcsbyrån
nutböclecrnaispeciella relhrert (145t200 nvn) till natboksägarens adresspostanstak10

Possparbanken var ffin start ålagd ett lägre rllnteläge på insättningama iin de privata sparbankerna och affårsbankernas sparkasseriikning.

Ränteberäkning.

Riinteläge

åren

Privatasparb

Possparbanken
3,60 70

1891-1895

3,ffiVo

4,80 70
4,00

1901-1905

3,60

4,3870

1881-1885

Vo

?o

Riksbankensdiskonto

444
4,37
4,76

4,40 Vo
5,13
3,64 Vo
4,45 Vo
s,33
4,10 ?o
på
gavs
1.000 kronor.
upp
till
ränta
ffin
bdrjan
endest
belopp
motbok
årlig
På samma
Beloppet höjdes 1891 till2.000l§, och 1925 till5.000lcr.
191

1-19r5

r92r-1925

Skillnaden i ränta

mellan konkurrentema Postsparbanken - de privata sparbankerna var under de första fyrtio ären i genomsnis 0.73 procentenheter.
20-talets nya organisation och nya ledning lyckades vända den nedlltgående trenden,
och insättarbehåIlningen för Postsparbanken steg nu raskt år fr&t år.
Behållningen var 1920: 84 miljoner tronor, 1922: I 19 milj. och 1925: 165 milj.
1922:691.0ffi 1925: 739.000
Antalkonon 1920:662.000
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Hörvisas ettbrev med en ovanlig inril«s frankcring, ett tioöres sparmärl«.
Dessa nuirkcn var ej tillåtna påförsöndelser, varför brevet blivit lösenbelagt med portot
10 öre

plw aviseringsavgifien

6 öre =16 öre.

Brevetlwr gåttfrånHatmstad24.t21891mcdÅgXpNrt50,enstämpelsomlatalogise'
rassomRRdåenfusr2ex.rirkiirdapåbrevfrånl89l-92. UrÅkeTorlelstarnssamlingar1l

Kvittenskuponger katalogiserade av Conor Jackson
med firma Asfalografia Kornhamnstorg 49, nålra Postmuseum
27 Sockholm, tel. 08-20 35 22, som uts:inder gratis prislista.
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Kvittenskuponger.

f
:

Från 1883 förordnades, att för kvitterande av insatra medel skulle anvåindas tryckta
kviuenskuponger. Vid insättningen i motboken skulle dessa förses både med vederbörande diinstemans namnteckning och postrnstaltens danrmst impel.
Kvittenskupongernas storlek var från bt rjan 16x52 mm. och trycktes i ark om 50 med
marginal runt om. Som bottentryck stod med liten stil "Sveriges Postsparbank" upprepad
ett 40-tal gfuiger. Med fet stil valörtexten t.ex. "Insatt TJUGO kronor" i de olika
hronvalörem a l, 2, 5, 10, 20,50 och 100 laonor.
I det runda fältet i mitten angavs valören i siffror med bottentryck tre kronor.

t

1895 kom tillläggsvalören 27

kronor,

vilken motsvarade beviiringsmiinnens
dagavlöningar månadsvis i Stockholm. 1896 kom även tilläggsvalören 3 laonor.
För varje instittning tillföll 2 öre den postfunktionitr som i motboken kvitterade beloppet.
Postrnåistaren som till centralförvaltningen redovisade de insatta medlen, drog av en
upphirdsprovision med en tiondels procent av de insatta medlen.
När det nya avlöningsreglementet rädde i kmft I juli 1920, föll denna förmån bort för
"bestyret" med sparbanksgöromålen.

Från 4 dec. 1908 bestlimdes att lantbrevblirare skulle förmedla insättning och uttag i
postsparbanken av högst 100 kronor, samt att dela ut sparkort och försiilja sparmäken.
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U.V.A. =uttagning iid anfordran. Den mest genomgripande förtindringen

betr.

snabbarc uttag kom 1919 då en speciell U.V.A-bok kunde öppnas. Av ägaren fordrades

sifskild ansvarsförbindelse med identitetsbevis inlagt i ett tillslutet kuvert. Deua kuvert
skulle visas i oöppnat skick, (på vilket pk som helst i landet), och belopp kunde omedelbart lyftas upp till 300 l<r. per vecka. Ovan ses en U.V.A. -bok. Nedtill t.v. sjåilva
identitetsbeviset, som sammanvikt fick plas i det lilla kuvertet t.h. (5x8 cm.), på baksiUr postens arkiv.
dan sigillerat med 5 datumstämplar Ervalla.
en
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Ilndcr Postsparbankensftrsta år 1864 öpptades c:a N.M nyaNiclczr av serie A.
Här ses ett ifylk och postbehandlat "Qvitto på uaget bilopp" Bl I'f:o 3 at denftr'
sta svfua rypen med lågt w. D e oanvfuda nytrycken från I 898 ör dör emot vanligare.

Uttagning.
Den som önskade ta ut peqgil skulle fylla i ett tillsthdstbvis, Bl nr 5.

Uppsägningstidenvarfrånbörjan lO, 30 eller 6odagarföru6agavresp. 50, 500 och
över500 kr.

Från 1907 förkortades tiden till 7 , L4,30 dagar fÖr resp. 100, 500, 2000 ln'
Efter godkennande från Sparbanksbyrån i Sockholm kunde motboksägaren kvittera
belop,pet på Bl m 3 (se ovan).
1912 kom en förenkling kallad 'U-V-A" (uttagning vid anfordran), som gllllde vid 5
sparbanlskontor och medgav "omedelbar utragning" av 5 -50 lcr per vecka
UrPos6parbankens författningarkan vidare läsas: "Grf qu innamå,åfven utanmannens
santyclrc, yppsöga och lyfia medcl, somför lunnes rälothg innestå i banken" .
Meddelande ang. mellanhavande med postsparbanken, Lex. motboks saldo, fick inte lämnas till annan än insättaren själv.
Däremot var alla vid posunstalterna använda joumaler, böcker och riikenskaper offent'

Tystnadsplikt och offentlighet.

liga handlingar. Även ingångna eller dtlrifrän avsända tjänsteskrivelser föll under tryckfrihetsfOrordningensbestämmelser. Vem som helstägdeaf päbegäran tagadelav dessa
handlingar. "De mä ej under något förhållande aflägsnas från tjänsterummet, och endast
under omedelbar tillsyn av htjm" (hÖge tjänsteman).
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Anvisningssedel fran Postspubmken i Stocl&olm, visande hur postntåstoen i Rengsjö
sfulle ftrfua rrcd ftrsöbingsbrevet n :r I 5 376 sv den 7 j di I 9 14.

Ompremienintebetaltsfrredcn4julishtllephninrclseayi

Blw66

wsärrdas.Ompre-

rnienintevarbetaldpådenwsattadagenT juli,återiruattespengarnapåsrybanksbkn.

Samarbetet med Riksförsiikringsanstalten.
Genom beslut vid 1902 års riksdag tjänade Postsparbanken som mellanhand mellan
Riksförsäkringsanstalten Rf, å ena, och försäkringstagarn4 å andra sidan.
Postsparbanken äades att inkassera försäkringsavgifter, mottaga hlopp för liwiinor och
utbetala ersäthingsbelopp av olika slag som Rf besfiimt
Som ersätning ät Postsparbanken utgick ett årligt anvisat belopp av statsmedel, uppgående till mellan 20.m0 och 30.000 kr. för uppbörd och penningförvalrring i hela riket.
På grund av 1901 ån olycksfallsförsälaingslag tillkom speciella föniikringar för tex.
fiskare, lroppsskada under militärtjåinstgöring m. fl.

Försäkringsbrev
som utfitrdats av Riksförsälringsanstalten, översändes med reversal under rekommendation till postanstalten dilr brevet skulle utlösas. Dtr försäIrringsbrevet utlöstes, undertecknades det av posftrnktionäen och daurmstämplades.
Det inbetalade beloppet debiterades omedelbart i postanstaltens sparbanlsjournal.
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Postrttfutare AlexisWibergs rapport den 1t2 1911 till Foruralbyrån, att
lwns egenmån-

atliga pensbnsngift 6:82, dragits från månadslönen 3g3:-. på annan blankeu
överftrdcs 8:01 som pensionsavgifi till staten. posteryediören av ftrsta graden, clara
Hobnberg, fick betala 3 :19 i pensionsaryifi på sk m,ånadslön l4S :-

Civilstatens pensionsinrättnin g
Maj:tdenlg9 L77l,föransälldavidalla s6ltigxyerk,kollegieroch

inrättades avKungl

kanslier. De som tjänstgiort i postverket i 30 år fick gä i pension vid 70.
1826 bestämdes aE postrnilstare fingo, vid t'rlltcåde till tjänst rill inräthingen
avstå sin lön
under de 3 fönta månaderna. Årsavgiften var ffin bö,rjan 3 7o av pensionsbeloppet.
1863 nämnes förförsta gången reglementetför Civilstatens änkeoch pupillkassa.
Denna och pensionsinrättningen sammanslogs 1907. Vid befordran till högre löneklass
tillkom alltid befordringsavgift (dock ej för betjiinter i g-9 löneklasserna).

i
Befordr
avgift

Ilitrnedan en löne- och pensionstabell 1915,

Pensions- o1öneklass

Lön
pr år

1:a Direktör
2:a Byråchef
3:e Distr.ch
4:e Tjm gr 1
5:e Postm 1
6:e Postm 2
7:e Tjm gr 2

10,000 2gg
7;OOO Zt6
6,000 L44
S,S00 L44
4,500 10g
4,000 lz
3,500 4g

laonorräknar

Avgift 7,i % av
peäsionsbeloppet

/*
t62
108
108
81
54
34
216

t7

Lltgående

pension

18:-/mån
13:50
9: 9:6:75
4:50
2:25

2,400
1,800
1,500
1,200
900
600
450

Ur postbokens upplagor utgivna 1908 och 1915, är följande uppslagsord hlimtade:
måsre betjåinas med tillmötesgående, beredvillighet och tålamod samt

Allnönhcten

alla behandlas lika.
Anmlilningssedel Bl nr I, fylls i av den som önskar sätta in pengar i PosSparbanken.
Anmlltningslisra Bl nr 38, anvåinds av den som samtidigt gör insättning för flera olika
personer. Jfr Kollektivinsätrring. Se bild på sida 19.
Begravningshjälp Bl nr 55 och Sjukhjiilp Bl nr 54, ansökningar dlir utbealningsbeloppet bestltmdes av Riksförsäkringmnstälten.
Blanketlförteckning för Pspb återfinnes "Samling av Pspb-föreslrifter".
Disponibelt elter Disp samt dagen dll pengar får tas ut, antecl:nas i öreskolumnen i
bankboken. Åv kallad "Insättning med förbehålI". Gilllde ofast "Barnbok".
DMad motbok skall omhändertas av den postfunktionåtr som gör sista utbealningen.
Fiskarförsdkring för fiskare, mot skada eller död, till fÖljd av olycksfall i arbetet.

i

Flera motbö'cker får ej användas av samma person.
Friviltiga pcnsiowfönökringen. Delaktighet häri kån vinnas av va{e svensk man
eller kvinna, som uppnån 15 men ej 66 ån ålder, genom erläggande av frivilliga avgifter, lägst en krona var gång.
Frankoteckensjournal Bl nr ä0, hfi uppt. pks kviUenskuponger och sparmiirken.
Garuntl Staten ansvarar förpengar som insatts i Possparbanken.
Kotlekivinsöttningrvid samtidig insätrr. i ett stiirre antal motböcker tillhörande arm€ns
eller marinens manskap, uppförs namn, motb-nummer och belopp på anmiilningslista'
Itntbrevfiirare förmedlar insättning av högst 100 kr, bch får 2 öre lÖr varje insättning.
Listå Bl nr 52, diiri skall postmästare anteckna alla av Riksförsäfxingsanstalten utfärdade försälrringsbrev som ankommer till postanstalten.
Lyxbok, fönlilringsbok med bätre utstyrsel. Pris 50 öre, varav posrjm får 3 örei prov..

f[r

försiindelser sändas som berör Psspb. Även av sparmåirkesfön*lljare.
Postsparbanksmedelsrökmzg Bl nr 19, redovisningshandling, som av postkontoret
avgives till Pspb för varje tiodagsperiod. Där visas rörelsen med possparbanksmedel,

Portofrifr

riksförsälr-medel, folkpensioner och lrigsundersttid till bevliringsmiln.
Påminnelse avi Bl nr 66, skall utsändas om inte försäkringsbrev utlösts inom 4 dagar.
Redogörarc, högre tjm som handhar huvudkassan vid pk, i allmänhet postmiistaren.
Reglemente , föreskrifter och instruktioner för Possparbanken utftlrdades 22 juni 1883.
Semester, direk6r ätnjuter45 dagar, tjm 30 dagar, vaktmästare och betjiint 15 dagar.
Soldatbok, morhk som kompanichef begärt för insiittning av soldas avlöningsmedel.
Telegrafisk uppsögning av innestående medel kan gÖras vid varje pk eller pst.
Tillståndsbevrs Cfb) Bl nr 5, uppsägningsblankeusom ifylls ochinsändsavpm till Pspb..
Efter godkitnnande återsänds Tb. i speciellt rekkuvert. Pm kallar bankboksinnehavaren
till posunsalen, dllr pengarna skall utlösas inom 14 dagar. Sker ej deua i rätt tid återinsätts pengarna pä bankboken och nytr tillståndsbevis mäste begäras för fömyat uttag.
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Kollektivinsättning.

Dä pengar lämnades

till postsparbankskontor för insäthing

i

större anal i motböcker tillhörande armdns eller marinens manskap, uppfördes de på Bl
nr 38 Anmälningslista, med ägarenamn, belopp och motboksnummer. Varje insättning
behövde ej specificeras i sparbanksjournalen utalr endrst anmäningslistans slutsumma,
i detta fall36 kr. Posfirnktionären fick dock 2 öre för varje bankboksinsäthing.
Se förbeMllet upptill: 'Får ej utan chefens för 9 skvadronen af Kav. 5. medgifvande'
uttagas". Pengarna fick tas ut när soldaren avgåc från krigstj2insten. Ur postens arkiv.
19

Anmälningssedel Bl. nr

1. Då ny motbok begäres, skall den person som önskar för egen

rälning insäuamedel i Pspb, mednoggrannhetoch lltslig handstil ifyllasedelns övre del.
Sedan motboken utfilrdats ifylles sedelns nedre del av posttjänstemannen.
Ovan ses en anMllan godklnd den andra rlagen av Postsparbankens existens Al l88/.
Amanuensen Hampus Fallstedt fick bok nr 61 av serieA.
Ur postens arkiv.
20

'lnnehaodietl hdiao, som d
teckningslistan n:r

s!)enska statens Premieobligationer, dger att ntot aalömnandc
tecbtat
ao detta- beois inlösa berörda antal obligationer eller aid öaertechning del
'mindre
antal, som kan komma att bestdmmas, frdn och med d.en 7 till oclt'
med dei t2 decembhi l9t8 d postanstalten i . -.-.---...----""

loostlunkliondrs namnundershrifi elier PNlsldilPel'l

Olt l9ll, 1,000,m .L

nr 46 b "Bevis över begtiran om inlöp av Svenstu Statens Premieobligationer" '
Obs! Btankztten trycla i en milion exemplar-

Bl

Medel som inte fordrades för löpande utgifter
staSobligationer. Motboksägare som för
genom
inköp
av
skulle göras riintebZlrande
inneståendemedelönskadeköpaobligationer, kundepä Bl w24 "AnMllanombiräde

Insatta medels fruktbargörande.

vid obliguionsköp", få hjåtlp med sådan affiir.
och föreståndare för postsparbanksgöromål:
a) 5 öre fOr varje ny motbok, ytterligare 5 öre för varje motbok som inte dtidats under
den
f(hsta året (tillföll den som udilrdat motboken), b) 2 öre fÖr varje insättning tillföll

ErSättning till postfunktionåtr

postfunktionär som kviuerade beloppet i sparbanksboken.
Vidredovisning av insatta medel fick föreståndare göraettprovisionsavdrag med Ul07o'
För försäkringsgöromål: a) Posdunktionåir fick 2 Öre för varje in- och utbetalning'
b) Föreståndare fick 3 öre i bokfÖrings- och redovisningsarvode för varje utbetalning'
samt 1/10 7o i provision fÖr varje tiodagsperiodFör göromål med folkpensionen: a) 2 öreför varje utbetalt pensions- eller understildsdet
U"lopp, b) 5 öre fÖr varje ny försäkringsbok, ytterligare 5 öre om 10 ln blivit insatta
den
än
unsryrsel
fOrsäåret. c) 3 öre vid försäljning av lyxbok (pris 50 öre) med bättre
7o
vanliga. d) 2 öre för varje inbetalning pä försäIrringsbok, samt e) föreståndarens lll0
i uppbördsprovision.
fOi varle försåld ficksparbössa (pris 1 krona), utgick 10 öre till postfunktionålrcn'

2t

Reklamkampanjer och PR-verksamhet.
1913 utlystes en prisävling om den biista reklamtrycksaken för Postsparbanken.
Regeringen hade anslagit 4,000 l«onor

till priser, cryckning och distnbuuon.

Resultatetblev en liten 16-sidigbroschyrsom kallades "Sven Klingas Postsparbanksbok".
Den trycktes i en kvarts miljon exemplar och spreds framför ailt till skolor och i ungdoms föreningar. Hiiri skildrades en fatrig torparpojkes väg mot sparsamheten och med
possparbanksbokens hjåilp till en aktad oberoende stlillning i samhzillet.
1924 gavs denut på nytt i en för tiden modernare upplaga, nu i en halv miljon exemplar.
1926 gjordes en film på temat "Sven Klingas levnadsöde".
1929 kom de första presentkorten och något senare de populiira samlarserierna, perforerade likt frimåirken, kallade "Sparbilder" för skolungdom och scouter.

På 1930-talet utkom en lång rad PT-kort, brevmiirken, bilagsmäken, försiumingsetiketrer, skolsparbössor, sparkort för obligationsköp, tidningen Lyckoslanten m.

t'1.

Samlingsbaraä deolika upplagornaavsparbanksbocker, postensPS-kuvertochmånga
olika blanketter för postsparbanksiindamåI, som kom efter 1930.
I Biiltesspiinnaren av årgångarna 1981-82-83 har Åke Torkelstam detaljerade, rikt
illustrerade artiklar beskrivit bl. a. dessa samlingsomrMen.

i
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SIFFROR SOM TALA
nedan några siffror i runda tal örande verksamheten under de nu tilländalupna
2,310,000 motböckerhava utfilrdas
fyratio åren:

llilr

1,600,000 rr

tr

dödats

710,000 ärc alltså för niirvarande
Insäturingarna uppgå sammanlagt

gott&iort
Uttagningarna belöpa sig till
I räntor har banken

1924 gåillande i rörelsen.

till la. 600,000,000

l<r.

64,000,000 tillhopa kr. 664,000,000
kr. 530,000,000

Skillnaden, det av postsparbanken 1924 förvaltade kapitalet kr. 134,000,000
Denna uppstiillning är hiimtad ur den slrrift som gavs ut till40-årsjubil6et"
Hittills hade all bokföring skötts för hand där alla konton inrymts i tjocka band, vart och
etr v:igande ca 5 kilo. 1884 var l0 tjm anstiillda, mot 1924 omlaing 100.
För var och en av de 700.000 mothksägarna föres fr^n l9U konO å såirskilt korr
Med hjiilp av bokföringsmaskinen Burroughs, som automatiskt adderar och subtrahetimmen. Av banken
rar och visar saldot, bokför en person I00 omsänningsposter
vffkställs c:a 3000 sådana insäuningar och uttagningar varje dag.

i

Postsparbankens ädla mål:

"Åt varje svensk medborgare

en postsparbanksmotbok"

Några historiska data diirefter...
1928
1929
1948
1960
1962
1963
1971
1974

Skolsparböcker med 2 kronor insatta delas ut till skolbarn.
Sparverksamhet bland sjömiln surtfr med sålattade "Dragsedlar". Se sida 9.
Bokföringen mekaniseras enligt hålkortsmetoden.

Postsparbanken namnändras till Postbanken.
Ufag från postsparbanlsbok ffu ske i hela Norden. Allmlinna lönsparandet startar.
Bokföringen aulomatiseras med elekroniska datamaskiner.
Kviuering av insäuning med I-stämpel införs.
Regeringen offentliggör i en promemoria att de två statliga bankerna Postbanken
och Sveriges Kreditbank slås ihop till en ny storbank niimnd Post- och Kreditbanken.
Denna bank frck tillgångar pä 28 miljarder kronor och blev diirmed Sveriges sttirsta
bank, och hamnade på 77:de plats i världsrankingen.
Kreditbanlunuppgick i sin helhet i PKbanken. Aven Postbankens tilgängar överfördes
dit, medanpostgirorörelsenöverfördes till Postverket, diir den bildaten ny avdelning.
Den rutinmässiga driften av bankboksinsättning vid postanstalterna förblev oförZlndrad.

1976 Den sista postsparbanksboken uträrdas.
Antal postsparbanksb&ker som fanns registrerade deUa fu var över 5,000,000.
1984 Lagom till 100-årsjubil6et Ur alla postsparbankstriicker utbytta eller makulerade, med de automatiska utbytesrutiner som togs i bruk 1981.

Vi besöker vårt Postgiro i höst.
Genom stort tillmöresgående från Postgirots sida, har det ordnats så att SSPD får komma
på besök, och de som har tillflille att vara med på morgonen, får då se Postgirot i arbete.
Program Tisdag den 13 sePtember:
08.45 Samling. Mötesplas: MästerSamuelsgatan 56, personalingången.

09.00

Filmförevisning l, Postgirot l92T (10 min.)
Filmförevisning 2, Posten i modern tid.
Bildspel om modern danteknik i postens tjänst.

09.45
10.45

Studiebesök. Rundvandring. PostgiroS produktion och arbesrutiner.
Postgirotbjuderpåkaffe. Anförande. Frågorbesvaras.

18.00-20.15 För de som inte haft tillFälle at nålrvara under dagen, upprepas progammet under kvällen, dock med ett förkortat studiebesök dll arbetet står stilla
under denna tid. Postgirot bjuder på kaffe. Frågor besvaras.
Var god anmiil deltagande till Ingvar Larsson, 08-99 15 00.

rnÅ.r MALIIÖ
Efter an ha ltlst reportagen i Sällskaps Post, iir det liitt aE få den uppfauningen att det endasrZirSSPDi Stockholmderärfarti. Deualirintesant. Vi i SSPDSydiSkåneärmoligen
meraktivailnvåravännerStockholmama Sammanträdenadengångnasäsongen,våren
1994, inleddesden 2l mars med, förutom vanligt "småsnaök",ettföredragavleifJönsson
om "Postrla fadilser" som bl. a- visade objekt där postverket på nfuot siif gjort fel.
På niista möte den 18 april försvarade Jan Billgren med den iiran juryns poiingsättning på
den just avslutade Jönköpingsutstälningen.

På mötet den 2 maj visade Bo Millhagen hur man positionsbestZimmer 12 öre vapen.
Vi föntår nu vilket jätrelikr arbete han och Bo Erik Stavenow lagt ner för att hitta
igenkänningstecken pä varje tryckplltt. Vi insåg under föredragets gång anjuryn i Jönkdping gjort ett misstag som endast gav Bo Millhagen silvermedalj. Vi ser nu frarn mot
handboken om 12 öre vapen som Bo Millhagen och Bo Erik Stavenow hållerpå ar slrrivaSista mötet den 16 maj höll Göran Linderoth etr före&ag om vfua liandqkepslagar fram

till idag, med objekt frän sin egen underbara laonopostsamlingInför hösten har SSPD Syd bullat upp med bra föredragshållare: 12 sept- beriittar Lars
Ahrberg om sin samling "Assurans" som belönades med stor vermeil + hpr- Den 10 okrvisar Torgil Möller "svensk lösen", den 7 nov. Knut Norborg "Svensk intemeringspost"
och den 5 dec. talar Ulf Satrlberg om de olika portosatser som giillde för flyg till utomEuropa mellan 192949. De medlemmzr som har vägama förbi Malmö någon av dessa
,ragar hälsas välkomna till våra möten. Tag kontakt med mig, så ska jag ordna resten.
Med hälsningar, Fredrik Ydell.
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