
Postsparandet i sitt historiska,
sociala och folkliga sammanhang

en »postspa rbankskolport ör» berättar

av Harald Danielsson

Den historiska aspekten
År 1984 firades hundraårsdagen av gamla
Postsparbankens ti llblivelse. Flera gånger
omstrukturerad, omdöpt och på andra sätt
förändrad behöll den hela sitt sekel ige-
nom målsättningen att vara en folkets och
alla småsparares egen bank. Förändringar i
tid och rum manade till lyhördhet och
följsamhet , egenskaper som sedan städse
skulle komma att ha en framträdande plats
i folkbankens verksamhet .

Pionjär i postsparandet var vårt land
dock icke. Den platsen lade England be-
slag på genom inr ätt andet av den allra för-
sta postsparb anken i världen 1861, tätt
följd av nägra andra länder. Men - iden
som sådan dök upp i Sveriges Riksdag så
tidigt som 1817, då hade man dock redan
ett enskilt sparbanksväsende inom landet
att blicka tillbaka på och i viss mån hämta
erfarenheter ifrän .

Förankringen i de breda folklagren blev
från allra första stund det man strävade
efter. I riksdagen framhölls det , att den
föreslagna

s parbanken borde,  för  att verka fullt gagnan-
de vara lika lätt tillgänglig som krogen och
handelsboden».

Så blev det , och för att från allra första
början säkra detta syfte stod det klart , att
man skulle träffa avtal med postverket om
att få utnyttja postanstalterna som avdel-
ningskon tor .

Med- och moth äll skulle det bli. Som så
ofta annars så hade också den nya banken
en del födslovåndor att genomgå. I riksda-
gen anförde ekonomiutskott et

»att den ringe tjänaren nu tinge en möjlighet att
se sin ringa inkomst av dagens mödor genom
insättningen mångdubblad, och därmed ett
hopp om att i framtiden se en boning upprest,
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en maka förvärvad, självbeständet t ryggat eller
ätminstone älderdomen försäkrad mot nöden».

Motståndarsidan var emellert id inte sen
att lägga moteld . Därifrän sades att

»antingen komma postsparbankerna att verka i
samma riktning som de andra sparbankerna,
och då äro de överflödiga, eller komma de att
verka emot den, och då äro de skadliga».

Man ansåg det också synnerligen betänk-
ligt , att Staten med en egen bank konkur-
rerade med det enskilda sparbanksväsen-
det . Sedan den planerade postsparbanken i
konkurrensbegränsande syfte bl a försla-
gits komma att få lämna lägre ränt a än en-
skilda banker, var man redo att fatt a be-
slut . Motståndarsidan hade då sträckt va-
pen helt och hållet . D et berätt as att en av
de allra argaste motståndarna lär ha sagt i
den avslutande riksdagsdebatt en att han

»mäste sanningsenligt bekänna att jag, efter det
utmärkta anförande som herr Finansministern
haft, icke kan vara så tjurskallig att jag tror mig
förstå den saken bättre än han, varför jag yrkar
pa bifall till betänkandet »,

varpå Kungl Maj :ts nädiga förordning an-
gäende en postsparbank för riket utfärda-
des den 22 juni 1883. Banken påbörjade
sin verksam het redan den 1 januari påföl-
jande är, och 1 444 postkontor i landet
deltog i rörelsen (88 % av landets dåva-
rande postanstalter).

Knapphetens kalla stjärna kastade sitt
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sken över start en . D en nyfödda tilldelades
tre rum i posthuset vid Lilla N ygatan i
Stockholm, man fick sig anvisat att låna
telefon av postkontoret i samma hus
(Kungl Maj:t beviljade den 1 ap ril 1887
250 kr till egen telefon och telefonledning,
och man står i 1889 års gemensamma tele-
fonkatalog  för  Stockhom, Västerås, Ö re-
bro, Skövde, Mariestad, Götebo rg, Vä-
nersborg, Uddevalla, Eskilstuna och
Strängnäs städer upptagen som Stockholm
nr 8), den nye bankvaktmästaren förpassa-
des av utrymmesskäl ut i bankfarstun,
riksdagens revisorer gav bakläxa på ett in-
köp av blankettskåp till en kostnad av 370
kr vilket, enligt deras mening, bort kunna
anskaffas för en tredjedel av denna kost-
nad till följd av sin tarvlighet osv.

Lönestaten uppgjordes i strikt överens-
stämmelse härmed . De sex första skrivbi-
trädena beviljades det furstliga arvodet av
60 kr/månad, och tillskyndarna av detta
beslut försvarade sig med att »man kunde
int e begära, att ett fruntimmer skall kunna
föda och kläda sig samt leva ärbart med
mindre än denn a ringa inkomst», vilket
troligen och förvisso var sant nog. H ur de
arma »truntimren» nu klarade av detta. . .
Allt sådant skulle inom kort ändras. N y-
komlingen hade kommit för att stanna,
och rörelsen expanderade både kraftigt
och snabbt.

Framsynta ledargestalter försedda med
visioner och hårda nypor, fick riksdagens
uppdrag att se till att postsparbanken gavs
den utveckling som planerats. Män som
genera lpostd irektören A W Roos (vars
dotter Anna Maria Roos, författ arinna till
bl a hela svenska folkets »Sörgard en», er-
höll postsparbanksboken nr 1 ), och J E
von Krusenstjerna, postsparbankdirektö-
ren G F Sandberg m fl var de, som sattes
att leda det i realiteten fristäende statsföre-
taget Postsparbanken. Gubb arn a var inte
allt id sams om tagen, men mästare i att
göra kompromisser, och bra sådana, vilket
ju brukar innebära att ingendera parten är
helt nöjd med dem. Framgångarna lät inte
heller vänta på sig, den nya banken hade
funnit sin nisch .

H är fick statsmakterna vittring av peng-
ar och tillsatte snabbt en utredning med
det välsvarvade motivet att Postsparban-
ken, t rots sina framångar, ännu drogs med
osmidighet och en viss otymplighet i orga-
nisationen. U tredningen skulle undersöka
hur en ändrad organisation och en upp-
gång i Postverk et kunde fungera. På
grundval av dess resultat lade regeringen
en proposition om införlivande med post-
verket , vilken riksdagen biföll med verkan
fr o m 1923. Ett samtidigt förslag om in-
rättandet av ett Postgiro föll, men återkom
påföljande år med resultat att detta inrät-
tades 1925. Men - det är en helt annan
historia.

Progressiva personligheter som postge-
neralen Anders Julius Juhlin och postd i-
rektören Joh ann es Döss stod beredda att
ta hand om nykomlingen. D alkarlen D öss
blev chef för den nyinrättade postspar-
banksbyrån, internt kallad Femte byrån,
och blev därmed den forne postspar-
banksdirektörens motsvarighet . Under
hans fasta ledning skedde omorganisatio-
nen och den nödvändiga tekniska omda-
ningen. N u var det definitivt slut med
bokföring för hand i de tjocka 5-kilosfoli-
anterna och »eftermiddagsgard ets» pa fri-
tid utförda ränteuträk nin g för hand, mot-
boksgranskning och dylikt .

D et hade hunnit förflyta så gott som 40
år, innan Postsparbanken 1923 upphörde
att vara en självständig statsinstitu tion.
Generaldirektören Anders Ö rne hade bli-
vit chef för postverket 1926. Författaren
minns ännu de otaliga historier som in-
ternt florerade bland postanstalterna, om
de duster som kunde förekomma mellan
den kyligt korrekte Anders Ö rne och den
eldfängde och robuste Johannes Döss. En
av dem var, nog så målande och träffsäker,
jämförelsen med det yttrande Gustaf II
Adolf lär ha riktat till sin rikskansler, Axel
O xenstierna, då allt inte gick fort nog:
»O m inte min värma livade eder köld ,
skulle alltsammans stelna och stanna av»,
varpå den stillsamme och korrekte äm-
betsmannen och kanslern lär ha svarat , att
»Om inte min köld svalkade Eders Maj :ts
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hetta, så skulle alltsammans fatta eld och
brinna upp ». Jämförelsern a gör sig själva.

Den sociala aspekten
H isto riken har tillkommit för att huvud-
sakligen belysa de första fem tio åren av
Postsparbankens verksamhet och måla en
bakgrund till dess insatser inom det socia-
la om rådet i dåtidens samhälle. Ramarna
för denna uppsats har in te medgivit en
fort sätt ning på densamma, änskönt att
dett a hade varit en fascinerande uppgift . I
det följande skall dock göras ett försök att
både inom och utanför denna ram se hur ,
och på vad sätt , Postsparbanken under sin
hundraåriga tillvaro följde upp sin från all-
ra första början utstakade uppgift, att inte
enbart vara en affärsdrivande institution,
utan att även verka socialt .

För att rätt kunna förstå denna oheliga
konstellation är det på sin p lats att något
erinr a om de förhållanden som rådde i vårt
land omkring sekelskiftet . D et gamla tryg-
ga bondesamhället hade skakats i sina
grundvalar dels av skiftesreformerna, vilka
totalt slog sönder den gamla bygemenska-
pen , och dels av den frambry tande indu-
st rialiseringen . T ill detta kom så befolk-
ningsökningen under nittonde seklet, den
b iskopen T egner i ett tal är 1832 tillskr ev
»freden, vaccinet och potät erna». A llt det-
ta förde med sig, att folk b röt upp och
sökte sig till en förvänt ad idealtillvaro i
städer och tätort er , men som för många
skulle komma att bestå av fatt igdom , soci-
al m isär, bostadslöshet eller, i bästa fall, en
enorm t rångboddhet.

Emigration och urbanisering skapade
obalans i ekonomin, boendesystemen och
den sociala omsorgen . D et sociala skydds-
nätet hade mycket grova maskor, och den
som råkade t rilla igenom visste, att i pri n-
cip hade han/ hon bara sig själv och sina
närmaste att lita till. Mot denna bakgrund
är det inte svårt att förstå ansträngningar-
na att lära den enskilde planera sin ekono-
mi och att genom eget sparande söka ska-
pa sig en smula trygghet i tillvaron . Men
- under de förhållanden som rådde kring
sekelskiftet , var det inte allom givet att
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Affisch frän 1945.

kunna det !
Pan tlånekonto ren jämfördes med spar-

bankerna i argument ationen . Båda kalla-
des fö r »barm härtighetsanstalte r », som i
det ena fallet lånade t ill, och i det andra
från de fattiga. H elt riktigt konstaterade
man att

»genom den ena söker man bereda sigbättre
dagar, genom den andra är det de sista kvar-
levorna av bätt re dagar man ser försvinna. D en
ena visar oss en bild av det framåtskridande
livet, den andra av det avty nande och tillbaka-
gäende».

D et var i första hand till småfolket man
vände sig med sin pedagogik . D essa hade i
van lig o rdning d rabbats värst och behövde
för dem tillrättalagda och anpassade spar-
former. För en krona kunde alla erhålla
sin postsparbanksbok, o rkade man inte
med dett a kapital på en gång, så kunde
man gå vägen över särskilda sparmärken a
10 ö re/ st - egentligen att bet rakta som ett
embryo till skolsparandet. O ch - orkade
man int e heller med tioöringen, så kunde
märket betalas med ett ö re i taget i avbe-
taln ingar som no terades i särskilda ruto r
på kort et.
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Elever i kö för att spara i skolsparbössa, 1940- talet.

Man letade med ljus och lykta efter and-
ra sparformer för att bredda verksamhe-
ten . I den avsikten tillskapades skolspa-
randet , sjömanssparandet , spark lubbsspa-
randet på arbetsplatserna, pensionssparan-
de m m.

Skolsparandet 1928 var en lysande ide
för både bank och sparare vid fullföljandet
av Statens dir ektiv om spartr ämjande
åtgärder och sociala insatser. Man kunde
här vända sig direkt till det småfolk man
sagt sig vilja nå. Men inte nog med dett a :
Man gjorde enorma PR-vinster via skol-
barnen, både hos deras föräldrar och hos
deras vän- och bekantskapskretsar, effek-
ter som vanns med endast mycket margi-
nella insatser. I skolorna fick banken dess-
utom en bred kontaktyta genom hela det
dåvarande starkt skiktade samhället . H är
började man bearbeta morgondagens
bankkunder i livets mest receptiva ålder på
ett det mest effektiva sätt som tänkas kan.

Lärarnas, i samband med ekonomiun-
dervisningen, helt ideella insatser för
skolsparandet kunde inte nog värderas.
H anteringen av skolsparbössorna och re-

Sko/sparbössa med innehåll. En nyckel skulle
förvaras hos läraren, en hos eleverna.

dovisningen av sparmedlen kunde i vissa
skolor bli nog så tidsödande, och lärarnas
enda ersättning för läng och trogen tjänst
var till slut en Postsparbankens plakett
med inskriften »För sparfrämjande gär-
ning» att lägga i byrålådan. Av och till in-
gick det i denna sparundervisning att av
egna medel ti llskjuta differensern a mellan
skolsparbössans innehåll och kont rollbo-
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kens. Posttjänstemännens fasa kunde det
vara, att jämte det vanliga postarbetet även
söka hinna med dom skolsparbössor, som
vid terminsluten dräsade in och förvänta-
des vara kont rollerade och medlen insatta
till påföljande dag, då examen eller ter-
minsavslutning skulle ske.

U tan ringaste tvivel var skolsparandet
en effektiv och praktisk undervisning i
ekonomi och i att individuellt skapa
trygghet och ekonomiska förutsättningar.
Men - medaljen hade också sin baksida.
Författaren minns med vemod de stackars
ungar, som bara hade röda och gräa slan-
tar att mata den hungriga sparbössan med .
Barn kan vara grymma; storbondesonen
med sin blanka tvåkrona dolde int e sin in-
sats, medan statarungen gjorde allt för att
så diskret som möjligt smussla ner sina
ynka slant ar. D e slantarna hade kostat sin
ägare långt mer i arbete och sparanst räng-
ningar än någonsin honom med tväkro-
nan. Det hände att postsparbanksrepre-
sentanten vid sina besök i skolan halade
upp port monnän och stack till ungen med
kopparslanten en större och vitare slant att
stoppa i bössan, och författ aren minns
med värme hur gott det kändes i hjärtat att
med ringa medel kunna få skapa ätminsto-
ne temporär jämlikhet . U ngens tacksam-
ma blick var verkligen den finaste belö-
ning man kunde få !

Som igångsättningsstimulans fick eleven
2 kronor av Postsparbanken, insatt i en
bankbok med ett bankdiplom på första si-
dan . D en tvåkronan fick inte röras förrän
spararen fyllt 16 år. Vid sina besök hos
skolsparbössan eller på postkontoret kun-
de den unge spararen och postsparbanks-
kunden, om han/hon så ville, få ett extra
sparmärke som verifikation och sparsti-
mulans, p lus att insättningen även notera-
des i sparmärkeshäftet. Dessa märken, val-
da av spararen själv och i något ämne inom
hans int ressesfär (bil, båt , hund, katt, häst
osv) blev våldsamt populära, och appelle-
rade t ill den samlarinstinkt  vi  bär inom oss
alltsedan jägar- och samlarkulturern as tid.

Av det sagda framgår, att skolsparandet
var av fostrande slag och en sparform på

läng sikt. Kortsiktigt var hante ringskost-
naderna i klar disharmoni med lönsam-
hetskraven och, t rots sina förtjänster på
längre sikt , föll det under 1960-talet infö r
kalla ekonomiska realiteter.

Sparklubbssparandet , infört 1938, blev
oerhört populärt men ställde stora krav på
övervaknin g och uppföljning frän Post-
sparbankens sida.

Mänga är de politiker, föreningsfunk-
tion ärer och fackföreningsledare m fl, som
i sparkl ubben fick göra sina första erfaren-
heter i vad gällde t ex föreningsteknik.
D är var sparandet satt i system, och var
för det allra mesta direkt mälinriktat . Det
var fråga om helt andra summor än i
skolsparandet , och även här gav sparfor-
men goda PR-effekter för Postsparban-
ken, i och med att man tidigt band sparar-
na till sig. Den sociala insatsen från ban-
kens sida bestod i att verka för ett syste-
matiskt sparande och p lanering av den en-
skildes ekonomi.

N ackdelen var, att sparformen krävde
mycket stöd från bankens sida samt att
stora krav stäl ldes pa sparklubbsf u nktio-
närerna, vilka utan egentlig utbildning och
mot en mycket blygsam ersättning (5 öre
per insättning) hade att samla upp spar-
medlen på sin arbetsplats, bevaka att in-
sättningar gjordes regelbundet samt vida-
rebefordra pengarna till Postsparbanken.
U tan rätt man/ kvinna på rätt plats kunde
resultatet bli oönskade effekter av de allra
tråkigaste slag.

En udda sparform var det år 1929 inrät -
tade sjömanssparandet . D et skapades för
att tillhandagå våra farande svenner sjö-
männen, vilka ju inte alltid kunde utn yttj a
de landbaserade post/bankkonto ren .  En
»dragsedel», inlämnad till rederiet före av-
resan, lät banken sköta avdragen för fasta
kostnader, och låta resten av lönen samlas
på et t sjömanssparkonto i Postsparb an-
ken . Före datamaskinernas tid var dett a en
uppskatt ad och ovanlig service 1 samver-
kan med rederierna, visserligen hante-
ringsmäsigt dyrbar även den, men socialt
helt i linje med Postsparbankens mälsätt-
nmngar.
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Underrättelser för allmänheten.
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t:andas t •1d samtliz a f asta posta,u talt,r .

Insättning av medel.
Insi ttning k,·in cras av postfunktioni ren genom an-

bringande i motboken av kvittenskuponger till ett root
insattningen svarande be lo pp.

Den, som bcgar motbok för annan, i ger att utan
vidare RÖU det förbch.¼11, att medel . som msatu.s l
mot boken, icke fl utt:1gas förr ln efter viss tid.

Minsta belopp. som pi en gi ng må insi tu s, utgör
en I.rona. D,trutöver far insattning ske allenast i he lt
ii:ront:11. En o..:h samma persons tillgodohavande rnå
CJ ob s ut ö \ er 5 000 kronor :m norledes än genom upp·
lur c:n n ntas l.J. anJ c till kap1u lct.

En och samma perso n .ager r  allmänii1I  e j ut bc kom -
ma mer an en motbok; dock mi omyndig o, er 16 i r,
som mnchar motbo k, u röH r han icke sjah· ager for.
toga avensom den, till n rs förmi n motbok med vis.st
for behi ll uttardats , kun n.a utbckoruma sirskild motbok
för inu ttnmg av egna medel

Dtt ar nu,thoks1"" t h1w 11re forbj utld att .flr motboi bort
Iago blad eller #vittn k upong dvn om att e ra  t l l i till
rlit r ändri,:g av dr i bok1n t1trl stållda anttd nmt arna.

Uttagning av medel efter uppsl gnlng •
Fö r utbekommande av medel i mo tl'-ok skall denna

foretes i postanstalt och di rvid sh ida ej ·uttagning
vi d antordran (se nedan) kommer ifråga - göru
skri ft lig uppsigning :
for belopp av hogst 500 kr. . en vecka

., m·erstig. 600 men ej !?000 kr. tvi veckor o.:h
.,_ •. .. 2 000  kr. en ml nad,

al t fo re den dug. di mcJ len skol• lyftas.
Nar s4da t utan olagenhet kan ske , mcdgi, es dock.

0 111 , .1 tic::;.m•, . i .tllnu nhet tiJ ig.1rc utbetaln ing ,m
0 an sagts sävida uppsagningen icke oml:m :u hel a
ullgoJ0lu , anJ ct.

IV

Preskription (förlust av innestående medel).
Innesti medel å motbok, ,-arl unJer lo r r et a\' tio

¼r msattning eller ut;agnmg ej förekommit. o..:h har 1

avseende a dy lik fordran ei vidtagits erforderli ätgard
för fordringsr. ttens be\'arandc , sko la medlen tilL!Jlb .
postsparbanken, dock med u tt for gener alpoststy relsen
an till vederbörande aterbcu la beloppet. • .•

Fick.sparbössor föru l}il Lpostanstahem a.

Rdnta d i poslsparloani ut insatta mrdel bt riUttaS (.-J,.
och m, d dagen nåJl ,f ter dt tt, dd  insattnin n a t rum,
1111 och mi d dag, ,, ,.,fr mast f ore dt rt. då mtdi, n 1.ttl.tt ,Is, 1

d,,(,f alt, di rest uttan u n omf attar hi a tl igodehava ndet,  '
ranta  d  det uttan a bd oppet ieke o tt o r s län re an l l
utgånt m a t • månaden mir mast fi ' re du s, Jå m, dirn t;d:-
gall f dll l_rjlas.

Lf pJup, n ri nta li t ers v id kal nd rdrs l t t il l kap a lt
d kl t i o t al at sq/uwda up komo and bl et p t rai nas
nintu f ,å,,...,«h med borj an ar na st dart d fol ja de J r.

Ranteioten bestammes av Kung l My t o.:h um •.111

na v es tor allmi nheten bland annat genom anslag i
post.anstalterna. "'

(6 > '

öRSTA' i
z x s A T T N I N GE N
på ,lcnna !,ok fir en gå va frå n

P o s TSPARBANKEN
a..c;:W Al:Z:X i

N r 105595 ur . U.

I . . . ..

'%: . io /
do.f r.n 5l

l

' . I
/ - i«. ..mi

t
l

2 -

Sko/sparbok med bestämmelser.
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Spararens kontrollbok med samlarmärken.

Självfallet fordrade sparformen också
mycket udda åtgärder och mycken om-
sorg. H astiga utryckningar till båtar, nyss
komna i hamn och med kort liggetid, för
att söka reda ut vad som upplevdes ha gått
snett , eller att , efter tips från rederiet , söka
fånga upp möjligheter ur marknadsfö-
ringssynpunkt, hörde till vanligheterna.
En dag efter ett sådant besök ombord blev
en förbluffad kassör på postkontoret be-
hängd med flera rader billiga pärlor av en
sjöman, som tack för att han sluppit ett
bekymmer av den sorten.

Stenhård konkur rens och, i viss mån,
statl iga direktiv skulle genom åren tvinga
fram ytterligare sparformer, vars framtida
lönsamhet redan från början kunde ifråga-
sätt as. N ågra skall här nämnas, nämligen :
1949 Ungdomens löns parande
1962 Allmänna lönsparandet
1964 Barnbidragssparandet , och
1972 N ya lönsparandet (dett a sedan All-
männa lönsparandet och Ungdomens
lönsparande upphört att existera samma
år).

Affisch från 1940.

D e ursp rungliga sociala ambitionerna
kvarstod, men holkades ur i takt med att
välfärden ökade och att kraven på lönsam-
het tillväxte.

Postsparandet
i det folkliga sammanhanget
har författaren valt att beskriva med ut-
gångspunkt från egna erfarenheter som
postanställd i 45 år, och som Postsparban-
kens »p rovryttare» i precis lika lång tid .
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Som framgått härovan var Postsparban-
kens verksamhet mångfacetterad och er-
bjöd en mangfald kontakty tor för den
som i tjänsten ville odla specialint ressen. I
sammanhanget blir det dock nödvändigt
att rikta minnets st rålkastarljus på de för-
hållanden som rådde under första halvan
av innevarande sekel, den tid som hade att
kämpa med första världskrigets verkning-
ar, och som förde fram till det andra.

I välfärdens svenska folkhem har vi idag
svårt att fatta att den tid existerat som
tvingade de fatt iga att t ex ta sin familj
med sig ut på bondens åkrar för att plocka
ax som blivit kvar efter skörden . D et var
en bedrövlig syn att se dessa människor
med sina krökta ryggar, och barn med
blåfrusna händer, samla veteaxen för att ta
dem hem, torka dem i ugnen , grovmala
dem i handkvarnen och av mälden koka
sej en gröt , med vilken de kunde ätminsto-
ne tillfälligt hålla svälten borta från hem-
met. Eller att män och kvinnor sågs vand-
ra utmed vägarna, vallande sin ko då det
egna betet int e ville räcka till, hur de tog
till mössan eller ödmjukt neg, då en av de
sällsynta bilarna, i regel en T-Ford, hördes
komma tuffande. I den visste man att an-
t ingen länsman eller lant handlaren kunde
sitta, båda häftade man i regel i skuld till,
båda ägde makt att försätt a den skuldsatte
på bar backe. Det sista man hade att ta till
var sin ödmjukhet och sin vädjan om för-
skoning.  En  annan bild av tjugotal ets för-
hållanden utgjorde den fatt iges barn, de
kunde emellanåt vara ganska så många,
dem familjen int e orkade hålla med skol-
material utan måste vädja till den alls-
mäktiga kommunen om hjälp för.

Bläckpennan de fick då var en omålad
pinne med mässingsskoning nedtill, där
stålpennan var fästad. En mer effektiv fat-
tigmansstämpel kunde dessa stackare inte
få än då de spretade med dessa pennor,
och där de satt med nött a och slitna läro-
böcker, ärvda av föregående generations
olycksbröder eller systrar.

D en unge lantbrevbärarvikarien fick
självfallet inblickar i både välmåga hos de
bätt re lott ade och verklig nöd hos de sva-

Lantbrevbärarvikarien med gengasbilen.

ga. Så t ex den som storbonde betraktade
som under depressionens trett iotal hade
utskylder att betala, men som inför post-
verkets representant vände börsen upp
och ner pa köksbordet. »D etta, du grabb ,
är allt vad jag har i kontanter idag , och
där dessa kontanter utgjordes av en järn-
femöring som kom rullande utmed bords-
skivan . Men - han ägde en postspar-
banksbo k, representerande den yttersta
reserven, dit han kunnat samla, vad som
blivit över från mindre hårda år.

En annan bild bet sej fast i minnet :
Gamla mor Maria, varmt religiös, bodde i
sin lilla rödmålade träkåk utmed lantbrev-
bärarens färdväg. H on hade utgått ur
1800-talets andra hälft, född av fattiga för-
äldrar på stat under den närbelägna herr-
gården . H on, om någon, hade fått lära sej
vad den fattige hade att rätta sej efter. Men
sin stolthet den hade hon i behåll. H ellre
än att bege sej den tunga vägen till den
förtroendevalde fatti gvard sordföranden i
socknen, förde hon en enveten kamp för
att i det allra längsta försöka klara sej själv.

D et gick så till att , trots då rädande fö-
reskr ifter om, att man fick äga bara  en
postsparbanksbok per person, hade Maria
en sådan upplagd för mat och kläder, en
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för stugans underhåll, ved o dyl, samt en
som hon kallade »död- och begravnin gs-
boken», avsedd som reserv för att själv
kunna betala den allra sista färden .

Det blev en tålamodsprövande stunder
för den unge lant brevbäraren, som ju må-
nad efter månad upplevde samma ceremo-
ni. Gumman satt e sej ner för att fördela
sin fattiga pension på dom tre postspar-
banksböckerna, och det måste ha sin tid,
kosta vad det ville. Dock - det var en
upplevelse detta. D et stod som ett skim-
mer av förnöjsamhet kring hennes skry nk-
liga gamla ansikte då allt var klart , och att
hon än en gång förmått att med Postspar-
bankens hjälp skapa sej trygghet för stun-
den och än en gång förmått att bevara sin
personliga integritet .

Gärna tog lantbrevbärarvikarien en om-
gång utskällning från den gamle pensione-
rade tullmästaren som satt i sitt fönster lite
längre bort på linjen och väntade på sin B-
upplaga av D agens N yheter, gärna gick
han en rond med den falnande brasan i
postbilens gengasgryta, gärna gjorde han
sej beredd att möta de övriga postkunder-
na utmed linjen som alltför länge fått vän-
ta på postbilen .

U ng och brinnande i anden, samt mot
bakgrund av sina egna upplevelser, skulle
den unge posttjänstemannen börja ägna
sej åt uppsökande verksamhet mitt bland
folket . O ch - vad kunde vara naturligare
än att uppsöka morgondagens postkunder
i deras skolor ? Glömsk av allt vad lönsam-

hetstänkande heter, predikade denne
Postsparbankens p rovrytt are sparsamhet
och planerad ekonomi, hötte med avbetal-
ningsspöket och lämnade kvar skolspar-
bössor, där inga sådana fanns förut . En
dylik sparlektion kunde urarta till rena
matematiklektionen ; där gavs hisnande
exempel på, vad avbetalning kunde kosta,
och för föreläsaren gällde det att vara
o rdentligt påläst . H an måste hela tiden
vara helskärpt : Bäst som det var kunde det
mitt i alltsamm ans komma: »Va tjänar
Du ?» eller »va har du själv sparat ihop ?»,
och då gällde det att snabbt ha ett passan-
de svar till hands.

God hjälp kunde man på tiden före TV
ha av några av Postsparbankens gamla
sköra filmer och dito vrenskande Bell &
H owellprojektorer. Ti ll de senare hörde
att släpa omkring med ett mastodontmot-
stand aungefär 30- 40 kg, vilket dessutom
formligen ÅT säkringar. Men dom gamla
filmerna upphörde aldrig att fängsla sin
publik ; man sny ftade ät Sven Klingas fat-
t igdom och tjöt ikapp då trollen härjade i
»Trollbruden», man höll pa att lyfta skol-
taket dä tjyvajakten gick över plank och
hustak i »Kvarterets olycksfägel». Filmer-
na var på den tiden ett ovärderligt hjälp-
medel, och bankrep resentanten var över-
allt lika välkommen . På ett ställe hände det
att bilen hans inför hemresan inte ville rö-
ra sej ur fläcken. Förklaringen var enkel;
bakom bilen ringlade sej en orm av ungar
tvärs över skolgården, och hela kedjan ha-

Film rutor fran reklam filmen »Lasse, Lasse liten».
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de hakat pa därbak. »D äu farst inte ak ha-
irn, vör vill se mair». En mer uppmärksam
och tacksam publik kunde man inte ha ön-
skat sej.

Uppfinningsrikedomen var, naturligtvis
med lärarnas hjälp, stor. Pampiga »termo-
metrar» på skolsalens vägg visade dag för
dag hur spartemperaturen stigit , granna
hemtillverkade tavlor över hägrande res-
mål prydde skolsalarna osv. Tyvärr är
spartormen numer ett minne blott .

I marknadsföringssyfte gjorde författa-
ren ett besök ombord på Johnsonlinjens
(?) skepp »O rinocco» efter ett tips frän
mäklaren . Man samlades i all gemytlighet i
en mäss ombord för att över ett glas dryfta
sjömanssparandets fördelar. Man enades
om att träffas påföljande dag i och för av-
slut . Ingen kunde då veta, att en ordentlig
»pinnstorm» just den natt en skulle bry ta
ut , än mindre att båten skulle slita sina
förtöjningar och driva upp pa land. Den
sjöman finns int e som i ett dylikt ögon-
blick sätt er sej ner och diskuterar spar-
pengar. Bäten gick, efter att ha dragits loss

av bogserare, något avslut blev det int e,
och för »p rovrytt aren» äterstod bara att
grunna över, varför han inte smidde med-
an järnet var varmt.

En »missionsresa» gick till en ö ytte rst i
O sterhavet - Gotska Sandön. Den gång-
en var det fyrpersonalen som var föremål
för marknadsföring och sjömanssparande.
Vad »kolportören» inte hade räkn at med
var, att man skulle få en rykande nordan
över både båt och besättning. Fartyget , en
kustbevakningens patrullbåt , tog över sej
floder av vatten och stampade sej fram i
den vreda motsjön. Motorerna vrålade då
p ropellrarna vispade i tomma luften på
krö net av vägbergen. Inte allt vattnet rann
av; storm och nollgrader gjorde henne
ordentligt nedisad, och hon vakade allt
säm re i sjön. Den arme postsparbanksre-
p resent anten befann sej ibland liggande
raklång på durken nere i kajutan, ibland
krampaktigt hållande sej fast i vad som
fanns att hålla i uppe på den öppna kom-
mandobryggan . Ytterrocken blev till ett
ispansar, och den stod faktiskt för sej

Postsparbanken har makterna emot sig.
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själv, då målet var nått och vi kunde ankra
upp i lä under ön . Klädbyte i enskildhet ,
fyrmästarens flera nummer för små men
dock torra kläder återställde ordningen
och livade livsandarna. H ur affärerna av-
löpte är svårt att minnas efteråt, kvar står
emellert id minnet av fyrmästarsonens
fromma förhoppningar om, att »nä bleir
tässken leikvel trindar u fetar nä», detta i
förhoppning om, att kung N eptun ännu
hade ett ord att säga i form av sjösjuka och
annat elände. Denne potentat hade emel-
lertid sagt sitt för den gången, och intet
behövde offras under hemfärden, vilken
skedde för god akterlig vind .

Sparklubbarna var kanske det medium,
som näst efter den vanliga postsparbanks-
boken trängde djupast in i kundkretsen .
H är uppstod genast en stenhärd konkur-
rens mellan Postsparbanken och de enskil-
da sparbankerna, och tidvis uppstod en si-
tuation med bud och motbud. Genom sin
organisation och sina resurser hade dock i
regel den förstnämnda ett klart övert ag.

Sparfo rmen byggde, förutom på själva
spariden och mälsparandet , även pa tvär-
social gemenskap inom sparklubbens ram.

D et kunde hända att man träffades t ex en
gång i kvart alet i och för utbyte av intor-
mation och ideer , ev välja ny omgang
sparklubbsfunktionärer eller annat av ge-
mensamt intresse. N aturligtvis såg man
med välbehag att postsparb anksomb udet
medverkade med filmvisning och place-
ringsinformation . Intresset för spekula-
tion i aktier var ett stående inslag vid dessa
träffar.

Målgrupper för marknadsföringen av
sparklubbar var arbetsplatser, politiska
och andra ungdomsförbund, yrkes- och
verkstadsskolor m fl. Ö verallt fordrades
bestämda, snabba och mälinrikt ade ätgär-
der, med hänsyn ti ll kon kurrenssituatio-
nen (typ »Gynn a bygdens egen bank, lät
D ina pengar stanna på Gotland/i D in egen
bygd/ i D in egen socken osv»). Postspar-
bankens utlåningssiffror i bygden t ill sko-
lor och andra allmänna inr ättningar m m
kunde härvidlag vara till god hjälp .

I en bygdegård höll författaren sparpre-
dikan, bifallsytt ringarna var synnerligen
måttl iga från ungdomarnas sida. D ä »soc-
kerbiten», en av Volvos inhyrda reklamfil-
mer med ett överflöd av vackra blommor

'Här handlar det om en sparklubb på en verkstadsskola.
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och färger och lika vackra som lättklädda
flickor, visades kom applåderna ända fram
till dess att en av de ungdomliga åhörarna
fick ärende ut. I förbifarten snavade han
pa filmapparatens högtalarsladd, förbin -
delsen bröts och spridda busvisslingar
började höras. Turligt nog hade föreläsa-
ren sett filmen så många gånger, att han
kunde fort sätt a utan högtalare och själv
sufflera filmen till slut. DÄR BLEV D ET
EN SPARKLU BB !

Sämre skulle det gå den dag då ett för-
sök gjordes att bilda sparklubb på en av
dåtidens verkstadsskolor. Bankrepresen-
tanten blev ordentligt utskrattad av yng-
lingarna, som ju bara hade en blygsam
fickpeng att spara av. Men - just den
klubben, ty det skulle med rektors hjälp
bli en sådan senare, blev en av de mest
seglivade i det området.

T rots sin popularitet och starka folkliga
förankring, och tro ts sina företräden i öv-
rigt , föll sparformen för lönsamhet skraven
och kalla ekonomiska realiteter. För alla
oss som jobbat med den kom dett a int e
som någon överraskning.

D en vanliga postsparbanksboken var
tveklöst den spartorm som hela svenska
folket raskt tog ti ll sitt hjärta. D en konsti-
tuerade hela begreppet Postsparbanken.

D et började redan hos den nyfödde
med att dopgåvorna sattes in på en post-
sparbanksbok, utfärd ad i barnets namn,
och kunde sedan fort sätta med en skol-
sparbok med den obligatoriska lycko tvä-
kronan insatt av banken som en blygsam
början, lika för alla som ville skolspara i
Postsparbanken. I och med dett a hade
man på ett tidigt stadium knutit spararna
till sig och arbetat på lång sikt, senare i
livet skulle helt andra spartormer er-
bjudas.

Riksvapnet på bokens omslag stod som
en symbol för t rygghet och säkerhet , ett
slags »H inc robur et securitas» (härav
sty rka och säkerhet). Staten själv stod som
garant för de insatt a medlen, vilket i vissa
tider kunde ha sin stora betydelse. Man
mindes kreugerkraschen och skottet i Pa-
ris, företeelser som bl a drog med sej All-
männa Sparbankens fallissemang och
sparmed lens totala förlust . Dessutom

l tlsta. r e s kamnarea te n

Ett av de många reklamkorten för postsparandet.
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fanns ju Postsparbanken överallt där ett
postkontor fanns och, sedermera, där en
lant brevbärare passerade. Man hade upp-
fy lit alla de löften och syften man år 1884
satt e upp för den statliga sparbanken, vil-
ken snabbt vann framgång, dett a trots vis-
sa oformligheter i konkurrensbegränsande
syfte. Man satte t ex maximibelopp för in-
nestäende kapital, gränser sattes för vad
som utan uppsägning i förväg fick tas ut
osv. Samma syfte fanns bakom den i regel
halvprocentiga lägre ränt a banken gav till
sma sparare.

Postsparbanken satsade friskt på enkel
och lättförståelig propaganda och reklam.
F rfattaren minns ännu det färggranna
plakatet med tunnan nedanför stupröret
och devisen »Lit et ät gången blir mycket
med tiden», eller ett annat med bild av de i
början brukliga kvittenskupongerna i
läckr a färger. »Postsparbanken sätter färg
på sparandet» sa man då, och visst appelle-
rade dessa klisterlappar i viss mån t ill sam-
larinstinkt en. D e var dock tungarbetade i
kassaarbetet och togs sedermera bort .

Ett hjälpmedel för småspararen, även
det knutet till samlarintresset, var de myc-
ket tidigt införda ficksparbössorna, till en
början utförda för 10 och 25-öresmynt .
D e blev så folkkära att en och annan sådan
än idag är i bruk. En av dessa sparare, i
Klintehamn, säjer sej ha sparat mellan
8- 9 000 kr enbart med hjälp av fickspar-
bössorna, tyckte det var ett roligt sätt att
spara, men lade av i och med att de börja-
de tillverkas i plast . »Den blanka» skulle
det vara, och det hjälpte int e att banken en
tid t illhandahöll roliga spargubbar som ett

slags ställ för bössan. F icksparbössorna
hade dock den nackdelen att de tyngde
kassaarbetet . Dessa hobbysamlare kunde
nämligen på en gång leverera ett helt knip-
pe med bössor, räknandet tog tid, och kas-
sakön växte. D e föll bort bl a av denna
anledning, samt för en ny tids penningvär-
desförsämring.

Bilden av den folketägda sparbanken
har under årens lopp starkt förändrats från
den brokiga bild som i det föregående pre-
senterats och fram till dagens, av hård

Lile ä.
blirm
med fi zn

Affisch frän 1944.

konkurrens och ökade krav på lönsamhet
och ständig anpassning i tiden starkt for-
maliserade bild. D en otroliga utveckling
som skett och fort farande sker på ADB-
teknikens område har helt revolutionerat
arbetet . Borta är de personliga insatserna
frän förr , borta är det längsikt iga arb etet,
allt en nödvändig eftergift för en inbrytan -
de tids nya och starkt ändrade krav. En
påtaglig illustration till dett a är, om man
sä vill, postsparbanksboken själv ; frän det
gamla pampiga formatet har den i om-
gångar brutits ned till ett format , mer pas-
sande moderna bankkunders plånböcker.
Säkerhetssymbolen/ riksvapnet har för
länge sedan försvunnit från pärmen, och
de handgjorda ant eckningarna är ersatta
av maskinella.

Man behöver int e längre enbart vara
stadd i sparärenden vid sina besök hos den
moderna PKbanken . N umera kan man i
akuta situationer även bli hjälpt med lån
för längre eller kortare t id, med inköp av
aktier och resevaluta m m.
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PKbanken, sena tiders efterföljare och
arvtagare till Postsparbankens verksam-
het , högtidlighöll hundraårsminnet av den
senares tillkomst vid en fest i Blå H allen i
Stockholms stadshus 1984. Det skedde
under stor uppslutning från TV :s och öv-
riga massmedias sida, och erinrade om den
starka folkliga förankring postsparandet
och postsparbanksiden än idag har, trots

alla förändringar i både tid och rum. De
ursp run gliga ideerna frän 1883/ 1884 med
sociala hänsynstaganden och omsorg om
de svaga grupperna i samhället har, jämsi-
des med bankverksamhetens förutsätt-
ningar, visat sig bära genom mer än ett-
hundra år , och vittnar om med vilken
framsynthet man skred till verket dä Post-
sparbanken en gång tillskapades.
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