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Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne et de certaines Banques populaires en 1893. 

Ce rapport, le premier de la série Y. I de ^Bidrag till Sveriges Officiel» 
Statistik», forme la suite immédiate des rapports annuels sur les Caisses d'épargne 
publiés jusqu'ici dans le Statistisk Tidskrift. (La série Y. II comprend les rapports 
annuels de la Caisse d'épargne postale.) 

Caisses d'épargne 
(tabl. n"' 1—3, avec un résumé par préfectures dans le tabl. n° 4). 

L'ordonnance Royale concernant les Caisses d'épargne du 1er octobre 187o 
a été remplacée par la loi du 29 juillet 1892, qui est entrée en vigueur à dater 
du commencement de 1893. Cette loi statue qu'il sera entendu par caisse 
d'épargne (tparbanlc) une institution financière, qui recueille les dépôts dn public 
et les fait fructifier sans que les fondateurs de l'institution ou les ayanis-droit 
ne soient autorisés à en tirer de bénéfice. Aucune autre institution financière 
n'a le droit d'opérer sous cette dénomination (sparbank) sans l'autorisation du 
Roi. Pour l'établissement d'une caisse d'épargne il ne faut d'autre autorisation 
que celle de la Préfecture. 

Le nombre des caisses d'épargne en 1893 était de 377 (tabl. n° 4, col. 2), 
dont 99 dans les villes et 278 à la campagne. — Les succursales étaient de 456 
(ib. col. 3). — Tabl. n" 1, col. 2, indique l'année où chaque caisse a commencé 
à fonctionner. 

Les taux d'intérêt des dépôts accordés par les différentes caisses pendant 
l'année se trouvent dans le tabl. n" 1, col. 10. La moyenne comporte 4'00 %, 
le total des intérêts payés comparé avec le capital moyen. 

Pendant l'année, 92,928 livrets ont été ouverts et 75,793 soldés (parmi 
lesquels 8,586 par suite de prescription). 11 eiistait, à la fin de l'année, 
1,090,928 livrets (tabl. n" 4, coll. 4—8). 

Le total des versements pendant l'anuée était de 66,896,60087 cour, et 
celui des remboursements de 60,788,48519 cour., auquel il fant ajouter une 
somme prescrite de 37,31194 conr. Le total des intérêts des dépôts était de 
11,728,477'4C cour., et l'avoir des déposants, à la fin de l'année, s'élevait à 
307,687,861-32 cour. (tabl. n" 4, coll. 21—26). — Le livret moyen était de 
232-04 cour. 

Les coll. 9—20, tabl. n" 4, contiennent une classification des livrets d'après 
leur montant: jusqu'à 100 cour., de 100 à 500, 500 i 1,000, 1,000 à 2,000, 
et au-dessus de 2,000 cour. 

Les autres dettes des caisses d'épargne, à la fin de l'année, étaient de 
1,252,918-36 cour. (tabl. n" 4, col. 29). 

A la fin de l'année, les fonds des caisses d'épargne étaient de 28,557,63307 
cour., dont fonds capitaux 495,93390 conr., fonds de réserve 27,294,70691 conr., 
et autres fonds 766,992-20 cour. (tabl. n° 4, coll. 36—39). 

A la réserve de caisse étaient portées des obligations et d'autres valeurs 
sftres et faciles a placer, montant à la somme de 24,623,47651 cour. 

Banques populaires 
(tabl. n" 5). 

Le même jour que la loi concernant les Caisses d'épargne fut éditée, le 29 
juillet 1892, encore une autre loi fut promulguée, celle sur les Banques popu
laires et les établissements de crédit analogues qni, sans avoir reçu dn Roi des 
statuts, font des opérations de la même nature que les caisses d'épargne. Le 
présent rapport ne comprend que les institutions ainsi définies et, par conséquent, 
pas les Banques populaires qui ont pour base la loi sur les sociétés par actions 
ou anonymes du 6 octobre 1848 ou la loi sur les banques par actions du 19 
novembre 1886. 

Le nombre des institutions en question, en 1893, était de 22, avec 1 succursale. 
Les années de fondation sont indiquées dan la col. 2. 

Les taux d'intérêt accordés aux dépôts d'épargne pendant l'année sont indi
qués dans la col. 10. Leur moyenne est de 39fi %. 

En 1893, 2,243 livrets d'épargne ont été ouverts et 2,089 soldés (dont 619 
prescrits). A la fin de l'année, il en existait 20,259 (coll. 11—15). 

Le total des versements à titre d'épargne pendant l'année était de 2,289,961-07 
cour, et celui des remboursements 2,110,77751 cour, (y comprUes 97908 conr. 
prescrites). Les intérêts des dépôts d'épargne étaient de 263,422'70 cour., et 
l'avoir des déposants, à la fin de l'année, étnit de 6,965,(>85l2 cour. (coll. 
28—33). — Le livret moyen était de 34383 cour. 

Les coll. 16—27 contiennent une classification des déposants semblable à 
celle des déposants des caisses d'épargne. 

Les autres dettes des Banques populaires en question, à la fin de l'année, 
montaient à 6,793,97935 cour., dont dépôts à vue portant intérêt 548,732.35 
cour., dépôts à terme portant intérêt (autres que dépôts d'épargne) 5,848,962'90 
cour., et autres comptes 396,28410 cour. (coll. 34—37). 

A la fin de l'année, les fonds des Banques populaires étaient: fonds capitaux 
1,050,075'79 cour., fonds de réserve 467,64697 cour., et fonds réservés pour 
di-position future 277,135'5G cour. Total 1,794,85832 cour. (coll. 44—47). 

Le passif total des Banques populaires était comme suit: 

1 couronne = 1É39 franc. 



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

D en underdåniga berättelse angående sparbanker och folk
banker, som Statistiska Centralbyrån härmed framlägger för år 
1893, utgör, jemte en dylik berättelse angående Postsparbanken, 
afgifven af dess styrelse, början till en ny serie af Bidrag till 
Sveriges officiela statistik, der dessa berättelser införts under 
den gemensamma titeln: Y) Sparbanksstatistik. Genom denna 
anordning har dock i sjelfva verket icke någon ny del tillagts 
rikets statistik, ty årliga redogörelser om sparbankerna före
ligga i tryck alltifrån året 1856, jemte uppgifter för vissa 
äldre år och för folkbanker under senare år, samt för Post
sparbanken från och med året 1884, det första af bankens egent
liga tillvaro. 

Siiarbattksstatistih 1, 1893. 

De för sparbanksstatistiken hädanefter gällande föreskrif
terna äro meddelade i en nådig skrifvelse till Statistiska Central
byrån den 3 mars 1893, lydande i transsumt sålunda: 

»OSCAR etc. Vår ynnest etc. Sedan ordföranden och 
ledamöterna i den af Oss den 15 Maj 1891 för afgifvande af 
förslag till förändrad lagstiftning för sparbanker m. ni. tillsatta 
komité till följd af det dem genom nådiga brefvet den 2 Sep
tember 1892 lemnade uppdrag öfverlemnat, bland annat, för
slag till formulär för de statistiska redogörelser, livilka skola 
afgifvas jemlikt 16 § sista punkten i lagen angående sparbanker 
den 29 Juli sistnämnda år af sparbanksstyrelserna och jemlikt 
2 § 2 mom. i lagen af samma dag angående tillsyn å vissa så 

I 



II Kungl. Maj:ts skrifvelse angående sparbanksstatistiken. — Sparbankerna. 

kallade folkbanker och med folkbanker jemförliga penninge
inrättningar af styrelserna för folkbankerna, samt Vi vid före
dragning af detta ärende den 18 November 1892 anbefallt Vår 
Statistiska Tabellkommission att inkomma med underdånigt ytt
rande öfver de upprättade formulären, så har Tabellkommissio
nen i afgifvet yttrande tillkännagifvit, att Tabellkommissioneu 
icke funnit något att erinra mot fastställelse af de föreslagna 
formulären, hvarjemte Tabellkommissionen, som ansåge, att redo
görelse för sparbanker och vissa folkbanker ej lämpligen kunde, 
såsom hittills, publiceras i Statistisk Tidskrift, i underdånighet 
hemstält, att detta finge verkställas genom en sjelfständig pu
blikation, som under särskild littera intoges i serien »Bidrag till 
Sveriges officiela statistik», äfvensom att den årliga berättelsen 
om Postsparbankens förvaltning finge genom Styrelsen för denna 
bank utgifvas under särskild afdelning af samma littera i nämnda 
serie som sparbanksredogörelsen. 

Efter det I den 21 nästlidne Februari inkommit med in-
fordradt underdånigt yttrande i fråga om beloppet af den kost
nad, som kunde erfordras för sparbanksstatistikens offentliggö
rande på sätt i Statistiska Tabellkommissionens utlåtande blifvit 
ifrågasatt, hafve Vi låtit detta ärende Oss föredragas och der-
vid funnit godt fastställa ofvanomförmälda, härvid bilagda for
mulär till de statistiska redogörelser, som jemlikt 16 § sista 
punkten i lagen angående sparbanker den 29 Juli 1892 och 2 § 
2 mom. i lagen af samma dag angående tillsyn å vissa så kal
lade folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrätt-

Såsom inledning till den nu framlagda redogörelsen för spar
bankerna i Sverige år 1893, hvilken utgör den omedelbara fort
sättningen af de årsredogörelser, som förut blifvit offentliggjorda 
för tiden 1861—1892 i Statistisk Tidskrift, utgi/ven af Statistiska 
Centralbyrån, samt för perioden 1856—1860 i Kungl. Maj:ts 
Befallningshafvandes femårsberättelser, har det ansetts lämpligt 
att här sammanfatta de vigtigaste uppgifterna om sparbankerna 
och deras verksamhet under tiden före år 1893. 

Något bestämdt åliggande för de svenska sparbankerna att 
meddela uppgifter öfver sin verksamhet till den officiela stati
stiken har hittills icke förefunnits. De äldsta någorlunda full
ständiga upplysningar i detta hänseende, som föreligga, äro in
samlade genom den koniité, hvilken i följd af nådigt beslut den 
26 oktober 1858 tillförordnades för att bland annat anställa en 
utredning af landets ekonomiska och finansiela ställning frän 1834. 
De uppgifter, som af ifrågavarande koniité infordrades och som 
finnas meddelade i dess den 9 februari 1863 afgifna underdå
niga betänkande, omfatta: sparbankernas antal, antalet delegare 
samt bankernas kapitaltillgång inom de särskilda länen vid 
slutet af åren 1834, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1860, vidare 

ningar skola af vederbörande styrelser afgifvas, äfvensom för
ordna, 

att nämnda redogörelser skola inom den i nyssberörda för
fattningsrum stadgade tid insändas till Vare Befallningshafvande, 
som hafva att ofördröjligen öfversända redogörelserna till Eder; 

att sagda redogörelser skola af Eder bearbetas och genom 
Eder försorg offentliggöras under särskild littera i serien »Bidrag 
till Sveriges officiela statistik»; 

att den årliga berättelsen om Postsparbankens förvaltning 
skall genom Styrelsen för samma bank utgifvas under särskild 
afdelning af samma littera i omförmälda serie; samt 

att i fråga om nämnda publikationers form och utdelning 
samt upplagornas storlek skola lända till efterrättelse de för 
utgifvandet af serien »Bidrag till Sveriges officiela statistik» 
meddelade allmänna föreskrifter; 

Och hafve Vi för bestridande af kostnaderna — — — 

Stockholms Slott den 3 Mars 1893. 

OSCAR. 

F. v. Essen. 

Ofvan omförmälda formulär äro i något förminskad! format 
återgifna såsom bil. A och B å sid. xxiv och xxv . 

en öfversigt öfver sparbankernas inom de särskilda länen ställ
ning vid 1860 års ingång, beloppet af insättningar och uttag-
ningar, likaledes länsvis, under hvartdera af åren 1858 och 
1859, samt slutligen uppgifter öfver utsökta och bevakade be
lopp för tiden 1858—1859. 

För att på annan väg och äfven för framtiden bereda önsk
värda upplysningar om sparbankernas verksamhet, föreslogs år 
1861 i sammanhang med frågan om förändrade föreskrifter för 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser jemväl ett 
formulär för uppgifter rörande sparbankerna och omfattande för 
hvav och en af dem: benämning, stiftelseår, antal delegare, 
dessas kapital och sparbankens eget kapital, allt vid periodens 
slut, samt det årliga beloppet af insättningar och uttagningar. 
Efter nådigt bifall till detta förslag blefvo nämnda uppgifter 
sålunda för femårsperioden 1856—1860 infordrade och offentlig
gjorda i Kungl. Maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser för 
åren 1856—1860 och hafva sedan efter något utvidgadt for
mulär meddelats i samma berättelser jemväl för perioderna 
1861—1865, 1866—1870 samt 1871—1875. 

Efter skedd utdelning från Statistiska Centralbyrån af for-
mulärblanketterna till länsstyrelsernas berättelser för 1861— 

A. Sparbankerna. 
a) Sparbankerna under tiden före år 1893. 



Sparbankerna före 1893. — Uppgifterna till statistiken. Lagstiftning. Äldsta sparbanksinrättning. III 

1865 syntes nu erbjuda sig ett gynnsamt tillfälle att med min
sta besvär för vederbörande bereda tillgång till en årlig sta
tistisk öfversigt öfver sparbankerna. I cirkulär från Centralbyrån 
den 14 mars 18(54 anhölls derföre, att Kungl. Maj:ts Befall-
ningshafvande ville hos sparbanksstyrelserna utverka att, med 
begagnande af de utdelade formulärblanketterna, uppgifter med
delades Centralbyrån på en gång för åren 1861—1863 och se
dermera årligen inom kortaste tid som för bemälda styrelser vore 
lämplig. Genom sparbanksstyrelsernas beredvillighet att till
mötesgå denna framställning har det sedan dess varit Statistiska 
Centralbyrån möjligt att ända hittills i Statistisk Tidskrift 
framlägga årliga öfversigter öfver sparbankernas rörelse och 
ställning. 

Det visade sig emellertid genast ifrån början åtskilliga brist-
fälligheter i systemet för sparbanksstatistikens insamlande och 
offentliggörande. Tiden för räkenskapernas afslutande, ehuru 
i allmänhet infallande vid kalenderårets slut, var dock i en del 
sparbanker en annan; uppgifter från alla i verksamhet varande 
sparbanker kunde ej erhållas, då någon skyldighet i detta hän
seende icke var sparbanksstyrelserna författningsenligt ålagd; 
och slutligen vållade trögheten med insändandet af uppgifter ett 
försenande af sparbanksstatistiken, hvilket i ej obetydlig mån 
förringade dess användbarhet. I underdånigt memorial af den 
17 februari 1866 hemstälde derför chefen för Statistiska Cen
tralbyrån till Kungl. Maj:ts nådiga pröfning, huruvida det skulle 
kunna befinnas lämpligt att taga hushållningssällskapens med
verkan i anspråk och i dem söka vinna en föreningspunkt för 
de särskilda landsdelarnas sparbanksintresset!, hvarigenom bland 
annat också behofvet af likformighet, fullständighet och skynd
samhet för de statistiska årsredogörelserna bättre kunde blifva 
tillgodosedt. Denna hemställan, hvilken, sedan hushållnings
sällskapens yttranden i frågan blifvit inhemtade, sedermera hän-
sköts till den under den 29 november 1867 förordnade komi-
tén för utarbetande af förslag till föreskrifter för sparbanks
väsendets utveckling och ordnande, ledde emellertid icke till något 
åtgörande i saken. 

Nådiga förordningen angående sparbanker den 1 oktober 
1875, hvilken utfärdades i öfverensstämmelse med samma års 
riksdags beslut, innehåller icke heller någon bestämmelse om 
uppgifter för sparbanksstatistiken, och det är först lagen angå
ende sparbanker den 29 juli 1892 som (i 16 §) meddelar för
pliktelse för sparbanks styrelse att »senast en månad efter 
bokslutets upprättande afgifva statistisk redogörelse angående 
sparbanken och dess rörelse jemlikt de föreskrifter, Konungen 
kan låta utfärda.» 

Ehuru sparbankerna i Sverige räkna sina anor ända från 
1820-talet, kom någon lagstiftning angående dem icke till stånd 
förr än år 1875. Redan vid 1862—1863 årens riksdag förelåg 
dock motion angående meddelande af allmänna föreskrifter att 
tjena till efterrättelse vid sparbankers stiftande. Motionen åsyf
tade att främja uppkomsten af ett sparbankssystem för hela 
riket och förordade inrättandet af länssparbanker med afdelnings-
kontor i de särskilda socknarna efter mönstret af Stockholms 
läns nyinrättade sparbank. Ehuru någon åtgärd från Riksdagens 
sida icke af motionen föranleddes, togo dock deri uttryckta 
idéer form i flere kort derefter upprättade nya länssparbanker. 

Är 1867 tillsattes en kungl. komité med uppgift att utar
beta förslag till föreskrifter, som kunde anses lämpliga för be
främjande i allmänhet af sparbanksväsendets tidsenliga utveck
ling och ordnande. Komiterades förslag, i hvars utarbetande chefen 
för Kungl. Finansdepartementet tog del, afgafs den 19 december 
1868; men då dess stränga reglementariska bestämmelser befa
rades komma att dämpa det medborgerliga intresse, som kallat 
till lif samt på ett i allmänhet förtjenstfullt sätt skött och för-
kofrat de många sparbanksinrättningarna i landet, utarbetades 
med ledning af de anmärkningar, som vid granskning af komi
terades förslag i Högsta Domstolen riktats mot detsamma, inom 
Kungl. Justitiedepartementet ett nytt förslag, hvilket vid 1871 
års riksdag framlades för kamrarna. Den nådiga propositionen, 
ehuru i hufvudsak af lagutskottet tillstyrkt, afslogs likväl i 
Andra kammaren, dock med ringa röstöfvervigt. 

Den storartade och snabba utveckling, som sparbanksvä
sendet nådde under de sällsynt goda konjunkturerna i början af 
1870-talet, gjorde dock behofvet af en betryggande lagstiftning 
alltmera känbart, och vid 1875 års riksdag antogs af båda 
kamrarna, efter framställning af enskild motionär, utan anmärk-
ningsvärdt meningsutbyte ett förslag till lag i ämnet, hvilket 
stod i närmaste öfverensstämmelse med 1871 års kungl. propo
sition. Riksdagens beslut vann Eders Kungl. Maj:ts stadfästelse 
och den 1 oktober 1875 utkom nådig förordning angående spar
banker, att gälla till efterrättelse från 1876 års början. Härtill 
hafva sedermera partiela tillägg gjorts genom lag den 31 de
cember 1888 och ytterligare genom lag den 5 september 1890. 

Den 15 maj 1891 förordnades af Eders Kungl. Maj:t en 
komité med uppdrag att utarbeta förslag till förändrad lag
stiftning för sparbanker äfvensom andra låneinrättningar, hvilka 
utan af Konungen faststäldt reglemente drifva sparbanks- eller 
sparkasserörelse. I hufvudsaklig öfverensstämmelse med det 
af nämnda komité afgifna förslag framlades af Eders Kungl. 
Maj:t inför 1892 års riksdag proposition, innefattande förslag 
till lag angående sparbanker. Sedan den nådiga propositionen 
med få ändringar vunnit Riksdagens bifall, utfärdades den 29 
juli 1892 nu gällande lag angående sparbanker, för hvars huf-
vudinnehåll skall redogöras under afdelningen b) häl' nedan. 

Den äldsta sparbanksinrättning i Sverige, om tiden för hvars 
öppnande man har någon bestämd uppgift, är Bromö glasbruks
arbetares i Skaraborgs län, hvilken började sin verksamhet den 
1 juni 1813 (eller enligt en annan uppgift redan 1805). Denna 
sparanstalt egde ingen reserv- eller besparingsfond och synes 
sålunda icke hafva varit någon sparbank i egentlig mening; dess 
verksamhet har med år 1879 upphört. I samma län verkade 
intill 1857 en liknande anstalt vid Karlsfors alunbruk, hvilken 
omnämnes redan i den berättelse för länet, som afgafs 1828. 
Den första verkliga sparbanken i vårt land är Göteborgs sparbank, 
som öppnades den 28 november 1820; den skall hafva tillkom
mit på initiativ af en köpman Ludendorff från Stettin.1) Stock
holms stads sparbank öppnades 1821, och följande året sparban-

') Sparbanker eller sparkassor funnos förut i flera europeiska länder, sär-
skildt i Tyskland och Schweiz samt Storbritannien. Den första inrättades i Braun-
schweig 1765, hvnrpå följde Hamburg 1778, Oldenbur;: 1786, Bern 1787, Geneve 
1789, KIPI 17%, London 1798 o. s. v. Sparbanken i Philnrielphia, den första i 
Nordamerika, tillkom 1816; i Berlin och Paris inrättades sådan 1818, i Wien 
1819, i Köpenhamn 1820, i Kristiania 1822, i Padua 1822 och i Milano 1823. 
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kerna i Mariestad, Venersborg och Karlstad. Under 1820-talet 
upprättades sparbanker i de flesta länen. Gotlands och Uppsala 
län fingo dock sina äldsta sparbanker först 1830 (om man ej 
räknar Söderfors församlings i Uppsala län sedermera upphörda 
sparbank, som grundades 1824), Jönköpings och Kalmar län 
1831, Hallands län 1835, Stockholms län 1836, Jemtlands län 
1847, Norrbottens län 1852 och Vesterbottens län 1853. I 
många fall är det icke de s. k. länssparbankerna som äro de 
först grundade; dessa äro ofta af ett senare datum. 

Här nedan följer en förteckning öfver de sparbanker i Sve
rige, för livilka uppgifter meddelats till Statistiska Centralbyrån, 
vare sig de ännu ega bestånd eller ej, ordnade efter året för deras 
trädande i verksamhet eller, om detta icke är kändt, deras 
stiftelseår, hvilket i de flesta fall torde vara det samma som det 
förra. Såsom slutar för de upphörda sparbankerna har i regeln 
angifvits det år, med hvars utgång deras egentliga verksamhet, 
nämligen insättningsrörelsen, afslutats. Benämningarna äro, om 
inga större namnförändringar skett, utan anmärkning upptagna 
i den form de nu ega. 

Förteckning öfver sparbankerna i Sverige efter deras begynnelseår. 

Ar, då spar
banken öpp
nades (eller 

stiftades). 

1818 Bromö glasbruksarbetares [Skarab. 1.] (upphörde 1879). 
1820 Göteborgs. 
1821 Stockholms stads. 
1822 Sparbanken i Venersborg, Mariestads, Karlstads. 
1S24 Söderfors församlings [Upps. 1.] (upphörde 1864'), Norrköpings, 

Malmö, Gefle stads, Fernebo församlings [Gefleb. 1.] (upphörde 
18792). 

1825 Filipstads, Falu stads. 
182C Kristianstads, Örebro, Vesterås stads. 
1827 Karlskrona3), Ystads stads, Sparbanken i Hernösand. 
1828 Eskilstuna stads, Kronobergs läns, Sala). 
1829 Karlshamns. 
1830 Uppsala, Sällskapet D. B. V:s [Gotl. 1.]. 
1831 Jönköpings stads och läns, Kalmar stads, Borås. 
1832 Nyköpings, Borgholms. 
1833 Linköpings (läns), Sparbanken i Lund, Alingsås. 
1834 Lidköpings, Viby [Örebro 1.]. 
1835 Trosa stads och Hölebo härads [Söderm. 1.], Vesterviks, Halm

stads, Nora. 
1836 Sparbanken i Enköping, Sparbanken i Södertclge, Vestra Ving

åkers sockens [Söderm. 1.], Eksjö, Vernamo [Jönk. 1.], Lands
krona, Sparbanken i Helsingborg, Varbergs stads, Uddevalla 
stads. 

1837 Åmåls, Husby sockens [Kopp. 1.]. 
1&38 Högsby och Långemåla [Kalm. 1.] (upphörde 1882). 
1839 Tierps församlings [Upps. 1] (upphörde 1868), Forssjö bruks 

[Söderm. 1.] (upphörde 1890), Vadstena, Oskarshamns, Ron
neby distrikts s), Sölvesborgs, Sparbanken i Jemshög [Blek. 1.], 
Färs härads [Malm. 1.], Höganäs stenkolsverks [d:o] (upp
hörde 1891). 

1841 Tumba bruks [Stockh. 1.] (upphörde 1877), Strengnäs, Vestra 
Göinge härads [Krist. 1.], Askcrsimds, Köpings stads. 

1813 Marstrands, Kristinehamns. 
1840 Vestra Ny [Östcrg. 1.] 

1847 Vimmerby, Skaraborgs läns allmänna, Karlsborgs [Skarab. 1] 
(upphörde 1871), Jemtlands läns. 

1848 Oxie härads [Malm. 1.], Skytts härads [d:o], Luggudc härads [d:o], 
Frosta härads [d:o], Lännäs [Örebro 1.], Kumla [d:o], Hudiks
valls stads. 

1849 Kullens [Malm. 1.], Torna, Bara och Harjagers häraders [d:o], 
Vemmenhögs härads [d:o]. 

1850 Vcrmdö [Stockh. 1.] (upphörde 1870), Öster- och Vcster-Haninge 
församlings [d:o] (upphörde 18676), Oppuuda härads [Söderm. 
1.], Sköllersta [Örebro 1.], Sundsvalls. 

1851 Sparbanken i Söderköping, Kimstads sockens [Österg. 1.]'), Sö-
deråkra [Kalmar 1.], Strömstads, Kopparbergs läns. 

1852 Borgs [Österg. 1.]'), Ekebyborna och Asks församlingars [d:o]'), 
Qvilliuge och Simonstorps [d:o]'), Godegårds [d:o], Grenna 
stads, Vissefjcrda [Kalmar 1.] (upphörde 1866), Heds försam
lings [Vestm. 1] (upphörde 1883), Piteå9). 

1853 Lagunda och Haguuda häraders [Upps. 1.], Östra Eneby [Österg. 
1.]'), Östra Husby [d:o]'), Vikingstads församlings [d:o] (upp
hörde 18649), Dagsbergs församlings [d:o] (upphörde 1863') 10), 
Klockrike och Hrunneby [d:o]'), Ströfvelstorps [Krist. 1.], 
Simrishamns, Ulricehamns (upphörde 1879), Skellefteå soc
kens [V.-bott. 1.]. 

1854 Färentuna härads [Stockh. 1.] (upphörde 1871), Villåttingc härads 
[Söderm. 1], Vestcrlösa [Österg. 1.], Ålems sockens [Kalmar 1.], 
Östra Göinge härads [Krist. 1], Lilla Edcts [Elfsb. 1.]"), 
Karlskoga härads [Örebro 1.], Stora Mellösa [d:o], Vester-
Löfsta sockens [Vestm. 1.], Söderhamns stads, Vesterbottens 
läns. 

1855 Häradshammars församlings [Österg. 1.] (upphörde 1886'), S:t Jo-
hannis församlings [d:o] (upphörde 1863')12), Hoburgs tings 
[Gotl. 1.] (upphörde 1866), Fcllingsbro [Örebro 1.]. 

1856 Östra Ny församlings [Österg. 1.] (upphörde 1890'), Mönsterås 
[Kalmar 1], Kalmar läns allmänna besparings- och lifränte-
anstalts sparbanksafdelning, Morlanda pastorats [Göteb. 1.] 
(upphörde 1866,3), Vestra Vcrmlands, Sunne [Verml. 1.], Hille 
församlings [Gefleb. 1.] (upphörde 1865"). 

1857 Normlösa och Herrberga församlingars [Österg. 1.] (upphörde 
1866,s), Östra härads [Jönk. 1.], Laholms, Lysekils [Göteb. 
1.]'»). 

1858 Nya Kopparbergs [Örebro 1.], Forsbacka bruks [Gefleb. 1.] (upp
hörde 1884). 

1859 Norrtelge, Östra Hargs församlings [Österg. 1.] (upphörde 1880'), 
Åtvidabergs egendomars [d:o] (upphörde 1875"), Båstads 
[Krist. 1.], Lindes, Ramsbergs [Örebro 1.], Arboga, Norrbärke 
sockens [Kopp. 1.]. 

1860 Motala, Hvarf och Styra [Österg. 1.], Tjellmo församlings [d:o] 
(upphörde 1866l8), Vestbo härads [Jönk. 1.], Gärds och Albo 
häraders [Krist. 1.], Åsbo härads [d:o], Rönncbergs och On-
sjö häraders [Malm. 1.] (upphörde 1863), Falköpings, Simtuua 
församlings [Vestm. 1.] (upphörde 1874). 

') Söderfors församlings sparbank är från och med 1865 införlifvad med 
Uppsala sparbank. — 2) Fernebo församlings sparbank upphörde, i och med det en 
filial af Gefleborgs läns sparbank öppnades på platsen. - - 3) Karlskrona sparbank 
hette ursprungligen Blekinge läns sparbank. — )Sala sparbank utgjorde intill slutet 
af Sr 1831 en filial af Vesterås stads sparbank. — ä) Ronneby distrikt sparbanks (förut 
kallad Ronneby köpings sparb.) räkenskaper förstördis vid den eldsvåda, som öfvergick 
köpingen 1864; verksamheten påbörjades ånyo följande år, då äfven reglementet fast-

stäldes af K. M-.ts Bcf:de, — ") Ö.- o. V.-Haninge församlings sparbank inför-
lifvades med Stockholms läns sparbank från och med 1868. — ') Såsom >sparkassor> 
med i Linköpings läns sparbank innestående behållningar betecknas i länsbcrättelsen 
för 1856—1860: Kimstads sockens, liorg och Lots, Qrillinge, Klockrike och Brun-
neby, Vagsbergs, Östra Eneby, Östra Husby, Ekebyborna och Asks, Iläradsham-
mars, 8:t Juhannis, Östra Ny och Östra Ilargs. Klockrike och Bruuneby spar
bank uppgifves i de nya redogörelserna bafva börjat sin verksamhet 1880, hvilket 
antyder att någon omorganisation då egt rum. Huradshainmars församlings sparbank 
blef sjelfständig 1870. Borg och Lots sparbank heter numera Horgs sparbank. — 
8) 1'ileå sparbank hette till 1876 Xorrbottens läns sparbank. — °) Vikingslads 
församlings sparbank ur sedan 1865 införlifvad med Valkebo härads sparbank. — 
l0) Vagsbergs församling sparbank införlifvades 1864 med Vikbolands pupill
kassa med sparbank. — " ) Lilla Edets sparbank hette förut Fuxerna församlings 
sparbank. — " ) S:t Johannis församlings sparbank införlifvades 1864 med Vik
bolands pupillkassa med sparbank. — 13) Morlanda pastorats sparbank ingick 
från och mid 1867 i Göteborgs och Bohus läns sparbank. — " ) Hille försam
lings sparbank upptogs under 1865 i Gcfleborgs liins »parbank. — ") Normlösa 
och Herrberga församlingars sparbank förenades från och med 1867 med Vifolka 
härads sparbank. — ,6) Lysekils sparbank var från början förenad med Bro pa
storals, men 1864 blef den förra fristående och den senare upphörde. — " ) Åt
vidabergs egendomars sparbank införlifvades från och med 1876 med Bankekinds 
härads sparbank. — '") Tjellmo församlings sparbank blef från och med 1867 
filial af Linköpings läns sparbank, hvilket den älven varit från tiden för sitt öpp-
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18<5l Mjölby församlings [Österg. 1.] (upphörde 1860'°), Lunds stads 

och kringliggande lands, Onsjö härads [Malm. 1.], Sköfde 
stads, Kräklingc [Örebro 1], Enångers [Gefleb. 1.]. 

1802 Stockholms läns, FornAsa och Lönsås [Österg. ].], Ödeshögs för
samlings [d:o] (upphörde 18(i5), Elwhults [Kronob. 1.] (upp
hörde 1887), Fliseryds [Kalmar l]2"), Öfverums bruks [d:o] 
(utgår 189221), Gärds härads [Krist. 1.], Villands liärads [d:o], 
Björnekulla och Broby pastorats [d:o], Svenljunga [Elfsb. 1.], 
Hjo, Ofvansjö [Gefleb. 1.]. 

1803 Mariefreds, Skeninge och kringliggande socknars22), Vikholands 
pupillkassa med sparbank [Österg. 1.], Risinge församlings 
[d:o] (utgår 187323), Sunnerbo härads [Kronob. 1.], Klinte 
[Gotl. 1.], Sparbanken i Klörup [Malm. 1.], Karl Johans för
samlings [Göteb.] (upphörde 1872), Hedemora, Stora Skedvi 
sockens [Kopp. ].], Torsåkers församlings [Gefleb. 1.] (upp
hörde 1881). 

1804 Öster- och Vester-Rekarne häraders samt Torshälla stads [Söderm. 
].], Mörkö sockens [d:o] (upphörde 189024), Skärkinds [Österg. 
1], Bunge [Gotl. 1.], Göteborgs och Bohus läns, Nedre Ulle-
rutls sockens [Verml. 1.] (upphörde 1884), Vcstmanlands läns, 
Gcflcborgs läns, Bollnäs sockens [Gefleb. I.]28), Voxna för
samlings [d:o] (upphörde 1890), Nedcr-Kalix sockens [Norrb. 
1.], Haparanda, Luleå. 

1865 Valkebo [Österg. ].], Fridlefstads och llödcby [Blek. 1], Tvings 
[d:o]31), Asarums [d:o], Engelholms, Grangärde sockens [Kopp. 
1.], Årsunda [Gefleb. 1.], Örnsköldsviks. 

1866 Trögds härads [Upps. 1.], Vifolka härads [Österg. 1.], Kinda hä
rads [d:o], Östra härads [Blek. 1.], Hjortsberga in. fl. socknars 
[d:o], Borrby [Krist. 1.]. Sparbanken för Eslöf ined kring
liggande ort [Malm. 1.], Kattarps [d:o], Flenninge [d:o]3"), 
Falkenbergs, Hjulsjö [Örebro 1.]. 

18(57 Dals härads [Österg. l.j, Bankekinds härads [d:o], Ydre [d:o], Ly-
sings härads [d:o]. Regna sockens [d:o], Vrigstads [Jönk. I.]28), 
Stengårdshults pastorats [d:o] (upphörde 18832'), Lenhofda 
[Kronob. 1.], Sparbanken i Misterhults socken [Kalmar I.] 
(up2>hörde 18812"), Burs pastorats [Gotl. 1.], Glimåkra [Krist. 
1.], Vittsjö sockens [d:o], Örkene [d:o] (upphörde 1880), Svalöfs 
m. fl. socknars [Malm. 1.], Eftra [Hall. I.]20), Fjäre härads i 
Kungsbacka [d.o], Lerbäcks sockens [Örebro ].], Attmars soc
kens [V.-norrl. ].]. 

18(!8 Hagebyhöga och Vcstra Stenby socknars [Österg. 1.], Mästcrby 
sockens [Gotl. 1.], Stenkumla och Träkumla [d:o], Martebo 
[d:o] (upphörde 1880), Alfva pastorats [d:o] (upphörde 1886), 
Vänge sockens [d:o] (upphörde 1880), Ingelstads och Jerrc-
stads häraders [Krist. ).], Norra Åkarps [d:o], Trelleborgs 
stads, Grythytte sockens [Örebro 1.], Öfver-Torneå [Norrb. 1.]. 

180!) Daga härads [Söderm. 1.], Arbetares vid Motala verkstad [Österg. 
1.] (upphörde 18793"), Nottcbäcks pastorats [Kronob. 1.], Hjort-
eds [Kalmar 1.], Sanda [Gotl. 1.], Kräklingbo [d:o], Bräknc-
Hoby [Blek. 1.], Åhus sockens [Krist. 1.]. 

1870 Ås och Ventlinge socknars [Kalmar 1.], Södra Vi sockens [d:o] 
(upphörde 1890), Hogräns [Gotl. 1.], Lärbro sockens [d:o], 
Hejdc pastorats [d:o] (upphörde 1885), Mörrums sockens [Blek. 
1.], Oppmanna och Våuga [Krist. 1.], Jonstorps och Farhults 

nande till ilen 1 juli 1803. — " ) Mjölby församling sparbank förenades frun och 
med 1867 med Vifolka härads sparbank. — '") Fliseryds sparbank, i början grundad 
på aktier, öfvertogs nf kommunen frän oeh med 1882. --• 21) Öfverums bruks spar
bank, som ej från allmänheten utan endast frän brukspersonalen cmottagcr penningar 
till förräntande och såluudu endast a ren sparkassa, ej en bankinrättniug, upptages från 
och med 1893 ej i redogörelserna för rikets sparbanker. — 22) Skcninye och kring
liggande socknars sparbank ntöfvar från och med 1867 sin verksamhet under 
namn af Göslrings härads med Skeninge siad sparbank. — 23) Risinge församlings 
sparbank iir ulelcmnad ur sparbanksstatistiken från och med 1874 såsom varande 
filial af Linköpings läns sparbank. — 24) Mörkö sockens sparbank uppgick från 
och med 1891 i Trosa stads oeh Ilölebo härads sparbank. — a) Bollnäs sockens 
sparbank öfvergick frun och med 1881 från ett bolas: till kommunen. — 2'') Vrig
stads sparbank har förut hetat Vestva härads sparbank. — 2 I) Stengårdshults 
pastorats sparbank uppgick 1883 fullständigt i den år 1881 öppnade Stengårds
hults pastorats folkbank, hvilken öfvertog sparbankens fordringar och skulder. — 
2S) Sparbankens i Misterhults socken verksamhet öfvertogä 1881 af en nj Mister
hults sparbaDk. — 2<1) Eftra sparbank öfverläts vid 1886 8rs början från Eftra 
kommun till enskilda personer. — 30) Arbetares vid Motala verkstad sparbank 

[Malm. 1.], Nordals härads [Elfsborgs 1.], Ragunda härads 
[Jemtl. 1.]. 

1871 Gullbergs liärads [Österg. 1], Rydaholms [Jönk. 1.], Andcrstorps 
sockens [d:o], Skatelöfs pastorats [Kronob. 1.], Aspelands [Kal
mar 1.], Madesjö kommuns [d:o], Tingstäde [Gotl. 1.], Garde 
sockens [d:o], Hangvar och Halls socknars [d:o], Hellvi soc
kens [d:o], Atlingbo sockens [d:o] (upphörde 1889), Eringsboda 
[Blek. I]3 1) , Espbults och Liuderöds [Krist. I.], Osby sockens 
[d:o], Röke sockens [d:o], Herslöfs [Malm. ].], Vällufs o. Hel
singborgs landsförsamlings [d:o], Tågarps och kringliggande 
orts [d:o], Norra Kinds [Elfsb. 1.] (upphörde 187832), Leksands 
[Kopp. 1.], By sockens [d:o], Ludvika sockens [d:o], Bergsjö 
sockens [Gefleb. 1.] (upphörde 189233). 

1872 Nässjö [Jönk. 1.], Almundsryds [Kronob. 1.], Blackstads [Kalmar 
1.], Eskelbems [Gotl. 1.]. Mjellby sockens [Blek. 1.] (upphörde 
188434), Ausås [Krist. 1.], Verums sockens [d:o], Visseltofta 
[d:o], Hjernarps sockens [d:o], Sparbanken i Röstånga med 
kringliggande ort [Malm. 1.]. 

1873 Unnaryds [Jönk. 1.], Brcdaryds [d:o], Urshults sockens [Kronob. 
1.], Vislanda pastorats [d:o], Ala sockens [Gotl. 1.], Finja soc
kens [Krist. 1.], Qviinge sockens [d:o], Vinslöfs och Näflinge 
[d:o], Perstorps sockens [d:o], Torups sockens [d:o], Spar
banken Bikupan [Malmö], Råueå [Norrb. 1.]. 

1874 Säfsjö [Jönk. 1.], Södra Hestra pastorats [d:o], Linneryds sockens 
[Kronob. 1.], Väckelsångs [d:o], Lekaryds pastorats [d:o], Lofta 
[Kalmar 1.], Ukna-Hannäs distrikts [d:o], Kristdala [d:o]35), 
Othems sockens [Gotl. 1.], Dalhems pastorats [d:o] (upphörde 
1889), Matteröds sockens [Krist. 1.], Hörja sockens [d:o], 
Örkelljunga sockens [d:o], Broby och Emislöfs socknars [d:o], 
Hörs [Malm. 1.], Billeberga m. fl. socknars [d:o], Löddekö-
pingo m. fl. socknars [d:o], Qvistofta sockens [d:o], Vcstra 
Karleby sockens [d:o], Askers [Örebro 1.], Bodens [Norrb. 1.]. 

1875 Tranås [Jönk. I.]3"), Malmbäcks [d:o], Markaryds församlings [Kro
nob. 1.], Virestads församlings [d:o], Nöbbele församlings [d:o] 
(upphörde 1884), Gamleby sockens [Kalmar 1.], Hjcrsås soc
kens [Krist. 1.], Östra Ljungby och Kellua socknars [d:o], 
Grefvie sockens [d:o], Mellby, Tjörnarps och Häglinge sock
nars [d:o], Albo härads [d:o], Östra Tommarps [d:o], Loshults 
sockens [d:o], Årstads sockens [Hall. 1.] (upphörde 1888), Troll
hättans [Elfsb. I ] 3 7) , Pajala sockens [Norrb. 1.]. 

1876 Båraryds [Jönk. 1.], Ardre sockens [Gotl. 1.], Vestra Karups [Krist. 
1.], Vallby arbetareförenings [d:o], Oderljunga sockens [d:o], 
Norra Rörums sockens [Malm. 1.], Norrhvidinge, Söderhvi-
diuge och Dagstorps socknars [d:o], Åse och Viste häraders 
[Skarab. ].]. 

1877 Norra Kinda liärads [Österg. 1.], Byarums [Jönk. 1.], Visingsö [d:o], 
Tofteryds sockens [d:o], Tuna kommuns [Kalmar 1.], Spar
banken i Vallby [Krist. 1.], Töreboda allmänna [Skarab. 1.]. 

1878 Figeholms [Kalmar 1.], Älskogs sockens [Gotl. 1.], Östergarns soc
kens [d:o], Vamlingbo pastorats [d:o], Lau [d:o], Närs [d:o], 
Sillböfda [Blek. 1.], Ljusue sågverks [Gefleb. 1.] (upphörde 1882). 

1870 Adelöfs [Jönk. 1.], Hejnums pastorats [Gotl. 1.], Önnestads sockens 
[Krist. 1], Svedala [Malm. 1.], Östra Karups [Hall. 1.], Tanums 
sockens [Göteb. 1.]. 

1880 Långasjö sockens [Kronob. 1.], Tostarps [Krist. 1.]. 
1881 Korsberga pastorats [Jönk. 1.], Sparbanken i Hullaryd [d:o], Mi

sterhults [Kalmar 1.]"), Åryds sockens [Blek. 1.], Förslöfs 
[Krist. 1.], Munka-Ljungby [d:o]. Norra Strö [d:o], Högs och 
Ketlinge sockuars [Malm. 1.], Välinge [d:o]3S), Skurups [d:o]3S). 

1882 Skeppsås och Elfvestads [Österg. 1.], Hvena [Kalmar 1.], Fardhcms 
pastorats [Gotl. 1.], Tomelilla [Krist. 1.], Rönnebergs [Malm. 1.]. 

har från och med 1880 förlagts under Linköpings läns sparbank. — 3I) Erings
boda sparbank iir enligt Statistisk Tidskrift antagligen utbruten från Tvings spar
bank, som från början benämnts Tvings sockens och Eringsboda kapells sparbank. — 
32) Sorra Kmds sparbanks rörelse öfvertogs af Norm Kinds folkbank. — 33) Berg
sjö sockens sparbank outbildades med 1893 års ingång till folkbank. — 34) Mjellby 
sockens sparbaik ersattes af Mjellby nya sparbank, öppnad 1885. — 3<s) Krist
dala sparbank öfvertogs af kommunen från och med 1880. — 38) Tranås spar
banks ursprungliga namn var Norra Vedbo härads sparbank. — 3!) Trollhättans 
sparbank var före 1875 en lili.il af Venersborgs sparbank. — 8) Skurups spar
bank, som bildat sig ur Vcmmenhögs härads sparbanks filialafdeluing i Skurup, 

http://lili.il
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1883 Östra Ryds [Österg. 1.], Torpa husbondeförenings lifränte- och 
sparkassa [d:o], Marianelunds [Jönk. 1.], Göteryds [Kronob. 1.], 
Runstens [Kalmar 1.], Knislinge sockens [Krist. 1.], Brunnby 
[Malm. 1.], Lomma [d:o], Allerums [d:o]39), Qville sockens 
[Göteb. 1.]. 

1881 Tegelsmora [Upps. 1.] (upphörde 1889), Nykils [Österg. 1], Asby 
[d:o], Elmeboda [Kronob. 1.], Agunnaryds [d:o], Mörlunda kom
muns [Kalmar 1.], Virserums [d:o], Loftahainmars [d:o], Fars
torps sockens [Krist. 1.], Qvidinge pastorats [d:o], Bjufs [Malm. 
1.], Löfvestads [d:o], Löberöds och kringliggande orts [d:o], 
Hishults [Hall. 1.]. 

1885 Törnevalla [Österg. 1.], Mjellby nya [Blek. I.]34), Hästveda sockens 
[Krist. 1.]. 

1886 Aluiida [Upps. 1.], Forsheda [Jönk. 1.], Åsheda [Kronob. 1.], Rise-
berga [Krist. 1.], Höja och Starby [d:o], Gillbcrga pastorats 
[Verml. 1.]. 

1887 Helsingborgs landsförsamlings nya [Malm. 1.], Norrbyås [Örebro 1.] 
(upphörde 1888). 

1888 Arvidsjaurs [Norrb. 1.]. 
1889 Stafby [Upps. I.]4"), Östra Emterviks [Vcrml. 1], Gellivarc soc

kens [Norrb. 1.]. 
1890 Gladsax [Krist. 1.], Ulricehamns stads och Redvägs härads [Elfsb. 1.]. 
1891 Hessleholms [Krist. 1.], Skilliuge [d:o], Teckomatorps [Malm. 1.]. 
1892 Ekcby sockens [Malm. 1.]. 

Förutom dessa sparbanksinrättningar, för hvilka redogörel
ser ingått till den årliga sparbanksstatistiken, omtalas i läns
berättelserna, med eller utan angifvande af begynnelseår eller tiden 
för deras upphörande, några mindre sådana, hufvudsakligen före
kommande vid bruk, egendomar och fabriker. Sålunda omnämnes 
frän Hallands län en sparbank för arbetarne vid Slottsmöllans 
klädesfabrik, inrättad af direktionen är 1864 och stående under 
dess förvaltning, samt en af ryttmästaren P . von Möller å Gamla 
Skottorp stiftad sparkassa för ortens tjenstehjon, båda bestående 
ännu under den sist förflutna femårsperioden; länsberättelserna för 
1842—1847 och 1851—1855 från Göteborgs och Bohus län omtala 
af egarne inrättade sparbanker vid fabrikerna Klippan och Jonsered, 
från Vestmanlands län niimnes Skultuna bruks sparbank, grundad 
1833 och upphörd 1850, och berättelsen för 1834—1838 från Vester-
norrlands län omförmäler en sparbanksinrättning vid Gideå bruk, 
till hvilken grundfonden skänkts af brukets egare. Hit hör ock 
den redan omnämnda sparkassan vid Karlsfors alunbruk i Ska
raborgs län, som upphörde 1856. E t t par mindre sparkassor 
omtalas i Tuns och Näs socknar af Skaraborgs län i berättel
sen for perioden 1871 —1875; och i femårsberättelsen från Gö
teborgs och Bohus län för 1886—1890 namnes en sparbank i 
Tegneby, för hvilken redogörelser aldrig hafva ingått till S ta t i 
stiska Centralbyrån. 

I motstående tab. A lemnas en sammanfattande öfversigt 
öfver tiden för »parbankernas uppkomst i hvart och ett län. 
Af densamma framgår, att sparbanksväsendets utbredning i al l
mänhet nådde sin höjdpunkt under 1870-talets första hälft. En 
afsevärdare utsträckning vann det tidigast i Malmöhus län, der 
redan före 1850-talets ingång 14 större sparbanker voro grund
lagda. De äldsta sparbankerna i detta län voro stadssparban
ker; men då dessa först nedsatte räntan och slutligen måste 
vägra at t mottaga de stora penningesummor från landsbygden, 
som särskildt efter 1847 års rika spanmålsafsättning på utlan
det strömmade in, blef den omedelbara följden häraf upprättan-

hette intill 1886 Yemmenhögs härads nya sparbank. — 3g) Allerums sparbank 
är, liksom troligen Välinge sparbank, utbruten ur Flenninge sparbank, hvilken 
ursprungligen hetat Allerums, Flenninge och Välinge sparbank. — ,0) Stafby spar
bank upptog i sig vid sitt bildande den dä upplösta Stafby sparkassa, grundad 1885. 

det af de sedermera så kraftigt utvecklade häradssparbankerna. 
I Östergötlands län tillkomino under 1850- och 1800-talen ej 
mindre än 38 sparbanker, men en god del deraf utgjorde i sjelfva 
verket endast filialer af Linköpings läns sparbank, och åtskil
liga af dem hafva sedermera upphört eller införlifvats med an
dra. 1 Gotlands län bildades inånga små sparbanker under 
senare hälften af 1860-talet, dä äfven i Kristianstads och Malmö
hus län ett icke ringa antal grundades. Men talrikast voro, så
som nyss är nämndt, de nybildade sparbankerna under femårs
perioden 1871—1875, då i Kristianstads län upprättades 23, i 
Malmöhus 10, i Kronobergs likaledes 10, i hvartdera af Gotlands 
och Jönköpings län 9 och i Kalmar län 7. Efter denna period 
har grundandet af nya sparbanker sä småningom aftagit. 

Af de vid 1893 års ingång bestående 377 sparbankerna 
tillhöra, efter hufvudkontoret räknadt, 99 städerna och 278 
landsbygden. Af rikets städer är det endast Va.xholm, Sigtuna, 
Öregrund, Östhammar, Torshälla, Skanör med Falsterbo, K unge] f 
och Säter som sakna egna sparbanker; dock finnas afdelnings-
kontor af Stockholms läns sparbank i Vaxholm, Sigtuna ocli 
Öregrund samt af Kopparbergs läns sparbank i Säter. Tvä 
sparbanker finnas i livar och en af städerna Stockholm (med 9 
afdelningskontor inom staden), Eskilstuna, Norrköping, Kalmar, 
Trelleborg, Landskrona, Göteborg, Vesterås, Falun och Geflc; 
tre i Malmö, i Lund och i Helsingborg. 

Några af sparbankerna hafva icke haft egna fonder, ej hel
ler bedrifvit sjelfstäudig utlåningsrörelse, hvarför de icke kunna 
anses varit annat än sparkassor, hvilkas medel förvaltats af an
dra, som för dem ansvarat. Detta är fallet — utom med de 

Tab. A. Antal sparbanker, öppnade före 1893 års ingång, 
äfvensom de då bestående (länsvis). 
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redan omnämnda filialerna af Linköpings läns sparbank — äf-
ven med några vid bruk och andra industriela inrättningar fö
rekommande kassor, såsom de redan upphörda Forssjö bruks, 
Höganäs stenkolsverks, Skultuna bruks och de ännu bestående 
sparkassorna vid Of verum, Slottsmöllan och Skottorp (af hvilka 
numera ingen upptages i redogörelsen för rikets sparbanker), 
samt möjligen några andra. 

I öfrigt äro sparbankerna i Sverige enskilda inrättningar 
med oinskränkt förvaltningfrihet. Derigenom skiljer sig det 
svenska sparbanksväsendet från en del andra länders, såsom 
Englands och Frankrikes, hvilkas sparbanker måste placera sina 
medel hos staten, och de tyska staternas, der sparbankernas 
förvaltning oftast är en kommunal angelägenhet under stads
myndigheternas och landskretsarnas garanti. I ett visst bero
ende till kommuner, kommunala myndigheter eller offentliga 
korporationer stå dock åtskilliga svenska sparbanker derigenom, 
att samtliga hufvudmän eller en del af dem utses genom val af 
kommunalstämma, stadsfullmäktige, landsting eller hushållnings
sällskap; och i många fall har det förekommit — innan för
hållandet torde hafva blifvit omöjliggjordt genom föreskrifterna 
i den nya sparbankslagens 2 och 7 §§ — att kommuner, kor
porationer eller äfven enskilda s. k. societeter varit hufvudmän 
för sparbank. Kommunal ansvarighet för insatta medel har 
endast undantagsvis funnits stadgad, såsom i Almundsryds för
samlings sparbank (Kronobergs län), i Vester-Löfsta sockens 
sparbank (Vestmanlands län), saint i Norrbärke sockens och 
Ludvika sparbanker (Kopparbergs län). 

I 11 § af nåd. förordningen angående sparbanker den 1 
oktober 1875 stadgades, att »ined sparbank afses i denna förord
ning icke sådan inrättning för penningars emottagande eller upp
låning, hvarest rätt till vinstutdelning blifvit stiftarne eller 
deras rätts innehafvare förbehållen.» Dock har det för dylika 
inrättningar, som drifvit med sparbankerna likartad rörelse, icke 
förr än i 1892 års sparbankslag varit förbjudet att använda 
benämningen sparbank, hvarför man ej sällan finner omnämndt, 
att utdelning å aktier förekommit. Detta är fallet med Oskars
hamns, Vesterviks, Aspelands, Hjorteds sockens samt Fliseryds 
församlings sparbanker i Kalmar län, Svenljunga församlings i 
Elfsborgs län och Bergsjö sockens i Gefleborgs län; och möjligen 
har samma förhållande egt rum med några andra sparbanker, 
hvarom dock inga bestämda uppgifter lemnats. 

De i äldre femårsberättelser förekommande strödda upp
gifterna öfoer sparbankerna och deras verksamhet äro så ofull
ständiga, att af dem omöjligen någon hela riket omfattande 
öfversigt kan sammanställas. Enligt af Finanskomitén insam
lade upplysningar utgjorde sparbankernas antal, antalet del-
egare samt kapitaltillgången vid slutet af nedannämnda är: 

Äfven dessa uppgifter torde emellertid vara något ofull
ständiga, hvilket man finner vid en jemförelse med den förut 
meddelade förteckningen öfver sparbankerna, enligt hvilken an
talet skulle hafva utgjort 35 vid utgången af år 1834, 60 år 
1840, 67 år 1845, 87 år 1850 och 125 år 1855. Hvad sist
nämnda siffra beträffar, synes dock olikheten med Finanskomi-
téns uppgift hufvudsakligen bero derpå, att de under åren 1851 
—1855 grundlagda »sparkassorna» i Östergötlands län i de till 
komitén Iemnade uppgifterna icke räknats såsom sparbanker. 
Tillkomna nya sparbanker i Östergötlands län under 1851—1855 
utgjorde nämligen enligt Finanskomitén endast 4, men enligt 
förteckningen här ofvan 14, hvaraf dock 10 voro sådana spar
kassor som hade sina behållningar innestående i länssparbanken 
(jfr anm. 7 till förteckningen). 

Från och med 1856 kunna årliga uppgifter öfver insätt
ningar och uttagningar meddelas efter länsberättelserna, och 
1861 vidtaga Statistiska Centralbyråns redogörelser i Statistisk 
Tidskrift. I tab. B (å nästa sida) sammanställas ur dessa 
källor en öfversigt öfoer sparbankernas verksamhet åren 1856— 
1892. I fråga om de i tabellen meddelade uppgifterna torde 
böra anmärkas, att det först småningom (och möjligen icke ännu 
till fullo) lyckats Statistiska Centralbyrån att erhålla sådana 
från samtliga förhandenvarande sparbanker. 1 det fall, att från 
en sparbank, hvilken förut lemnat uppgift, dylik uteblifvit för 
ett eller annat år — något som åtminstone på 1860- och 1870-
talen icke sällan inträffade —, har den utvägen måst tillgripas, 
att det närmast föregående årets siffror användts oförändrade 
ännu en gång. Dessutom förekommer en oegentlighet af mindre 
betydelse, hvilken icke kunnat undvikas, bestående deruti, att 
för en eller annan sparbank uppgifterna hafva galt ett räken
skapsår, hvilket icke varit med kalenderåret sammanfallande. 

Bland afgångna insättare ingå antagligen äfven sådana som 
afförts på grund af preskription, och bland uttagna belopp deras 
afförda behållning, hvarom dock några uppgifter före år 1893 ej 
blifvit begärda. En större sådan, på preskription grundad afgång 
skedde i Stockholms stads sparbank år 1891, då 10,164 insät
tare med sammanlagd behållning af omkring 45,000 kronor af-
fördes. 1 sparbankernas egna fonder ingå stundom, utom grund-
och reservfonder, äfven andra under sparbankernas förvaltning 
stående fonder till mindre belopp, om hvilkas storlek inga full
ständiga uppgifter föreligga. 

Den i tabellen B angifna årliga medelräntan har beräk
nats efter behållningen vid årets slut, minskad med årets räntor 
samt med halfva öfverskottet af insättningar öfver uttagningar 
(eller, om de uttagna beloppen öfverskjutit de insatta, ökad med 
halfva öfverskottet af de förra). I öfrigt torde böra erinras, att 
vid dess beräkning ingen hänsyn kunnat tagas till det i spar
bankerna innestående kapital, hvarå af olikartade, skäl ränta 
icke blifvit godtgjord. Den beräknade medelräntan torde så
lunda i någon mån understiga den nominela medelränteprocenten, 
dock jemförelsevis obetydligt. 

Om de stora uttagningarna år 1890 bör anmärkas, att vid 
detta års början från Stockholms stads sparbank uttogos öfver 
1 1/ raill. kronor i följd af nedsättning af högsta räntebärande 
beloppet å en sparbanksbok från 5,000 till 3,000 kronor. Och 
under åren 1891 och 1892 hafva, i enlighet med nåd. kungö
relsen den 12 september 1890, att sådana medel, som jemlikt 
kungl. kung. den 9 november 1871 angående bildande af kapital 
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för indelta arméns manskap vid dess afgång ur tjensten inne
hållas af aflöningen för att i sparbank fruktbargöras, skola i Post
sparbanken insättas, betydliga belopp uttagit» från de enskilda 
sparbankerna för att öfverflyttas till Postsparbanken. 

Genom tabellerna C och 1) (å nästföljande sida) vinnes en 
sammanträngd öfverblick öfver sparbanksväsendets utveckling i 
riket och i länen från år 18GO intill närvarande tid. (Stock
holms stad och Stockholms län hafva dervid i vissa hänseenden 

räknats under ett, enär de i Stockholm befintliga sparbankerna 
äro tillgängliga för insättare både från hufvudstaden och från 
länet). Den förra af dessa tabeller upptager för vissa tidpunkter 
antalet qvarstående insättare och antalet insättare på 1,000 in
vånare samt medelvärdet af en sparbanksbok. Den senare ta
bellen angifver insättarnes behållning samt medelbeloppet deraf, 
pr invånare räknadt. 

Under antagande, att i äldre tider öfver hufvud endast fem 
procent af hela kapitaltillgången motsvarat sparbankernas egna 

Tab. B. Öfversigt öfver sparbankernas verksamhet åren 1856—18921). 

') Uppgifterna till tabellen iiro samtliga bemtade ur Statistisk Tidskrift, med undantag af uppgifterna öfver insatta och uttagna belo,ip åren 1850 —180O, 
hvilkn tagits ur Statistiska Centralbyråns sammandrag af K. M:ts BtfallniDgshafvandes femaisberiittelser. Knligt denna sistnämnda kalla skulle sparbankernas antal 
vid 1860°års slut hafva varit 145, antalet qvarstående insättare 200,932 (hvilket höga tal synes hafva berott pä missförstånd i en del sparbanker vid uppgifternas 
aflemnnnde), >hela kapitaltillgången» 29,093,201 kr., samt »öfverskott eller besparing öfver delegarues andel' 2,092,502 kr. 



Sparbankerna före 1893. — Sparbanksväsendets utveckling i riket och i länen. IX 

Tab. C. Antal qvarstående insättare i sparbankerna, antalet insättare på 1,000 invånare och medelvärdet af en sparbanksbok, 
åren 1860—1892. 

Tab. D. Insättarnes i sparbankerna behållning och medelbelopp pr invånare, åren 1860—1892. 



X Sparbankerna före 1893. — Insättningar och uttagningar länsvis. Klassifikation af insättarne. Egna fonder. 

fonder och att det öfriga alltså varit insättares medel, erhållas 
för dessa tider ur de af Finanskomitén insamlade uppgifterna 
följande medeltal för riket i dess helhet: 

Såsom af tabellerna C och D framgår, växer det relativa 
antalet sparbanksinsättare till 49 på 1,000 invånare, medel-
behållningen pr invånare till 7 kronor och sparbanksböckernas 
medelvärde till 145 kronor år 18(30, och år 1870 utgör det re
lativa insättareantalet 85, medelbehållningen pr invånare 14 
kronor och medelvärdet af sparbanksbok 162 kr. Under den 
starka blomstringsperioden 1871—1875 blir det relativa antalet 
insättare på en gång ej långt från fördubbladt och uppnår siffran 
15G, och medelbehållningen pr invånare stiger från 14 till 30 
kronor, under det att medelbehållningen pr bok ökas från 102 
till 1.93 kronor. En skarp motsats till denna lysande period 
bildar 1870-talets senare hälft, hvars obetydliga framsteg på 
sparbanksväsendets område — tillväxt i insättareantal från 150 
till 167, i medelbehållningen pr invånare från 30 till 32 kro
nor, och i medelvärdet pr bok till och med ett ringa aftagande, 
från 193 till 192 kronor — snarare kunna anses bära vittne om 
en ekonomisk tillbakagång än om fraraåtgående. 1880-talet 
deremot har åter en afsevärd tillväxt att framvisa, så att 1890 
års relativa insättareantal är 224, invånarnes medelbehållning 
57 kronor, och sparbanksböckernas medelvärde 256 kronor. Att 
ökningen är starkare i fråga om medelbehållningen (pr inv.) än 
i fråga om antalet insättare härrör till stor del af den betyd
liga förkofran sparbanksmedlen numera årligen vinna genom de 
tillagda räntebeloppen. De två åren efter 1890 visa också, huru 
behållningarna kunna ökas utan att antalet insättare växer. 

Förhållandet mellan insättningar och uttagningar i de olika 
länen (Stockholms stad räknad tillsammans med Stockholms 
län) åskådliggöres af tabell E, som meddelar länsvis insättnin
garnas och uttagningarnas belopp samt skilnaden mellan dem. 

I fråga om insättningar och uttagningar må — utom hvad 
som redan vid tabellen B öfver riket i dess helhet är anmärkt — 
ur femårsberättelserna och Statistisk Tidskrift antecknas, att 
stora insättningar, som till väsentlig del bildades af uppburna 
brandstodsmedel, gjordes i Vermlands län år 1865, samt att år 
1873 ur Sällskapet D. B. V:s sparbank i Visby uttogos omkring 
100,000 kronor på grund af uppsägning från sparbankens sida. 

I hvilken mån sparbankerna haft att förvalta små eller 
stora besparingar och hvilka förändringar i detta hänseende 
under tidernas lopp inträffat, framgår af nedanstående tablåer, i 
hvilka insättarne indelats i fyra klasser efter behållningens stor
lek1). Antalet insättare utgjorde: 

') Klaasifikation saknas är 1805 för 7, Sr 1875 för 21, år 1885 för 14 ocli 
år 1892 för 13 sparbanker. För år 1875 ttro i klassifikationen inräknade insät
tarne å eparkasseräkning i 9 folkbanker. 

Och uttryckt i procent var antalet insättare: 

Men under det att den stora massan af insättare sålunda 
utgjorts och fortfarande utgöres af sådana, hvilkas behållning 
uppgått till högst 100 kronor eller till belopp, vexlande mellan 
100 och 500 kronor, har det sammanlagda beloppet af dessa 
insättares behållningar åtminstone för de senare åren bildat en 
jemförelsevis ringa del af hela det i sparbankerna innestående 
kapitalet. Af de behållningar, för hvilka klassifikation med
delats, voro nämligen, i mill. kronor räknadt: 

Procentvis utförd ställer sig denna fördelning sålunda: 

I viss mån belysande i fråga om den trygghet, som spar-
banksinsättarne under de förflutna åren hafva egt för sina i 
sparbankerna innestående medel, är förhållandet mellan dessa 
medels belopp och storleken af sparbankernas egna fonder. I 
procent af insättarnes behållning utgjorde dessa fonder för hela 
rikets sparbanker öfver hufvud: 

I fråga om de vexlingar, som proportionen sålunda under
går, bör bemärkas, att de i icke obetydlig mån äro beroende af 
den hastighet, hvarmed insättarekapitalet förökas. När detta, 
såsom under goda tider plägar vara fallet, vinner en snabb och 
kraftig tillväxt, kan afsättningen till de egna fonderna, som 
beror på räntevinst, dermed icke hålla jemna steg, hvarför pro
centtalet för dessa sistnämnda sjunker. Men när insättningarna 
åter börja aftaga, växa de egna fonderna relativt hastigare och 
förhållandet förbättras. Från 1860 till 1864 steg sålunda pro-
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Tab. E. Sparbanksinsättningar och uttagningar samt öfverskott af insättningar eller uttagningar i de olika lånen, femårsvis från 
1856 till 1890 samt årsvis 1891 och 1892. 
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Tab. F . Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen åren 1870, 1880, 1885, 1890 och 1892. 

portionen från 7-7 till 9 i % och liöll sig uppe ända till 1868, 
då den stod vid 8-9 %, men började sedan hastigt sjunka. Mi
nimum, 5'i %, inträdde 1874. Derefter följer åter en stigning 
till 7-g i. år 1879, en svag sjunkning till 7-6 •/. år 1883 och 
slutligen åter stigning till 1892, då proportionen är 9 i % eller 
för första gången åter den samma som år 1864. 

I förhållandet mellan insättaremedel och egna fonder eger 
dock naturligtvis jeniväl emellan de särskilda sparbankerna en 
ganska betydande olikhet rum. Om dessa grupperas efter stor
leken af de innestående behållningarnas belopp, finner nian föl
jande olika procenttal för de egna fondernas förhållande till 
insättarnes medel: 

Äfven i fråga om förvaltade medils placering gör sig en 
betydlig skiljaktighet gällande emellan sparbankerna. Af ofvan-
stående tabell F, Jer samma gruppindelning iakttagits som i 
nyss meddelade tablå, framgår a t t olikheten är särdeles skarpt 
utpräglad efter förhållandet af sparbankernas storlek. Särskildt 
gäller detta i fråga om förhållandet mellan fordringar mot in
teckning och fordringar mot borgen. 

Under alla de år, för hvilka tabellen redogör, är inteck
ningsfordringarnas procenttal i ett jemnt stigande, räknadt från 
de mindre sparbankerna till de större, under det a t t förhållan
det lika regelbundet är det motsatta med borgensfordringarna. 
I sparbankerna öfver hufvud taget hafva fordringar mot säker
het af inteckning ända sedan 1876 utgjort en allt större del af 
deras placeringar, medan utlemnandet af lån mot borgen sedan 
1885 varit i aftagande. Sta ts- , kommunala och hypoteksföre-
nings-obligationer hafva endast för de största sparbankerna egt 
någon afsevärd betydelse såsom placeringar, och detta gäller 
äfven om jernvägsobligationer och aktier, hvilka i allmänhet i 
mycket ringa omfattning synas hafva rönt efterfrågan af spar
bankernas styrelser. 

Anmärkningsvis äro i Statistisk Tidskrift antecknade några 
i sparbankerna inträffade försnillningar, äfvensom gjorda af-
skrifningar och förluster, men då uppgifterna härom endast 
tillfälligtvis meddelats, äro de icke heller fullständiga. 

b) Sparbankerna år 1893. 
(Tab. 1-4). 

Lag angående sparbanker utfärdades såsom redan är nämndt 
den 29 juli 1892, a t t träda i kraft med ingången af år 1893. 
De hufvudsakligaste bestämmelserna i densamma äro följande: 

[1 §.] Med sparbank förstås i deuna lag penningeinrättning, som, 
utan rättighet för dess stiftare eller desses rättsinnehafvare att tillgodo
njuta andel i den vinst, som å rörelsen kan uppkomma, har till ändamål 
att af allmänheten till förräntande mottaga penningar och genom räntans 
läggaude till hufvudstolen dem ytterligare förkofra samt medlen i mån 
af uppsägning återbetala. 

[2 §.] Till grundfond för sparbank skall tillskjutas ett belopp af minst 
två tusen kronor; dock att Konungens Befallningshafvande må, der sär
skilda omständigbeter dertill föranleda, medgifva, att grundfonden sättes 
till lägre belopp. 

Stiftare af sparbank skola vara välfrejdade svenske medborgare till 
antal af minst tjugu. 

[3 §.] De, som vilja inrätta sparbank, skola bos Konungens Bcfall-
ningshafvaudc i det län, bvarinom sparbankens styrelse kommer att hafva 
sitt säte, söka stadfästclse å det för sparbanken antagna reglemente. 
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[4 §.] I reglementet skall uppgifvas den benämning, livarundcr in
rättningen kommer att drifvu sin rörelse. För utmärkande af rörelsens 
beskaffenhet må ej annat uttryck än sparbank användas. 

Ej må, der icke Konungen annorlunda förordnat, annan penningc-
inrättning än sådan, livarom i 1 § förmälcs, drifva sin rörelse under be
nämning af sparbank. Sker det, eger Konungens Befallningshafvande 
föreskrifva rättelse. 

[7 §.] Vården om sparbanks angelägenheter tillkommer dels så kal
lade hufvudmän, som skola representera insättarne och såsom öfversty-
relsc öfvervaka sparbankens förvaltning, och dels en förvaltande styrelse. 

Hufvudmännen skola till ett antal af minst tjugu och högst femtio 
utses genom val på sätt reglementet föreskrifver; dock att stiftare af 
sparbank må kunna i reglementet förklaras för hufvudmän. 

Hufvudmännen, hvilka skola en gång hvarje år kallas till ordinarie 
sammanträde, ega dervid att utse ej mindre ledamöter i styrelsen än äfven 
revisorer för granskning af sparbankens förvaltning, att besluta om an
svarsfrihet för styrelsen eller om den åtgärd, som, derest ansvarsfrihet 
nekas, skall vidtagas, samt att afgöra fråga, som kan väckas om använd
ning af det i 15 § omförmälda öfverskott å reservfond. 

Hufvudmän och styrelseledamöter skola väljas för viss tid och revi
sorer årligen. 

[10 §.] Styrelseledamot må af sparbank uppbära arfvode endast i det 
fall att reglementet sådant uttryckligen niedgifver; dock att arfvodet icke 
får utgå af andra medel än afkomsten af sparbankens egna fonder. 
Hufvudmän är i denna egenskap icke i något fall berättigad att åtnjuta 
arfvode. 

[11 §.] Sparbank må ej drifva inlåningsrörelse under annan form, än 
i 1 § omförmäles; och eger sparbauk dervid icke ikläda sig skyldighet att 
annorledes än viss tid efter uppsägning återbetala insatta medel, styrelsen 
dock öppet lenmadt att, då sådant utan olägenhet kan ske, medgifva ut
betalning utan afvaktau på uppsägningstidens utgång. För fyllande af 
tillfälligt penningebchof må sparbank upptaga lån och öppna kreditiv-
räkning. 

Sparbanks medel må ej såsom lån utlemnas mot annat fordrings-
bevis än skuldebref. 

[12 §.] Lån af sparbanks medel må ej utlemnas mot skuldförbindelse, 
för hvars uppfyllande ledamot eller suppleant i styrelsen eller i sparban
ken anstäld tjonsteman i egenskap af hufvudgäldenäv eller löftesmän 
svarar, utan så är, att till säkerhet för lånets fulla belopp ställes pant 
antingen af statens, allmänna hypotcksbankens eller andra fullgoda obliga
tioner eller af inteckning uti jordbruksfastighet å landet eller fastighet i 
stad inom hälften af senast faststälda taxeringsvärdet; dock att åbyggnad 
å egendom i stad skall, för att inteckning i egendomen må godkännas, 
vara brandförsäkrad i någon med vederbörligen faststäldt reglemente för
sedd brandförsäkringsinrättning inom riket. 

[13 §.] Af sparbankens tillgångar skall ett belopp, motsvarande minst 
en tiondedel af insättarnes behållning enligt senaste bokslut, redovisas i 
värdehandlingar, hvilka kunna med lätthet förvandlas i penuingar, såsom 
statens, allmänna hypotcksbankens eller andra fullgoda obligationer, eller 
ock depositionsbevis af Riksbanken eller annan bankinrättning, för hvilken 
Konungen faststält reglemente, så ock inteckningar af sådan beskaffenhet, 
som i 12 § sägs. 

[14 §.] Ej må sparbank ega annan fastighet, än som för sparbankens 
inrymmande är afsedd; dock må sparbank inropa för dess fordran pant
satt eller utmätt fast egendom, som å auktion försäljes, der det för skyd
dande af dess rätt finnes erforderligt; skolande densamma åter afyttras, 
när så pröfvas lämpligt och i hvarje fall, när det utan förlust kan ske. 

[15 §.] All vinst, som & sparbanks rörelse uppkommer, skall afsättas 
till en reservfond för bestridande af omkostnader och betäckandc af för
luster; dock att, när reservfonden eller, der förbehåll om tillskjuten grund
fonds återbärande icke i reglementet gjorts, sammanräknade beloppet af 
grund- och reservfonderna öfverstiger tio procent af insättarnes behåll
ning enligt senaste bokslut, hufvudmännen må, efter det sparbankens sty
relse afgifvit yttrande i ärendet, kunna besluta, att öfverskottet skall an
vändas för väckande och underhållande hos mindre bemedlade insättarc 
af håg till ökad sparsamhet eller ock, der reglementet sådant uttryckligen 
medgifver, för välgörande eller allmännyttigt ändamål. Hufvudmännens 
beslut härom skall underställas Konungens Befallningshafvande, som har 

att pröfva, huruvida beslutet öfverensstämmer med föreskrifterna i denna 
§ och sparbankens reglemente. 

[K! §.] Bokslut skall upprättas för kalenderår och fullständigt utvisa 
sparbankens ställning. 

Sparbanks styrelse är pligtig att senast en månad efter bokslutets 
upprättande afgifva statistisk redogörelse angående sparbanken och dess 
rörelse jemlikt de föreskrifter, Konungen kan låta utfärda. 

[18 §.] För sparbank tillskjuten grundfond må endast i det fall, att 
förbehåll i reglementet derom gjorts, åtcrbäras, dock ej förr än det för
hållande mellan reservfond och insättarnes behållning, som i 15 § sägs, 
iuträdt. Dervid må vinst å grundfondstillskotten icke beräknas samt 
ränta godtgöras endast för så vidt reglementet derom innehåller uttryck
lig bestämmelse; dock att genom utbetalning af sådan ränta, som icke 
må öfverstiga fem för hundra om året, förenämnda förhållande mellan 
reservfond och insättarnes behållning icke må rubbas. 

[19 §.] Hafva, enligt senast upprättadt bokslut, tillskjuten grundfond 
och, der reservfond bildats, jemväl denna gått förlorade eller har, efter 
det grundfond återburits, reservfonden förlorats, då skall, derest icke ny 
grundfond tillskjutes och möjligen befintlig brist i insättarnes behållning 
jemväl betäckes, sparbankens verksamhet genast afbrytas och sparbanken 
ställas under utredning. 

[21 §.] Konungens Befallningshafvande har att öfva tillsyn öfver 
sparbank och för sådant ändamål sjelf eller genom ombud verkställa 
undersökning af sparbanks förvaltning, dervid sparbankens räkenskaper, 
protokoll, kassa och lånehandlingar skola af styrelsen hållas tillgängliga. 

Sådan undersökning må, när Konungens Befallningshafvande pröfvar 
nödigt, ske antingen genom deltagande i den årliga revisionen af spar
bankens förvaltning och räkenskaper eller utan samband med revisionen; 
dock att undersökning af hvarje sjiarbauk skall ega rum minst en gång 
årligen. 

[22 §.] Finner Konungens Befallningshafvande grundad anledning att 
befara förhållande, hvarom i 19 § sägs, har Konungens Befallningshaf
vande att förbjuda fortsättning af sparbankens verksamhet och förordna 
om dess ställande under utredning. 

[23 §.] Beträffande don, till hvars förmån insättning i sparbank första 
gången vcrkställes, skall uppgift dervid lemnas å namn, hemvist och lef-
nadsyrke samt, der sådant kan ske, födelseår, månad och dag. 

[24 §.] Vid första insättning i sparbank skall till insättaren utan af-
gift utlemnas en med ordningsnummer försedd motbok, dcri gjordt för
behåll skall vara infördt och vid hvilken ett tryckt exemplar af sparban
kens reglemente skall vara fästadt. 

Vid insättning och uttagning af penningar skola två af sparbankens 
tjenstemän eller styrelseledamöter derom göra anteckning, livar i sitt 
exemplar af kassaboken. Insatt eller uttaget belopp införes vid samma 
tillfälle jemväl i motboken. 

Denna lag träder i kraft med ingången af år 1893 och skall ega 
tillämpning jemväl å redan befintlig inrättning, hvilken drifver sådan rö
relse, som i 1 § sägs; dock att sådan sparbanksinrättning icke är pligtig 
att fullgöra föreskriften i 3 § om skyldighet att söka stadfästelse å ett i 
öfvereusstämmelse med lagen upprättadt reglemente förr än ett år eller 
föreskriften i 13 § om redovisning i vissa värdehandlingar af en tiondedel 
af insättarnes behållning förr än tio år efter lagens trädande i kraft. 
Sådan sparbauksinrättning är, så framt dess reglemente ej annorlunda 
stadgar, icke skyldig att bereda sig grundfond. 

1. Befintliga sparbanker och deras organisation (tab. 1, kol. 
1—9). I 1892 års sparbanksstatistik redovisas för 378 spar
banker. Af dessa är O/verums bruks sparbank i Kalmar län, 
hvilken började sin verksamhet år 1862, ur redogörelsen för år 
1893 utesluten såsom varande endast en sparkassa för brukets 
arbetare utan sjelfständig förvaltning. Svenljunga sparbank i 
Elfsborgs län, som öppnades 1862, är under 1893 omorganiserad 
till folkbank, och detsamma är förhållandet sedan 1893 års bör-
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jan med Bergsjö sockens sparbank, Gefleborgs län (med begyn-
nelseår 1871), hvarför dessa båda i årets redogörelse öfverflyttats 
till afdelningen B. Folkbanker. I stället tillkomma tvenne spar
banker, nämligen: 

Åstorps sparbank, Kristianstads län, hvars verksamhet bör
jade 1893 inom Björnekulla och Vestra Broby samt angrän
sande socknar. Reglemente är stadfäst af Kon. Befallnings-
hafvaude den 19 december 1893. Hufvudkontoret, beläget i 
Åstorp, hålles tillgängligt för insättare första måndagen i hvarje 
månad kl. 10 f. m.—2 e. ni. Sparbanken synes utgöra en er
sättning för Björnekulla och Broby pastorats sparbank, grundad 
1862, hvilken är under afveckling. 

Attmars sockens sparbank, Vesternoniands län, hvars verk
samhet började redan 1867, ehuru någon redogörelse för den
samma förut icke inkommit. Första reglementet är af Kongl. 
Maj-.ts Befallningshafvande stadfäst den 7 april 1866, nytt regle
mente den 11 januari 1894. Verksamhetsområdet är Attmar 
för insättare, men utlåningar ske äfven till utom kommunen 
boende. Hufvudkontoret, som är beläget i Attmar, hålles till
gängligt för insättare hvarje söndag efter gudstjenstens slut. Av
delningskontor finnes i Sörfors hos räkenskapsföraren, tillgäng
ligt hvarje söckendag för inlemnande af låneansökningar och 
uppsägning af innestående medel. 

Aiitalet sparbanker, för hvilka redovisas år 1893, är sålunda 
377. Af dem tillhöra, efter hufvudkontorets belägenhet räknadt 
(tab. 1, kol. 4), 99 städerna och 278 landsbygden, fördelade på 
de olika länen sålunda: 

Efter storleken af det i hvarje sparbank innestående insät-
larekapitalet vid årets slut (tab. 2, kol. 24) kunna sparbankerna 

Tab. G. Gruppering af sparbankerna efter insättarekapitalets 
storlek vid 1893 års slut. 

l) Inräknadt Vester-Löfsta sockens sparbank, i hvilken hela insättarckapitalet 
vid Srcts slut var uttaget. 

fördelas i vissa grupper, så som tab. G utvisar. Till mer än 5 
millioner kronor uppgingo insättarnes behållningar i hvar och en 
af följande 10 sparbanker: 

I fråga om rörelsens omfattning kunna sålunda de största 
sparbankerna väl mäta sig med flere af våra enskilda banker. 
Men å andra sidan gifves det också ej mindre än 38 (37) spar
banker, hvilkas hela insättarebehållning icke ens uppgår till 
50,000 kronor. Några af de minsta äro för närvarande under 
afveckling. 

Vesterviks, Oskarshamns och Aspelands sparbanker äro en
ligt sparbankslagens 1 och 4 §§ icke till de egentliga sparban
kerna hänförliga. Af dem upphörde Oskarshamns sparbank 
med 1893 års slut, och de båda andra komina att antaga nya 
benämningar. 

Med år 1893 upphörde, utom den nyss nämnda Oskars
hamns sparbank, jemväl Östra Husby sparbank i Östergötlands 
lan, hvars insättaremedel öfverflyttats till Vikbolands pupill
kassa med sparbank, samt Vester-Löfsta sockens sparbank i 
Vestmanlands län. 

Antalet afdelningskontor, livarom uppgift lemnats (tab. 1, 
kol. 5; tab. 4, kol. 3), är 456. Då begreppet afdelningskontor 
är något sväfvande, enär deri innefattas icke blott verkliga filialer 
utan äfven s. k. sparbankskomitéer o. dyl., torde emellertid åt 
den sålunda angifna siffran icke få tillmätas fullkomlig nog
grannhet. Den stora minskning i antalet, som inträdt sedan år 
1892, då det uppgafs till 515, torde till väsentlig del, enligt 
livad Statistiska Centralbyrån genom skriftvexling med veder
börande sparbanksstyrelser kunnat inhemta, böra anses utgöra 
en följd af stadgandet i den nya sparbankslagens 24 § 2 mom., 
att vid insättning och uttagning af penningar två af sparban
kens tjenstemän eller styrelseledamöter derom skola göra anteck
ning, hvar i sitt exemplar af kassaboken. 

Af afdelningskontoren tillhöra 412 städernas sparbanker och 
44 landsbygdens. Af de förra äro dock endast 13 sjelfva be
lägna i städer, deraf 9 i Stockholm; alla öfriga afdelningskontor 
af stadssparbanker finnas å landsbygden, likasom också alla af
delningskontor tillhörande sparbanker med hufvudkontoret å lands
bygden. 

Sparbankernas begynnelseår meddelas i tab. 1, kol. 2. 
Tabellen A å sid. vi, till hvilken här må hänvisas, lemnar en 
periodvis sammanfattande öfversigt öfver tiden för de vid 1893 
års ingång beståonde sparbankernas tillkomst i de olika länen; 
under året har häri endast den förändring inträdt, att, såsom 
förut blifvit nämndt, 1 ny sparbank tillkommit i Kristianstads 
län och 1 i Elfsborgs län upphört (ombildats till folkbank). 
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Å nytt, i öfverensstämmelse med sparbankslagen upprättadt 

reglemente har äldre sparbanksinrättning icke varit pligtig att 
söka stadfästelse förr än ett år efter den nya lagens trädande i 
kraft. Reglementen af äldre datum finnas derför ofta angifna i 
redogörelserna för år 1893 (se tab. 1, kol. 3); stundom finnes 
ingen uppgift alls om fastställelse, och i några få fall förklaras 
reglementet vara faststäldt af hufvudmännen. För Vesterviks 
sparbank samt för Kalmar läns allmänna besparings- och lif-
ränteanstalts sparbanksafdelning är stadfästelse meddelad af 
Eders Kungl. Maj:t. I de flesta fall angifves dock 1893 eller 
äfven 1894 såsom det år då (nytt) reglemente hlifvit af Konun
gens Befallningshafvande stadfäst. 

Hufvudkontoret hålles tillgängligt för insättare (tab. 1, kol. 
6) i nedanstående antal sparbanker: 

Uppgift saknas från två mindre sparbanker i Gotlands län, 
hvilka stått under utredning. 

I allmänhet är det endast å helgfria dagar som kontoren 
hållas tillgängliga. Dock förekommer i några mindre sparban
ker, att kontorstiden är förlagd till söndagar, någon timme före 
eller efter gudstjensten. Detta bruk är emellertid inskränkt till 
(11 sparbanker i) Östergötlands, (1 i) Vermlands, (4 i) Örebro, 
(8 i) Kopparbergs, (4 i) Gefleborgs och (1 i) Vesternorrlands län. 

Närmaste veckorna omkring nyåret, under tiden för räken
skapernas afslutande, äro kontoren ofta stängda för insättningar, 
och framgår det dels af tab. 1, kol. 6, dels af anm. 4 till samma 
tabell, i hvilka sparbanker detta förhållande eger rum. 

Om grundfondens reglementsenliga belopp äro endast från 
ett mindre antal sparbanker uppgifter lemnade, hvilka meddelas 
i tab. 1, kol. 7. Huruvida dessa uppgifter äro fullständiga eller 
icke, låter sig ej afgöras, då lagstadgad föreskrift för äldre 
sparbank att bereda sig grundfond icke finnes och reglementet 
sålunda icke behöfver innehålla några bestämmelser derom. 

I några fall förklaras grundfonden enligt reglementet böra 
utgöra 10 % eller minst så stor del af insättarnes behållning (se 
anm. 21 till tab. 1). För vissa sparbanker äro uppgifna be
stämda belopp, hvilka befunnits utgöra jemnt 10 % af motsva
rande insättarebebållningar, och hafva de meddelade siffrorna i 
sådant fall i tabellen återgifvits med medirevaltyper. 

Förbehåll om tillskjuten grundfonds återbärande (beteck-
nadt i samma kolumn 7 med ) äfven som förbehåll om ränta å 
grundfondstillskott (betecknadt med f) förekomma ej sällan och 
uppgifvas stundom vara i reglementet gjorda äfven i sådana fall, 
då uppgifter om reglementeradt grundfondsbelopp icke finnas. 

lAgsta belopp, som må i sparbank insättas (se tab. 1, kol. 
8), varierar mestadels mellan 0"25 och 1 krona. Dock förekommer 

äfven 0-2o eller (Ho krona såsom lägsta tillåtna insättnings
belopp, det senare särskildt i många sparbanker i Kronobergs 
län. För Stafby sparbank i Uppsala län uppgifves 5 kronor 
vara det minsta belopp, som må i sparbanken insättas. 

Om högsta beloppet af en insättares til/godohafvande, hvarå 
ränta enligt reglementet får godtgöras, finnes uppgift från 312 
sparbanker (tab. 1, kol. 9). I några af dessa (hvilka nämnas i 
anm. 10, 13 och 30 till tab. 1) får undantagsvis med sty
relsens medgifvande ränta godtgöras å högre belopp än det för 
hvar och en uppgifna. De oftast förekommande maximibeloppen 
äro 2,000 kronor (i Cl sparbanker), 3,000 kronor (i 49 spar
banker), 5,000 kronor (i 67 sparbanker, hvaribland 19 i Kristian
stads län) samt 10,000 kronor (i 56 sparbanker, af hvilka 15 i 
Kristianstads och 23 i Malmöhus län). Till och med ännu högre 
maximibelopp förekomma, dock endast i Blekinge län och de båda 
skånska länen. I en sparbank i Kristianstads län (Simrishamns 
sparbank) godtgöres ränta å insättarebelopp af ända intill 50,000 
kronor. 

2. InlåningsrSiita (tab. 1, kol. 10). Hvilka olika räntesat
ser sparbankerna under året beräknat åt sina insättare samt 
storleken af det kapital, som förräntats efter hvarje räntesats, 
framgår af nedanstående sammanställning: 

Fördelningen af sparbankernas antal efter de olika räntesat
serna visar någon olikhet mot fördelningen af insättarnes behåll
ningar. Räntesatsen 4 % förekommer sålunda exempelvis i ungefär 
2/3 af hela antalet sparbanker, men i dessa sparbanker innestod 
mer än 5/6 af insättarekapitalet. Antager man, att hvar och 
en af de olika räntesatserna ingår i bildandet af medelräntan i 
samma portion som de efter densamma förräntade behållningar
nas olika belopp vid årets utgång (hvarvid, om olika räntesatser 
i samma sparbank förekommit, det aritmetiska mediet af dem 
för enkelhetens skull må anses representera ifrågavarande spar
banks medelränta), erhålles såsom den medelprocent, efter hvil-
ken ränta under 1893 blifvit godtgjord insättarne, 4-o7. 

En annan metod att beräkna årsmedelräntan är att, såsom 
skett i föregående årsredogörelser (jfr tab. B, sid. vin), sam
manställa hela det insättarne för året godtgjorda räntebeloppet 
(tab. 4. kol. 23) med medelkapitalet, hvilket kan anses vara 
behållningen vid årets början, ökad med halfva öfverskottet för 
året af insättningar öfver uttagningar (eller, i händelse uttag-
ningarnas belopp skulle öfverstiga insättningarnas, minskad med 
hälften af de förras öfverskott). Denna metod tager emellertid 
ingen hänsyn dertill, att i insättarnes behållning alltid ingår ett 
visst belopp, hvarå ränta icke beräknas, hvarför den sålunda 
funna medelräntan, hvilken till åtskilnad från den ofvan beräk-
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nade så att säga nominela medelräntan skulle kunna kallas den 
effektiva, blir något lägre än den förra. Sålunda blir den exem
pelvis för Stockholms stads sparbank, hvilken under hela året 
1893 godtgjort ränta efter 4 %, endast 3-go %. För hela riket 
blir 1893 års effektiva medelränta 4-oo '/«, sålunda O07 '/« lägre 
än den nominela medelräntan. 

Den effektiva årliga medelräntan utgjorde 4-85 °/« i genom
snitt åren 1861—1865, 4-94 % åren 1866—1870, 4-8i % åren 
1871—1875, lika mycket åren 1876—1880 och 4-8o % åren 
1881—1885. Under de följande fem åren 1886—1890 blir den 
resp. 477, 4T,7, 4-32, 4-io och 385 %, men stiger 1891 till 3-94 
och 1892 till 4-oo %• Som den år 1893 står på samma stånd
punkt, synes det, som om den uppåtgående rörelsen för de sist 
förflutna åren åter börjat afstanna. 

Den högsta effektiva medelräntan för 1893 förekommer i 
Norrbottens län (4'58 '/•), dernäst i Jemtlands (4-37 %), Kristian
stads (4-26 %) och Örebro (4-2o %) län. Öfver 4 % — medeltalet 
för hela riket — visa jemväl Östergötlands, Blekinge, Krono
bergs och Hallands, och jemnt 4 % Kopparbergs län. I alla de 
öfriga länen understiger medelräntan 4 °i; lägst står Kalmar län 
med 3-84 '/», och närmast derintill komma Stockholms stad, Elfs
borgs och Vesterbottens län med 3-90 '/•• 

3. Antal insättare (tab. 2, kol. 2—6; tab. 4, kol. 4—8). 
Vid årets början qvarstodo 1,073,793 insättare. Skilnaden mellan 
denna siffra och det i redogörelsen för år 1892 uppgifna antalet 
qvarstående insättare vid sistnämnda års slut (1,077,900) beror 
dels derpå, att två sparbanker (Svenljunga och Bergsjö) öfver-
flyttats till folkbankerna och en (Öfverums) uteslutits, medan å 
andra sidan uppgift tillkommit om en förut ej redovisad spar
bank (Attmars), dels också på några mindre rättelser i före
gående års uppgifter. 

Under året tillkomna nya insättare äro 92,928, och afgångna 
genom uttag af behållning 67,207. De sålunda afgångna utgöra 
72 % i förhållande till de tillkomna, och deras antal understiget-
antalet tillkomna i samtliga län med undantag af Gotlands (107 
% afgångna), Vesternorrlands (126 •/,) och Jemtlands (101 '/,). 

Antalet tillkomna och afgångna insättare (bland hvilka 
senare för föregående år äfven äro inräknade sådana, som afgått 
till följd af fordrings preskription) har för år 1893 och de när
mast föregående fem åren utgjort: 

I Långasjö sockens (Kronobergs län), Runstens (Kalmar län), 
Mästerby sockens (Gotlands län), Hellvi sockens (d:o) och Ala 
sockens (d:o) samt, Björnekulla och Broby pastorats (Kristianstads 
län) sparbanker hafva under året inga nya insättare tillkommit 
(likasom ej heller i dem några insättningar skett, utom i Mä
sterby sockens sparbank). Undantagandes beträffande de två 
första af dessa sparbanker är om dem meddeladt, att de stå un
der utredning eller afveckling (se anm. 20 till tab. 1), hvilket 

äfven gäller Stenkumla och Träkuinla, Garde sockens samt 
Othems sockens sparbanker i Gotlands län. 

Till följd af fordrings preskription hafva under året afgått 
8,586 insättare. 

De vid årets slut qvarstående insättarne utgöra 1,090,928, 
och ökningen under året uppgår sålunda till 17,135. 

4. Insättarnes medel (tab. 2, kol. 19—24; tab. 4, kol. 21—26). 
Behållningen vid årets början utgjorde 289,888,580-12 kronor. 
Den bristande öfvereusstäinmelsen med uppgifterna om behåll
ningen vid 1892 års slut, hvilken, enligt redogörelsen i Statistisk 
Tidskrift, uppgick till 290,733,413 kronor, härleder sig af samma 
orsaker, hvilka ofvan anförts såsom vållande en motsvarande 
olikhet mellan uppgifterna angående antalet insättare. 

Under året insatta belopp utgjorde 66,896,600-87 kronor, 
och uttagna belopp 60,788,485-i9 kronor, livadan årets spar-
banksrörelse utvisar ett öfverskott af insättningar öfver uttag-
ningar af 6,108,115-68 kronor. Ett så stort insättningsöfverskott 
har icke förekommit sedan år 1883. Mot 100 kronor insatta 
svara 91 kronor uttagna. Under år 1893 och de fem närmast 
förflutna åren har resultatet af insättnings- och uttagningsrörelsen 
(i hvilken senare före 1893 varit inräknad afskrifning på grund 
af preskription) stält sig sålunda: 

De under året uttagna beloppen understiga de insatta i de 
flesta länen. I Gotlands län uppgå de dock till 119 % af in
sättningarna, i Skaraborgs till 102 •/,, i Vesternorrlands till 130 
% och i Vesterbottens till 106 %. I Jönköpings och Geflcborgs 
län utgöra de 99 '/,, i Uppsala och Kronobergs län 98 %. Min
dre än 90 % förekommer i Stockholms stad, Malmöhus och Norr
bottens län (alla med 88 %), Vestmanlands län (med 86 %), Elfs
borgs län (med 84 %) samt Stockholms och Örebro län (med 82 
"/o). I öfriga län vexlar uttagniugsprocenten mellan 96 och 90. 

De sparbanker, i hvilka inga insättningar under året före
kommit, äro ofvan nämnda (se afdeln. 3. Antal insättare). 

Räntor, godtgjorda i årets räkenskaper, uppgå saminanlagdt 
till 11,728,477-46 kronor, afförda belopp till följd af preskrip
tion till 37,311-94 kronor, och insättarnes behållning vid årets 
slut utgör 307,687,861-32 kronor. Tillväxten i insättarnes kapital 
under året uppgår sålunda till 17,799,281-20 kronor, den största 
som förekommit allt sedan 1874. 

Medelvärdet af en sparbanksbok belöper sig för 1893 till 
282-04 kronor mot 269-72 kronor år 1892. 

5. Klassiflkation af insättarne efter deras vid Arets slut Inne-
stående behållning (tab. 2, kol. 7—18; tab. 4, kol. 9—20). Full
ständig sådan klassifikation enligt formuläret har nu för första 
gången kunnat erhållas från samtliga sparbanker. Hvad behåll
ningarnas fördelning angår, synes den dock hafva blifvit endast 
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mer eller mindre approximativt verkstäld i några sparbanker 
(Eksjö, Långasjö sockens och Båstads, Sparbanken i Lund, Spar
banken i Helsingborg, Färs härads, Sparbanken i Klörup, Troll
hättans, Filipstads och Örebro). 

Bland insättarne äro stundom grundfondsdelegare inräknade 
(se anm. 22 till tab. 3). Efter hvad af anteckningar å de in
komna redogörelserna framgår, förekomma någon gång bland »in
sättare» äfven andra fonder eller fondmedel, hvilka vederbörande 
sparbank åtagit sig att förvalta och förränta. 

Nedanstående öfversigt visar, huru antalet insättare och 
deras kapital fördelar sig på olika behållningsbelopp vid 1893 
års slut: 

Huru samma förhållanden förut gestaltat sig och hvilka för
ändringar de under tidernas lopp undergått, åskådliggöres af öf-
versigterna å sid. X, till hvilka här må hänvisas. 

Ehuru för närvarande omkring 84 % af insättarne utgöras 
af sådana, hvilkas behållning icke öfverstiger 500 kronor, upp
går det sammanlagda beloppet af dessas innestående kapital en
dast till 79'2 mill. kronor eller föga mer än en fjerdedel af hela 
behållningsbeloppet. Insättare med behållning öfverstigande 1,000 
kronor utgöra deremot blott 7-8 % af hela antalet, men deras 
kapital är 167-8 mill. kronor eller icke obetydligt mer än hälften 
af totalsumman. Häraf tillhöra 90'7 mill. kronor eller nära 30 
% af det hela ett litet antal insättare (2-e % af hela antalet), 
hvilka livar och en ega en behållning uppgående till mer än 
2,000 kronor. 

Den vida öfvervägande delen af de stora behållningarna 
komina på de båda Skåne-länen, Stockholms stad och län samt 
Göteborgs och Bohus län. Ej mindre än 50'9 mill. kronor till
höra insättare med mer än 1,000 kronors behållning ensamt i 
Malmöhus län (hvaraf 30-9 mill. kr. tillhörande insättare med 
öfver 2,000 kronors behållning), och i Kristianstads län ega 
samma insättarekategorier 15's mill. kr., i Stockholms stad och 
län tillsammans 21-4 mill. kr., samt i Göteborgs och Bohus län 
13a mill. kr. 

De stora behållningarnas relativa belopp i de skilda länen 
ses af följande sammanställning, der beloppen äro uttryckta 
i procent af hvarje läns hela behållningssumma: 

6. Sparbankernas skulder (oberäknadt insättarnes medel). 
För skulderna redogöres i tab. 2, kol. 25—27, samt i tab. 4, kol. 
27—29. Det sammanlagda beloppet vid 1893 års slut af skuld 
för upptagna lån och å kreditiv utgör 506,506'52 kronor 
samt af skuld å annan räkning 746,411-84 kronor. I Ofvan-
sjö sparbank (Geflob. 1.) upptagas under sistnämnda rubrik 
4,687 kronor, hvilka meddelats vara i sparbanken insatta på 
upp- och afskrifningsräkning mot 2 % årlig ränta. Åtskilliga 
af dessa skulder äro för öfrigt endast i förskott inbetalda räntor. 

Skuldernas sammanlagda belopp uppgår för år 1893 till 
1,252,918-36 kronor. Vid 1892 års slut upptogs det till 2,299,026 
kronor, och har alltså under året en minskning inträdt, upp
gående till 1,046,108 kronor. En stor del af denna minskning 
torde emellertid endast bero derpå, att åtskilliga förut såsom 
»skulder» redovisade medel numera upptagits bland »öfriga fon
der» (jfr nedan). 

7. Sparbankernas fonder (tab. 3, kol. 2—11; tab. 4, kol. 
30—39). Dessa utgöras dels af grund- och reservfonder (ofta 
sammanfattade under benämningen »sparbankens egen fond» eller 
dyl.), dels af andra, af sparbankerna förvaltade fonder för olik
artade ändamål. I händelse att sparbank icke lemnat uppgift 
om sina egna fonders fördelning på grund- och reservfond, har 
beloppet alltid i tabellerna 3 och 4 upptagits såsom reservfond, 
vare sig fonden i sjelfva verket ursprungligen varit grundfond 
eller icke (jfr anm. 2 till tab. 3). 

Fondernas behållning vid 1892 års slut utgjorde enligt redo
görelsen för detta år i Statistisk Tidskrift 26,531,754 kronor. 
Af samma skäl som förut gjorts gällande i fråga om insättare-
antal och insättarebehållning samt möjligen i viss mån äfven på 
grund af förändrad uppställning af de afgifna redogörelserna (i det 
att förmodligen numera bland »öfriga fonder» upptagits äfven så
dana, hvilka förut redovisats såsom »skulder») är denna summa 
icke fullt öfverensstämmande med uppgifterna för år 1893, hvilka 
angifva en sammanlagd behållning vid årets början af 26,993,329-38 
kronor. 

Inkomsterna under året, med frånräkning af ett belopp 
motsvarande insättarne godtgjorda räntor, utgöra 3,649,649-65 
kronor. 

Utgifterna äro, utom omskrifna räntor, följande: 
a) Räntor för tillfällig upplåning 43,091"n kronor. 
b) Omkostnader 1,432,739-26 kronor. I förhållande till 

omsättningssumman uppgå dessa omkostnader till Ti2 % och 
utgöra 0'47 % i förhållande till insättarnes medel. 

c) Afskrifningar 380.287T,I kronor. Bland dessa äro inräk
nade: restituerade, förut preskriberade medel (tab. 3, anm. 4) 215'so 

III 
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kronor; inlösen af aktier samt återburen grundfond (tab. 3, anm. 7, 
10, 13 och 27) 6,689 kronor; utbetald grundfondsränta (tab. 3, anm. 
13 och 24) 750 kronor; och slutligen utdelning å aktier (tab. 3, 
anm. 11 och 15) 8,712 kronor.—Likartade poster till icke upp-
gifna belopp hafva för några andra sparbanker inräknats i a) och b). 

d) Anslag 229,228-os kronor. 
Utgifternas sammanlagda belopp under året utgjorde 

2,085,345-96 kronor. 
Behållningen å fonderna vid årets slut utgjorde 28,557,633-07 

kronor. Deraf belöper sig på särskildt bokförda grundfonder 
495,933-90 kronor, på reservfonder (i den omfattande betydelse, 
hvarom ofvan förmälts) 27,294,706-9i kronor, och på öfriga fon
der 766,992-26 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af grund- och reservfonder vid 
1893 års slut utgjorde 27,790,640'si kronor. 

Af tab. H här nedan, i hvilken sparbankerna grupperats på 
samma sätt som förut i tab. G, framgå för de olika grupperna 
följande förhållanden mellan de sammanlagda grund- och reserv
fonderna samt insättarnes behållning år 1893, hvarmed motsva
rande förhållanden för de närmast föregående fem åren äro sam-
manstälda: 

I det hela har sedan 1892 en svag återgång inträdt. Denna 
gäller dock icke de mindre sparbankerna eller sådana med under 
500,000 kronors insättarekapital, hvilka, efter hvad af tab. G 
(å sid. XIV) framgår, i öfvervägande grad äro belägna å lands
bygden; tvärtom har i dessa sparbanker äfven under 1893 den 
förbättring i förhällandet fortgått, hvilken fram träd t i sparban
kerna öfver hufvud sedan flere ar tillbaka. I de större dcremot, 
hvilka förvalta mer än fem sjettedelar af hela det innestående kapi

talet, har en tydlig återgång skett under 1893, hvilken torde stå 
i samband med den ovanligt starka tillväxt, som insättarekapi-
talet vunnit under året. Bortser man från de allra minsta spar
bankerna, är dock gruppen med behållningar å 500,000—1,000,000 
kronor fortfarande den bästa, och dernäst den följande gruppen 
(med 1—5 mill. kronors behållningar). Den sistnämnda är också, 
ehuru ej räknande det största antalet sparbanker, likväl i an
seende till det samlade beloppet af insättarnes medel den ojem-
förligt vigtigaste. Oförmånligast visar sig grund- och reserv
fondernas procenttal i de allra största sparbankerna. 

Bland de olika länens sparbanker framstå Jemtlands såsom 
egande de i förhållande till insättarnes medel största egna fon
derna, utgörande 12-4 %. De relativt minsta fonderna ega Stock
holms läns (5-i %), "Vesterbottens läns (6-7 %), Kronobergs läns 
(7-7 '/«), Göteborgs och Bohus läns (7-7 %) samt Malmöhus läns 
(7-9 %) sparbanker. 

Till fullständigande af denna öfversigt öfver förhållandet 
mellan grund- och reservfondernas sammanlagda belopp samt in
sättarnes medel Iemnas här slutligen såväl för 1893 som för 
jemförelsens skull äfven för de föregående fem åren en samman
ställning af sparbankerna i två grupper, allt efter som deras 
egna fonder uppgå till minst 10 % af insättarnes behållning 
eller icke: 

8. Placering' af de af sparbankerna förvaltade medlen vid 
årets slut (tab. 3, kol. 12—23; tab. 4, kol. 40—51). Kontantt 
kassan egde sparbankerna 1,871,22345 kronor. Häri ingår dock 
för Kronobergs läns sparbank ett betydande belopp under de 
första dagarna af januari 1894 influtna, »men för den 31 före-

Tab. H. Fonder och medel i sparbankerna, grupperade efter insåttarekapitalets storlek vid 1893 års slut. 
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gående december bokförda medel såsom varande då till betal
ning förfallna». 

/ andra bankinråttningar innestodo 16,735,690-53 kronor. 
Det belopp, som var placeradt i fastighet, uppgår till 

4,954,75084 kronor. I åtskilliga af de inkomna uppgifterna 
synes å denna räkning vara upptagen ej blott sådan fastighet, 
som sparbank enligt 14 § sparbankslagen må ega, utan äfven 
tillfälligt inköpt fastighet. 

Summan af angifna värdet å inventarier uppgår till 276,703'55 
kronor. 

I obligationer och dylika värdehandlingar voro placerade 
32,944,223-75 kronor. 

Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot skulde-
bref uppgingo till 14,395,122-49 kronor. 

Fordringar hos enskilde egde sparbankerna till följande be
lopp mot säkerhet af: 

a) inteckning i fast egendom 176,004,534-oi kronor; 
b) annat hypotek (obligationer, aktier, förlagsinteckningar 

och dylikt samt guld och silfver, men icke skuldebref med en
dast namnsäkerhet, som upptagas under följande rubrik) 
14,342,255-75 kronor; 

c) borgen eller annan namnsäkerhet 70,770,797'98 kronor. 
I några sparbanker har utlåning af detta sistnämnda slag 

icke alls förekommit, nämligen i Stockholms stads, Oppunda 
härads (Södermanlands län), Norrköpings, Borgs (Östergötlands 
län), Qvillinge och Simonstorps (d:o), Godegårds (d:o), Vislanda 
pastorats (Kronobergs län), Göteborgs, Göteborgs och Bohus läns, 
Falu stads samt Kopparbergs läns sparbanker. Med hänsyn till 
det i af senaste sparbankskomité utarbetade normalreglemente 
för rikets sparbanker förekommande stadgandet om en maximi-
procent för förhållandet mellan borgensutlåning och insättarnes 
behållning må här antecknas, att beloppet af mot borgen eller 
annan namnsäkerhet utlånta medel i rikets sparbanker uppgår till 
23-o % öfver hufvud af insättarnes medel, samt vidare att högsta 
procenttalet för borgensutläningar förekommer i Kristianstads län 
(39-9 %), dernäst i Blekinge (376 %), Vesterbottens (37-i %), 
Jönköpings (3549 %), Kronobergs (35'7 %) och Kalmar (35'i %) län. 

Fordringar å utgifts- och tillfälliga räkningar utgjorde 
148,129-53 kronor. 

Upplupna, men ej inbetalda räntor uppgingo till 5,054,980-87 
kronor. För åtskilliga sparbanker äro dessa räntor icke be
räknade. 

Summan af förvaltade medel vid årets slut utgjorde 
337,498,412-75 kronor. 

Efterföljande uppställning angifver för 1893 och föregående 
år i procent, huru de under sparbankernas förvaltning stående 
medlen varit placerade: 

Af dessa procenttal för år 1893 jemförda med de föregående 
årens framgår, att borgenslånen fortfarande äro stadda i relativ 
minskning. Äfven inteckningslånen synas år 1893 i motsats 
mot förhållandet under föregående år hafva i någon mån min
skats, hvaremot placeringar i obligationer, kommunallån o. dy), 
något ökats. 

Tages hänsyn till sparbankernas storlek, erhållas efter den i 
tab. H använda grupperingen för år 1893 följande procenttal: 

Häraf framgår, att för år 1893 samma förhållande eger 
rum, som i föregående årsredogörelser flere gånger framhållits 
(jfr äfven tab. F, sid. Xil), nämligen att inteckningsfor
dringarnas relativa betydelse är mest framträdande i de största 
sparbankerna och aftager i mån af sparbankernas storlek, 
under det att motsatsen eger rum beträffande fordringar mot 
borgen. De största sparbankerna ega sålunda i sina solidare 
placeringar en motvigt mot den förut anmärkta relativa svag
heten i fråga om fonderna. Då, såsom förut blifvit framhållet, 
de mindre sparbankerna nästan uteslutande tillhöra landsbygden, 
under det att de större och särskildt de allra största i öfver-
vägande grad äro stadssparbanker, kan den anmärkta skiljaktig
heten mellan stora och små sparbanker äfven anses karakterisera 
skilnaden mellan städernas och landsbygdens sparbanker i fråga 
om placeringar. 

Hvad obligationer och dylika värdehandlingar beträffar, ega 
de endast för den grupp, som innesluter de största sparbankerna, 
någon afsevärd betydelse och utgöra 20'05 % af deras place
ringar, under det att borgensfordringarna endast uppgå till 6'59 %. 
För närmast föregående grupp uppgå obligationer m. ni. vis
serligen till 9-5 mill. kronor sammanlagdt, men detta belopp ut
gör endast 6se % af samtliga placeringar, medan borgensfordrin
garna utgöra 19-73 %• 



X X Sparbankerna år 1893.— Kassareserv.— Folkbankerna år 1893.— Lagstiftning. Befintliga folkbanker m. m. 

Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot skuldebref 
äro för alla grupperna af mindre vigt och uppgå högst till 5"o-t 
•/, i gruppen med de näst största behållningarna. 

9. Kassareserv (tab. 3, kol. 24—27; tab. 4, kol. 52—55). 
Enligt 13 § sparbankslagen skall af sparbanks tillgångar ett 
belopp, motsvarande minst en tiondedel af insättarnes behållning 
enligt senaste bokslut, redovisas i värdehandlingar, hvilka kunna 
med lätthet förvandlas i penningar, såsom obligationer, deposi
tionsbevis eller ock inteckningar inom halfva taxeringsvärdet. 
Dock är äldre sparbank icke pligtig at t fullgöra denna föreskrift 

Såsom redan blifvit nämndt, erhöll den af Eders Kungl. 
Maj:t den 15 maj 1891 förordnade komitén för utarbetande af 
förslag till förändrad lagstiftning för sparbanker jemväl i upp
drag at t i sammanhang dermed äfven afgifva förslag till lag an
gående andra låneinrättningar, hvilka utan af Konungen fast-
stäldt reglemente drifva sparbanks- eller sparkasserörelse. Så
dana inrättningar äro företrädesvis de s. k. solidariska folkban
kerna; men sedan i och med det af komiterade föreslagna och 
sedermera antagna stadgandet i den nya sparbankslagens 1 § de 
förut under benämningen sparbank drifna penningeinrättniugar, i 
hvilka vinstutdelning till delegarne förekommit, ej längre kunde 
räknas till de egentliga sparbankerna, måste äfven dylika inrät t 
ningar anses inbegripna bland dem, för hvilka folkbankslagstift
ningen borde blifva gällande. 

Någon särskild lag för folkbankerna hade hittills i Sverige 
icke funnits, annat än för sä vidt att de nyss omförmälda, ined 
folkbanker jemförliga sparbankerna enligt 11 § af förordningen 
angående sparbanker den 1 oktober 1875 varit underkastade före
skrifterna i samma förordnings trenne första paragrafer. Koini-
terades förslag till lag för ifrågavarande banker afgafs samtidigt 
med förslaget till sparbankslag, och i hufvudsaklig öfverensstäm-
melse dermed utfärdades, sedan nådig proposition till 1892 års 
Riksdag blifvit bifallen, den 29 juli 1892 — sålunda daterad 
samma dag som lagen angående sparbanker — lag angående till
syn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga 
penningeinrättningar. 

Lagens hufvudsakliga innehåll är följande: 
[1 §.] Drifvcr s. k. folkbank eller annan dermed jcmförlig penninge-

inrättning sin rörelse utau af Kouungen stadfäst reglemente ocli ingår 
bland dess rörelsegrenar sådan inlåning, som sparbank bedrifver, skall 
penniugeinrättningen beträffande rörelsen i dess helhet vara underkastad 
tillsyn af Konungens Bcfallningsliafvande i länet. För utöfvande af sådan 
tillsyn har Konungens Bcfallningsliafvande att sjelf eller genom ombud 
verkställa undersökning af penningeinrättningens förvaltning, dervid dess 
räkenskaper, protokoll, kassa och lånchandlingar skola af styrelsen hållas 
tillgängliga. 

[2 §.] Styrelse för sådan penningeinrättning, hvarom i 1 § sägs, ålig
ger att årligen till Konungens Befallningshafvande aflemna berättelse af 
utsedde revisorer öfver verkstäld granskning af nästföregående års för
valtning tillika med det beslut, som fattats i fråga om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

förr än tio år efter lagens trädande i kraft, och uppgifter om 
bokföring af sålunda föreskrifven kassareserv hafva för år 1893 
ingått endast från 123 sparbanker. Enligt dessa uppgifter voro 
såsom kassareserv bokförda 24,623,476'si kronor, nämligen; 

obligationer till belopp af 8,917,386-is kronor; 
depositionsbevis till belopp af 4,288,037-74 kronor; samt 
inteckningar till belopp af ll,418,052 -62 kronor. 
Bland obligationerna äro stundom inräknade kommunala for

dringar och andra säkra och lätt afsättliga papper, och bland 
depositionsbevisen äfven insättningar på upp- och afskrifnings-
räkning. 

Styrelsen har ock att senast en månad efter bokslutets upprättande 
afgifva statistisk redogörelse i afscende å penningcinrättningeu och dess 
rörelse jemlikt föreskrifter, som Konungen kan låta utfärda. 

Bokslut skall upprättas för kalenderår och fullständigt utvisa pen-
uingcinrättuingens ställning. 

[3 §.] Finnes grundad anledning till antagande, att penningcinräU-
ning, hvarom i denna lag sägs, förlorat siu reservfond och tjugu procent 
af inbetald grundfond, har Konuugens Bcfallningsliafvande att förordna 
om dess ställande under utredning. 

Denna lag träder i kraft med ingången af år 1893 och eger tillämp
ning jemväl på redan bildade penuingeinrättningar af ifrågavarande be
skaffenhet. 

1. Befintliga folkbanker m. ni. och deras organisation (tab. 5, 
kol. 1—9). Då 1892 års folkbankslag gäller s. k. folkbanker och 
andra dermed jemförliga penningeinrättningar, bland hvilkas 
rörelsegrenar ingår sådan inlåning, som sparbank bedrifver, ocli 
som drifva sin rörelse utan af Konungen stadfäst reglemente, så 
ingå icke i här föreliggande redogörelse de folkbanker och med 
dem jemförliga penningeanstalter, som äro bildade enligt Kungl. 
förordningen den 6 oktober 1848 angående aktiebolag eller enligt 
lagen den 19 november 1880 angående bankaktiebolag och för hvilka 
redogöres i de genom bankinspektören offentliggjorda samman
drag af de enskilda sedelutgifvande bankernas och aktieban
kernas till Kungl. Finansdepartementet ingifna uppgifter för 
livarje månad. Nämnda publikationer för år 1893 upptaga 1(5 
aktiebanker, i hvilka medel innestodo på sparkasseräkning, och 
bland dessa banker buro 5 namnet folkbank. 

De statistiska uppgifter öfver folkbankerna, som i samman
hang med sparbanksstntistiken hittills årligen i Statistisk Tid
skrift offentliggjorts, omfatta endast ett mindre antal sådana, 
nämligen för de närmast gångna åren 10 eller 11, af hvilka 
dock 3 eller 4 varit aktiebolag och sålunda icke ingående bland 
dem, för hvilka årsredogörelser hädanefter skola af Statistiska 
Centralbyrån utarbetas. För år 1893 är (utom aktiebankerna) 
antalet folkbanker 22, hvari då inräknas en penningeinrättning 
med annan benämning, hvilken likasom folkbankerna bedrifver 
sin rörelse utan af Konungen stadfäst reglemente. Efter huf-
vudkontorets belägenhet (tab. 5, kol. 4) räknadt tillhöra 9 af dem 

B. Folkbankerna. 
(Tab. 5). 
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städerna och 13 landsbygden, och äro de fördelade på rikets län 
sålunda: 

Tager man till måttstock på folkbankernas storlek beloppet 
af deras skulder såväl å sparkasseräkning som å andra räknin
gar (depositions- samt upp- och afskrifningsräkning ra. m.), er
håller man den fördelning af dem, som tab. I utvisar. 

Folkbankernas begynnelseår ( tab. 5, kol. 2) visas af nedan
stående förteckning, hvilken, efter länsstyrelsernas femårsberät
telser samt Sveriges Bankmatrikel 1886 och samma arbete 1891, 
jemväl upptager sådana inrättningar af ifrågavarande slag, hvilka 
redan upphört med sin verksamhet eller ombildats till aktiebolag. 

Förteckning öfver folkbankerna i Sverige efter derns bejryunelseär 
(aktiebanker ej inräknade). 

År, då folk
banken öpp
nades (eller 

stiftades). 

1800 Vessige sparbank [Hall. !.] (ombildad till Aktiebolaget Mellersta 
Hallands folkbank, som trädde i verksamhet 1878)1). 

1807 Örebro folkbank. 
1808 Vexjö handtverkares m. fl:s förlagskassa, Folkärna folkbank 

[Kopp. 1.], Sundsvalls folkbank. 
ISOS) Gcflc folkbank (ursprungligen »Gcfle arbetareförenings spar- och 

lånekassa»; upphörde 1878). 
1871 Högsby folkbank [Kalmar l.]2), Hallsbergs folkbank [Örebro 1.], 

Grytniis och Avesta folkbank [Kopp. 1.]. 
1874 Valbo härads folkbank [Elfsborgs 1.], Jemtlands folkbank (ombil

dad till aktiebolag 1876), Råneå folkbank [Norrb. 1.]. 
1875 Nora folkbank. 

') Vessige sparbank, med en sammanskjuten grundfond af 50,000 kronor, 
har drifvit en rörelse, som varit »att anse mera såsom en bankir- än såsom en 
sparbanksrörelse» (länsberättelsen för Hallands län 1871—1875). Det är med 
anledning häraf som denna »Vessigc sparbank» icke blifvit omnämnd i det före
gående bland de verkliga sparbankerna. — 2) Högsby folkbank bildar en ersätt
ning för den 8r 1875 upphörda Högsby och Långemåla sparbank; Norra Kinds 
och Stengårdshults pastorats folkbanker harva öfvertagit de liknämniga sparban
kernas rörelse; Svenljunga folkbank har uppstått genom ombildning af Sven-
Ijuuga sparbank, och likaså Bergsjö folkbank af liergsjö sockens sparbank. 

Tab. I . Gruppering af folkbankerna efter skuldbeloppets 
storlek vid 1893 års slut. 

1876 Motala folkbank, Fellingsbro folkbank [Örebro 1.]. 
1877 Skeninge folkbank (upphörde 1887), Linköpings folkbank (upp

hörde 1887). 
1878 Östra härads folkbank [Jönk. 1.], Norra Kinds folkbank [Elfs

borgs l.]2). 
1880 Medelpads folkbank [V.-norrl. 1.] (ombildad till aktiebolag 1890). 
1881 Stengårdshults pastorats folkbank [Jönk. 1.]). 
1883 Båstads folkbank [Krist. 1.]. 
1885 Eksjö folkbank, Grenna folkbank, Tranås folkbank [Jönk. 1.] 

(ombildad till Tranås bankaktiebolag, som trädde i verksam
het 1891). 

1890 Hudiksvalls folkbank. 
1893 Svenljunga folkbank [Elfsb. I.]2), Bergsjö folkbank [Gefleb. I.]2). 

Af af delningskontor (tab. 5, kol. 5) omtalas endast 1, till
hörigt Grytnäs och Avesta folkbank i Kopparbergs län, hvilken 
har hufvudkontor i Avesta och afdelningskontor i Grytnäs. 

Hufvudkontoret hålles tillgängligt för insättare (tab. 5, kol. 
6) i nedanstående antal folkbanker: 

Endast om 1 folkbank (i Kopparbergs län) meddelas, at t 
den hålles öppen ä söndag. Alla de öfriga äro tillgängliga blott 
å helgfria dagar. Tiden omkring nyår hålles Norra Kinds folk
bank (Elfsb. 1.) stängd. 

Såsom grundfondens reglementsenliga belopp (tab. 5, kol. 7) 
finnes sällan någon bestämd summa angifven. Ofta uppgifves 
ett minimum af 10,000 eller 20,000 kronor, och i flertalet fall 
förekommer ingen uppgift alls. 

Lägsta tillåtna insättningsbeloppet å sparkasseråkning (tab, 
5, kol. 8) varierar, likasom i sparbankerna, mellan 0'25 och 1 
krona. Äfven 0-io krona förekommer. 

Det högsta beloppet af en insättares å sparkasseräkning 
tillgodohafvande, hvarå ränta enligt reglementet får godt-
göras (tab. 5, kol. 9), synes i de flesta folkbanker icke vara 
fixeradt. 

2. Sparkasseränta (tab. 5, kol. 10). Likasom för sparban
kerna uppställes här en tabellarisk öfversigt öfver de olika ränte
satser, efter hvilka ränta blifvit godtgjord insättare å sparkasse
räkning i folkbankerna under 1893, jemte motsvarande behåll
ningsbelopp: 
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Alldeles enastående förekommer (i Vcxjö handtverkares ni. 
fl:s förlagskassa) en räntesats af 8 % Vid beräkningen af 
medelräntan torde böra helt och hållet bortses från den folk
bank, hvari denna ovanliga ränta godtgjorts, och befinnes då, 
att för de öfriga folkbankerna, när samma beräkningsmetoder 
som för sparbankerna användas, den nominela medelräntan för 
året varit 4-03 '/• och den effektiva medelräntan 3'96 •/,. Skil-
naden mellan de båda medelräntorna blir, likasom för sparban
kerna, Oo7 '/>, och understiga de med Oo-t •/- de motsvarande 
för sparbankerna beräknade. 

Råneå folkbank i Norrbottens län har näst Vexjö handt
verkares ra. fl:s förlagskassa den högsta räntesatsen, hvilket för-
tjenar anmärkas på den grund att äfven bland sparbankerna 
den högsta medelräntan förekommer i Norrbottens län. 

3. Antal insättare å sparkasserlikning (tab. 5, kol. 11—15). 
Qvarstående vid årets början voro 20,105. 

Tillkomna nya insättare under året utgjorde 2,243, och af-
gångna genom uttag af behållning 1,470, de senare alltså 66 % 
i förhållande till de förra. 

I Stengårdshults pastorats folkbank (Jönk. 1.) hafva under 
året inga nya insättare tillkommit (men väl insättningar skett å 
äldre sparkasseräkningar). Banken är under utredning sedan 
den 14 juni 1894. 

Till följd af fordrings preskription hafva afgått 619 in
sättare. 

Qvarstående insättare vid årets slut voro 20,259, och till
växten under året uppgår till 154. 

4. InsSttarnes å sparkasseräkning medel (tab. 5, kol. 
28—33). Behållningen vid årets början utgjorde 6,523,078-86 
kronor. 

Under året hafva insatts 2,289,961-07 kronor och uttagits 
2,109,798-43 kronor. Insättningarnas öfverskott utgör sålunda 
180,l62-64 kronor, och uttagningsprocenten uppgår till 92 (i spar
bankerna till 91). 

Räntor äro godtgjorda i årets räkenskaper till ett belopp af 
263,422'7o kronor, till följd af preskription hafva afförts 979"o8 
kronor, och behållningen vid årets t lut uppgår till 6,965,685'i2 
kronor. Tillväxten å folkbankernas sparkasseräkningar under 
året är alltså 442,606-26 kronor. 

Medelvärdet af en behållning å sparkasseräkning utgjorde 
vid 1893 års slut 343-83 kronor. 

5. Klasslfikatlon af insättnrne å sparkasseriikning efter deras 
Tid arets slut innestående behållning (tab. 5, kol. 16—27). En 
öfversigt häröfver för år 1893, liknande den hvilken förut upp-
stälts för sparbankernas insättare, får följande utseende: 

De små behållningarnas öfvervigt i fråga om antal och de 
stora behållningarnas i fråga om sammanlagdt belopp är i folk
bankernas sparkassor lika tydligt utpräglad som i sparbankerna. 
Behållningar, uppgående till öfver 2,000 kronor, utgöra i folk
bankerna till beloppet till och med en ännu större procent än i 
sparbankerna, nämligen 42-i '/• mot sparbankenias 29-5 %. 

6. Folkbankernas skulder (oberäknadt insättarnes å spar
kasseräkning medel). Tab. 5, kol. 34—37 angifva såsom skuld: 

a) på upp- och afskrifningsräkning i 11 folkbanker (deri-
bland alla de i Örebro län bestående) 548,732-s5 kronor; 

b) på depositionsräkning i 16 folkbanker (bland hvilka lika
ledes alla folkbankerna i Örebio län befinna sig) 5,848,962'90 
kronor; samt 

c) på andra räkningar, hvaraf i ett par fall särskildt an
förts i förskott inbetalda räntors räkning, 396,284-io kronor. 

Det sammanlagda beloppet af dessa skulder utgör 6,793,979-35 
kronor. Folkbankernas hela skuldebelopp, d. v. s. ofvanstående 
räkningar jemte sparknsseräkning, uppgår till 13,759,664-47 kro
nor, och utgöra häraf skulderna å sparkasseläkning 50'6 %, å 
upp- och afskrifningsräkning 4'o %, å depositionsläkning 42'5 % 
och å andra räkningar 2-9 •/.. 

7. Folkbankernas fonder (tab. 5, kol. 38—47). Behållnin
garna vid årets början utgjorde å: 

a) grundfonder 983,229'66 kronor; 
b) reservfonder 403,626'44 kronor; samt såsom 
c)dispositionsmedel 17i,bl4-63 kronor; til Isammansl, 561,370-73 

kronor. 
Inkomsterna under året, efter afdrag af utbetalda samt upp

lupna, ej guldna räntor såväl å sparkasseräkning som för annan 
inlåning, hafva utgjort 411,006-i5 kronor, hvaraf bland annat: 
insättningar å grundfond samt inbetaldt aktiekapital (anm. 9, 10, 
12 och 13 till tab. 5) 64,288-67 kronor, samt »inbetald reserv
fond» (anm. 12, tab. 5) 1,480 kronor. 

Utgifterna äro, oafsedt godtgjorda räntor: 
a) Omkostnader 117,181'99 kronor. 
b) Afskrifniugar 60,33(r57 kronor, hvari bland annat äfven 

inräknats: utbetalda grundfonder (anm. 6, 10 och 13 till tab. 5) 
18,296-45 kronor, samt vinstutdelningar (anm. 3, 11 och 13, tab. 
5) till belopp, hvilka ej alltid äro tydligt angifna. 

Utgifternas summa för året är 177,518"56 kronor. 
Behållningen vid årets slut utgjorde 1,794,858'32 kronor, 

deraf grundfonder (i 20 folkbanker) 1,050,075'79 kronor, reserv
fonder (i samtliga folkbanker) 467,646-97 kronor, och disposi
tionsmedel (i 15 folkbanker) 277,135'56 kronor. Grundfonderna 
hafva sålunda under året tillväxt med 66,846-i3 kronor och re
servfonderna med 64,020-53. Dispositionsmedlens tillväxt är 
102,620"93 kronor, hvilket tillika med reservfondernas ökning 
motsvarar 15'9 % af grundfondernas belopp vid årets slut. 

I föl-hållande, till samtliga skidder utgjorde grundfonderna 
vid 1893 års slut 7-e %, reservfonderna 3-4 % och dispositions
medlen 2-o %, tillsammans sålunda 13-o ••• 

8. Placering af de af folkbankerna förvaltade medlen Tid 
årets slut. Från tab. 5, kol. 48—59 hemtas följande uppgifter 
härom, hvartill fogas en beräkning af procenttalet för hvarje art 
af placering: 



Folkbankerna år 1893. — Förvaltade medels placering. XXIII 

l) Förekomma endast i 15 folkbanker. 
' ) Såsom annat hypotek räknas obligationer, aktier, förlagsinteckningar och 

dylikt samt gnid och »ilfrer, men dereinot icke skuldebref med endast namnsäker
het, som upptagas under nästa rubrik. 

3) För flere af folkbankerna äro dessa icke beräknade. 

Jeniföras procenttalen med de motsvarande for sparbankerna 
beräknade (sid. xix), så befinnes det, att folkbankernas inteck
ningsfordringar uppgå endast till 27-89 % af alla placeringar, 
men sparbankernas fordringar af samma slag till 52-is %: Bor
gensfordringar deremot, som för sparbankerna utgöra 20-97 %, 
uppgå för folkbankerna till 27'22 %, och dertill kommer för de 
senare 25-88 % diskonterade vexlar, hvilka i sparbankerna icke 
ega någon motsvarighet. Obligationer, aktier, kommunala for
dringar m. in., för sparbankerna utgörande 14-o3 %, bilda till
sammans 1-33 % af folkbankernas placeringar. I fråga åter om 
kontanta medel samt placeringar i andra banker förete folk
bankerna ett något högre procenttal, enär dessa båda poster för 
dem uppgå till resp. 2-is och 6-73 °/°, men för sparbankerna till 
resp. O55 och 4-96 %• 

Stockholm den 1 juli 1895. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Karl Sidenbladh. 
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[Här upptagas endast de folkbanker och dermed jemtörliga peuaingeintättuingar, hvilkas reglemente ej blifvit af Konungen fagtstäldt.] 
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