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Résumé de la Statistique des Caisses d'épargne et de certains établisssements de crédit analogues, en 1909. 

Caisses d'épargne 

(tabl. n"' 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 (spm'bank) 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 autre 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 1909 était de 431 (tabl. n" 4, col. 2), 

dont 109 dans les villes et 322 à la campagne. — Les succursales étaient de 408 

(ib. eol. 3). — Le 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 4'734 %, 

le total des intérêts payés comparé avec le capital moyen. 

Pendant l'année, 113,695 livrets ont été ouverts et 84,126 soldés (parmi 

lesquels 7,800 par suite de prescription). Il existait, à la fin de l'année, 1,523,333 

livrets (tabl. n" 4, coll. 4—8). 

Le total des versements pendant l'année était de 158,709,394-06 cour, et 

celui des remboursements de 145,944,331'80 cour, (y compris une somme 

prescrite de 41 ,66231 cour.). Le total des intérêts des dépôts était de 

34,080,393'75 cour., et l'avoir des déposants, à la fin de l'année, s'élevait à 

760,397,173-85 cour. (tabl. n° 4, coll. 21—26). — La moyenne des dépôts par 

livret était de 499'17 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 

au-dessus de 2,000 eonr. 

Les autres dettes des caisses d'épargne, à la fin de l'année, étaient de 

3,041,07662 cour. (tabl. n" 4, col. 29). 

A la fin de l'année, les fonds des caisses d'épargne étaient de 63,^24,839-25 

cour., dont fonds capitaux 632,83301 cour., fonds de réserve 61,580,154-90 cour., 

et autres fonds 1,611,851-34 cour. (tabl. n" 4, coll. 36—39). 

Le passif total se composait de: 

Capital des déposants 760,397,17385 cour. 

Autres dettes 3,041,076-62 > 

Fonds • • . 63,824,839-25 » 

Total 827,263,089-72 cour. 

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

Caisse 2,071,282-97 cour. 

Dépôts dans les banques 27,612,461 89 » 

Immeubles 12,728,42290 > 

Mobilier 550,942-44 > 

Titres publics et autres, etc 77,085,717'26 •> 

Créances sur des communes et des sociétés 34,223,264-39 » 

Prêts particuliers sur gagé: 

d'hypothèques immobilières 467,136,441-85 > 

d'autres hypothèques 51,013,251'57 > 

d'une simple obligation personnelle ou contre caution . 138,802,724-96 > 

Comptes temporaires 205,797'84 » 

Intérêts courus et non encaissés . . 15,802,781'65 > 

Total 827,263,089-72 cour. 

A la réserve de caisse étaient portées des obligations et d'autres valeurs 

«tires et faciles à placer, montant à la somme de 150,040,078-45 cour. 

Établissements de crédit, avant 1904 nommés 
»Banques populaires» 

(tabl. n °5). 

Le présent rapport ne comprend que les établissements de crédit qui, sans 

avoir reçu du Roi des statuts, font des opérations de la même nature que les 

caisses d'épargne et auxquels s'applique une loi du 18 septembre 1903. P a r 

conséquent il ne regarde pas les banques qui ont pour base les lois sur les banques 

par actions ou solidaires de la même date. 

Le nombre des institutions en question, c_n 1909, était de 22. 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 eol. 10. Leur moyenne est de 4'505 %. 

En 1909, 2,177 livrets d'épargne ont été ouverts et 724 soldés. A la fin 

de l'année, il en existait 16,624 (coll. 11—15). 

Le total des versements à titre d'épargne pendant l'année était de 2,379,287'15 

cour, et celui des remboursements de 2,084,394'38 cour. Les intérêts des dépôts 

d'épargne étaient de 279,018'48 cour., et l'avoir des déposants, à la fin de l'année, 

de 6,620,535'51 cour. (coll. 28—33). — La moyenne des dépôts par livret était 

de 398'25 cour. 

Les coll. 16—27 contiennent une classification des déposants semblable à 

celle des déposants aux caisses d'épargne. 

Les autres dettes des institutions en question, à la fin de l'année, 

montaient à 3,451,985'80 cour., dont dépôts à vue portant intérêt 379,582-62 

cour., dépôts à terme portant intérêt (autres que dépôts d'épargne) 2,297,832'28 

cour., et autres comptes 774,570'90 cour. (coll. 34—37). 

A la fin de l'année, les fonds étaient: fonds capitaux 557,819'20 cour., 

fonds de réserve 448,121-14 cour., et fonds réservés pour disposition future 

125,576-50 cour. Total 1,131,516-84 cour. (coll. 44—47). 

Le passif total était comme sui t : 

Capital des déposants à titre d'épargne . .• 6,620,535'51 cour. 

Autres dettes 3,451,985'80 > 

Fonds • • • 1,131,516-84 > 

Total 11,204,038-15 cour. 

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

Caisse 170,221-78 cour. 

Dépôts dans les banques • 465,355-58 » 

Immeubles et mobilier 83,685-35 > 

Obligations 33,15000 > 

Actions, etc 2,891.86 » 

Lettres de change escomptées 2,874,618'39 > 

Prêts sur gage: 

d'hypothèques immobilières 2,815,508'30 > 

d'autres hypothèques 762,827-93 > 

d'une simple obligation personnelle ou contre caution . 3,762,926'86 > 

Comptes temporaires 158,043'24 > 

Intérêts courus et non encaissés • . • 74,808'86 > 

Total 11,204,038-15 cour. 

1 couronne = l ' 3 9 franc. 



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

T . 
J- djupaste underdånighet öfverlämnar Statistiska Central
byrån härmed den jämlikt föreskrifterna i nådiga skrifvelsen 
af den 3 mars 1893 utarbetade berättelsen för år 1909 an
gående sparbanker och de andra penninginrättningar, hvilka 
tillförene under namn af folkbanker idkat bankrörelse, men 
på grund af de år 1903 utfärdade författningarna rörande 

bankväsendet fr. o. m. år 1904 fortsatt sin verksamhet under 
andra benämningar, äfvensom nytillkomna inrättningar af 
sistnämnda slag. Till sin uppställning är denna berättelse 
lika med närmast föregående års och är sålunda delad i tvenne 
afdelningar, af hvilka den förra omfattar sparbankerna och 
den senare öfriga här behandlade penninginrättningar. 



II Sparbankerna år 1909. — Befintliga sparbanker och deras organisation. 

A. Sparbankerna. 
(Tub. 1—4.) 

1. Befintliga sparbanker och deras organisation (tab. 1, kol. 
1—9). I berättelsen för år 1908 redogjordes för 428 då be
fintliga sparbanker, af hvilka ingen upphörde under 1909 
års lopp. I och med sistnämnda års utgång upplöstes emel
lertid Linneryds sockens sparbank och dess verksamhet öf-
vertogs af Sydsvenska kreditaktiebolaget. Dessutom har 
Sigtuna sparbanks upplösning varit beslutad sedan år 1907 
och tvenne andra sparbanker, Mönsterås och Bodens, varit 
ställda under utredning sedan resp. åren 1907 och 1908. 

Nytillkomna under år 1909 äro tvenne sparbanker, näm
ligen Kullerstads sparbank i Östergötlands län och Rennes-
löfs sparbank i Hallands län. Därjämte förekommer i 
denna berättelse för första gången en ny sparbank i Mön
sterås, Mönsterås sockens sparbank, hvilken redan år 1908 
bildades med anledning af den därvarande gamla sparban
kens ställande under utredning. 

Antalet sparbanker, för hvilka redovisats år 1909, är 
sålunda 431. Af dem tillhöra, efter hufvudJcontorets belä
genhet räknadt (tab. 1, kol. 4), 109 städerna och 322 lands
bygden (hvaraf emellertid 24 hafva sitt hufvudkontor i kö
pingar och åtskilliga i municipalsamhällen), fördelade på de 
olika länen sålunda: 

Af rikets städer är det endast Vaxholm, Östhammar, 
öregrund, Skanör med Falsterbo, Kungälf och Säter, som 
sakna egna sparbanker; dock finnas afdelningskontor af 
Egnahemssparbanken i Vaxholm, af Stockholms läns spar
bank i Öregrund, af Göteborgs och Bohus läns sparbank i 
Kungälf och af Kopparbergs läns sparbank i Säter. Bort-
sedt från afdelningskontor, finnas fyra sparbanker i Malmö, 
tre i Stockholm (med 8 afdelningskontor inom staden), likaså 
i Lund och i Hälsingborg samt två i hvar och en af stä
derna Eskilstuna, Strängnäs, Norrköping, Kristianstad,Ängel
holm, Landskrona, Ystad, Trelleborg, Göteborg (med 4 af
delningskontor inom staden), Strömstad, Västerås, Falun och 

Gäfle (med 2 afdelningskontor inom stadens område). Å lands
bygden förekomma två sparbanker å en ock samma plats 
i Mönsterås i Kalmar län, i Östra Broby, Klippan och 
Hesslekolm i Kristianstads län samt vid Höganäs i Malmö
hus län, likaledes oafsedt afdelningskontor. 

Efter storleken af det i hvarje sparbank innnestående in-
sättarekapitalet vid årets slut (tab. 2, kol. 24) kunna spar
bankerna fördelas i vissa grupper, såsom tab. A utvisar. 

Till mer än 5 millioner kr. uppgingo insättarnes be
hållningar i hvar och en af följande 33 sparbanker, samt
liga utom tre med hufvudkontoret förlagdt i stad: 

Tab. A. Gruppering af sparbankerna efter insättarekapitalets 
storlek vid 1909 års slut. 



Sparbankerna år 1909. — Organisation. III 

Antalet afdelningskontor, filialer, sparbankskommittéer 
o. dyl., hvarom uppgift lämnats (tab. 1, kol. 5; tab. 4, kol. 3), 
är 406 eller lika många som föregående år. Afseende bar 
här ej fästs vid det förhållande, som äger rum i åtminstone 
en sparbank (jfr anm. 10 till tab. 1), at t insättningar mot
tagas af utsedda förtroendemän i orterna. 

Vid 25 af städernas sparbanker äro afdelningskontor 
inrättade till ett sammani agdt antal af 374, medan för 
landsbygdens sparbanker motsvarande siffror äro 15 och 32. 
Af de förra af delningskontor en äro dock endast 25 själfva 
belägna i städer, hvaraf 8 i Stockholm; alla öfriga afdel
ningskontor af stadssparbanker finnas å landsbygden (däraf 
åtminstone 4 i köpingar), likasom också alla afdelningskontor 
tillhörande sparbanker med hufvudkontoret å landsbygden. 
Dock voro 2 af landssparbankernas afdelningskontor belägna 
i köpingar. 

Af tab. 1, kol. 2, som angifver det år, då sparbank 
börjat sin verksamhet, framgår, att af de år 1909 bestående 
sparbankerna under nedanstående perioder öppnats: 

kerna med hufvudkontor å landsbygden till 47 (särskildt 
för de 24 med hufvudkontor i köping till 117). Samman
ställas dessa siffror med motsvarande för åren 1895, 1900 
och 1905, ter sig resultatet som följer: 

, Efterföljande tabell utvisar medeltalet expeditionsdagar 
i de olika länen år 1909. 

Gällande reglemente är för samtliga i full verksamhet 
varande sparbanker af Kungl. Maj:ts befallningshafvande i 
de särskilda länen stadfäst något af åren 1893—1909. 

Hufvudkontoret har under år 1909 och de två närmast 
föregående åren hållits tillgängligt för wsättare (tab. 1, kol. 
6) i följande antal sparbanker: 

Då medeltalet för stadssparbankerna är så betydligt 
högre än för landssparbankerna, öfvar naturligen propor
tionen dem emellan i hvarje län, likasom ock antalet af 
större eller mindre sparbanker, i bog grad inflytande på 
siffran för hela länet. 

I allmänhet är det endast å helgfria dagar, som kon
toren hållas tillgängliga. Dock förekommer i några mindre 
sparbanker, att kontorstiden är förlagd till söndagar, någon 
timme före eller efter gudstjänsten. Närmaste veckorna,om
kring nyår, under tiden för räkenskapernas afslntande, äro 
flera af sparbankskontoren stängda för insättningar, såsom 
framgår af tab. 1, kol. 6 samt af anm. 2 till samma tabell. 

Endast något öfver en fjärdedel af samtliga sparbanker 
synas i sina reglementen hafva grundfondens belopp fast
slaget (kol. 7), och förklaras detta däraf, a t t lagstadgad före
skrift för äldre sparbank at t bereda sig grundfond icke fin
nes och reglementet sålunda icke behöfver innehålla några 
bestämmelser därom. — Förbehåll om tillskjuten grundfonds 
återbärande (betecknadt i samma kol. 7 med *) äfvensom för
behåll om ränta å grundfondstillsliott (betecknadt med f) 
förekommer icke sällan. 

Lägsta belopp, som må i sparbank insättas (se tab. 1, 
kol. 8), växlar mestadels mellan 0-25 och 1 kr. Dock före
kommer äfven 0-20 eller OlO samt i ett fall 5 kr. såsom 
lägsta til låtna belopp. 

Nästan alla sparbanker hafva enligt uppgift högsta be-
loppet af en insäitares tillgodohafvande, hvarå ränta goät-
görcs, i reglementet bestämdt (tab. 1, kol. 9). Oftast före
kommande maximibelopp äro 2,000 kr. (i 55 sparbanker), 

. 3,000 kr. (i 51 sparbanker), 5,000 kr. (i 121 sparbanker, 
hvaribland 25 i Kristianstads län och 13 i Malmöhus län) 
samt 10,000 kr. (i 90 sparbanker, af hvilka 24 i Kristian
stads och 24 i Malmöhus län). Till och med ännu högre 
maximibelopp förekomma i Kalmar, Blekinge, Älfsborgs och 
de båda skånska länen. 3 sparbanker i Kristianstads län 

Såsom häraf synes, har en ökning af antalet sparbanker 
med flera expeditionsdagar för allmänheten under de anförda 
åren ägt rum. 

Med bortseende från smärre afvikelser från den ordina
rie expeditionstiden har en beräkning gjorts af medelantalet 
expeditionsdagar under året för hvarje sparbanks hufvud-
Icontor, och har det för år 1909 befunnits uppgå till 95; för 
stadssparbankerna belöpte det sig till 235 och för sparban-



IV Sparbankerna år 1909. — Inlåningsränta. 

godtgöra ranta å behållningar uppgående ända till 50,000 
kr. I ett stort antal sparbanker får med styrelsens med
gifvande ränta beräknas å högre belopp än det för hvar och 
en uppgifna, och för några af dessa stadgar reglementet i 
sammanhang därmed ett eventuellt nyt t insättningsmaximum 
(se härom tab. 1, kol. 9, jämförd med anm. 3 till samma 
tab.). På grund af vunna upplysningar hafva sedan några 
år tillbaka i en del fall, där endast detta senare belopp förut 
angifvits, till vinnande af likformighet i stället de lägre 
siffrorna upptagits, hvarigenom en skenbar nedgång i högsta 
räntebärande beloppet kommit till synes; i föreliggande be
rättelse, liksom i den närmast föregående, har dock ingen 
dylik ändring företagits. Af de verkliga ändringar från 
föregående år, som i några sparbanker genomförts, framgår 
emellertid, a t t ifrågavarande belopp fortfarande visar benä
genhet till höjning. 

2. Inlåningsränta (tab. 1, kol. 10). Såsom ofvan är om-
nämndt, hafva sparbankerna i allmänhet högsta beloppet af 
en insättares tillgodohafvande, hvarå ränta godtgöres, i reg
lementet bestämdt. Det är emellertid icke ovanligt, att 
insättare, äfven sedan deras tillgodohafvande natt sagda 
maximum, icke uttaga dem tillfallande ränta, utan låta 
denna år efter år innestå och läggas till kapitalet, hvarvid 
sålunda deras behållning i sparbanken kommer att öfver-
skrida meranämnda maximum och delvis blifva räntelöst. 
Äfven så är att taga i betraktande att i ett ganska stort 
antal sparbanker icke tillgodoskrifves ränta å där insatt 
kapital, förr än en viss kortare tid förflutit efter insättningen 
eller ock, ännu vanligare, först från början af därpå följande 
kalendermånad. Väsentligen på grund häraf kommer det sig,att 
om man uträknar riksmedeltal för å ena sidan räntefoten 
och å den andra den ränta, som verkligen kommit insättarne 
till godo, det förra medeltalet öfverstiger det senare med ett 
visserligen icke stort, men dock af?evärdt belopp. 

De olika räntesatser, sparbankerna under år 1909 till
godoräknat sina insättare, framgå af nedanstående samman
ställning. För att gifva ett begrepp om de olika grupper
nas betydelse, meddelas ock de räntebelopp, som under året 
tillgodoförts insättarne inom hvar grupp, äfvensom behåll
ningarna vid årets slut. 

Om ur ofVanstående sifferdata angående den godtgjorda 
räntan jämte uppgifterna å sammanlagda insättarebehåll-
ningen vid årets början samt under detsamma insatta och 
uttagna medel, hvarom se här nedan, beräknas riksmedeltal 
på satt som i 1895 års berättelse sid. IV finnes angiiVet 
för såväl medelräntefoten ( = den s. k. faktiska medelräntan) 
som den verkliga medelränta, som godtgjorts insättarne 
(— den s. k. effektiva medelräntan), erhålles för år 1909. 

För senare år hafva medelräntefoten och den godtgjorda 
medelräntan utgjort: 

Efter de förändringar, som sparbanksräntan undergick 
under åren omkring sekelskiftet — nämligen minskning un
der flera år intill 1898, därpå följande ökning t. o. m. år 
1901, minskning under åren 1902 och 1903 samt stillastå
ende under år 1904 —, inträdde med år 1905 åter ökning, 
som sedermera kontinuerligt fortgick ända t. o. m. år 1908. 
Mot slutet af sistnämnda år började emellertid den ekono
miska kris, som åtminstone under åren 1907 och 1908 fram
kallat ränteförhöjningarna, att aftyna, och inlåningsräntan 
nedgick med anledning häraf redan då i ej så få sparban
ker. Under år 1909 har ytterligare i omkring 40 procent 
af dem räntan nedgått, merendels med en half,, men äfven 
ibland med en hel procent. 1 genomsnitt för samtliga spar
banker har ränteminskningen belöpt sig till emellan en fem
tedels och en fjärdedels procent. Endast i tre sparbanker 
har en förhöjning i inlåningsräntan ägt rum. Anmärknings
värdt är a t t i de många Skånebankerna äfvensom i Norr
bottens län endast undantagsvis ändring i inlåningsräntan 
vidtagits. Hvad särskildt angår de 33 största sparban
kerna med mer än 5 millioner hvardera i insättarbehållning, 
har äfven i omkring halfva antalet räntan nedgått, från 5 
till 41/a %, hvaremot den i den öfriga hälften lämnats orub
bad vid förstnämnda räntesats. 

Nedanstående tabell visar den verkligen godtgjorda rän
tans höjd i olika län år 1909 och näst föregående år. 



Sparbankerna år 1909. — Antal insättare. Insättarnes medel. v 

Endast inom ett län, Kristianstads, öfversteg sålunda 
under år 1909 medelräntan b %. I öfrigt förekom högsta 
medelräntan i Malmöhus, Östergötlands, Hallands och Kop
parbergs län, i hvilka län den växlade emellan 4#98 och 4-79 %. 

Lägst stod medelräntan under redogörelseårét i Stock
holms stad och län med resp. 4-08 och 4-26 %. 

3. Antal insättare (tal). 2, kol. 2—6; tab. 4, kol. 4—8). 
Vanligen måste i en ny berättelse en del. smärre rättelser 
af föregående uppgifter göras, och äfven i denna berättelse 
hafva ett par obetydliga sådana med afseende å insättarnes 
antal måst vidtagas, men motväga de jämnt hvarandra, så 
att antalet insättare vid 1909 års början enligt denna be
rättelse blir detsamma, som det i 1908 års berättelse upp-
gafs utgöra vid samma års slut, eller 1,493,764. 

Under året tillkomna nya insättare äro 113,695 och af-
gångna genom uttag af behållning 76,326. De sålunda åt
gångna utgöra 67 % i förhållande till de tillkomna, och 
deras antal understiger i samtliga län antalet tillkomna. 

Antalet tillkomna och afgångna insättare har för år 
1909 och några föregående år utgjort: 

Eörhållandet mellan insatta och uttagna belopp liar så
lunda under år 1909, liksom under närmast föregående år, 
varit synnerligen växlande, och förhålla sig uttagningarna 
relativt högst i Norrbottens, Hallands, Värmlands och Jämt
lands län. 

Räntor, godtgjorda i årets räkenskaper, i hvilka räntor 
jämväl ingå de tilläggsräntor, som jämlikt 15 § i 1892 års 
sparbankslag efter däri vidtagen ändring a£ den 25 maj 
1905, tillgodoförts insättare, uppgå till 34,080,393-75 kr., 
a ff orda belopp till följd af preskription till 41,662-31 samt 
insättarnes behållning vid årets slut till 760,397,173-85 kr. 
Tillväxten i insättarnes kapital under året uppgår sålunda 
till 46,845,456-01 kr. 

Vidkommande insättarekapitalets tillväxt inom olika 
län ända sedan år 1860 lämnar tab. 4 kol. 56—61 upplys
ning. Det torde få anses vara af intresse att jämföra där 
befintliga sifferbelopp med motsvarande folkmängdstal eller, 
med andra ord, att tillse, huru stor insättarebehållningen, 
räknad per invånare, blir inom olika delar af riket. Visser
ligen kan invändas, att det icke är så alldeles visst, att en 
person vid insättning af medel i en sparbank hänvänder sig 
till en dylik penninginrättning inom samma län, där han är 
bosatt, men i regel torde dock detta vara förhållandet och 
undantagen härifrån relativt få. Gifvetvis bör dock vid en 
jämförelse som nu i fråga Stockholms stad och län tagas i 
ett. Resultatet ter sig, som följer: 

Insättarebehållningen i hela riket och inom hvart län, 
fördelad på motsvarande folkmängd; kronor: 

Till följd af fordrings preskription hafva under året af
gått 7,800 insättare. 

De vid årets slut kvarstående insättarne utgöra 1,523,333 
och ökningen under året uppgår sålunda till 29,569. 

4. Insättarnes medel (tab. 2, kol. 19—24; tab. 4, kol. 
21—26). Vid 1908 års slut innestod i sparbankerna ett in-
sättarekapital af 713,551,441-25 kr., men tillkomma till följd 
af vissa rättelser och ändringar 276-59 kr., så att behåll
ningen vid 1909 års början här uppgifves till 713,551,717-84 kr. 

Under året insatta belopp utgjorde 158,709,394-06 kr. 
och uttagna belopp 145,902,669-49 kr., hvadan årets spar
banksrörelse utvisar ett öfverskott af uttagningar öfver in
sättningar af 12,806,724-57 kr. Mot 100 kr. insatta svara 
92 kr. uttagna. 

Under år 1909 och några föregående år har resultatet 
af insättnings- och uttagningsrörelsen ställt sig sålunda: 

För hvart och ett af rikets län hafva uttagningarna 
utgjort i % af insättningarna: 

IT—101861. Sparlanksstatistik I. 1909 



VI Sparbankerna år 1909. — Klassifikation af insättarne. Sparbankernas skulder. Sparbankernas fonder. 

Af upplysningar, som från åtskilliga häll vunnits, fram
går, att bland »insättare» flerstädes förekomma fonder, stif
telser, kommuners och kyrkors kassor o. dyl. icke fysiska 
personer. Någon klassifikation af insättarne ur denna syn
punkt (eller efter yrke) låter sig dock med tillgängligt 
material icke göra. — För åtskilliga sparbanker torde bland 
insättaremedlen äfven vara inräknade af låntagare för afbe
talning af lån gjorda insättningar, beroende därpå, att de 
af sparbanken utlämnade amorteringslånen kvarstå i räken
skaperna med sitt ursprungliga belopp, ända till dess de till 
fullo gäldats. 

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 1909 års slut 
af skuld för upptagna lån. och å kreditiv utgör 1,949,173-91 
kr. samt af skuld å annan räkning 1,091,902-71 kr. De förra 
skulderna ha under året ökats med 364,586-18 kr. och de 
senare minskats med 69,348-60 kr., hvadan skulderna i sin 
helhet under året ökats med 295,237-58 kr. Af berörda 
skulder »å annan räkning» utgöras, såvidt tillgängliga upp
lysningar gifva vid handen, ej mindre än 491,856-23 kr. af 
välgörenhets- eller till allmänt gagn afsedda fonder eller 
af anslag, som af sparbankerna till liknande ändamål 
beviljats, men ännu äro hos desamma innestående, samt 
32,872-73 kr. af hypotekslån å fastighet; den, frånsedt 
nämnda fonder och anslag, oftast förekommande posten är 
förskottsvis inbetald ränta. • 

7. Sparbankernas fonder (tab. 3, kol. 2—11; tab. 4, kol. 
30—39). Dessa utgöras dels af grund- och reservfonder 
(någon gång sammanfattade under benämningen »sparban
kens egen fond» eller dyl.), dels af andra, af sparbankerna 
förvaltade fonder för olikartade ändamål. I händelse af 
tvifvelsmål beträffande sparbankernas egna fonders fördel
ning på grund- och reservfond har med stöd särskildt af 
sparbankernas reglementen beloppet i tabellerna 3 och 4 
upptagits såsom reservfond, vare sig fonden i sj alf va verket 
ursprungligen varit grundfond eller icke. 

Fondernas behållning vid 1908 års slut utgjorde 
60,026,110-85 kr., hvartill kommer genom tillägg och rättel
ser ett belopp af 4,564-33 kr., så att behållningen å spar
bankernas fonder vid 1009 års början, sådan den nu i före
liggande berättelse upptages, utgör 60,030,675-18 kr. 

Inkomsterna under året, med frånräkning af ett belopp 
mötsvarande insättarne godtgjorda räntor, utgöra 7,804,245-94 
kronor. 

Det ligger i sakens natur, att dessa siffror icke utan 
Vidare få anses såsom några tillförlitliga mätare på, huru 
välståndet inom olika län utvecklat sig, enär ju äfven andra 
omständigheter kunna tänkas inverka på siffrornas större 
eller mindre höjd än befolkningens förmåga att spara. I 
någon mån torde de dock få anses vägledande. Sålunda 
framstår ju på ett ganska otvetydigt sätt de båda Skåne
länens relativa rikedom. Anmärkningsvärda äro äfven de 
förhållandevis jämna siffror, som länen kring Mälaren ut
visa. Och hvad hela riket angår, framgår ju, att insättare-
behållningeu i sparbankerna, räknad pr invånare, under de 
år öfversikten omfattar flerfaldigats inemot 20 gånger. 

Slutligen må i fråga om insättarnes medel nämnas, att 
medelvärdet af en sparbanksbok belöper sig vid 1909 års slut 
till 499-17 kr. mot 477-69 kr. år 1908. 

5. Klassifikation af insättarne ofter deras Tid årets slut 
innestående behållning (tab. 2, kol. 7—18; tab. 4, kol. 9—20). 
Nedanstående öfversikt visar, huru antalet insättare och deras 

.kapital fördela sig på olika behållningsbelopp vid 1909 års slut: 

Antalet insättare, hvilkas behållning understiger 500 kr., 
utgör alltså ej mindre än 75.9 %, med sammanlagdt 109'4 
mill. kronor i insatta medel eller 14-4 % af hela behållnings
beloppet. De relativa talen för denna kategori insättare min
skas stadigt; de voro sålunda vid 1899 års slut 81-0 (insät
tarnes antal i förhållande till samtliga) och 22-2 (deras inne-
stående kapital i % af hela insättarebehållningen). Insättare 
med behållning öfverstigande 1,000 kr. utgöra blott 14-5 
(1899: 9.9) % af hela antalet, men deras kapital är 547-4 
mill. kr. eller 72-0 (1899: 59-4) % af totalsumman. Häraf 
tillhöra 379-5 mill. kr., eller 49-9 % af det hela, ett litet 
antal insättare (6-6 % af hela antalet), hvilka hvar och en 
äga en behållning uppgående till mer än 2,000 kr.; år 1899 
utgjorde motsvarande procenttal 34-3 (behållningen) och 3-G 
(insättareantalet). Häri liksom i fråga om den större grup
pen, insättare med öfver 1,000 kr. i behållning, röjer sig 
sålunda på ett bestämdt sätt en tendens till höjning. 

Den vida öfvervägande delen af de stora-behållningarna 
kommer på de båda Skåne-länen, Stockholms stad och län samt 
Göteborgs och Bohus län. 180-1 mill. kr. tillhöra insättare 
med mer än 1,000 kronors behållning ensamt i Malmöhus län 
(hvaraf 1434 mill. kr. tillhörande insättare med öfver 2,000 
kronors behållning), och i Kristianstads län äger samma 
insättarekategori 54-2 mill. kr., i Stockholms stad och län 
tillsammans 49-8 mill. kr. samt i Göteborgs och Bohus län 
42-0 mill. kr. 

De stora behållningarnas relativa belopp i de skilda länen 
ses af följande sammanställning, där beloppen äro uttryckta 
i procent af hvarje läns hela behållningssumma:. . 
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Utgifterna hafva, frånsedt omskrifna räntegodtgörelser, 
uppgått till ett sammanlagdt belopp af 4,010,081-87 kr., däraf: 

a) räntor för tillfällig upplåning 78,25501 kr.; 
b) omkostnader 3,077,28429 kr. I förhållande till hela 

omsättningssumman (summan af insatta och uttagna belopp) 
hafva omkostnaderna uppgått till 1.01 % och utgöra 0-40 % 
i förhållande till insättarnes medel vid årets slut; 

c) afslirifningar 622,411-39 kr. Den ojämförligt van
ligaste afskrifningen i sparbankerna sker å inventarier samt 
å fastighet, där sådan förekommer; också ingå dylika af-
skrifningar, enligt verkställd beräkning, som den största 
posten i nyssnämnda summa; 

d) anslag 232,131-18 kr. 
Hvad sistnämnda utgiftspost angår, fördela sig ifråga

varande anslag, enligt särskildt meddelade upplysningar, 
efter anslagens användning sålunda: 

I jämförelse med de belopp, hvartill anslagen tillförne 
mez'endels uppgått, te sig totalsummorna för dessa anslag 
för de trenne närmast förflutna åren synnerligen låga. I 
all synnerhet gäller detta i fråga om summan för år 1908. 
Orsaken härtill torde visserligen i viss mån bero därpå, att 
en del poster, som förut upptagits som anslag, i de bägge 
sist utgifna berättelserna öfverförts till omkostnaderna, dit 
de,ansetts rätteligen höra, men lärer väl härvid äfven böra 
tagas i betraktande, a t t numera efter den förändring, som, 
såsom ofvan omförmälts, 15 § i sparbankslagen år 1905 

Tab. B. Fonder och medel i sparbankerna grupperade efter insättarelcapitalets storlek vid 1909 års slut. 

undergick, i åtskilliga sparbanker en del af vinstmedlen 
på deras rörelse plägar tillgodoföras insättarne som tilläggs
ränta. I öfrigt kan anmärkas, a t t de särskilda anslags
summorna under årens lopp visat sig ganska växlande. 

Behållningen å fonderna vid årets slut utgjorde 
63,824,839-25 kr. Däraf belöpa sig på särskildt bokförda 
grundfonder 632,833-01 kr. (föregående år 626,074-02 kr.), på 
reservfonder (äfven inbegripande såvidt möjligt värdet af 
fastighet och inventarier) i den omfattning, hvarom ofvan 
förmälts, 61,580,154-90 kr., i hvilket belopp äfven ingå bygg
nadsfonder, hvarjämte i reservfonden inräknats de någon 
gång som en fond för sig upptagna preskriptionsmedlen, 
samt på öfriga fonder 1,611,851-34 kr. Enligt vunna upp
lysningar fördelar sig sistnämnda belopp på nedanstående 
olika grupper af fonder sålunda: 

Det sammanlagda beloppet af grund- och reservfonder 
vid 1909 års slut utgjorde 62,212,987-91 kr. mot 58,566,112-33 
kr. år 1908. 

Ur nedanstående tdb. 2?, i hvilken sparbankerna grup
perats på samma sätt som ofvan i tab. A, framgå för de 
olika grupperna följande förhållanden mellan de samman
lagda grund- och reservfonderna samt insättarnes behållning 
år 1909, hvarmed motsvarande förhållanden för några före
gående år äro sammanställda: 

Riksmedeltalet för förhållandet mellan fondbelopp och 
insättarebehållning visar sig sålunda vara detsamma år 1909 
som året förut. Den nästan kontinuerliga minskning, som 
förut utmärkt berörda medeltal alltsedan år 1895, då det 
uppgick till 9 % har sålunda efterträdts af ett stillastående. 
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Hvad detaljsiffrorna angår, torde deras växlingar merendels 
bero på det antal sparbanker, sona öfvergått från en grupp 
till en annan. 

Följande sammanställning lämnar en öfversikt af spar
bankerna fördelade i två grupper, allt efter som deras egna 
fonder (inkl. söfriga>) uppgå till minst 10 % af insättarnes 
hehållning eller icke. 

8. Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen vid 
årets sint (tab. 3, kol. 12—23; tab. 4, kol. 40—51). Kontant 
i kassan ägde sparbankerna 2,071,282-97 kr. 

1 andra bankinrättningar innestodo 27,612,461-89 kr. 
Det belopp, som var placeradt i fastighet, uppgick till 

12,728,422.90 kr. I åtskilliga af de inkomna uppgifterna 
synes å denna räkning vara upptagen ej blott sådan fastig
het, som sparbank enligt 14 § sparbankslagen må äga, utan 
äfven tillfälligt inköpt fastighet. 

Summan af angifna värdet å inventarier uppgick ti l l 
550,942-44 kr. 

I obligationer och dylika värdehandlingar voro placerade 
77,085,717-26 kr. 

Fordringar hos kommuner och samfälligheter mot skulde
bref uppgingo till 34,223,264-39 kr. 

Fordringar hos enskilde ägde sparbankerna till följande 
belopp mot säkerhet af: 

a) inteckning i fast egendom 467,136,441-85 kr. Häri 
äro såvidt möjligt inräknade sådana fordringar, där vid sidan 
af inteckningar jämväl sannat hypotek» (se nedan) eller, 
hvilket är mera vanligt, borgen utgör säkerhet; dylika för
stärkta inteckningsfordringar uppgå i 55 sparbanker, för 
hvilka mera specificerade uppgifter i detta hänseende varit 
tillgängliga, till inalles 12,958,014-68 kr., men förekommo 
utan tvifvel i flera andra sparbanker till icke obetydligt 
belopp (jfr anm. 5 till tab. 3); 

b) annat hypotek (obligationer, aktier, förlagsintecknin
gar o. d. samt guld och silfver, men icke skuldebref med 
endast namnsäkerhet, som upptagas under följande rubrik) 
51,043,251-07 kr. Fordringar mot annat hypotek jämte bor
gen äro, där så låtit sig göra, häri innefattade; fordringar 
med dylik säkerhet torde nog åtskilliga sparbanker äga, för 
år 1909 har dock upplysning ej vunnits om mer än fyra sådana 
fall till ett belopp af 458,713 kr. (se anm. 6 till tab. 3); 

c) borgen eller annan namnsäkerhet 138,802,724-96 kr. 
(jfr a) och b) ofvan). 

I några sparbanker, flertalet tillhörande de största (med 
öfver 5 miH. kr. i insättaremedel), bar utlåning af detta 
sistnämnda slag icke alls förekommit. Med hänsyn till det 
i af senaste sparbankskommitté utarbetade normalreglemente 
för rikets sparbanker förekommande stadgandet om en maxi-
miprocent för förhållandet mellan borgensutlåning och in
sättarnes behållning må här antecknas, att beloppet af mot 
borgen eller annan namnsäkerhet utlånta medel i rikets spar
banker uppgår i genomsnitt till 18-3 % af insättarnes medel. 

Motsvarande procenttal för de olika länen åren 1909 och 
1908 äro följande: 

Under år 1909 når alltså liksom närmast föregående 
år ifrågavarande siffra i Stockholms stad samt Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands och Göteborgs och Bohus län ej 
upp till 10 %. Högst är den däremot i de tre småländska 
länen, Kristianstads län samt i synnerhet i Jämtlands län, 
där lånen mot borgen utgöra ej långt ifrån hälften af in-
sättaremedlen. En jämförelse mellan siffrorna för åren 1909 
och 1908 gifver vid handen, att i det öfvervägande antalet 
län borgensutlåningarnas relativa omfattning under år 1909 
minskats mot föregående år. 

Fordringar å utgifts- och tillfälliga räkningar utgjorde 
205,797-84. 

Upplupna, men ej inbetalda räntor uppgingo till 
15,802,781-65 kr. För åtskilliga sparbanker äro dessa rän
tor antingen icke alls beräknade eller torde de ingå bland 
ofvan redovisade fordringar af olika slag. 

Summan af förvaltade medel vid årets slut utgjorde 
827,263,089-72 kr. 

Efterföljande uppställning angifver för 1909 och några 
föregående år i procent, huru de under sparbankernas för
valtning stående medlen varit placerade: 
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efter den i tab. B använda grupperingen nedanstående pro
centförhållanden : 

Så långt tillbaka som statistiken därom meddelat upp
lysning, hafva sparbankerna visat en tilltagande benägen-
ket att placera de af dem förvaltade medlen i lämnade lån 
mot säkerhet af inteckning i fast egendom, hvaremot de mer 
och mer sökt draga sig tillbaka från den ej fullt så betryg
gande utlåningsrörelse, där säkerheten utgöres' af borgen. 
At t afvikelser härifrån under ett eller annat år förekommit, 
är visserligen sant, men i regel har dock den angifna ten
densen varit omisskännlig, och äfven under år 1909 har 
den gjort sig gällande. Särskildt må observeras, att 
procenttalet för sparbankernas borgensfordringar är det 
lägsta som någonsin förekommit; dock var samma pro
centtal år 1906 i det närmaste lika lågt. I öfrigt är 
att lägga märke ti l l den relativa tillbakagång, som en
ligt ofvanstående öfversikt under de närmaste åren ägt rum 
beträffande såväl sparbankernas tillgodohafvande i andra 
bankinrättningar som deras i obligationer och dylika värde
handlingar nedlagda medel, äfvensom till den ganska väsent
liga minskning, som procenttalet för sparbankens fordringar 
hos enskilde mot »annat hypotek» företer; sistnämnda pro
centtal har förut ända sedan år 1902 t. o. m. år 1907 be
funnit sig i nästan oafbrutet stigande. 

Jämför man de absoluta talen för år 1909 med näst 
föregående års, visar det sig, att samtliga af sparbankerna 
förvaltade medel ökats med närmare 51 mill. kr., och att 
denna tillväxt fördelar sig på de viktigare placeringarna 
sålunda: inteckningsfordringar omkr. 36 3/4 mill. kr., borgens
utlåningar nära 7 mill. kr., obligationer och dylika värde
handlingar 3 3/5 mill., fordringar i andra bankinrättningar 2 V3 

mill o. s. v. Minskning har ifrågakoninut endast beträffande 
sparbankernas fordringar mot annat hypotek än inteck
ning i fast egendom, hvilken post nedgått med öfver 1 
mill. kr. 

Tager man hänsyn till sparbankernas storlek, erhålles 

Det mest karakteristiska för de särskilda gruppernas 
placeringar är fortfarande den olika användningen af inteck
nings- och borgensfordringar, som omedelbart framgår ur 
tabellen och för hvars betydelse och sannolika orsaker redo-
göres i 1895 och föregående års berättelser. 

9. Kassareserv (tab. 2, kol. 24—27; tab. 4, kol. 52-55) . 
Enligt § 13 af den från och med 1893 års ingång gällande 
lagen angående sparbanker skall af sparbanks tillgångar ett 
belopp, motsvarande minst en tiondel af insättarnes behåll
ning enligt senaste bokslut, redovisas i värdehandlingar, 
hvilka kunna med lätthet förvandlas i penningar, såsom 
obligationer, depositionsbevis eller ock inteckningar inom 
halfva taxeringsvärdet. Vid början af år 1903 voro samt
liga sparbanker — ej blott såsom dittills de efter lagens 
ikraftträdande tillkomna — skyldiga a t t fullgöra denna 
föreskrift. 

Enligt de insända redogörelserna upptages såsom kassa
reserv vid 1909 års slut i sparbankerna en summa af inalles 
150,040,078-45 kr., nämligen: 

Obligationer till ett belopp af 05,246,585-65 kr.; 
Depositionsbevis till ett belopp af 10,104,877-97 kr.; 
Inteckningar till ett belopp af 74,688,614-83 kr. 
Bland depositionsbevisen äro någon gång inräknade äf

ven andra bankplaceringar såsom insättningar å kapital-, 
sparkassa- eller hushållsräkning o. d. 

B. Med sparbanker jämförliga penninginrättningar. 

Föreliggande afdelning omfattar vissa kreditbolag, spar
kassor och andra dylika penninginrättningar, hvilka drifva 
sin rörelse utan af Konungen stadfäst reglemente och bland 
hvilkas rörelsegrenar ingår sådan inlåning, som bedrifves 
af sparbank. Gällande författning rörande tillsyn för dessa 
penninginrättningar är, liksom nu gällande banklagstiftning 
i dess helhet, af den 18 september 1903. 

Rubriken för afdelningen var t. o. m. år 1903 »folkban
kerna», men sedan genom den samma år antagna banklag-

stiftningen beteckningen folkbank fått en annan innebörd 
än förut, blef nödvändigt att rubriken ändrades, hvarom se 
närmare berättelserna för åren 1904—1908. 

1. Befintliga penninginriittningar af här ifrågavarande slag. 
År 1908 redovisades under denna afdelning för 18 penning
inrättningar. Föreliggande berättelse upptager såväl samt
liga dessa som ock fyra nya, af hvilka en, Kallinge spar
kassa i Blekinge län, tillkom redan under 1908, ehuru nå
gon redogörelse för densamma ej förut influtit, och de tren-



x Med sparbanker jämförliga penninginrättningar år 1909. 

ne öfriga, nämligen Ås härads lån- och sparkassa i Älfs-
borgs län, Mullsjö kreditbolag i Skaraborgs län och Nysätra 
härads lån- och sparkassa i Västerbottens län, började sin 
verksamhet först under år 1909, ehuru åtminstone två af 
dem planerades redan under året förut. 

Antalet penninginrättningar, för hvilkas verksamhet 
under år 1909 här redovisas, utgör alltså 22. Efter hufvud-
bontorets belägenhet räknadt tillhöra 2 städerna och 20 
landsbygden och fördela sig på rikets län sålunda: 

Tages till måttstock på penninginrättningarnas storlek 
beloppet af deras skulder såväl å sparkasseräkning som å 
andra räkningar (depositions- samt upp- och afskrifnings-
räkning m. m., men frånsedt fonderna), erhålles den fördel
ning af dem, som tab. C här nedan utvisar. 

Af afdelningskontor (tab. 5, kol. 5) omtalas endast två. 
Penninginrättningarnas begynnelseår angifves i tab. 5. 

kol. 2. 
Af densamma framgår, att de tillkommit under nedan

stående perioder: 

Hufvudkontoret hölls under år 1909 tillgängligt för in
saltare (tab. 5, kol. 6) i nedanstående antal penninginrätt
ningar: 

Tab. C. Gruppering af penninginrättningarna efter skuld
beloppets storlek vid 1909 års slut. 

Samtliga penninginrättningarna äro tillgängliga blott å 
helgfria dagar. Tiden omkring nyår torde en eller annan 
bland dem hållas stängd. 

Såsom grundfondens reglcmentsenliga belopp (tab. 5, 
kol. 7) finnes ganska sällan någon bestämd summa angifven 
beroende på att antalet lottägare i allmänhet icke är fixe-
radt. Det angifna beloppet är därför i de flesta fall grund
fondens minimibelopp. 

Lägsta tillåtna insättningsbeloppet å sparlcasserähning 
(tab. 5, kol. 8) växlar mestadels mellan 0'25 (i 6 inrättnin
gar) och 1 kr. (i 11 inrättningar). Föv en penninginrättning 
angifves dock 10 kr. såsom insättningsminimum. 

Om det högsta beloppet af en insättares å sparkassaräk-
ning tillgodohafvande, hvarå ränta får godtgöras (tab. 5, 
kol. -9) innehåller reglementet i allmänhet intet, och för 
nästan alla de penninginrättningar, där ifrågavarande belopp 
är på detta sätt bestämdt, uppgifves det kunna med styrel
sens medgifvande öfverskridas. 

2. Sparkasseränta (tab. 5, kol. 10). Likasom för spar
bankerna (jfr sid. IV) uppställes här en tabellarisk öfversikt 
öfver de olika räntesatser, efter hvilka ränta blifvit godt-
gjord insättare å sparkasseräkning i de här behandlade 
penninginrättningarna under år 1909, jämte motsvarande 
godtgjorda ränta och behållning. 

Ur dessa räntesatser erhållas som medeltal: 

Minskning 
sedan år 1908. 

Medelräntefot 4607 $ 0395 % 
Godtgjord medelränta . . . 4'505 » 0'36G > 

Den ökning i räntesatserna för här berörda penning
inrättningar, som med år 1904 efter en treårig nedgång 
inträdde, har alltså med år 1909 afbrutits. Minskningen 
har till och med varit större än hos sparbankerna, hvilkas 
räntesatser i förhållande till här berörda penninginrättnin
gars ställa sig än förmånligare. 

De senaste tio åren har penninginrättningarnas medel
ränta varit: 
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o. Antal insättare å sparkasseräkning (tab. 5, kol. 11—15). 
Antal dylika insättare i hithörande penninginrättningar vid 
1908 års slut var enligt berättelsen för samma år 15,107, 
hvarifrån dock på grund af en rättelse afgå två insättare. 
Däremot tillkomma 66 insättare i Kallinge sparkassa, hvil
ken såsom förut nämnts, började sin verksamhet redan under 
1908. Antalet insättare vid 1909 års början uppgår alltså 
till 15,171. 

Antalet tillkomna nya insättare under redogörelseåret 
uppgick till 2,177 och antalet af gångna genom uttagning af 
behållning till 724, utgörande i förhållande till de tillkomna 
närmare 33 %. 

Till följd af fordrings preskription har ingen insättare 
under år 1909 afgått. 

Kvarstående vid årets slut voro 16,624 och har under 
året således en ökning af 1,453 insättare ägt rum. 

4. Insättai-nes å sparkasseräkning medel (tab. 5, kol. 28— 
33). Vid 1908 års slut kvarstodo 6,025,637-38 kr. hvilket 
belopp genom tillkomsten af Kallinge sparkassa bör ökas 
med 20,986-88 kr., så att insättarebehållningen vid 1909 års 
början, sådan den här upptages, uppgår till 6,046,624-26 kr. 

Under året hafva insatts 2,379,287-15 kr. och uttagits 
2,084,394-38 kr. Insättningarna öfverstiga således uttag-
ningarna med 294,892-77 kr. 

Räntor äro godtgjorda i årets räkenskaper till ett belopp 
af 279,018-48 kr. och behållningen vid årets slut uppgår till 
6,620,535-51 kr. Ökningen å penninginrättningarnas spar
kasseräkningar under året är alltså 573,911-25 kr. 

Medelvärdet af en behållning å sparJcasserälening utgjorde 
vid 1909 års slut 398-25 kr. mot 398-80 kr. år 1908. 

5. Klassifikation af insättarne å sparkasseräkning efter deras 
vid årets slut innestående behållning (tab. 5, kol. 16—27). En 
öfversikt häraf för år 1909, liknande den, hvilken förut 
uppställts för sparbankernas insättare, får följande utseende: 

De små behållningarnas öfvervikt i fråga om antal ocli 
de stora behållningarnas i fråga om sammanlagdt belopp 
är i de här behandlade penninginrättningarnas sparkassor 
lika tydligt utpräglad som i sparbankerna. 

6. Skulder (oberäknadt insättarnes å sparkasseräkning 
medel). Tab. 5, kol. 34—37, angifver såsom skuld: 

a) på upp- och afslcrifningsräkning i 17 penninginrätt
ningar 379,582-02 kr.; 

b) på äepositionsrältning, hvari om möjligt här inräk
nats äfven kapitalräkning (jfr anm. 9 ti l l tab. 5), i 17 pen-
ninginrättningar 2,297,832-28 kr.; samt 

c) på andra räkningar, hvaraf de vanligast förekom
mande konti torde vara balanserade räntor (jfr anm. 10 till 
tab. 5) och postremissväxlar, 774,570-90 kr. 

Det sammanlagda beloppet af dessa skulder utgör 
3,451,985-80 kr. Hela skuldbeloppet, d. v. s. ofvanstående 
räkningar jämte sparkasseräkning, men frånsedt fonderna, 
uppgick vid årets slut till 10,072,521-31 kr., och utgjorde 
häraf (i procent) skulderna å: 

För hvarje penninginrättning särskildt ställer sig spar
kasseräkningens storlek i förhållande till samtliga skulder 
(frånsedt fonderna) vid 1909 och närmast föregående års slut 
på följande sätt: 

7. Fonder (tab. 5, kol. 38—47). Behållningen vid 1908 
års slut utgjorde å grundfonder 486,567-84 kr., å reserv
fonder 376,111-47 kr. samt å dispositionsmedel 110,022-37 kr. 
Genom meromnämnda tillkomst af Kallinge sparkassa böra 
emellertid grundfondsbeloppet ökas med 8,371-09 kr. och 
reservfonderna med 820 kr., så att i följd häraf såsom in
gående behållning för år 1909 upptages å grundfonder 
494,938-93 kr., å reservfonder 376,931-47 kr. och å disposi
tionsmedel 110,022-37 kr. 

Inkomsterna under året, t i l l hvilka äfven räknats in
betalningar å grundfonden och inträdesafgifter å reservfon
den, hafva under året uppgått till 280,003-21 kr. 

Utgifterna äro, oafsedt godtgjorda räntor: 
a) omkostnader 94,053-99 kr.; 
b) afskrifningar 36,325-15 kr., hvari äfven inräknats 

utbetalningar å grundfond samt vinstutdelningar (eller grund
fondsränta) i allmänhet för år 1908. 

Behållningen vid årets slut utgjorde 1,131,516-84 kr., däraf 
grundfonder 557,819-20 kr., reservfonder 448,121-14 kr. och 
dispositionsmedel 125,576-50 kr. 

1 förhållande till samtliga skulder (frånsedt fonderna) 
utgjorde vid 1909 års slut grundfonderna 5-5, reservfonderna 
4-5 och dispositionsmedlen 1-2 eller tillsammans 11'2 %. Sist
nämnda procenttal, som efter en föregående flerårig minsk
ning (fr. o. m. år 1897) åren 1903—1905 ökades, men åren 
1906 och 1907 minskades, har sålunda under år 1909 liksom 
under år 1908 befunnit sig i stigande. 

8. Placeringen af de föryaltade medlen vid årets slut. Från 
tab. 5, kol. 48—59, hämtas följande uppgifter, hvartill fogas 
en beräkning i procenttal för hvarje art af placering: 
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Jämföras procenttalen med de motsvarande för spar
bankerna beräknade (sid. VIII), så befinnes, att de här be
handlade penninginrättningarnas inteckningsfordringar upp
gå till endast 25. 13 •/. af alla placeringar, men sparbanker
nas fordringar af samma slag till 56'47 % Borgensford
ringar däremot, som för sparbankerna utgöra 16-78 %, upp-

gå för de andra penninginrättningarna till 33.59 %, hvartill 
komma 25"66 % diskonterade växlar, hvilka i sparbankerna 
icke äga någon motsvarighet. Obligationer, aktier, kommu
nala fordringar m. m., för sparbankerna utgörande 13-45 % 
bilda tillsammans endast 032 % af penninginrättningarnas 
placeringar. I fråga om kontanta medel samt placeringar 
i andra bankinrättningar förete de här ifrågavarande pen
ninginrättningarna däremot ett högre procenttal, 5-67 % mot 
3"59 % för sparbankerna. 

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

Stockholm den 15 oktober 1910. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Henrik Malmgren. 



1 

Tab. 1. Sparbankernas organisation och inlåningsränta år 1909. 

1—lOlSei. SparbanhsstatisMI. 1909. 



2 

Tab. 1 (forts.). Sparbankernas organisation och inlåningsränta år 1909. 



3 

Tab. 1 (forts.). Sparbankernas organisation och inlåningsränta år 1909. 



4 

Tab. 1 (forts.). Sparbankernas organisation och inlåningsränta år 1909. 



5 

Tab. 1 (forts.). Sparbankernas organisation och inlåningsränta år 1909. 



6 

Tab. 1 (forts.). Sparbankernas organisation och inlåningsränta år 1909. 



7 

Tab. 1 (forts.). Sparbankernas organisation och inlåningsränta år 1909. 

Anmärkningart se sid. 46. 



8 

Tab. 2. Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



2—101881. Sparbanksstatistik I. 1909. 

9 

behållning, insatta och uttagna medel äfvensom sparbankernas skulder år 1909. 



10 

Tab. 2 (forts.). Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



11 

behållning, insatta och uttagna medel äfvensom sparbankernas skulder år 1909. 



12 

Tab. 2 (forts.). Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



13 

behållning, insatta och uttagna medel äfvensom sparbankernas skulder år 1909. 



14 

Tab. 2 (forts.). Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



15 

behållning, insatta och uttagna medel äfvensom sparbankernas skulder år 1909. 



16 

Tab. 2 (forts.). Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



17 

behållning, insatta och uttagna medel äfvensom sparbankernas skulder år 1909. 

3—iOlåäl. Sparianksslalistik I. 1909. 



18 

Tab. 2 (forts.). Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



19 

behållning, insatta och uttagna medel äfvensom sparbankernas skulder år 1909. 



20 

Tab. 2 (forts.). Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras 



21 

behållning, insatta och uttagna medel äfvensom sparbankernas skulder år 1909. 



Tab. 3. Sparbankernas fonder 

22 



23 

och medlens placering år 1909. 



24 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



25 

och medlens placering år 1909. 

4—101861. Sparbanlsstatistik I. 1909. 



26 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



27 

och medlens placering år 1909. 



28 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



29 

och medlens placering år 1909. 



Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 

30 



och medlens placering år 1909. 

31 



32 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 



33 

och medlens placering år 1909. 

b—101881. Sparbanksstatistik I. 1909. 



Anmärkningar, se sid. 47. 

Tab. 3 (forts.). Sparbankernas fonder 

34 



och medlens placering år 1909. 

35 



36 

Tab. 4. Antal sparbanker och afdelningskontor samt sparbankernas verksamhet år 1909 äfvensom 



37 

öfversikt af tillväxten i insättarnes innestående medel under åren 1860—1909. Sammandrag länsvis. 



38 

Tab. 4 (forts.). Antal sparbanker och afdelningskontor samt sparbankernas verksamhet år 1909 äfvensom 



39 

öfversikt af tillväxten i insättarnes innestående medel under åren 1860—1909. Sammandrag länsvis. 



40 

Tab. 4 (forts.). Antal sparbanker m. m. år 1909. Sammandrag länsvis. 



41 

Tab. 5. Med sparbanker jämförliga penninginrättningar och deras verksamhet år 1909. 
[Här upptagas endast de penninginrättningar, å hvilka lagen af den 18 september 1903 angående tillsyn å vissa penninginrättningar, som drifva sin 

rörelse utan af Konungen stadfäst reglemente, äger tillämpning.] 

6—101861. Sparbanksstatistik I. 1909. 



42 

Tab. 5 (forts.). Med sparbanker jämförliga 



penninginrättningar och deras verksamhet år 1909. 

43 



44 

Tab. 5 (forts.). Med sparbanker jämförliga 



45 

penninginrättningar och deras verksamhet år 1909. 



46 

Anmärkningar. 

A n m ä r k n i n g a r t i l l tab. 1. 



Anmärkningar. 

A n m ä r k n i n g a r t i l l tab. 2. 

47 



Anmärkningar. 

48 


	Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1909
	Inledning
	Y. Sparbanksstatistik. I. Sparbanker och liknande penninginrättningar. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år 1909
	Innehållsförteckning
	Underdånig berättelse
	A. Sparbankerna
	1. Befintliga sparbanker och deras organisation
	2. Inlåningsränta
	3. Antal insättare
	4. Insättarnes medel
	5. Klassifikation af insättarne efter deras vid årets slut innestående behållning
	6. Sparbankernas skulder
	7. Sparbankernas fonder
	8. Placering af de af sparbankerna förvaltade medlen vid årets slut
	9. Kassareserv

	B. Med sparbanker jämförliga penninginrättningar
	1. Befintliga penninginrättningar och deras organisation
	2. Sparkasseränta
	3. Antal insättare å sparkasseräkning
	4. Insättarnes å sparkasseräkning medel
	5. Klassifikation af insättarne å sparkasseräkning efter deras vid årets slut innestående behållning
	6. Skulder
	7. Fonder
	8. Placering af de förvaltade medlen vid årets slut


	Tabeller
	Tab. 1. Sparbankernas organisation och inlåningsränta, år 1909
	Tab. 2. Antal insättare i sparbankerna, klassifikation af insättarne efter deras behållning, insatta och uttagna medel, äfvensom sparbankernas skulder, år 1909
	Tab. 3. Sparbankernas.fonder och medlens placering, år 1909
	Tab. 4. Antal sparbanker och afdelningskontor samt sparbankernas verksamhet år 1909 äfvensom öfversikt af tillväxten i insättarnes innestående medel åren 1860—1909. Sammandrag länsvis
	Tab. 5. Med sparbanker jämförliga penninginrättningar och deras verksamhet, år 1909
	Anmärkningar


	Table des matières
	Rapport au Roi
	A. Caisses d'épargne
	1. Caisses d'épargne existantes et leur organisation
	2. Taux d'intérêt accordés aux déposants
	3. Nombre des déposants
	4. Avoir des déposants
	5. Classification des déposants d'après le montant de leurs soldes à la fin de l'année
	6. Dettes des caisses d'épargne
	7. Fonds des caisses d'épargne
	8. Actif des caisses d'épargne à la fin de l'année
	9. Réserve de caisse

	B. Établissements de crédit, avant 1904 nommés »Banques populaires»
	1. Établissements existants et leur organisation
	2. Taux d'intérêt accordés aux déposants à titre d'épargne
	3. Nombre des déposants à titre d'épargne
	4. Avoir des déposants à titre d'épargne
	5. Classification des déposants à titre d'épargne d'après le montant de leurs soldes à la fin de l'année
	6. Dettes
	7. Fonds
	8. Actif des établissements à la fin de l'année


	Tableaux
	Tabl. 1. Organisation des caisses d'épargne et taux d'intérêt des dépôts, en 1909
	Tabl. 2. Nombre des déposants, classification des déposants d'après le montant de leurs soldes, versements et remboursements, ainsi que dettes des caisses d'épargne, en 1909
	Tabl. 3. Fonds des caisses d'épargne et placement des capitaux, en 1909
	Tabl. 4. Nombre des caisses d'épargne et de leurs succursales, ainsi que fonctionnement des caisses d'épargne, en 1909, avec aperçu de l'acroissement de l'avoir des déposants pendant la période 1860—1909. Résumé par préfectures
	Tabl. 5. Établissements de crédit, avant 1904 nommés »Banques populaires» et leur fonctionnement, en 1909
	Notes


	Rättelse


