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T I L L K O N U N G E N . 

Statistiska centralbyrån får härmed i underdånighet överlämna sin redo
görelse för jordbrukskassornas och centralkassornas för jordbrukskredit verk
samhet åren 1916—1923 samt för vissa andra till de sistnämnda anslutna 
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ekonomiska föreningars verksamhet åren 1919—1923, i vad densamma angår 
denna deras anslutning. 

Jämlikt nådiga kungörelser den 18 juni 1915 åligger det godkända jord
brukskassor och centralkassor för jordbrukskredit att årligen avgiva statis
tiska uppgifter och genom nådigt brev den 26 maj 1916 har, med faststäl
lande av formulär för dessa uppgifter, föreskrivits, att ifrågavarande upp
gifter skola av styrelse för sådan jordbrukskassa eller centralkassa senast 
en månad efter ordinarie föreningssammanträde avgivas till vederbörande 
länsstyrelse, som har att ofördröjligen översända uppgifterna till statistiska 
centralbyrån för bearbetning. Dessa formulär, i vilka sedermera genom nå
digt brev den 27 februari 1920 vissa ändringar vidtagits, äro avtryckta i 
slutet av berättelsen efter tabellerna (bil. n:r 1 och 2) i den lydelse de haft 
efter nämnda ändringar. Beträffande ti l l centralkassorna anslutna vissa 
andra ekonomiska föreningar än jordbrukskassor, vilka föreningar genom 
kungörelse den 11 juli 1918 erhållit rä t t till dylik anslutning, lämna central
kassorna å sina formulär särskilda uppgifter om antal och ändamål samt 
om antal och belopp av från centralkassorna erhållna lån. 

I ovannämnda nådiga brev den 26 maj 1916 har statistiska centralbyrån 
erhållit bemyndigande att tillsvidare ombesörja offentliggörande av uppgifter 
om jordbrukskassor och centralkassor för jordbrukskredit på sätt, som synes 
centralbyrån lämpligt, och framlägges härmed, i enlighet med sagda bemyn
digande, en första redogörelse över kassornas verksamhet. Mera summariska 
uppgifter publiceras årligen i Statistisk årsbok för Sverige. 

Utfärdade kungörelser om jordbrukets kreditväsende. 

Frågan om ett jordbrukets eget kreditväsende hade alltsedan år 1903 varit 
under utredning. Nämnda år hemställde hushållningssällskapens ombud i 
underdånig skrivelse den 7 november hos Kungl. Maj:t om undersökning, i 
vad mån och på vilket sätt kreditförhållandena för jordbruket kunde för
bättras, särskilt med avseende på den säkerhet, som från jordbruket kunde 
lämnas i inventarier ävensom genom föreningsväsendet, samt om vidtagande 
av åtgärder, vartill denna undersökning kunde giva anledning. För 1915 
års riksdag framlades slutligen kungl. proposition i ärendet, och genom 
kungörelserna av den 18 juni 1915 angående understöd av statsmedel å t 
föreningar för beredande av driftkredit åt idkare av mindre jordbruk, an
gående godkännande från det allmännas sida av vissa jordbrukskassor och 
vissa centralkassor för jordbrukskredit samt genom lagen av sagda dag, 
innefattande vissa bestämmelser om centralkassor för jordbrukskredit, fast
ställdes bestämmelser för jordbrukets kreditväsende. Genom lagarna av 
samma dag angående ändrad lydelse av 1 § i lagen den 22 juni 1911 om 
bankrörelse och av 11 § i lagen den 29 juli 1892 angående sparbanker un
danröjdes förefintliga hindrande bestämmelser. Nämnda kungörelser och lagar 
trädde i kraft den 1 januari 1916. Vissa ändringar hava sedan vidtagits 
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och vissa tillägg tillkommit genom kungörelser den 18 februari 1916, den 11 
juli 1918 och den 30 april 1920. Förhållandena före tillkomsten av dessa 
ändringar och tillägg komma icke att omnämnas i det följande utom i de 
fall, då dessa ändringar och tillägg hava varit av mera genomgripande be
tydelse. 

Kreditväsendets organisat ion. 

Jordbrukskassorna hava till ändamål at t uppsamla och göra fruktbärande 
sina medlemmars besparingar samt att bereda medlemmarna lån för följande 
ändamål, nämligen: 

a) inköp av: 
1) för jordbruket nödiga eller nyttiga husdjur och maskiner; 
2) utsäde; 
3) foder- och gödselmedel samt torvströ; 
b) beredande av rörelsemedel i övrigt för jordbrukets drift under de tider 

av året, då fastighetens avkastning är lägst; 
c) beredande av medel för bedrivande av sådan binäring till jordbruket, 

vilken lämpar sig för egendomen; 
d) anläggande av vatten- eller avloppsledning eller anordning för gödsels 

tillvaratagande eller för ekonomiskt utnyttjande av jordbruksegendomens till
gångar med vad därtill hör; 

e) anläggande av ängsvattning eller förbättringsarbeten å redan befintlig 
sådan anläggning eller å hagmark eller annan betesmark; 

f) smärre grundförbättringar samt uppförande av smärre ekonomibygg
nader; 

g) skogsodlingsåtgärder av mindre omfattning; 
h) erläggande av insats för inträde i annan ekonomisk förening, som avser 

antingen beredande av tillgång till redskap och maskiner, som erfordras för 
jordbruket, eller utsäde eller foder- och gödselmedel eller torvströ eller 
avelsdjur eller ock tillgodogörande av produkter av jordbruket eller någon 
dess binäring. 

För bättre tillgodoseende av dessa ändamål skola jordbrukskassorna, därest 
centralkassa för jordbrukskredit finnes bildad för det län, inom vilket kas
sorna hava sina verksamhetsområden, iakttaga vad på jordbrukskassorna 
ankommer för vinnande av inträde i centralkassan. 

Som villkor för godkännande av jordbrukskassa från det allmännas sida 
gäller, a t t kassan skall bestå av minst 15 medlemmar. Till medlem kan 
icke antagas annan än i Sverige bosatt svensk undersåte, här i landet regi
strerad ekonomisk förening och likaså registrerat aktiebolag, som har till 
ändamål att idka jordbruk, samt svensk kommun. 

Delaktighet i kassan beräknas efter det antal hektar odlad jord, för vil
ket medlem vunnit inträde i densamma. Vid beräknandet av delaktigheten 
må, intill ett sammanlagt antal av 60 hektar ängsmark, en hektar sådan 
mark beräknas som en tredjedels hektar odlad jord och, intill ett samman-

†1—251670. 
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lagt antal av 120 hektar skogs- och betesmark, en hektar dylik mark räknas 
lika med en sjättedels hektar odlad jord. Ingen kan dock vinna inträde i 
jordbrukskassa för mer än 100 hektar odlad jord eller för större areal, än 
som motsvarar en tiondel av den sammanlagda areal, för vilken medlemskap 
vunnits i kassan. Areal, som understiger en hektar, räknas för en hektar 
vid beräkning av delaktighet. 

Medlems insats skall vara minst 10 kronor för varje påbörjat tiotal hektar 
odlad jord, varför han vunnit inträde i kassan. 

Medlem äger lånerätt i kassan intill ett belopp av högst 200 kronor för 
varje hektar odlad jord, för vilken han äger delaktighet i kassan, dock kan 
för jord, som användes till trädgårdsskötsel eller annat därmed jämförligt 
frambringande av kulturväxter, erhållas förhöjning i lånerätten till 400 kro
nor för varje hektar. Ursprungligen uppgick lånerätten till högst 75 kronor 
för varje hektar odlad jord men höjdes genom kungörelsen den 11 juli 1918 
till ovannämnda belopp. 

Medlems ansvarighet för jordbrukskassans förbindelser får icke bestämmas 
lägre än ti l l ett belopp motsvarande en och en halv gång hans lånerätt, och 
är medlem skyldig underkasta sig uttaxering intill visst i stadgarna be
stämt belopp för år räknat. 

Jordbrukskassornas verksamhet för att bereda medlemmarna lån, för vars 
erhållande fordras att inom kassans område äga eller bruka minst en halv 
hektar odlad jord, kan bestå dels i utlämnande av direkta lån och dels i 
förmedling åt medlemmarna av växellån, vilken förmedling sker genom 
diskontering av växlar, försedda med vederbörande medlems godkännande, 
hos den centralkassa, till vilken jordbrukskassan är ansluten, eller, om an
slutning till sådan icke vunnits, hos annan penninginrättning. För förmedling 
av växellån kan kassa betinga sig viss provision, vilken dock icke må för 
växlar med omloppstid icke överstigande tre månader uppgå till mer än en 
fjärdedels procent av växelbeloppet, däri inbegripet även den provision, som 
får uppbäras av centralkassa för den växelförpliktelse, den kan behöva ikläda 
sig för ändamålet. Genom ovannämnda kungörelse den 11 juli 1918 erhöllo 
jordbrukskassorna också tillåtelse a t t för de under a) 2:o) och 3:o) samt b) 
och c) ovan omtalade lånebehoven med medlem öppna kreditivräkning eller 
löpande räkning. Emellertid må kassa, som är ansluten till centralkassa, 
icke utan medgivande av centralkassans styrelse till samma medlem utlämna 
lån till sammanlagt belopp överstigande 10,000 kr. 

Förutom å löpande räkning kan jordbrukskassa icke driva annan inlånings
rörelse än å sparkasseräkning. Dock får sådan inlåningsrörelse icke påbör
jas, innan insatskapitalet uppgår till minst 1.000 kr. Insättningar få endast 
mottagas från medlemmarna eller anslutna ekonomiska föreningars medlemmar, 
och ränta gottgöres icke för högre belopp än 3.000 kronor av varje insätta-
res tillgodohavande. Om kassa mottager insättningar å sparkasseräkning, 
skola minst sex tiondelar av de hos kassan insatta medlens sammanlagda 
belopp redovisas i sådan kassareserv, som nedan säges, eller i lån å åter
betalningstid, som ej överstiger ett år. Jordbrukskassa, som driver inlånings-
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rörelse, är skyldig att i tillgångar, bestående av statens, allmänna hypoteks-
bankens, konungariket Sveriges stadshypotekskassas eller kommuners obliga
tioner eller av fordran hos bankinrättning eller hos centralkassa för jord
brukskredit, till vilken kassan är ansluten, redovisa kassareserv, som till
sammans med den inneliggande kassan motsvarar minst en tiondel av in-
sättarnas behållning. 

Jordbrukskassas inlåning får icke överskrida det belopp, vartill medlem
marnas sammanlagda lånerätt uppgår, ökat med två tredjedelar av det in
betalda insatskapitalet och fem gånger beloppet av reservfonden. Till reserv
fond skola, efter avdrag av vad som åtgår till täckande av möjligen förefint
lig brist från föregående år, minst 15 procent av årsvinsten avsättas, till dess 
reservfonden uppgår till viss storlek. 

Jordbrukskassorna erhålla statsbidrag, utgående med två kronor för med
lem under vart och ett av de fyra första åren näst efter det, då godkännan
det givits, samt med en krona för medlem under vart och ett av följande 
sex år. 

Vissa andra ekonomiska föreningar än jordbrukskassor äro utom i några av
seenden likställda med jordbrukskassorna i förhållande till csntralkassorna 
för jordbrukskredit, såsom framgår av nedanstående redogörelse för central
kassornas organisation. 

Centralkassa för jordbrukskredit är en sammanslutning av jordbrukskassor 
och vissa andra ekonomiska föreningar inom centralkassans verksamhetsom
råde och har till huvudsakliga föremål för sin verksamhet: 

1:o) a t t till förvaltning och förräntning mottaga sina medlemmars behåll
ningar ävensom sparkasseinsättningar från dessas medlemmar; 

2:o) at t bereda sina medlemmar förlag såväl genom direkta lån som genom 
förmedling av växelkredit åt dessas medlemmar; samt 

3:o) att i allmänhet verka för utvecklingen av den kooperativa spar- och 
kreditrörelsen bland idkare av jordbruk. 

Med Kungl. Maj:ts tillstånd skall centralkassa jämväl kunna mottaga in
sättningar från allmänheten å sparkasseräkning och annan bankmässig räk
ning. 

Enligt de ursprungliga bestämmelserna utgjordes centralkassas verksam
hetsområde av högst tre län, men i kungörelse den 11 juli 1918 bestämdes 
antalet t i l l högst sex län. Centralkassa får icke träda i verksamhet med 
mindre den består av minst tio jordbrukskassor samt i densamma tecknats 
ett sammanlagt insatskapital av minst 6.000 kronor. 

Till medlem i centralkassa kan intagas från det allmännas sida godkänd 
jordbrukskassa inom centralkassans område och, efter ändringarna den 11 
juli 1918, även annan ekonomisk förening, som har t i l l ändamål befordrande 
av jordbrukets eller någon till jordbruket hörande binärings utveckling eller 
tillgodogörandet av genom jordbruket med tillhörande binäringar vunna 
produkter, under förutsättning att föreningens medlemmar äro förbundna till 
personlig ansvarighet för föreningens förbindelser. 
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Varje insats i centralkassa skall vara minst 10 kronor, och medlem skall 
vid inträdet teckna insatser för minst 400 kronor. I övrigt kan jordbruks
kassa eller annan ekonomisk förening ingå med så många insatser den önskar, 
dock ej så många, att det belopp, varmed den blir ansvarig för centralkassas 
förbindelser, kommer att överstiga två tredjedelar av det sammanlagda be
lopp, intill vilket medlemmarna i vederbörande kassa eller förening äro an
svariga för de sistnämndas förbindelser. 

Medlem är ansvarig för centralkassas förbindelser t i l l et t belopp, motsva
rande minst trettio gånger det sammanlagda insatsbelopp, med vilket med
lemmen ingått i centralkassa, eller således minst 300 kronor för varje insats. 

Medlem äger lånerätt bos centralkassa intill ett belopp, motsvarande halva 
det belopp, varmed medlemmen ansvarar för centralkassas förbindelser, ökat 
för jordbrukskassorna med hälften och för de andra ekonomiska föreningarna 
med tredjedelen av det sammanlagda belopp, intill vilket resp. kassors och 
föreningars medlemmar i sin ordning äga lånerätt i dessa. Beträffande andra 
ekonomiska föreningar än jordbrukskassor stadgas även vissa andra inskränk
ningar i lånerätten än den ovan nämnda. 

Centralkassas verksamhet för att bereda de anslutna medlemmarna lån 
äger rum dels genom beviljande av direkta lån i mån av tillgång till därför 
erforderliga medel och dels genom förmedling åt ifrågavarande jordbruks
kassors och föreningars medlemmar av växellån. Lånen lämnas företrädesvis 
i form av kassakreditiv eller löpande räkning, avbetalningslån och diskon
tering av godkända växlar. För förmedling av växellån kan centralkassa 
betinga sig viss provision, vilken dock icke får för växlar med omloppstid 
icke överstigande tre månader uppgå till mer än en åttondels procent å 
växelbeloppet. 

Centralkassa kan av anslutna medlemmar mottaga medel till förräntning 
såväl å sparkasseräkning och depositionsräkning som å upp- och avskriv
ningsräkning och löpande räkning. Dessutom kan centralkassa mottaga in
sättningar å sparkasseräkning från anslutna jordbrukskassors och föreningars 
medlemmar, varvid dock skall iakttagas, a t t ränta icke får gottgöras för 
högre belopp än 3 000 kronor av varje insättares tillgodohavande. Av de 
hos centralkassa insatta medlen skola minst sex tiondelar redovisas i kassa
reserv eller i lån å återbetalningstid, som ej överstiger ett år. Kassareserven 
skall bestå av statens, allmänna hypoteksbankens, konungariket Sveriges 
stadshypotekskassas eller kommuners obligationer eller fordran hos bank
inrättning. Kassareserven skall tillsamman med den inneliggande kassan 
motsvara minst en tiondel av insättarnas behållning. 

Centralkassas inlåning får icke överskrida det belopp, vartill dess med
lemmars sammanlagda lånerätt uppgår, ökat med två tredjedelar av det in
betalda insatskapitalet och fem gånger beloppet av reservfonden. Beträf
fande avsättning till reservfonden gälla samma bestämmelser som för jord
brukskassorna. 

Centralkassa erhåller statsbidrag, som, sedan de ursprungliga bestämmel
serna ändrats i kungörelse den 11 juli 1918, utgår dels till organisations-
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kostnader med 2 000 kronor jämte ett t i l lägg för varje län utöver ett, varav 
verksamhetsområdet består, av 1 000 kronor för ett lån och 500 kronor för 
varje ytterligare län samt dels till årliga förvaltningskostnader med 4 000 
kronor under vart av de två första åren näst efter det, då godkännandet 
givits, med 2 000 kronor under vart av de följande fyra åren och med 1 000 
kronor under vart av ytterligare fyra år, med tillägg för varje län utöver 
ett av 1 000 kronor om året för ett län och 500 kronor för varje ytterligare 
län. 

Jordbrukskassornas verksamhet åren 1916—1923. 

Antal. Av tab. A framgår antalet jordbrukskassor i såväl olika län som 
riket i dess helhet under de särskilda åren 1916—1923. Beträffande både 
flertalet av länen och riket iakttages ökning under perioden i fråga. Total
antalet ökades särskilt år 1920, till stor del beroende därpå att i Öster
götlands, Kalmar, Blekinge och Hallands län verksamhet med detta år på
börjades. 

Tab. A. Antal jordbrukskassor i olika län, åren 1916—1923. 

Sammanställningen i tab. B visar antalet jordbrukskassor, som de olika 
åren börjat verksamhet, tillika med det antal jordbrukskassor, som olika år 
upphört, fördelat efter åren för desammas tillkomst. Emellertid förekomma 
några dubbelräkningar beträffande jordbrukskassor, som börjat verksamhet, 
enär några dylika upphört men sedan återupptagit sin verksamhet, varjämte 
en jordbrukskassa 2 gånger inräknats bland de avgångna. Av de jordbraks-
kassor, som började år 1916, upphörde nämligen en med 1918 men tillkom 
ånyo 1920 och upphörde en annan med 1919, återkom 1920 men upphörde 
för beständigt med 1921. Av de, som började 1917, upphörde vidare 2 med 1918 
men återupptogo sin verksamhet, den ena 1920 och den andra 1922. De 
jordbrukskassor, som under de ifrågavarande åren t rä t t i verksamhet, funnos 
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till sitt övervägande flertal kvar år 1923. Antalet var då 124. Emellertid 
hava här icke medräknats alla jordbrukskassor, som blivit godkända, utan 
endast de, som verkligen utövat verksamhet. 

Tab. B. Antalet av under olika år nytillkomna och avgångna jordbrukskassor för 
riket i dess helhet. 

Befintliga jordbrukskassor år 1923. I tab. 1 lämnas vissa mera betydelsefulla 
uppgifter om de år 1923 i verksamhet varande jordbrukskassorna. Då emel
lertid vid tidpunkten för denna redogörelses avgivande statistiska uppgifter 
icke inkommit från Börje och Hacksta—Lots jordbrukskassor i Uppsala län, 
hava här beträffande dessa uppgifterna för år 1922 använts. Dessutom har 
i ett fåtal fall med avseende på vissa uppgifter definitiva siffror för 1923 
icke kunnat erhållas. Uppgifterna för ifrågavarande år få därför anses vara 
i någon mån preliminära, men för jämförelse med föregående års uppgifter 
torde de likväl vara fullt användbara. 

Som av tab. 1 framgår, utgjordes jordbrukskassornas verksamhetsområden 
av en eller ett fåtal socknar eller av mindre områden utan särskild hänsyn 
till sockengränser. De med avseende på antalet medlemmar och dessas del
aktighet ävensom utlämning eller förmedling av lån förnämsta jordbruks
kassorna voro Degebergaortens, Hörbyortens, Norra Åkarps, Everödsortens 
och Sorunda. Inalles hade 36 jordbrukskassor mer än 50 medlemmar, och i 
28 jordbrukskassor uppgick medlemmarnas delaktighet till över 1 000 hektar. 
Vidare belöpte sig i 28 jordbrukskassor utlåningen till medlemmar till 
över 50 000 kr., och de förmedlade växellånen överskredo i 14 dylika 50 000 
kr. Särskilt hade Kristianstads län att uppvisa ett stort antal jordbruks
kassor av större betydelse. 

Antalet medlemmar och deras förhållande till jordbrukskassorna (tab. 2). Vad 
angår riket i dess helhet har antalet medlemmar oavbrutet stigit under ifråga
varande år och utgjorde år 1923 6 545. Största ökningen hade år 1920 att 
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uppvisa, till största delen beroende pä den ovan omtalade tillkomsten av ett 
större antal jordbrukskassor detta år. Även vad angår de särskilda länen 
iakttages, att i de flesta antalet vid periodens slut avsevärt översteg det
samma vid dess början, även om ökningen icke varit oavbruten. 

Då medlemmarna vanligen redan vid sitt inträde söka medlemskap för 
hela sin areal och medlemmarnas insatser i alla kassor uppgå till ett belopp 
av 10 kr. för varje påbörjat tiotal hektar odlad jord, varför inträde vunnits, 
komma såväl delaktighet som insatsbelopp a t t vara i nära beroende av med
lemsantalet. Också hava i allmänhet nämnda förändringar i det sistnämnda 
åtföljts av likartade i fråga om delaktighet och insatsbelopp. Det är emel
lertid icke alltid fallet, enär såväl inträde som utträde förekommit i fråga 
om areal, tillhörig redan intagna medlemmar. Dessutom angiva visserligen 
förändringar i antalet medlemmar absolut ökning eller minskning, men båda 
slagen av förändringar kunna hava ägt rum, så at t antalet nytillkomna 
eller avgångna medlemmar kan hava varit större än som framgår härav, 
vilket i sin tur inverkar på delaktighet och insatsbelopp. 

Medlemmarnas lånerätt och i följd därav också ansvarighet stå i samband 
med delaktigheten och därmed även med medlemsantalet, se redogörelsen om 
organisationen. Emellertid måste förutom nyssnämnda förhållanden i fråga 
härom observeras de olikheter, som göra sig gällande vad angår olika jord
brukskassor, och de år 1918 vidtagna ändringarna i stadgarna. Lånerätten 
uppgick nämligen under de första åren till högst 75 kr. per hektar men 
höjdes nämnda år till högst 200 och för viss slags jord till 400 kr. Häri
genom förklaras den stora ökningen 1919 och delvis 1920 och ehuru i mindre 
grad även följande år. För år 1920 var orsaken dock huvudsakligen med
lemsantalets ökning. Emellertid har lånerätten i en del fall satts lägre än 
den som maximum fastställda. Ansvarigheten skall vara minst en och en 
halv gånger lånerätten, vilket förhållande mellan lånerätt och ansvarighet 
överallt varit gällande. 

Medlemmarnas fördelning efter rättsnatur och efter delaktighetens storlek (tab. 3). 
Uppgifter, om medlemmarnas fördelning efter rättsnatur och delaktighetens 
storlek hava lämnats från och med år 1919. 

Medlemmarna hava till övervägande del varit enskilda personer och endast 
till ett ringa fåtal ekonomiska föreningar och kommuner. Av hela antalet 
medlemmar år 1923, (! 545, voro sålunda endast 18 ekonomiska föreningar 
och 8 kommuner. 

Med avseende på medlemmarnas fördelning efter delaktighetens storlek 
iakttages, att vad beträffar riket i dess helhet medlemmar med delaktighet 
uppgående ti l l 6—10 hektar utgjorde den största gruppen med något över 
30 % av hela antalet. Vad angår år 1923 var denna grupp särskilt talrik i 
Kristianstads och Malmöhus län, där resp. 40<) och 41·2 % tillhörde den
samma. Närmast dessa medlemmar i antal kommo under alla åren i fråga 
medlemmar med 11—20 och 3—5 hektar. 
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Tillgångar (Tab. 4). Bland tillgångarna har under alla år utom begyn
nelseåret utlåningen varit den avgjort viktigaste. Av största betydelsen har 
med avseende på densamma i fråga om riket i dess helhet varit reverslånen, 
som vid 1923 års slut uppgingo till 8 169 113 kr. För reverslånens fördel
ning efter ändamålet redogöres i tab. 5. Desammas uppdelning efter tids
frist framgår av nedanstående tablå: 

Emellertid uppgick i Östergötlands län utlåningen å löpande räkning åren 
1921 och 1922 till högre belopp än reverslånen, och detsamma har varit fallet 
i Kalmar, Blekinge och Hallands län under hela den tid, verksamhet där 
pågått, samt vidare i Kristianstads län sedan 1920 och i Jämtlands län sedan 
1922. Det var dock först genom kungörelse den 11 juli 1918 jordbrukskas
sorna erhöllo tillåtelse att med sina medlemmar öppna löpande räkning och 
kreditivräkning, och icke förrän år 1919 användes detta medgivande. I 
Malmöhus län har dylik utlåning icke ägt rum. 

Den sammanlagda utlåningen till medlemmar, vilken vid ,1923 års slut 
uppgick till 4 820 921 kr., har under perioden i fråga oavbrutet ökats. 
Fordringarna å löpande räkning voro likväl något mindre 1923 än 1922. 

Medelvärdena av räntesatserna vid utlåningen under olika år äro sam
manställda i tab. C. Som dessa emellertid äro enkla medeltal, kunna de 
givetvis endast i stora drag anses återspegla de under perioden skedda väx
lingarna. Vid jämförelse med motsvarande medeltal för centralkassorna (tab. 
F.) finner man, att förändringar från år till år vad beträffar dessa i regeln 

Tab. C. Jordbrukskassornas in- och utlåningsräntor, åren 1916—1923. 
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motsvaras av likartade förändringar för jordbrukskassorna, för vilka emellertid 
medeltalen naturligtvis ligga högre, i flertalet fall dock mindre än 1/2 %. 

Bland tillgångarna komma sedan år 1920 närmast utlåningen fordringar 
hos centralkassorna å sparkasseräkning och andra räkningar. Sparkasseräk
ningen är emellertid av ringa betydelse, och detsamma kan sägas om andra 
räkningar med undantag av löpande räkning. Depositions- och kapitalräk
ning förekom endast 1921 och upp- och avskrivningsräkning 1922, men be
hållningarna vid dessa års slut uppgingo till resp. blott 3059 och 338 kr. 
Fordringarna å löpande räkning hava oavbrutet ökats med undantag för 
1923. 

De av jordbrukskassorna lämnade uppgifterna om fordringarna hos cen
tralkassorna överensstämma icke alltid vad beträffar åren 1916—1918 med 
centralkassornas uppgifter om skulder till jordbrukskassorna och överstiga i 
vissa fall de följande aren centralkassornas uppgifter om skulder till med
lemmarna, beroende dels därpå att i en del fall belopp kommit att bokföras 
olika år, då transaktionen försiggått vid tiden för årsskifte, dels på mindre 
noggrann bokföring i några jordbrukskassor. 

De jordbrukskassor, som icke äro anslutna till centralkassa, hava sina till
godohavanden av nyssnämnda slag placerade i bank. 

Jordbrukskassornas insatskapital i centralkassorna, om vilket mera är talat 
i redogörelsen för centralkassornas verksamhet, bar mer än fördubblats sedan 
begynnelseåret men har likväl fått allt mindre relativ betydelse bland till
gångarna. Obligationer och övriga värdepapper hava hittills utgjort en 
mycket ringa post, och statens obligationer och dylika, likställda med dessa 
med avseende på gällande fordringar å kassareserv, hava endast åren 1919, 
1920 och 1923 ingått bland tillgångarna och då till de obetydliga beloppen 
av resp. 460, 410 och 1,983 kr. Räntorna hava stigit allteftersom utlånings
rörelsen fått större omfattning. Inneliggande kassa och övriga tillgångar, 
såsom oguldet insatskapital, inventarier m. m., hava i allmänhet icke upp
gått till högre belopp. 

Skulder (tab. 4). Bland skulderna hava med undantag för år 1916 skul
derna till centralkassorna utgjort den övervägande delen. Störst av dessa 
skulder voro lånen å löpande räkning. Beträffande åren 1917—1919 ingå 
emellertid bland dessa på grand av alltför summarisk bokföring i en del 
jordbrukskassor även reverslån. Centralkassornas uppgifter om fordringar å 
löpande räkning hos medlemmar komma därför att dessa år understiga 
jordbrukskassornas motsvarande uppgifter om skulder. Centralkassornas upp
gifter om fordringar å reverslån komma av samma anledning att vara be
tydligt högre än jordbrukskassornas motsvarande uppgifter om skulder. I 
övrigt gäller med avseende på jordbrukskassornas uppgifter om skulder till 
centralkassorna i jämförelse med dessas motsvarande uppgifter, vad ovan 
sagts i fråga om fordringarna. I Kalmar, Blekinge, Hallands, Malmöhus 
och Skaraborgs län har endast löpande räkning förekommit. 

Till centralkassa icke anslutna jordbrukskassor hava för tillgodoseende av 
†2—251670. 
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sina lånebehov upptagit lån hos andra penninginrättningar eller på annat 
håll, och huvuddelen av andra lån, tab. 4 kol. 19, kommer vad flertalet år 
beträffar på dessa jordbrukskassor. 

Sedan 1920 har inlåningen i betydelse kommit närmast skulderna till cen
tralkassorna. Inlåningen har dels skett å sparkasseräkning från medlemmar 
och ekonomiska föreningars medlemmar, dels, sedan 1919, å löpande räkning 
från medlemmar. Denna sistnämnda inlåningsform har fått allt större be
tydelse. Detta kan däremot knappast sägas om inlåningen å sparkasseräk
ning, som emellertid bedrivits endast av ett ringa fåtal jordbrukskassor, år 
1917 2, 1918 3, 1919 3, 1920 4, 1921 8, 1922 5 och 1923 5. Det är egentligen 
blott för de till centralkassa icke anslutna jordbrukskassorna, denna in-
låningsform haft någon betydelse. Närmare redogörelse för jordbrukskassor
nas sparkasserörelse lämnas i tab. D. De insatta medlen överstego de ut
tagna alla år utom 1923, då förhållandet var omvänt. Att behållningarna 
vid slutet av åren 1917 och 1921 voro större än motsvarande vid de på
följande årens början beror därpå, att en eller flera jordbrukskassor upphört 
antingen helt eller endast med denna gren av sin verksamhet. 

Den sammanlagda inlåningen uppgick vid 1923 års slut till 904 155 kr. 

Tab. D. Antalet insättare å sparkasseräkning i samtliga jordbrukskassor och de in
satta medlen, åren 1916—1923. 

Medelvärdena av räntesatserna vid inlåningen framgå av tab. C. De äro 
beräknade på samma sätt som i fråga om utlåningen, varför också samma 
brister vidlåda dem. 

Om insatskapitalet är ovan talat i samband med redogörelsen för medlem
marnas antal och delaktighet (tab. 2). Fonderna hava ökats för varje år 
utan att dock komma att utgöra någon större del av skulderna. Icke heller 
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övriga skulder, såsom oguldna insatser i centralkassorna, räntor, innestående 
arvoden m. m., hava haft någon avsevärd betydelse. 

Vid olika års slut utestående lån samt beviljade lån fördelade efter ändamål (tab. 5). 
Som de av jordbrukskassorna förmedlade växellånen, för vilka jordbruks

kassorna dock ikläda sig betalningsskyldighet i händelse av låntagarnas in
solvens, icke äro lån i vanlig bemärkelse, upptagas de icke i jordbrukskas
sornas balansräkning. De äro emellertid av mycket stor betydelse i jord
brukskassornas verksamhet och hava också starkt ökats såväl till antal som 
belopp. I Skaraborgs, Gotlands och Jämtlands län hava växellån icke före
kommit. 

Vid avgivande av mera specificerade uppgifter än i balansräkningen om 
de av jordbrukskassorna beviljade lånen uppkommo i flera fall av banktek
niska skäl svårigheter att lämna dylika om lån å löpande räkning. Det 
från och med för 1919 års uppgifter gällande ändrade formuläret för de sta
tistiska uppgifterna blev därför sedermera ändrat i detta avseende, men 
några jordbrukskassor hava likväl även sedan också i dessa hänseenden 
lämnat redovisning för lån å löpande räkning. På grund härav överstiga 
uppgifterna om vid årets slut utestående reverslån i tab. 5 i flera fall något 
motsvarande uppgifter i tab. 4. 

De vid årets slut utestående reverslånen voro i regeln till beloppet över
lägsna de förmedlade växellånen, varemot vad angår de beviljade nya lånen 
förhållandet i allmänhet var omvänt, beroende på växellånens mera kort
fristiga karaktär. 

Med avseende på redovisning av lånen efter ändamålet hava svårigheter 
gjort sig gällande, enär lån i många fall varit avsedda för flera ändamål och 
icke kunnat fördelas. Detta är till största delen anledningen till att avse
värda delar av de sammanlagda lånebeloppen redovisats som avsedda för 
»övriga ändamål». För en mindre del av de som sådana i tab. 5 redovisade 
lånen hava dock i jordbrukskassornas uppgifter vissa särskilt nämnda ända
mål angivits, men dessa hava varit av så många slag, att de här icke kunnat 
upptagas. I fråga om de i nämnda tabell specificerade ändamålen kommo 
de största beloppen av såväl reverslån som växellån på inköp av husdjur. 

Inkomster och utgifter (tab. 6). Bland inkomster och utgifter hade endast 
räntor större betydelse. Som provision i fråga om växlar med omloppstid 
å högst 3 månader har av en del jordbrukskassor tagits 1/» och av ungefär 
lika många V4 % av växelbeloppet, i fråga om växlar med längre omloppstid 
i allmänhet V4 men i några fall dock endast 1/s %. I en del fall har provi
sion ej alls uppburits. Statsbidrag såväl som övriga inkomster, såsom ut
delning från centralkassorna och uttaxering å medlemmarna m. m., hava icke 
uppgått till större summor, och detsamma kan sägas om övriga utgifter än 
räntor, såsom löner och arvoden samt utgifter för inventarier m. m. 

Det ekonomiska resultatet av jordbrukskassornas verksamhet framgår av 
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den i nedanstående tablå angivna skillnaden mellan inkomster och utgifter. 
Vinst betecknas där med + och förlust med — : 

Som synes hade endast år 1922 förlust att uppvisa, vilket berodde på 
mindre gynnsamma resultat i Kristianstads och Hallands län. 

Till centralkassa icke anslutna jordbrukskassor. Flertalet jordbrukskassor voro 
anslutna till centralkassa. Emellertid hava några få på grund av att cen
tralkassa icke funnits för de län, inom vilka de äro eller varit belägna, eller 
av annan orsak icke vunnit sådan anslutning. Antal och fördelning av dessa 
jordbrukskassor efter län framgå av nedanstående tablå: 

Till centralkassorna anslutna andra ekonomiska föreningar och av dessa 
erhållna lån, åren 1919—1923. 

Genom kungörelse den 11 juli 1918 erhöllo, såsom ovan nämnts, även vissa 
andra ekonomiska föreningar än jordbrukskassor medgivande att kunna vinna 
inträde i centralkassorna, och några få hava ock begagnat sig härav. I tab. 
E redogöres för dessa föreningars antal och art samt för de från central
kassorna under de olika åren erhållna lånen. 

Tab. E. Till centralkassorna anslutna andra ekonomiska föreningar och av dessa 
erhållna lån, åren 1919—1923. 



15 

Centralkassornas verksamhet åren 1916—1933. 

Antal och verksamhetsområden. Centralkassorna voro under jordbrukskredit
rörelsens tre första år tre till antalet, nämligen Mälarprovinsernas central
kassa, vars verksamhetsområde bestod av Stockholms, Uppsala och Söder
manlands län, samt Kristianstads läns centralkassa och Malmöhus läns cen
tralkassa med verksamhetsområden bestående av länen med samma namn. 
Under år 1919 utvidgades Mälarprovinsernas centralkassas verksamhetsom
råde med Kopparbergs och Gävleborgs län och Kristianstads läns central
kassas område med Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Den sistnämnda 
centralkassan erhöll då namnet Södra Sveriges centralkassa, vilket namn i 
denna redogörelse för enkelhetens skull genomgående använts. I två av de 
år 1919 tillkomna länen, nämligen Kopparbergs och Kronobergs, har hittills 
icke någon verksamhet påbörjats. Från och med nyssnämnda år började 
Skaraborgs läns centralkassa sin verksamhet med Skaraborgs län som om
råde. År 1920 ökades Mälarprovinsernas centralkassas område med Öster
götlands och Södra Sveriges med Hallands län. 

Antal medlemmar samt dessas länerätt och ansvarighet. Beträffande medlem
marnas antal redogöres i tab. 7. Här har emellertid, vad angår jordbruks
kassorna, endast medräknats de kassor, som verkligen bedrivit verksamhet 
och lämnat statistiska uppgifter därom. De av centralkassorna avgivna 
uppgifterna omfatta emellertid såväl i detta som andra avseenden alla de 
jordbrukskassor, som blivit godkända, även om dessa icke haft någon egent
lig verksamhet. Att medlemsantalet i Skaraborgs läns centralkassa under
stiger det stadgade minimiantalet, får härigenom sin förklaring. Förut har 
framhållits, att några få jordbrukskassor icke äro anslutna till någon cen
tralkassa. I fråga om andra anslutna ekonomiska föreningar hava de av 
centralkassorna lämnade uppgifterna använts. 

Antalet anslutna jordbrukskassor uppgick år 1916 till 71 och 1923 till 121, 
och utom begynnelseåret har endast år 1920 någon större ökning att upp
visa jämfört med föregående år. Under åren 1921—1923 har antalet varit 
ungefär lika stort. Skillnaderna i antal mellan olika år angiva emellertid 
icke de antal jordbrukskassor, som tillkommit eller upphört, då i många fall 
båda slagen av förändringar ägt rum. Också hava, såsom ovan nämnts, 
några jordbrukskassor, vilkas verksamhet under ett eller flera år legat nere 
och vilka således då icke inräknats, sedermera återupptagit sin verksamhet 
och ånyo medtagits. 

Endast till Mälarprovinsernas och Södra Sveriges centralkassor hava några 
få andra ekonomiska föreningar varit anslutna. 

För medlemmarnas ansvarighet och lånerätt redogöres likaså i tab. 7. J 
fråga om jordbrukskassorna hava här även i dessa avseenden medräknats 
endast de i verksamhet varande. Vad angår de övriga medlemmarna, hava 
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centralkassornas uppgifter använts. Rörande ansvarighetens förhållande till 
medlemmarnas insatskapital och om lånerättens omfattning lämnas upplys
ningar i redogörelsen om organisationen. Till följd av centralkassornas ovan 
berörda redovisningssätt kan emellertid i många fall icke det av central
kassorna redovisade insatskapitalet (se tab. 8) läggas till grund för beräk
ning av ansvarighet och lånerätt, utan hänsyn får i stället i dessa fall tagas 
till det av jordbrukskassorna redovisade insatskapitalet i centralkassan (tab. 4). 
Med avseende på de andra ekonomiska föreningarna äro centralkassornas 
uppgifter de enda tillgängliga. Dessa medlemmars insatskapital återfinnes 
å sid. 19. 

Den sammanlagda ansvarigheten har stigit, i den mån det sammanlagda insats
kapitalet blivit större till följd av ökning av medlemsantalet och av medlem
marnas insatser. Ansvarigheten uppgick vid 1923 års slut till över 3 millioner kr. 
Den sammanlagda lånerätten har av samma orsaker samtidigt ökats, men i fråga 
om denna har också bidragit den omständigheten, att genom kungörelse den 11 
juli 1918 medlemmarnas i jordbrukskassorna lånerätt efter denna kungörelses 
ikraftträdande kunnat ökas intill 200 och i vissa fall 400 kr. för varje hektar, 
varför delaktighet i jordbrukskassa erhållits (se vidare redogörelsen om or
ganisationen). Den stora ökningen av lånerätten i centralkassorna år 1919 
har sin orsak framför allt i sistnämnda förhållande, under det att ökningen 
1920 i huvudsak berodde på medlemsantalets och insatsernas tillväxt. Den 
sammanlagda lånerätten uppgick vid 1923 års slut till över 111/» mil
lioner kr. 

Tillgångrar (tab. 8). Tillgångarna hava med undantag av år 1917 till över
vägande del utgjorts av centralkassornas fordringar hos medlemmarna, vilka 
fordringar sedan år 1920 bestått av i första rummet lån å löpande räkning 
samt av växellån och reverslån. Under rörelsens fyra första år hade däre
mot växellånen att uppvisa de högsta siffrorna. Emellertid hade växellånen 
vad angår åren 1916—1918 avsevärt större betydelse än som framgår av 
dessa siffror, enär då icke redovisades alla diskonterade växlar utan endast 
de inneliggande. Först från och med 1919 vidtogs ändring härutinnan. ök
ningen 1919 beror givetvis till en del härpå. Centralkassornas fordringar i 
form av växellån hava icke någon motsvarighet bland jordbrukskassornas 
skulder, enär jordbrukskassorna, som förut sagts, icke bokföra de av dem 
förmedlade växellånen som skulder, ehuru de äro betalningsskyldiga i hän
delse av låntagarnas insolvens. 

Fordringarna å löpande räkning hava oavbrutet ökats, särskilt år 1920 
för Mälarprovinsernas och Södra Sveriges centralkassor. Även i fråga om 
växellånen har med undantag av år 1923 oavbruten och avsevärd ökning ägt 
rum, särskilt år 1921. Reverslån hava beviljats endast av Mälarprovinsernas 
och Södra Sveriges samt år 1923 av Skaraborgs läns centralkassa. De hava 
varierat avsevärt till storleken och uppgingo år 1922 till sitt högsta belopp, 
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740 537 kr. Sammanlagt uppgick utlåningen till medlemmar vid 1923 års 
slut till 7 735 798 kr. 

Medelvärdena av räntesatserna vid utlåningen de olika åren framgå av 
tab. F. Dessa medelvärden hava erhållits på så sätt, att de enkla medel
talen av under året gällande räntesatser för de olika centralkassorna ställts 
i förhållande till resp. behållningar vid årets slut (vägda medeltal). 

Tab. F. Centralkassornas inlånings- och utlåningsräntor. 

Som av ovanstående tabell framgår, gällde beträffande alla slag av utlå
ning under åren 1920 och 1921 de högsta räntesatserna. 

Närmast fordringarna hos medlemmarna kommo bland tillgångarna under 
flertalet år i bank innestående medel, vilka år 1921 uppgingo till ett belopp 
betydligt överstigande en million kr., varav större delen tillhörde Mälarpro-
vinsernas centralkassa. Värdet av statens obligationer och av obligationer, 
likställda med dessa vad angår gällande fordringar på kassareserv, var störst 
åren 1918 och 1919. övriga värdepapper och inneliggande kassa hava icke 
under den ifrågavarande perioden utgjort någon större del av tillgångarna, 
och detsamma kan sägas om övriga tillgångar, såsom oguldet insatskapital, 
räntor och inventarier. Undantag från det sist nämnda utgjorde år 1923, 
då bland övriga tillgångar i Södra Sveriges centralkassa inräknats ett belopp 
å 325 995 kr., utgörande en del av ett under senare delen av året av cen
tralkassan upptaget lån, som icke omedelbart kunde utlånas till medlem
mar och därför tillfälligt placerades på 14 dagars uppsägning på annat 
sätt för undvikande av ränteförlust. Beloppet har sedermera använts för 
centralkassans långivning till medlemmar. 
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Skulder (tab. 8). Bland skulderna hava med undantag av åren 1918 och 
1919 lån hos penninginrättningar och andra lån utgjort den största posten, 
och närmast kommer bortsett från begynnelseåret inlåningen. Aren 1918 
och 1919 intog den senare till och med första rummet. Inlåningen har med 
avseende på medlemmar bestått av insättningar å sparkasseräkning och andra 
räkningar, av vilka dock egentligen endast löpande räkning haft någon be
tydelse. Förutom nämnda båda räkningar har endast förekommit deposi
tions- och kapitalräkning och detta blott i mycket ringa omfattning. Endast 
åren 1921 och 1922 var detta fallet, och behållningarna vid resp. års slut 
uppgingo till allenast 338 och 353 kr. Från enskilda personer, d. v. s. så
väl anslutna föreningars medlemmar som allmänheten, hava också insätt
ningar mottagits å sparkasseräkning samt depositions- och kapitalräkning 
men icke å andra räkningar. 

Vad angår inlåningen från medlemmar å löpande räkning iakttages avse
värd ökning särskilt för åren 1921 och 1922 men däremot minskning för 
1923. Detta slag av inlåning bedrives endast av Mälarprovinsernas cen
tralkassa i större omfattning. Icke heller har denna inlåning uppgått till 
större belopp. 

Beträffande sparkasseräkning lämnas utförligare uppgifter i tab. 9. Härav 
framgår, att antalet insättare oavbrutet ökats under ifrågavarande tidrymd, 
under det att åren från och med 1918 med avseende på de insatta beloppen 
föga avvikit från varandra. De uttagna beloppen, som under åren 1916— 
1919 betydligt understego de insatta, hava under de följande åren i stället 
något överstigit de sistnämnda. Sedan år 1919 har därför heller icke be
hållningen avsevärt ökats. Behållningen vid 1923 års slut uppgick till 
1 208 688 kr. 

Sammanlagt uppgick inlåningen från medlemmar och enskilda personer vid 
1923 års slut till 3011108 kr. 

Medelvärdena av räntesatserna vid inlåningen framgå av tab. F. Dessa 
hava beräknats på samma sätt som i fråga om utlåningen. Även beträf
fande inlåningen hade åren 1920 och 1921 de högsta räntesatserna att upp
visa. För jämförelse med de här beräknade medelvärdena för sparkasseräk
ningen lämnas här nedan de av sparbankerna insättarna under åren 1916— 
1923 gottgjorda medelräntorna: 

Som synes, lågo sparbankernas räntesatser något över centralkassornas för 
alla år utom 1917 och 1918, då förhållandet var omvänt, och 1920, då ränte
satserna voro lika. 

För jämförelse mellan räntesatserna vid utlåning och inlåning har i ne
danstående tablå beräknats medelvärdet av räntesatserna i vartdera fallet, 
varvid tillgått så, att det på förut omnämnda sätt beräknade medelvärdet 
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av räntesatserna i fråga om varje särskild räkning ställts i förhållande till 
resp. behållningar vid årets slut. 

De i riksbanken rediskonterade växlarna hava först från och med år 1919 
redovisats som skulder, enär tidigare, såsom förut nämnts, icke alla dis
konterade utan endast de inneliggande växlarna redovisades som tillgångar. 
Beloppet av de rediskonterade växlarna var högst år 1921 och översteg då 
en million kr. men har sedan minskats. 

Av mindre betydelse bland skulderna än de hittills nämnda voro insats
kapital, fonder, räntor, innestående arvoden, utdelning å insatser m. fl. Be
träffande redovisningen av det av jordbrukskassorna tecknade insatskapitalet 
är förut redogjort. Av de i tab. 8, kol. 13 redovisade insatskapitalen ut
gjorde de andra anslutna ekonomiska föreningarnas insatser följande belopp: 

Inkomster och utgifter (tab. 10). Bland inkomster och utgifter uppgingo 
endast räntor till högre belopp. I fråga om provision å förmedlade växel
lån har rättigheten härtill (se redogörelsen för organisationen) i allmänhet 
icke använts. I de fall, då dylik provision tagits, har den utgjort 1/s % å 
växlar med omloppstid av högst tre månader och 1/t % å växlar med längre 
omloppstid. 

Statsbidragen fördela sig med avseende på organisations- och förvaltnings
kostnader på följande sätt: 

Utgifterna till löner och arvoden hava avsevärt stigit, sedan rörelsen blivit 
mera omfattande. 

Bland övriga inkomster märkas uppskrivningar å inventarier och andra 
tillhörigheter, bland övriga utgifter inventarier, avskrivningar å fordringar, 
inventarier och andra tillhörigheter. 

3†—251670. 
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Det ekonomiska resultatet av centralkassornas verksamhet framgår av 
den i nedanstående tablå angivna skillnaden mellan inkomster och utgifter, 
där + betyder vinst och — förlust: 

De två första åren och de båda svåra depressionsåren 1920 och 1921 hava 
alltså förlust att uppvisa, de övriga vinst. 

De första åren av jordbrukets kreditväsende hava givetvis till icke ringa 
del använts till rörelsens organisation, och härvidlag torde ännu mycket 
återstå. Emellertid utvisa redan de här framlagda siffrorna en viss utveck
ling, även om denna icke hittills försiggått så särdeles raskt. 

Stockholm den 6 maj 1925. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

ERNST HÖIJER. 

J. Sjöstrand. 
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Tab. 1. De särskilda jordbrukskassornas verksamhet år 1923. 



22 TAB 1 (forts.). DE SÄRSKILDA JORDBRUKSKASSORNAS VERKSAMHET ÅR 1 9 2 3 . 



TAB. 1 (forts.). DE SÄRSKILDA JORDBRUKSKASSORNAS VERKSAMHET ÅR 1923 . 23 
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Tab. 2. Antalet medlemmar och deras förhållande till jordbrukskassorna, 
länsvis, åren 1916—1923. 



TAB. 2 (forts.) ANTALET MEDLEMMAR OCH DERAS FÖRHÅLLANDE TILL 
JORDBRUKSKASSORNA, LÄNSVIS, ÅREN 1 9 1 6 — 1 9 2 3 . 

25 



26 TAB. 2 (forts.) ANTALET MEDLEMMAR OCH DERAS FÖRHÅLLANDE TILL 
JORDBRUKSKASSORNA, LÄNSVIS, ÅREN 1 9 1 6 — 1 9 2 3 . 
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Tab. 3. Medlemmarnas i jordbrukskassorna fördelning efter rättsnatur 
och delaktighetens storlek,1) länsvis år 1923, samt i hela riket åren 

1919-1923. 

1) Dessa uppgifter hava lämnats årligen från och med år 1919. — 2) Färila norra jk. 
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Tab. 4. Jordbrukskassornas tillgångar 
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och skulder, länsvis, åren 1916—1923. 



30 TAB. 4 (forts.). JORDBRUKSKASSORNAS TILLGÅNGAR 



OCH SKULDER, LÄNSVIS, ÅREN 1916—1923. 31 



32 TAB. 4 (forts.). JORDBRUKSKASSORNAS TILLGÅNGAR 



OCH SKULDER, LÄNSVIS, ÅREN 1 9 1 6 — 1 9 2 3 . 33 
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Tab. 5. Beviljade nya lån, fördelade efter ändamålet, 
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samt vid årets slut utestående lån, länsvis, åren 1916—1923. 



36 TAB. 5 (forts.). BEVILJADE NYA LÅN, FÖRDELADE EFTER ÄNDAMÅLET, 



SAMT VID ÅRETS SLUT UTESTÅENDE LÅN, LÄNSVIS, ÅREN 1 9 1 6 — 1 9 2 3 . 37 



38 TAB. 5 (forts.). BEVILJADE NYA LÄN, FÖRDELADE EFTER ÄNDAMÅLET, 



SAMT VID ÅRETS SLUT UTESTÅENDE LÅN, LÄNSVIS, ÅREN 1 9 1 6 — 1 9 2 3 . 39 
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Tab. 6. Jordbrukskassornas inkomster och utgifter, länsvis, åren 
1916—1923. 



TAB. 6 (FORTS.). JORDBRUKSKASSORNAS INKOMSTER OCH UTGIFTER, LÄNSVIS, 
ÅREN 1916—1923. 

41 



42 TAB. 6 (förts.). JORDBRUKSKASSORNAS INKOMSTER OCH UTGIFTER, LÄNSVIS, 
ÅREN 1 9 1 6 — 1 9 2 3 . 
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Tab. 7. Antal medlemmar i centralkassorna samt medlemmarnas låne
rätt och ansvarighet, åren 1916—1923. 
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Tab. 8. Centralkassornas tillgångar 
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och skulder, åren 1916—1923. 
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Tab. 9. Antalet insättare å sparkasseräkning i centralkassorna och de 
insatta medlen, åren 1916—1923. 
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Tab. 10. Centralkassornas inkomster och utgifter, åren 1916—1923. 
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Bil. 1. 
Genom nådigt brev den 26 maj 1916 har Kungl. Maj:t, med fastställande av formulär 
för de statistiska uppgifter, som det jämlikt nådig kungiirelse den 18 juni 1915 åligger 
godkänd jordbrukskassa att årligen avgiva, föreskrivit bland annat, att ifrågavarande 
uppgifter skola av styrelse för sådan jordbrukskassa senast en månad efter ordinarie 
fbreningssammanträde avgivas till Kungl. Maj:ts vederbörande befallnlngshavande, som 

har att ofördröjligen översända uppgifterna till kuugl. statistiska centralbyrån. 

Stat is t isk uppgift för å r 19 
för j o r d b r u k s k a s s a 

i län 
1. Huvudräkning. 

2. Vinst- och förlusträkning. 
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3. Balansräkning 
(med hänsyn tagen till användningen av årets vinst eller täckandet av årets förlust). 

4. Antal insättare å sparkasseräkning. 

5. Insättarnas å sparkasseräkning medel. 



50 6. Kassans medlemmar. 

Medlemsantalet vid årets slut fördelar sig sålunda. 

7. Utlåningsrörelsen. 
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8. Jordbrukskassans organisation m. m. 

Kassan började sin verksamhet år 19... 
Kassan registrerades såsom ekonomisk förening den 19... 
Kassan vann godkännande såsom jordbrukskassa den 19... 
Verksamhetsområdet utgöres av: 
Styrelsen har sitt säte i: 
Kassan är sedan den 19... ansluten till 

centralkassa för jordbrukskredit. 
Kassans ansvarighet för centralkassans förbindelser uppgick vid årets slut 

till kronor. 
Kassans lånerätt i centralkassan utgjorde vid årets slut kronor. 
Medlems insats är bestämd till kronor för varje påbörjat tiotal hektar 

jord, varför inträde vunnits. Utöver det sålunda bestämda antalet insatser 
må medlem ingå med insatser. 

Medlems lånerätt är bestämd till kronor för varje hektar jord, för 
vilken han äger delaktighet i kassan. 

Medlems ansvarighet är bestämd till gånger hans lånerfttt. 
Medlems skyldighet att underkasta sig uttaxering är, för år räknat, be-

f ränsad till: 
åningsräntan har under olika tider av året varit, i procent: 

å sparkasseräkning: 
» löpande räkning: 

Utlåningsräntan har under olika tider av året varit, i procent: 
å reverslån mot säkerhet: 
s » utan säkerhet: 
5 löpande räkning: _ 
» kreditivräkning: 

Kassans provision å förmedlade växellån (inbegripet provision till central
kassan) har under olika tider av året varit i procent: 
å växlar på högst 3 månader: 
» > med längre omloppstid: 

Anmärkningar (om rättelse i förut lämnade uppgifter m. m.) 

Riktigheten av förestående uppgifter intygas av: 

Styrelsens ordförande. 

Räkenskapsförare. 

den 19... 

Postadress: 
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Bil 2. 

Genom nådigt brer den 26 maj 1916 har Kungl. Maj:t, med fastställande ar formulär 
för de statistiska uppgifter, som det jämlikt nådig kungörelse den 18 juni 1915 åligger 
godkänd centralkassa för jordbrukskredit att årligen avgiva, föreskrivit bland annat, 
att ifrågavarande uppgifter skola av styrelse för sådan centralkassa senast en månad 
efter ordinarie föreningssammanträde avgivas till Kungl. Maj:ts vederbörande befall-
ningshavande, som har att ofördröjligen översända uppgifterna till kungl. statistiska 

centralbyrån. 

Statistisk uppgift för år 19 
för 

centralkassa för jordbrukskredit. 

1. Huvudräkning. 

2. Vinst- och förlusträkning. 
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3. Balansräkning 
(med hänsyn tagen till användningen av årets vinst eller täckandet av årets förlast). 

4. Antal insättare å sparkasseräkning. 
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5. Insättarnas å sparkasseräkning medel. 

6. Till centralkassan anslutna andra ekonomiska föreningar än 
jordbrukskassor. 

7. Centralkassans organisation m. m. 
Kassan började sin verksamhet år 19... 
Kassan registrerades såsom ekonomisk förening den 19... 
Kassan vann godkännande såsom centralkassa för jordbrukskredit den 

19... 
Verksamhetsområdet utgöres av: 
Styrelsen har sitt säte i: 
Antalet medlemmar, som vid årets början uppgick till , har under året 

ökats med jordbrukskassor och andra ekonomiska föreningar, 
men minshats med jordbrukskassor och andra ekonomiska före
ningar, och utgjorde alltså vid årets slut , varav jordbrukskassor 
och andra ekonomiska föreningar. 

Varje insats lyder å kronor, och skall ansluten medlem vid inträdet 
teckna insatser för minst kronor. 



55 

Ansluten medlems ansvarighet för centralkassans förbindelser är bestämd 
till gånger dess insatsbelopp. 

Jordbrukskassornas sammanlagda ansvarighetsbelopp vid årets slut uppgick 
till kronor och de andra ekonomiska föreningarnas till kronor. 

Ansluten jordbrukskassas lånerätt är bestämd till procent av dess an
svarighetsbelopp, ökat med procent av medlemmarnas i jordbruks
kassan lånerätt i denna; ansluten annan ekonomisk förenings lånerätt 
är bestämd till procent av dess ansvarighetsbelopp, ökat med 
procent av det belopp, varmed föreningens medlemmar äro ansvariga för 
dennas förbindelser. 

Den sammanlagda lånerätten uppgick vid årets slut för jordbrukskassorna 
till kronor och för andra ekonomiska föreningar till kronor. 

Kassan har den 19... erhållit Kungl. Maj:ts tillstånd att mottaga 
insättningar från allmänheten å följande bankmässiga räkningar: 

Inlåningsräntan har under olika tider av året varit, i procent: 
å sparkasseräkning: 
» depositionsräkning: 
» kapitalräkning: 
» upp- och avskrivningsräkning: 
» löpande räkning: 

Utlåningsräntan har under olika tider av året varit, i procent: 
å löpande räkning: 
» växellån: _ 
» andra lån: 

Kassans provision å förmedlade växellån har under olika tider av året varit, 
i procent: 
å växlar på högst 3 månader: 
» » med längre omloppstid: 

Anmärkningar (om rättelse i förut lämnade uppgifter m. m.) 

Riktigheten av förestående uppgifter intygas av: 

Styrelsens ordförande. 

Räkenskapsförare. 

den 19... 

Postadress: 
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