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Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne et de certaines Banques populaires, en 1898. 

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

Pour les Caisses d'épargne la loi du 29 juillet 1892 est toujours en vigueur. 
Cette loi statue qu'il sera entendu par caisse d'épargne (sparbank) une institution 
financière, qui recueille les dépôts du public et les fait fructifier sans que les 
fondateurs de l'institution ou les ayants-droit ne soient autorisés à en tirer de 
bénéfice. Aucune antre institution financière n'a le droit d'opérer sous cette dé
nomination (sparbank) sans l'autorisation du Roi. Pour l'établissement d'une caisse 
d'épargne il ne faut pas d'autre autorisation que celle de la Préfecture. 

Le nombre des caisses d'épargne en 1898 était de 376 (tabl. n" 4, col. 2), 
dont 102 dans les villes et 274 à la campagne. — Les succursales étaient de 349 
(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 le 3'70 #, 
le total des intérêts payés comparé avec le capital moyen. 

Pendant l'année, 101,620 livrets ont été ouverts et 70,972 soldés (parmi 
lesquels 6,357 par suite de prescription). Il existait, à la fin de l'année, 1,171,551 
livrets (tabl. n" 4, coll. 4 - 8 ) . 

Le total des versements pendant l'année était de 84,330,77126 cour, et 
celui des remboursements de 79,321,37978 cour., (y comprise une somme 
prescrite de 21,694'50 cour). Le total des intérêts des dépôts était de 
14,274,33138 cour., et l'avoir des déposants, à la fin de l'année, s'élevait à 
402,923,35562 cour. (tabl. n 4, coll. 21—26). — Le livret moyen était de 
34392 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 à 1,000, 1,000 à 2,000, et 
an-dessus de 2,000 cour. 

Les autres dettes des caisses d'épargne, à la fin de l'année, étaient de 
3,999,36206 cour. (tabl. n" 4, col. 29). 

A la fin de l'année, les fonds des caisses d'épargne étaient de 36,215,99785 
cour., dont fonds capitaux 560,86058 cour., fonds de réserve 34,686,88573 cour., 
et autres fonds 968,251-54 cour. (tabl. n" 4, coll. 36—39). 

Le passif total des caisses d'épargne se composait de: 

Ces sommes étaient placées que voici (tabl. n° 4, coll. 40—51): 

A la réserve de caisse étaient portées des obligations et d'autres valeurs 
sûres et faciles à placer, montant à la somme de 38,275,57432 cour. 

Banques populaires 
(tabl. n" 5). 

Le présent rapport ne comprend que les Banques populaires et les établisse
ments de crédit analogues qui, sans avoir reçu du Roi des statuts, font des opéra
tions de la même nature que les caisses d'épargne et auxquels s'applique une loi 
du 29 juillet 1892. Par conséquent il ne regarde pas les Banques populaires qui 
ont pour base la loi sur les sociétés par actions on anonymes du 6 octobre 1848 
ou la loi sur les banques par actions du 19 novembre 1886. 

Le nombre des institutions en question, en 1898, était de 29, avec 2 snccursales. 
Les années de fondation sont indiquées dans la col. 2. 

Les taux d'intérêt accordés aux dépôts d'épargne pendant l'année sont in
diqués dans la col. 10. Leur moyenne est de 3'74 %. 

En 1898, 4,138 livrets d'épargne ont été ouverts et 2,001 soldés (dont 63 
prescrits). A la fin de l'année, il en existait 30,517 (coll. 11—15). 

Le total des versements à titre d'épargne pendant l'année était de 4,748,71992 
cour, et celui des remboursements 3,753,666'03 cour, (y comprises 29497 cour, 
prescrites). Les intérêts des dépôts d'épargne étaient de 433,801-34 cour., et 
l'avoir des déposants, à la fin de l'année, de 12,513,59410 cour. (coll. 28—33). — 
Le livret moyen était de 41005 cour. 

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

Les autres dettes des Banques populaires en question, à la fin de l'année, 
montaient à 6,859,914-71 cour., dont dépôts à vue portant intérêt 723,08834 
cour., dépôts à terme portant intérêt (autres que dépôts d'épargne) 5,324,449-22 
cour., et autres comptes 812,377-15 cour. (coll. 34—37). 

A la fin de l'année, les fonds des Banques populaires étaient: fonds capitaux 
1,514,000-82 conr., fonds de réserve 809,633'36 cour., et fonds réservés pour 
disposition future 348,17888 cour. Total 2,671,81306 cour. (coll. 44—47). 

Le passif total des Banques populaires était comme suit: 

1 couronne = l'39 franc. 

L'actif se composait des postes suivantes (coll. 48—59): 



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

J_ djupaste underdånighet öfverlemnar Statistiska Centralbyrån 
härmed den jemlikt föreskrifterna i nådiga skrifvelsen af den 3 
mars 1893 utarbetade berättelsen angående Sparbanker och Folk
banker för året 1898. Till sin uppställning är denna berättelse 

i hufvudsak lika med föregående årens och är sålunda delad på 
tvenne afdelningar, af hvilka den förra behandlar Sparbankerna 
och den senare Folkbankerna. 

Sparbanlaåtatiatik I. 1898. I 



II Sparbankerna år 1898. — Befintliga sparbanker och deras organisation. 

A. Sparbankerna. 
(Tab. 1-4.) 

1. Befintliga sparbanker och deras organisation (tab. 1, kol. 
1—9). I 1897 års berättelse redovisas för 375 sparbanker, af 
hvilka en, nemligen Garde sockens sparbank i Gotlands län, 
på grund af afveckling här uteslutits. I stället tillkomma två 
nya sparbanker: 

Rockneby sparbank i Kalmar län började sin verksamhet 
den 13 augusti 1898 inom Ryssby socken. Reglementet är stad
fäst af Konungens Befallningshafvande den 4 juli 1898. Huf-
vudkontoret är beläget i Rockneby och hålles tillgängligt för in-
sättare andra och fjerde lördagen i hvarje månad; afdelnings-
kontor finnes ej. Grundfonden skall utgöra 2,000 kronor; för
behåll om återbärande af tillskjuten grundfond samt om ränta 
dera äro i reglementet gjorda. 

Nya sparbanken i Kristianstad började sin verksamhet år 
1897. Verksamhetsområdet omfattar Kristianstads stad med om
nejd. Hufvudkontoret är beläget i Kristianstad och hålles till
gängligt torgdagar kl. 10—1, andra söckendagar kl. 10—12; af-
delningskontor finnes icke. Grundfonden skall utgöra 10,000 kr. 
Reglementet är stadfäst af Konungens Befallningshafvande den 
19 maj 1897 samt innehåller förbehåll om återbärande af till
skjuten grundfond samt om ränta dera. 

, Antalet sparbanker, för hvilka redovisas år 1898, är sålunda 
376. Af dem tillhöra, efter hufvudkontorets belägenhet räknadt 
(tab. 1, kol. 4), 102 städerna och 274 landsbygden, fördelade på 
de olika länen sålunda: 

Af rikets städer är det endast Vaxholm, Oregrund, Öst
hammar, Sigtuna, Vestervik, Skanör med Falsterbo, Kungelf och 
Säter som sakna egna sparbanker; dock finnas afdelningskontor 
af Stockholms läns sparbank i Oregrund och Sigtuna samt af 
Kopparbergs läns sparbank i Säter. Två sparbanker finnas i 
hvar och en af städerna Stockholm (med 10 afdelningskontor 
inom staden), Eskilstuna, Norrköping, Kristianstad, Landskrona, 
Ystad, Trelleborg, Göteborg, Strömstad, Vesterås, Falun och 
Gefle; tre i Malmö, i Lund och i Helsingborg. A landsbygden 
förekomma två sparbanker å en och samma plats i Östra Broby 
och Hessleholm i Kristianstads län. 

Efter storleken af det i hvarje sparbank innestående in-
sättarekapitalet vid årets slut (tab. 2, kol. 24) kunna sparban
kerna fördelas i vissa grupper, såsom nedanstående tab. A. ut
visar. Till mer än 5 millioner kronor uppgingo insättarnes be
hållningar i hvar och en af följande 16 sparbanker: 

Antalet afdelningskontor, filialer, sparbankskomitéer o. dyl., 
hvarom uppgift lemnats (tab. 1, kol. 5; tab. 4, kol. 3) är 349 
mot 347 år 1897. 

Af afdelningskontoren tillhöra 333 städernas sparbanker och 
16 landsbygdens. Af de förra äro dock endast 16 sjelfva be
lägna i städer, däraf 10 i Stockholm; alla öfriga afdelnings-
kontor af stadssparbanker finnas å landsbygden, likasom också 
alla afdelningskontor tillhörande sparbanker med hufvudkontoret 
å landsbygden. 

Af tab. 1, kol. 2, som angifver det år, då sparbank börjat 
sin verksamhet, framgår att af de år 1898 bestående sparban
kerna uuder nedanstående perioder öppnats: 

Gällande reglemente är för de flesta sparbanker af Eders 
Kungl. Maj:ts Befallningshafvande i de särskilda länen stadfäst 
•något af åren 1893 till 1898. 

Reglementen äldre än af år 1893 hafva under året endast 
användts af Norra Strö sparbank i Kristianstads län (af 1892), 



Sparbankerna år 1898. — Organisation. Inlåningsränta. III 

äfvensom af de under afveckling stående Othems sparbank i 
Gotlands län samt Lerbäcks sparbank i Örebro län. 

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

För två sparbanker, on i Gotlands län och en i Örebro län, 
i hvilka under året inga insättningar egt rum, äro uppgifter i 
tabellen icke upptagna. 

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. 

Närmaste veckorna omkring nyåret, under tiden för räken
skapernas afslutande, äro flere af sparbankskontoren stängda för 
insättningar, och framgår det dels af tab. 1, kol. 6, dels af anm. 
5 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 spar
bank att bereda sig grundfond icke finnes och reglementet så
lunda 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. 7 
till tab. 1). — Förbehåll om tillskjuten grundfonds återbärande 
(betecknadt i samma kolumn 7 med ) äfvensora förbehåll om 
ränta å grundfondstillskott (betecknadt med t) förekomma icke 
sällan. 

Lägsta belopp, som må i sparbank insättas (se tab. 1, kol. 
8), vexlar mestadels mellan 025 och 1 krona. Dock förekom-

Tab. A. Gruppering af sparbankerna efter insättarekapitalets 
storlek vid 1898 års slut. 

mer äfven O20 eller (Ho krona såsom lägsta tillåtna insättnings
belopp. För Stafby sparbank i Uppsala län är det bestämdt 
till 5 kronor. 

Om högsta beloppet af en insättares tillgodohafvande, hvarå 
ränta enligt reglementet får godtgöras, finnes uppgift från 351 
sparbanker (tab. 1, kol. 9). I några af dessa (hvilka nämnas 
i anm. 8 till tab. 1) får undantagsvis med styrelsens medgif-
vande ränta godtgöras å högre belopp än det för hvar och en 
uppgifna. De oftast förekommande maximibeloppen äro 2,000 
kronor (i 68 sparbanker), 3,000 kronor (i 56 sparbanker), 5,000 
kronor (i 77 sparbanker, hvaribland 23 i Kristianstads län) samt 
10,000 kronor (i 70 sparbanker, af hvilka 15 i Kristianstads 
och 27 i Malmöhus län). Till och med ännu högre maximi
belopp förekomma, dock endast i Kalmar, Blekinge, Elfsborgs 
och de båda skånska länen. I 3 sparbanker i Kristianstads län 
(Simrishamns, Vinslöfs och Näflinge samt Hessloholms) godtgöres 
ränta å behållningar uppgående ända till 50,000 kronor. 

2. Inlåningsränta (tab. 1, kol. 10). De olika räntesatser 
sparbankerna under året beräknat sina insättare framgå af nedan
stående sammanställning. För att gifva ett begrepp om de olika 
gruppernas betydelse äro äfven uppgifna behållningarna vid årets 
slut. 

Om ur dessa räntesatser beräknas riksmedeltal på det sätt 
som omnämndes i 1895 års berättelse, sid. IV, erhålles för år 
1898: 

Medelräntan har för de senaste åren utgjort: 



IV Sparbankerna år 1898. — Antal insättare. Insättarnes medel. 

Sparbanksräntan, som under flere föregående år utvisat eu 
fortsatt minskning, liar sålunda under år 1898 något ökats. Åt
skilliga sparbanker hafva likväl äfven under nämnda år sänkt 
sin inlåningsränta. 

Beträffande den effektiva räntefoten i olika län kan iakt
tagas, att den högsta medelräntan i likhet med föregående år 
förekommer i Norrbottens län (4-n •/.), hvarefter följa Östergöt
lands (3-90 %), Gotlands, Örebro, Kristianstads, Malmöhus, Ble
kinge, Kopparbergs, Södermanlands och Hallands län. I dessa 
10 län står medelräntan högre än riksniedelräntan 3-70 •/., i alla 
öfriga står den lägre, lägst i Kronobergs län (3-46 %) och Stock
holms stad (3'50 f„)\ närmast dem komma Skaraborgs och Vest-
manlands län (354 •/.). 

3. Antal insättare (tab. 2, kol. 2—6; tab. 4, kol. 4—8). 
Vid 1897 års slut utgjorde antalet qvarstående insättare i spar
bankerna 1,140,713. Härifrån afgå likväl 89 insättare i den 
ur berättelsen uteslutna Garde sockens sparbank, hvaremot å 
andra sidan tillkomma dels 273 insättare i Nya sparbanken i 
Kristianstad, hvilken redan under år 1897 började sin verksam
het, ehuru redogörelse ej förut lemnats, och dels genom rättelser 
af föregående uppgifter 6 insättare. Antalet insättare vid 1898 
års början uppgår alltså till 1,140,903. 

Under året tillkomna nya insättare äro 101,620 och af-
gångna genom uttag af behållning 64,615. De sålunda afgångna 
utgöra 64 % i förhållande till de tillkomna, och deras antal 
understiger i samtliga län antalet tillkomna. 

Antalet tillkomna och afgångna insättare har för år 1898 
och de närmast föregående fem åren utgjort: 

I Othems (Gotlands län) och Lerbäcks (Örebro I.) sparban
ker hafva under året inga nya insättare tillkommit. 

Till följd af fordrings preskription hafva under året afgått 
6,357 insättare. 

De vid årets slut qvarstående insättarne utgöra 1,171,551 
och ökningen under året uppgår sålunda till 30,648. 

.4 . Insättarnes medel (tab. 2, kol. 19—24; tab. 4, kol. 21 
—26). "Vid 1897 års slut innestod i sparbankerna ett insättare-
kapital af 383,582,635-93 kronor, hvartill kommer ett belopp af 
69,90006 kronor i Nya sparbanken i Kristianstad, samt genom 
rättelser och ändringar ytterligare 115-05 kronor. A andra sidan 
afgår härifrån ett belopp af 13,018-28 kronor genom uteslu
tandet ur berättelsen af Garde sockens sparbank, hvarför 
behållningen vid 1898 års början uppgår till 383,639,63276 
kronor. 

Under året insatta belopp utgjorde 84,330,771-26 kronor och 
uttagna belopp 79,299,685-28 kronor, hvadan årets sparbanks
rörelse utvisar ett öfverskott af insättningar öfver uttagningar 
af 5,031,085-98 kronor. Mot 100 kronor insatta svara 94 kro
nor uttagna. Under år 1898 och de fem närmast föregående 

åren har resultatet af insättnings- och uttagningsrörelsen stält 
sig sålunda; 

Beträffande de särskilda länen, Stockholms stad deri inbe
räknad, hafva de under året insatta beloppen öfverstigit de ut
tagna utom i Stockholms stad, Stockholms län och Malmöhus 
län; uttagningarnas förhållande till insättningar var i dessa län 
resp. 104,111 och 101 %. De minsta uttagningsprocenterna hafva 
förekommit i Vesterbottens län (58 '/•), Jemtlands och Norr
bottens (69 %) samt Kalmar och Gotlands län (71—73 •/.). 

Inga insättningar hafva under året gjorts i de sparbanker, 
om hvilka ofvan (se afdeln. 3. Antal insättare) är anmärkt, 
att inga nya insättare i dem tillkommit. 

Räntor, godtgjorda i årets räkenskaper, uppgå till 
14,274,331-38 kronor, afförda belopp till följd af preskription 
till 21,694-50 kronor, och insättarnes behållning vid årets slut 
utgör 402,923,355-62 kronor. Tillväxten i insättarnes kapital 
under året uppgår sålunda till 19,283,722-86 kronor. 

Medelvärdet af en sparbanksbok belöper sig vid 1898 års 
slut till 343-92 kronor mot 336-27 kronor år 1897. 

5. Klassifikation af insättarne efter deras vid årets slut inne-
stående behållning (tab. 2, kol. 7—18; tab. 4, kol. 9—20). 
Nedanstående öfversigt visar, huru antalet insättare och deras 
kapital fördelar sig på olika behållningsbelopp vid 1898 års 
slut: 

Ehuru för närvarande omkring 81 % af insättarne utgöras 
af sådana, hvilkas behållning icke öfverstiger 500 kronor, upp
går det sammanlagda beloppet af dessas innestående kapital icke 
fullt till 89 mill. kronor eller mindre än en fjerdedel af hela 
behållningsbeloppet. Insättare med behållning öfverstigande 1,000 
kronor utgöra deremot blott 9-9 % af hela antalet, men deras 
kapital är 239-7 mill. kronor eller betydligt mer än hälften af 
totalsumman. Häraf tillhöra 139'4 mill. kronor eller mer än 
en tredjedel af det hela ett litet antal insättare (3-7 % af hela 
antalet), hvilka hvar och en ega en behållning uppgående till 
mer än 2,000 kronor. 



Sparbankerna år 1898. — Klassifikation af insättarne. Sparbankernas skulder och fonder. V 

Den vida öfvervägande delen af de stora behållningarna 
komma på de båda Skåne-länen, Stockholms stad och län samt 
Göteborgs och Bohus län. Nära 74 mill. kronor tillhöra in-
sättare med mer än 1,000 kronors behållning ensamt i Malmö
hus län (hvaraf 50-3 mill. kr. tillhörande insättare med öfver 
2,000 kronors behållning), och i Kristianstads län ega samma 
insättarekategorier 2W mill. kr., i Stockholms stad och län till
sammans 30-4 mill. kr., samt i Göteborgs och Bohus län 20-9 
mill. kr. 

De stora behållningarnas relativa belopp i de skilda lånen 
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 1898 års slut af 
skuld för upptagna lån och å kreditiv utgör 3,055,238-69 kronor 
samt af skuld å annan räkning 944,123-47 kronor. Af sist
nämnda skulder äro åtskilliga ingenting annat än i förskott in
betalda räntor. De förstnämnda skulderna hafva under året 
ökats med 1,154,681-28 kronor, hvaraf 705,000 kronor för Spar
banken i Hernösand; de sistnämnda åter hafva minskats med 
195,798-32 kronor, hvadan skulderna i sin helhet under året 
ökats med 958,882-96 kronor. 

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

Fondernas behållning vid 1897 års slut utgjorde 34,316,983-72 
kronor. Deraf tillhörde 7,515-13 kronor den ur berättelsen ute
slutna Garde sockens sparbank, hvaremot de tvenne nya spar
bankerna hafva tillfört fonderna en ingående behållning af 
12,000'00 kronor. Enär vidare till följd af rättelser och ändrin
gar i sparbankernas bokföring, hvaraf den vigtigaste närmare 
omförraäles i anm. 16 till tab. 3, den vid 1897 års slutuppgifna 

behållningen bör ökas med ett belopp af sammanlagdt 4,110-3i 
kronor, utgör behållningen å sparbankernas fonder vid 1898 
års början, sådan den nu i föreliggande berättelse bör upptagas, 
34,325,578-90 kronor. 

Inkomsterna under året, med frånräkning af ett belopp 
motsvarande insättarne godtgjorda räntor, utgöra 4,360,537-56 
kronor. 

Utgifterna hafva, frånsedt omskrifna i-äntegodtgörelser, 
uppgått till ett sammanlagdt belopp af 2,470,118-61 kronor, 
deraf: 

a) räntor för tillfällig upplåning 125,021-49 kronor; 
b) omkostnader 1,699,147-23 kronor. I förhållande till hela 

omsättningssumnian hafva omkostnaderna uppgått till 1-04 % 
och utgöra 0-42 % i förhållande till insättarnes medel; 

c) afskrifningar 353,47092 kronor; 
d) anslag 292,478-97 kronor. 

Behållningen å fonderna vid årets slut utgjorde 36,215,997-85 
kronor. Deraf belöper sig på särskildt bokförda grundfonder 
560,860-68 kronor (föregående år: 379,266-61 kronor), på reserv
fonder i den omfattande betydelse, hvarom ofvan förmälts, 
34,686,885-73 kronor, och på öfriga fonder 968,251-54 kronor. 
Den upplösta Garde sockens sparbanks reservfond, hvilken upp-
gifves vid 1898 års slut hafva utgjort 7,762-83 kronor, är ej 
här inräknad. 

Det sammanlagda beloppet af grund- och reservfonder vid 
1898 års 'slut utgjorde 35,247,746-81 kronor mot 33,435,618-48 
kronor år 1897. 

Ur tab. B å nästa sida, i hvilken sparbankerna grupperats 
på -samma sätt som ofvan i tab. A., framgå för de olika grup
perna följande förhållanden mellan de sammanlagda grund- och 
reservfonderna samt insåttarnes behållning år 1898, hvarmed 
motsvarande förhållanden för de närmast föregående fem åren 
äro sammanstälda: 

Förändringarna i dessa förhållanden hafva under år 1898 
varit mindre omfattande än under de närmast föregående åren. 
Merendels bero de på det antal sparbanker, som öfvergått från 
en grupp till en annan. 

Nedanstående sammanställning lemnar en öfversigt af spar
bankerna fördelade i två grupper, allt efter som deras egna 
fonder uppgå till minst 10 % af insättarnes behållning eller 
icke: 
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8. Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen vid 
årets slut (tab. 3, kol. 12—23; tab. 4, kol. 40—51). Kontant 
i kassan egde sparbankerna 1,688,130-75 kronor. 

I andra bankinrättningar innestodo 19,467,79504 kronor. 
Det belopp, som var placeradt i fastighet, uppgick till 

6,784,237-97 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 uppgick till 
316,401-50 kronor. 

I obligationer och dylika värdehandlingar voro placerade 
60,201,273-77 kronor. 

Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot skulde
bref uppgingo till 17,153,989-97 kronor. 

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

a) inteckning i fast egendom 226,220,316-42 kronor; 
b) annat hypotek (obligationer, aktier, förlagsinteckningar 

och dylikt samt guld och silfver, men icke skuldebref med endast 
namnsäkerhet, som upptagas under följande rubrik) 23,530,708-19 
kronor; 

G) borgen eller annan namnsäkcrhet 81,764,959-94 kronor. 
I flera sparbanker, särskildt bland de större, har utlåning 

af detta sistnämnda slag icke alls förekommit, såsom i Stock

holms stads, Norrköpings, Göteborgs, Göteborgs och Bohus läns 
samt Falu stads sparbanker. Med hänsyn till det i af senaste 
sparbank8komité utarbetade normalreglemente för rikets spar
banker förekommande stadgandet om en maximiprocent för tor
hållandet mellan borgensutlåning och insättarnes behållning må 
här antecknas, att beloppet af mot borgen eller annan namn
säkerhet utlånta medel i rikets sparbanker uppgår till 20-3 % 
öfver hufvud af insättarnes medel, samt vidare att högsta pro
centtalet för borgensutlåningar förekommer i Kalmar län (39'4 %) 
dernäst i Kristianstads (37-9 '/.), Jemtlands (33-i %), Jönköpings 
(31-7 %), Kronobergs (31-6 •/.) och Blekinge (31-5 •/.). 

Fordringar å utgifts- och tillfälliga räkningar utgjorde 
139,412-95 kronor. 

Upplupna, men ej inbetalda räntor uppgingo till 5,871,489-os 
kronor. För åtskilliga sparbanker äro dessa räntor icke beräknade. 

Summan af förvaltade medel vid årets slut utgjorde 
443,138,715-53 kronor. 

Efterföljande uppställning angifver för 1898 och föregående 
år i procent, huru de under sparbankernas förvaltning stående 
medlen varit placerade: 

Tab. B. Fonder och medel i sparbankerna, grupperade efter insättarekapitalets storlek vid 1898 års slut. 
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Af denna sammanställning framgår, att borgens- och bank
fordringarnas relativa betydelse minskats under år 1898, hvar-
emot ökning egt rum för inteckningsfordringar, fordringar mot 
»annat hypotek» samt äfven. ehuru i obetydlig mån, för obliga
tioner. Betraktar man den absoluta ökningen af de vigtigare pla
ceringarna, visar det sig, att af de 222 millioner kronor, hvarmed 
sparbankernas samtliga förvaltade medel under året ökats, mer än 
13 millioner komma på inteckningsfordringar, nära 5 millioner 
på fordringar mot annat hypotek, något mer än 3 millioner på 
obligationer och mindre än 3 millioner på borgensutlåningar. 

Tager man hänsyn till sparbankernas storlek, erhållas efter 
den i tab. B använda grupperingen följande procentförhållanden: 

Föreliggande redogörelse omfattar endast de folkbanker och 
med dem jemförliga penningeinrättningar, för hvilka folkbanks
lagen af den 29 juli 1892 är gällande, nämligen dem som drifva 
sin rörelse utan af Konungen stadfäst reglemente och bland 
hvilkas rörelsegrenar ingår sådan inlåning som. sparbank bedrif-
ver (s. k. solidariska folkbanker). Från berättelsen äro alltså 
uteslutna sparkasserörelse drifvande aktiebanker, för hvilka redo
görelser lemnas i sammandrageu af de enskilda sedelutgifvande 
bankernas och aktiebankernas till Kungl. Finansdepartementet 
ingifna uppgifter för hvarje månad. 

1. Befintliga folkbanker m. m, och deras organisation. År 
1897 redovisades för 25 folkbanker, hvilka alla under år 1898 
fortsatt med sin verksamhet. Derjemte tillkomma fyra nybil
dade folkbanker, nämligen: 

Gamleby folkbank, som började sin verksamhet år 1898 
efter den 6 juli 1898 antaget reglemente. Hufvudkontoret är 
beläget i Gamleby och hålles öppet hvarje helgfri söckendag; af-
delningskontor förekommer ej. Grundfonden skall enligt regle
mentet utgöra minst 50,000 kronor. 

Det mest karakteristiska för de olika gruppernas placerin
gar är fortfarande den olika användningen af intecknings- och 
borgensfordringar, som omedelbart framgår ur tabellen och för 
hvars betydelse och sannolika orsaker redogöres i föregående års 
berättelser. 

9. Kassareserv (tab. 3, kol. 24—27; tab. 4, kol. 52-r, 
55). Enligt 13 § af den från och med 1893 års ingång gäl
lande lagen angående sparbanker skall af sparbanks tillgån
gar ett belopp, motsvarande minst en tiondedel af insättarnes 
behållning enligt senaste bokslut, redovisas i värdehandlingar, 
hvilka kunna med lätthet förvandlas i penningar, såsom 
obligationer, depositionsbevis eller ock inteckningar inom halfva 
taxeringsvärdet. Dock är äldre sparbank icke pligtig att 
fullgöra denna föreskrift förr än tio år efter lagens trädande i 
kraft. 

För år 1898 hafva uppgifter om bokföring af sålunda före-
skrifven kassareserv ingått från 176 sparbanker, och voro enligt 
dessa uppgifter såsom kassareserv vid årets slut, bokförda 
38,275,574-32 kronor, nämligen: 

Obligationer till ett belopp af 21,061,283-10 kronor; 
Depositionsbevis till ett belopp af 4,336,582-75 kronor; 
Inteckningar till ett belopp af 12,877,70847 kronor. 
Bland obligationerna äro stundom inräknade kommunala 

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

Storviks folkbank, som började sin verksamhet den 1 februari 
1898 efter reglemente af den 19 december 1897 med grundfond 
utgörande 5,000 kronor. Hufvudkontoret är beläget i Storvik i 
Ofvansjö socken, Gefleborgs län, och hålles öppet för insättare 
måndagar kl. 6—8 e. m.; afdelningskontor finnes icke. 

Toraåkers folkbank, som började sin verksamhet år 1898 
efter reglemente af den 29 mars samma år med grundfond ut
görande 6,000 kronor. Hufvudkontoret är beläget i Torsåkér, 
Gefleborgs län, och hålles öppet för insättare söndagar kl. 1—3 
e. ni.; afdelningskontor finnes icke. 

Högbo folkbank, som började sin verksamhet år 1898 efter 
den 22 juli samma år antaget reglemente." Hufvudkontoret är 
beläget i Yttre Sandviken i Högbo socken, Gefleborgs län, och 
hålles öppet hvarje helgfri torsdag; afdelningskontor förekommer 
ej. Grundfonden skall enligt reglementet utgöra 8,000 kronor. 

Antalet folkbanker, för hvilka redovisas år 1898, är således 
29, och ingår då bland dem en penningeinrättning af samma 
natur, . men med annan benämning, nämligen Aspelands bespa
ringsbank. Efter hufvudkontorets belägenhet (tab. 5, kol. 4) 
räknadt tillhöra 9 folkbanker städerna och 20 landsbygden, och 
äro de fördelade på rikets län. sålunda: 

B. Folkbankerna. 
(Tab. 5.) 
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Tages till måttstock på folkbankernas storlek beloppet af 
deras skulder såväl å sparkasseräkning som ä andra räkningar 
(depositions- samt upp- och afskrifningsräkning m. in.) erhalles 
den fördelning af dem, som nedanstående tab. C. utvisar. 

Af afdelningskontor (tab. 5, kol. 5) omtalas endast tvenne, 
tillhöriga Grytnäs och Avesta folkbank i Kopparbergs län, hvil-
ken har hufvudkontor i Avesta samt afdelningskontor i Grytnäs 
och Krylbo. 

Folkbankernas begynnelseår angifves i tab. 5, kol. 2. Af 
densamma framgår, att de folkbanker, som ännu qvarstå såsom 
sådana (d. v. s. utan att hafva ombildats till aktiebanker eller 
upphört), hafva tillkommit under nedanstående perioder: 

Hufvudkontoret hålles tillgängligt f<yr insåttare (tab. 5, kol. 6) 
i nedanstående antal folkbanker: 

Endast om tvenne folkbanker (en i Kopparbergs och en i 
Gefleborgs län) meddelas, att de hållas öppna å söndag. Alla 

Tab. C. Gruppering af folkbankerna efter skuldbeloppets 
storlek vid 1898 års slut. 

de öfriga äro tillgängliga blott å helgfria dagar. Tiden omkring 
nyår hålles Norra Kinds folkbank (Elfsborgs län) stängd. 

Såsom grundfondens reglementsenliga belopp (tab. 5, kol. 7) 
finnes sällan någon bestämd summa angifven, beroende på att 
antalet lottegare i allmänhet icke är bestämdt. Det i tab. 5, 
kol. 7, angifna beloppet är derför i de flesta fall grundfondens 
minimibelopp. 

Lägsta tillåtna insättningsbeloppet å sparkasseräkning (tab. 
5, kol. 8) vexlar, likasom i sparbankerna, mellan 025 och 1 
krona. Äfven Oio krona förekommer, och för Vedbo härads 
folkbank angifves 10 kronor såsom insättningsminimum. 

Det högsta beloppet af en insåttares å sparkasseråkning 
tillgodohafvande, hvarå ränta enligt reglementet får godtgöras 
(tab. 5, kol. 9), synes i de flesta folkbanker icke vara faststäldt. 

2. Sparkasseränta (tab. 5, kol. 10). Likasom för sparban
kerna uppställes här en tabellarisk öfversigt öfver de olika 
räntesatser, efter hvilka ränta blifvit godtgjord insättare å spar
kasseräkning i folkbankerna under år 1898, jemte motsvarande 
behållningsbelopp: 

Ur dessa räntesatser erhållas som medeltal: 

Medelräntan har sålunda ökats äfven i folkbankerna, t. o. in. 
i högre grad än i sparbankerna, så att den nu är högre i folk
bankenia. Stegringen har varit starkast för den faktiska medel
räntefoten. 

De fem sista åren har folkbankernas medelränta varit: 

3. Antal insättare å sparkasseräkning (tab. 5, kol. 11—15). 
Antalet insättare i folkbankerna vid 1897 års slut var 28,380. 

Tillkomne nya insättare under år 1898 utgjorde 4,138, 
afgångne genom uttag af behållning 1,938, utgörande i för
hållande till de tillkomne 47 '/>. 
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Till följd af fordrings preskription hafva afgått 63 in
sättare. 

Qvarslående vid årets slut voro 30,517 och har under året 
således en ökning af 2,137 insättare egt rum. 

4. Insättarnes å sparkasseräkning medel (tab. 5, kol. 28— 
33). Vid 1897 års slut qvarstodo 11,085,228-87 kronor, hvilket 
belopp i följd af rättelse i en af uppgifterna bör ökas med 10 
kronor. Den sammanlagda behållningen vid 1898 års början 
uppgår alltså till 11,085,238-87 kronor. 

Under året hafva insatts 4.748,719-92 kronor och uttagits 
3,753,371-06 kronor. Insättningarna öfverstiga således uttagnin-
garna med 995,348-86 kronor och de senare utgöra 79 % af de 
förra. 

Råntor äro godtgjorda i årets räkenskaper till ett belopp 
af 433,301-34 kronor, till följd af preskription hafva afförts 
294-97 kronor, och behållningen vid årets slut uppgår till 
12,513,594'io kronor. Tillväxten å folkbankernas sparkasseräk-
ningar under året är alltså 1,428,355-23 kronor. 

Medelvärdet af en behållning å sparkasseräkning utgjorde 
vid 1898 års slut 410-05 kronor mot 390-GO kronor år 1897. 

5. Klassifikation af insättarne å sparkasseräkningr efter deras 
vid årets slut innestående behållning (tab. 5, kol. 16—27). En 
öfversigt häröfver för år 1898, 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 samman lagdt 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-G % mot sparbankernas 346 %. 

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

a) på upp- och afskrifningsräkning i 17 folkbanker 723,088-34 
kronor; 

b) på depositionsräkning i 18 folkbanker 5,324,449-22 kronor; 
samt 

c) på andra räkningar, hvaraf i ett par fall särskildt an
förts i förskott inbetalda räntors räkning, 812,377-15 kronor. 

Det sammanlagda beloppet af dessa skulder utgör 6,859,914-71 
kronor. Folkbankernas hela skuldbelopp, d. v. s. ofvanstående 
räkningar jemte sparkasseläkning, uppgick vid årets slut till 
19,373,508-8i kronor, och utgjorde häraf (i procent) skulderna å: 

Sparianksslatistik I. 1898. 

7. Folkbankernas fonder (tab. 5, kol. 38—47). Behållnin
gen vid 1897 års slut utgjorde å grundfonder 1,363,848-80 kronor, 
å reservfonder 717,066-09 kronor samt dispositionsmedel 349,548-i7 
kronor. Från sistnämnda belopp afgå likväl 10 kronor genom 
rättelse af förut leinnad uppgift, hvarföre såsom ingående behåll
ning för år 1898 upptagas å dispositionsmedel 349,538-17 kronor. 

Inkomsterna under året, för hvilkas beräkning närmare 
redogöres i anm. 5 till tab. 5, hafva uppgått till 515,486-57 
kronor. 

Utgifterna äro, oafsedt godtgjorda räntor: 
a) omkostnader 157,414-77 kronor; 
b) afskrifningar 116,711-80 kronor, hvari bland annat äfven 

inräknats öfverskott af utbetalningar å grundfond samt vinst
utdelningar. De senare uppgifvas för 11 folkbanker tillsam
mans till 41,994-84 kronor (anm. 6 och 8 till tab. 5), hvartill 
torde komma en del af det i anm. 6 till tab. 5 omförmälda be
lopp, som för fyra folkbanker fråndragits dispositionsmedlen vid 
1898 års början. 

Behållningen vid årets slut utgjorde 2,671,813-06 kronor, 
deraf grundfonder (i 28 folkbanker) 1,514,000-82 kronor, reserv
fonder (i 28 folkbanker) 809,633'36 kronor och dispositionsmedel 
(i 23 folkbanker) 348,178-88 kronor. 

I förhållande till samtliga skulder utgjorde vid 1898 års 
slut grundfonderna 7-8 %, reservfonderna 4-2 % och dispositions
medlen 1-8 %, tillsammans sålunda 13'8 %, Vid föregående års 
slut utgjorde fonderna tillsammans 14-0 % i förhållande till samt
liga skulder. 

Vinst för år 1807 har utdelats i vissa folkbanker vid bör
jan af eller under år 1898, såsom ofvan omnämnts. 

8. Placeringen af de af folkbankerna förvaltade medlen vid 
årets slut. Från tab. 5, kol. 48—59, hemtas följande uppgifter 
härom, hvartill fogas en beräkning af procenttalet för hvarje art 
af placering: 
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Jemföras procenttalen med de motsvarande för sparbankerna 
beräknade (sid. vi), så befinnes det, att folkbankernas inteck
ningsfordringar uppgå till endast 32-05 % af alla placeringar, 
men sparbankernas fordringar af samma slag till 51-05 %. Bor
gensfordringar deremot, som för sparbankerna utgöra 18'45 %, 
uppgå för folkbankerna till 25-u %, och dertill komma för de 
senare 22-04 »/. diskonterade vexlar, hvilka i sparbankerna icke 
ega någon motsvarighet. Obligationer, aktier, kommunala for
dringar in. m., för sparbankerna utgörande 17"46 %, bilda till
sammans 2'38 % af folkbankernas placeringar. I fråga åter om 
kontanta medel samt placeringar i andra banker förete folkban
kerna ett högre procenttal, enär dessa poster för dem tillsam
mans uppgå till 7'28 %, men för sparbankerna till 4-77 %, 

De förändringar, som inträdt sedan näst föregående redo-
görelseår i fråga om de förvaltade medlens placering, framgå af 
följande sammanställning: 

Då de särskilda folkbankernas verksamhet och ställning 
äro af tämligen olikartad beskaffenhet, meddelas här till belys
ning af de former, under hvilka de verka, en tabell, framstäl
lande de mest utmärkande dragen för livar och en af dem: 

Stockholm den 8 september 1900. 

Underdånigst 

ELIS SIDENBLADH. 

Karl Sidenbladh. 
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Tab. 5. Folkbankerna och deras verksamhet år 1898. 
[Här upptngas endast de folkbanker och dermed jemförliga penningeinrättningar, hvilkas reglemente ej blifvit af Konungen faststäldt.] 
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