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KAPITEL 1

Inledning

Sverige hade i slutet av 1800-talet ett av de mest utbyggda och välfunge-
rande bank- och kreditsystemen i Europa. Vägen från ett relativt outvecklat
banksystem vid seklets böljan till en storskalig institutionell kreditmarknad
innefattade en lång rad utvecklingssteg. Etableringen av nya aktörer, ett ökat
offentligt inflytande och engagemang samt tillkomsten av nya marknader var
centrala beståndsdelar i omvandlingen av det svenska banksystemet.

Riksbanken dominerade kreditgivningen på den svenska institutionella
kreditmarknaden i böljan av 1800-talet, inte minst efter att de sista diskon-
terna lades ned 1818.1 Från och med 1820 etablerades nya aktörer som be-
drev både in- och utlåningsverksamhet inom de lokala marknaderna. Riks-
banken påtog sig under seklets gång i allt högre grad rollen och funktionerna
som centralbank. Samtidigt växte både in- och utlåningen på den institutio-
nella marknaden kraftigt. Vid ingången till 1900-talet var de nya aktörerna
— sparbankerna, affärsbankerna och hypoteksinstituten — dominerande på
den svenska kreditmarknaden.2

Under lång tid var de olika kreditinstitutens verksamheter, inte minst på
grund av långsamma och osäkra kommunikationer, begränsade till lokala
eller regionala marknader. Från och med mitten av 1800-talet etablerades vid
sidan av de lokala marknaderna också en mer nationell och storskalig kre-
ditmarknad. Affärsbanker och hypoteksinstitut kunde genom ett väl utveck-
lat nationellt och internationellt samarbete från mitten av 1800-talet skapa
finansieringslösningar av en helt annan storlek än de lokala, enskilda spar-
bankerna. Sparbankernas verksamhet begränsades också långt in på 1900-
talet av såväl bestämmelser i de egna reglementena som av tradition till lo-
kala kreditmarknader. Vad avsåg finansieringen av den samhällsekonomiska

1
Till aktörerna inom den institutionella kreditmarknaden hänförs till exempel Riksbanken,

Riksgäldskontoret, sparbanker, affärsbanker och hypoteksföreningar men däremot inte han-
delshus, penningmäklare, köpmän och andra privatpersoner, se Nygren (1981), s. 13-16.
2

Litteraturen kring den svenska kreditmarknadens utveckling under 1800-talet är omfattande.
Till standardverken, som alla mer eller mindre utförligt beskriver det ovan beskrivna förlöp-
pet, hör bland annat Brisman (1924), Brisman (1934), Andréen (1958), Nilsson (1981),
Nygren (1981), Nygren (1985) och Larsson (1998).
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omvandlingens stora industriella och infrastrukturella projekt var det därför
följdriktigt att sparbankerna spelade en mindre betydelsefull roll än till ex-
empel affärsbankerna.

Det svenska banksystemets generella utveckling och de olika bankerna,
såväl affärsbanker som sparbanker, har behandlats i ett stort antal arbeten.
Tyngdpunkten i tidigare svensk historisk affärsbanksforskning ligger på de
stora bankernas verksamheter och på den ekonomisk-politiska debatten av-
seende banksystemets utformning och funktioner. Studierna har därmed
också varit koncentrerade till storstadsbankerna och till den bankpolitiska
debatt som fördes i Stockholm.3

Den tidigare forskningen om de svenska sparbankerna under 1800-talet
och tidigt 1900-tal präglas i hög grad av beskrivningar och analyser av ut-
vecklingen på en övergripande, eller nationell, nivå. Forskningen kring spar-
bankernas medelsplacering och utlåning redovisar huvuddragen i placerings-
strukturen och förändringar av denna, främst på en aggregerad nivå. Till
exempel framgår tydligt övergången från en borgensdominerad till en in-
teckningsdominerad struktur avseende lånesäkerhetema. Den mycket varie-
rande placeringspolitiken mellan sparbanker i olika ekonomiska regioner,
som i sin tur tolkats som ett resultat av stor självständighet och stark lokal
förankring, åskådliggörs också mycket tydligt av tidigare forskning.4

Samtidigt betonas ofta, i såväl äldre som nyare historiska översikter av
den svenska kreditmarknadens utveckling, sparbankernas sparfrämjande och
moraliskt uppfostrande roll. Sparbankerna karakteriseras i dessa samman-

hang som en form av humanitärt motiverad inrättning, inspirerad av filantro-
piska idéer och ledd av ansvarstagande män ur samhällets övre ekonomiska
och sociala skikt.5

Övergripande syfte
I föreliggande undersökning anläggs ett något annorlunda perspektiv än hu-
vudfåran i tidigare svensk bankhistorisk forskning. Ett gemensamt drag i den
tidigare forskningen är att de olika typerna av banker som bedrev verksam-
het inom banksystemet har studerats separat. Därvidlag har varken interak-
tionen mellan olika kategorier av banker eller bankernas relationer till det

3
Särskilt omfattande har forskningen kring Stockholms enskilda bank och Skandinaviska

kredit AB (1972 sammanslaget till Skandinaviska enskilda banken) varit, se till exempel
Gasslander (1956), Gasslander (1959), Söderlund (1964), Söderlund (1978), Olsson (1986),
Lindgren (1987), Carlsson (1997), Olsson (1997) och Lundström (1999). Även Stockholms
Handelsbank (från 1919 Svenska Handelsbanken) har varit föremål för flera undersökningar,
se till exempel Hildebrand (1971) och Fritz (1994).
4

Sommarin (1940/1942/1945) och Nygren (1966/1967/1970a/1970b).
5

Detta avser främst den tidiga sparbanksverksamheten fram till mitten av 1800-talet, se till
exempel Montgomery (1947), s. 231, Nilsson (1981), s. 13 och Olsson (1997), s. 13.
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finansiella systemet som helhet berörts närmare. Studier av till exempel in-
dividuella affärsbanker har därmed i första hand relaterats till andra affärs-
bankers utveckling och till den del av det finansiella systemet som affärs-
bankerna verkade inom.

I denna undersökning skall såväl sparbanksverksamhet som affärsbanks-
verksamhet studeras i en sammanhållen kontext. Sett till de resultat som

tidigare forskning presenterat återfinns mellan sparbankemas och affärs-
bankemas respektive verksamheter en mängd beröringspunkter som, när
resultaten sammanförs och analyseras i ett sammanhang, motiverar an-
greppssättet i denna undersökning. Det gäller till exempel kundstruktur, lag-
stiftning, de personer som engagerade sig i bankerna men även de specifika
rörelsegrenar som efterhand introducerades av sparbanker och affärsbanker.
Utgångspunkten för denna studie är därmed att de båda bankkategorierna
utvecklades under ömsesidig påverkan samt att interaktionen dem emellan
hade ett avgörande inflytande på det svenska banksystemets utveckling från
och med tidigt 1800-tal, på såväl lokal som nationell nivå. I denna undersök-
ning anläggs också uttalat lokalt perspektiv, vilket medför att stor vikt läggs
vid beskrivning och analys av lokala förutsättningar för bankverksamhet.

Huvudsyftet med föreliggande avhandling är att beskriva och analysera
framväxten och utvecklingen av ett lokalt banksystem under tidsperioden
1850-1916. Undersökningsområdet är det framväxande stationssamhället
Katrineholm och dess omland. I avhandlingen skall lokala representanter för
både spar- och affärsbanker — det vill säga Oppunda härads sparbank och
Södermanlands enskilda bank — studeras, samt även den lokala marknaden
och de regelverk som påverkade aktöremas agerande.6

För analysen av det lokala banksystemets stmktur och funktion krävs dels
att utvecklingen på den lokala arenan i Katrineholm genomgående relateras
till förändringsprocesserna inom det svenska banksystemet, dels att de två
bankemas utveckling under tidsperioden före etableringen i stationssamhäl-
let i böljan av 1880-talet undersöks.

I avhandlingens del I studeras inledningsvis det svenska banksystemets
omvandling från tidigt 1800-tal till och med mitten av 1910-talet. Därefter
behandlas Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks utveckling
från och med respektive banks etablering vid 1800-talets mitt till och med att
de båda etablerade verksamhet i stationssamhället Katrineholm i böljan av
1880-talet. De två bankerna bildades vid en tidpunkt då det svenska bank-
systemet ännu var relativt outvecklat. Syftet med framställningen i del I är
att beskriva och analysera olika skeden, främst uppbyggnadsskedet, inom
såväl det nationella som det lokala systemet samt relationen mellan de två
nivåerna.

I fokus för avhandlingens del II står Oppunda sparbanks och Söderman-
lands enskilda banks verksamhet på en mindre och avgränsad lokal kredit-

61 den fortsatta framställningen benämns Oppunda härads sparbank som Oppunda sparbank.
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marknad — stationssamhället Katrineholm — under tidsperioden 1881-
1916. Målsättningen är att genom dessa avgränsningar fånga omvandlingen
från ett outvecklat till ett utbyggt banksystem utifrån ett lokalt perspektiv.
Både Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks respektive
verksamhetsområde omfattade dock ett betydligt större geografiskt område
än enbart stationssamhället. För att ge en helhetsbild av de två bankernas
utveckling inom skilda områden, till exempel kreditgivningen men även den
organisatoriska omvandlingen inom respektive bank, omfattar undersök-
ningen i dessa avseenden även Katrineholms omland.

Grundläggande frågeställningar
I föreliggande undersökning behandlas ett flertal aspekter av bankverksam-
het och av det nationella respektive lokala banksystemets utveckling. Under-
sökningen belyser därvidlag bankernas olika traditionella ekonomiska funk-
tioner. Dessa funktioner består bland annat i omfördelning av likviditet från
överskotts- till underskottsområden samt av tillhandahållandet av krediter till
allmänheten.7 Kreditgivningen utgjorde en av bankernas centrala, konkreta
och sannolikt också mest riskfyllda funktioner. Ett grundläggande problem
vid kreditgivning är den asymmetriska informationsfördelning som i normal-
fallet råder mellan bank och låntagare. Bankernas tillgång på tillförlitlig
information hade därför stor betydelse för risktagande och hantering av osä-
kerheter, främst i samband med kreditgivningen. I de uppbyggnadsskeden
som fokuseras i denna undersökning, var tillgång på omfattande och tillför-
litlig information särskilt betydelsefullt. Till avhandlingens centrala fråge-
ställningar hör därför Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda
banks hantering av informationsproblemen, särskilt med avseende på hur
olika risker och osäkerheter förknippade med kreditgivning hanterades.

För att belysa dessa problem kommer samarbets- och konkurrensförhål-
landen samt rollfördelningen mellan centrala aktörer inom banksystemen att
studeras utförligt, främst med avseende på interaktionen mellan Oppunda
sparbank och Södermanlands enskilda bank på den lokala marknaden i
Katrineholm under tidsperioden 1881-1916.1 undersökningen ingår också en
analys av det svenska banksystemets utveckling, från den första sparbankens
grundande 1820. Målsättningen är att tydliggöra relationerna och den ömse-
sidiga påverkan som på makronivå fanns mellan sparbanker och affärsban-
ker. I detta sammanhang skall till exempel de kvantitativa förändringarna på
den svenska kreditmarknaden och de skilda roller som de olika bankkatego-
rierna efterhand intog studeras. På den lokala nivån innefattar undersök-
ningen bland annat en granskning av personförbindelser mellan Oppunda
sparbank och Södermanlands enskilda bank. I vilken utsträckning relationen
mellan de två lokala bankerna präglades av samarbete eller av konkurrens,

7
Nilsson (1981), s. 351 och Larsson (1998), s. 13-14.
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till exempel med avseende på kundunderlaget i respektive bank, skall bely-
sas i avhandlingen.

Kapitalflöden och kapitalbehovet i den lokala ekonomin skall också un-
dersökas. Katrineholm var i flera avseenden en starkt expansiv och snabbt
föränderlig miljö. På relativt kort tid växte det lilla stationssamhället till en
utpräglad industristad med närmare 8 000 invånare. Inflyttningen till sta-
tionssamhället var stor och nya näringsverksamheter etablerades i takt med
att samhället blev ett ekonomiskt centmm i regionen. I kontrast till det
snabbt växande stationssamhället stod det omgivande sörmländska jordbm-
karsamhället, i vilket både Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda
bank hade sina historiska rötter. I början av 1880-talet etablerade de båda
bankerna verksamhet i stationssamhället. För att belysa lokalsamhällets po-
tentiella kapitalbehov genomförs en beskrivning av samhällets förändring.
De två bankernas agerande i en miljö som präglades av omvandling och
förnyelse, där äldre traditioner och normer ersattes av nya, anpassade efter
den moderna samhällsformen, skall också undersökas.

I undersökningen skall också de olika regelverk som var inriktade mot
sparbankernas och affärsbankemas verksamheter beskrivas och analyseras.
Regelverkens inflytande på och betydelse för aktöremas beteende på den
lokala marknaden utgör den centrala frågeställningen i detta sammanhang.
Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks interna regelverk,
det vill säga reglementen och arbetsordningar, skall undersökas med avse-
ende på relationen till det övergripande offentliga regelsystemet.

Utgångspunkter för och precisering av
forskningsuppgiften
Föreliggande undersökning fokuserar på framväxten av ett lokalt bank-
system. I undersökningen studeras en sparbanks och en affärsbanks etable-
ring och utveckling på en geografiskt avgränsad marknad. Samtidigt skall
också det svenska banksystemets och den institutionella kreditmarknadens
utveckling från tidigt 1800-tal belysas och ställas i relation till utvecklingen
på den lokala marknaden. Den historiska forskningen om banker och det
finansiella systemets utveckling är mycket omfattande. Den forskning som
presenteras i detta avsnitt har därför avgränsats till studier av den tidsperiod
som är i fokus för denna undersökning - åren 1850 till 1916. Denna tids-
period innefattar flera generella utvecklingssteg inom det svenska finansiella
systemet: etablerandet av en institutionell kreditmarknad med ett stort antal
aktörer, införandet av en mer normativ, offentlig reglering och kontroll av
aktöremas verksamhet samt uppkomsten av en starkare konkurrens mellan
aktörerna.

I denna undersökning kommer i huvudsak traditionell ekonomisk-histo-
risk metod att tillämpas. Denna metod innebär bland annat att utvecklingen
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inom de för undersökningen grundläggande problemställningarna på det
nationella planet kombineras med aktörs- eller mikrostudier. Stor vikt kom-
mer också att läggas vid olika typer av institutioner och deras inverkan på
aktöremas verksamhet. Till de institutioner som kommer att studeras i denna

undersökning hör både formella institutioner, till exempel banklagar och
bankernas egna reglementen, och de informella institutionerna. Till den se-
nare kategorin av institutioner som har betydelse för denna undersökning
kan hänföras till exempel sedvanor inom branschen och andra informella
normer för bankernas verksamhet.8

Vad gäller de teoretiska utgångspunkterna betonas i denna undersökning
att information är avgörande för bedrivande av bankverksamhet. Banker
behöver en mängd olika slag av information. Information kan till exempel
användas för långsiktiga bedömningar av det allmänna ekonomiska läget och
därmed påverka den generella inriktningen på bankemas investeringar. Det
kan också vara mer specifik information, avseende till exempel låntagarnas
ekonomiska förhållanden och framtida ekonomiska utsikter. Utgångspunkten
är också att det i normalfallet råder en informationsasymmetri mellan banken
och dess kunder. Denna asymmetri kan utnyttjas av kunderna till bankens
nackdel genom att mindre fördelaktig information undanhålls banken. Med
vilka medel Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank inhämtade
nödvändig och tillförlitlig information samt hur informationsasymmetrier
hanterades utgör centrala frågor i undersökningen.9

I detta avsnitt görs inledningsvis en översikt av de övergripande utveck-
lingslinjerna inom teori- och metodutvecklingen i, och de viktigaste resulta-
ten från, svensk och internationell historisk forskning avseende affärsbanker
och sparbanker. Därefter preciseras de teoretiska utgångspunkterna och där-
vidlag presenteras också fler, mer preciserade och operationaliserbara fråge-
ställningar i denna undersökning.

Banksystem och affärsbanker i tidigare forskning
Den bankhistoriska forskningen har under olika tidsperioder fokuserat på
skilda frågeställningar samtidigt som bankforskare påverkats av tidstypiska
idé- och teoriströmningar. På 1960- och 70-talen var frågan om bankernas
betydelse för den industriella omvandlingen och ekonomiska tillväxten i
centrum. Inspirerade av framför allt Alexander Gerschenkrons teser om den

8
Ett mycket stort antal ekonomisk-historiska undersökningar har under senare år helt eller

delvis utgått från modern institutionell teoribildning, vars främste uttolkare varit Douglass
North. För en kortfattad men koncis översikt av de viktigaste begreppen inom den institutio-
nella teoribildningen, se Lönnborg (1999), s. 45-52. I Ankarloo (1999) görs en genomgri-
pande granskning av den nya institutionella teorins utveckling och de sidospår som utveck-
lats.
9

Tidigare svensk bankforskning har i hög grad utgått från liknande antaganden om informa-
tionens betydelse. Däremot har dessa resonemang som regel förts implicit och de har inte
heller varit föremål för någon mer omfattande teoretisk diskussion.

20



europeiska ekonomiska utvecklingen genomfördes ett stort antal studier av
de nationella banksystemens framväxt. En grundtanke i Gerschenkrons teori
om relativ ekonomisk underutveckling ("economic backwardness") var att
affärsbankerna hade spelat en avgörande roll för det industriella genombröt-
tet i de europeiska länder som under senare delen av 1800-talet följde efter
det först industrialiserade England. Till dessa länder som var "måttligt" un-
derutvecklade räknades bland annat Sverige och Tyskland.10

Gerschenkrons teorier åtföljdes dock inte av någon omfattande empiri.
Rondo Cameron genomförde därför ett stort, internationellt forskningspro-
jekt som var inriktat på jämförande studier av banksystem i olika länder,
med syfte att testa de teoretiska antagandena. Den tidstypiska makroekono-
miska andan inom ekonomisk-historisk bankforskning präglade i hög grad
Came rons projekt. Studierna inriktades på kvantitativa och strukturella drag i
de olika ländernas banksystem, som till exempel bankutlåning i förhållande
till BNP och antalet bankkontor per invånare.11

En förtjänst med denna forskning var att sökandet efter generella mönster
och strävan efter att typologisera olika länders banksystem medförde att
komparationer mellan länder underlättades. Utifrån Camerons studier, och
senare genomförd bankforskning, etablerades en föreställning om renodlade
banksystem i olika länder. I England hade tidigt ett mycket diversifierat
banksystem vuxit fram. Affärsbankerna var depositionsbanker som i huvud-
sak ägnade sig åt kortfristig in- och utlåning. Det kanske mest särpräglade
banksystemet, vilket också ansågs ha påverkat utformningen av de samtida
svenska affärsbänkerna, uppstod i Tyskland under senare delen av 1800-
talet. De stora affärsbankerna kombinerade en rad olika verksamhetsformer
och utvecklades till så kallade universalbanker. De tyska affärsbankerna
ägnade sig åt såväl kortfristig som långfristig kreditgivning till näringslivet,
obligations- och aktieemissionsrörelse samt förvärvs- och strukturaffärer
inom industrin. Det tyska universalbankssystemet präglades också av nära
och långsiktiga kredit- och ägarförbindelser mellan affärsbankerna och stor-
industrin.12

Sett till de finansiella systemen som helhet har begreppen marknads-
orienterade respektive bankorienterade finansiella system vuxit fram som ett
motsatspar. Det engelska finansiella systemet, med en hög grad av funktio-
nell specialisering bland de finansiella organisationerna, har representerat det
marknadsorienterade finansiella systemet. Tyskland har å andra sidan, med

101 en samlingsvolym utgiven 1962 sammanställdes ett antal essäer skrivna mellan 1951 och
1961, se Gerschenkron (1962). Bankernas betydelse behandlas särskilt på s. 11-16 och s. 353-
364. För en utförlig genomgång av Gerschenkrons teoriutveckling och senare forskning som
på olika sätt utgått från dessa teorier, se Sandberg (1983) och Sylla & Toniolo (1991), s. 3-24.
I Lindgren (1992) belyses ansatsens påverkan på den svenska bankforskningen.
II

Cameron (1967) och Cameron (1972).
12

Lindgren (1992), s. 7-8 och Tilly (1992).
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de stora universalbankerna, utgjort det tydligaste exemplet på ett bankorien-
terat finansiellt system."

Den svenska historiska forskningen kring affärsbanker präglades länge av
en stark empirisk tradition där strukturanalyser kombinerades med mikrostu-
dier av enskilda (i meningen individuella) banker. Direkta kopplingar till,
och förankring i, ekonomiska teorier saknades vanligen, även om begrepps-
apparaten i sig företedde stora likheter med rådande teoriparadigm. Särskilt
har bank-industrirelationen intagit en central plats i den svenska historiska
affärsbanksforskningen, vilket i sin tur har medfört att paralleller till det
framgångsrika tyska universalbankssystemet dragits.14

Lars Sandbergs studier om det svenska banksystemet från 1800-talets
mitt till och med 1914 genomfördes utifrån Camerons ramverk men med
vissa viktiga analytiska kompletteringar, främst med avseende på kvalitativa
aspekter på och förklaringar till utvecklingen. Sandberg undersökte, i likhet
med tidigare studier, till exempel bankernas tillgångar i relation till BNP och
antalet bankkontor per 10 000 invånare. Slutsatsen var att den svenska bank-
sektorn i en internationell jämförelse var ovanligt stor samt förhållandevis
välutvecklad och förfinad under 1800-talets andra hälft. Sandberg lanserade i
samband med förklaringarna begreppet "the impoverished sophisticate".
Denna förklaring till det välutvecklade svenska banksystemet innebar att
Sverige, i jämförelse med andra länder med ungefär samma inkomstnivå och
på samma nivå i industrialiseringsprocessen, i vissa avseenden var ett relativt
avancerat samhälle. Viktigast var den höga utbildningsnivån bland befolk-
ningen och att allmänheten i hög grad accepterade nyintroducerade finansi-
ella organisationer och instrument. Som exempel anförs bland annat det ti-
digt utbredda bruket av sedlar som betalningsmedel i Sverige och
affärsbankernas genombrott vid mitten av 1800-talet.15

Inom den europeiska, och inte minst den nordiska, bankhistoriska forsk-
ningen har den äldre teoritraditionen, som den formulerades av
Gerschenkron, fortfarande en stark ställning och utgör på olika sätt en ut-
gångspunkt för forskningen.16

13
En viktig begränsning med denna terminologi är att den främst avser näringslivets finansie-

ring, se Teichova, Kurgen-van Hentenryk & Ziegler (1997), s. 10 och Larsson (1998), s. 14-
15.
14

En historiografisk översikt av forskningen kring de svenska affärsbankerna sedan 1950-talet
till och med 1990-talets början ges i Lindgren (1992). Se också Lindgren (1997) och Larsson
(1998), kapitel 2.
15

Sandberg (1978) och Sandberg (1979). Sandbergs resultat ifrågasattes dock av Charles
Kindleberger, främst med hänvisning till tidigare ekonomhistorikers karakterisering av det
svenska banksystemet, som inte överensstämde med Sandbergs, se Kindleberger (1982).
16

Se t.ex. Sylla & Toniolo (1991), Cassis (1992), Nordvik (1993) och Kuusterä (1996). Även
den svenska sparbanksforskningen påverkades i hög grad av tidsandan. Ett syfte med Ingemar
Nygrens studier på 1960-talet var att påvisa sparbankernas betydelse för den ekonomiska
utvecklingen, vilken hade förbisetts i den makroinriktade bankforskningen.
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Kritiken mot makroansatsen och nya forskningsinriktningar
Centrala komponenter i, och slutsatser av, den makroinriktade bankforsk-
ningen har efterhand ifrågasatts. Kritiken har riktat in sig på brister i såväl de
teoretiska antagandena och resonemangen som i de empiriska studier som
genomfördes. Bland annat har möjligheten att genomföra generaliseringar av
nationella banksystem ifrågasatts eftersom bankernas utveckling och bety-
delse för den samhällsekonomiska omvandlingen i så hög grad varierade
mellan olika regioner inom länderna.17

Ett växande antal bankforskare har blivit övertygade om behovet av
mikro- eller aktörsstudier för att förstå det finansiella systemets historiska
uppbyggnad och funktion. Tidigare slutsatser om de olika banksystemens
karakteristika har ifrågasatts och med ny forskning har bilden av renodlade
banksystem i olika länder nyanserats.18

De engelska affärsbankerna ansågs länge ha varit särskilt dåliga på att
stödja näringslivets, och framför allt industrins, utveckling. Det engelska
finansiella systemet kunde ändå tillgodose den tidiga industrins kapital-
behov, inte minst genom förmögna privatpersoners investeringar och de
tidigt utvecklade marknaderna för industriaktier och obligationer. Affärs-
bankernas bristande kapacitet och ovilja till förändringar ansågs dock vara
en bidragande orsak till att den engelska ekonomin tappade i konkurrens-
kraft, relativt de nya ekonomiska stormakterna USA och Tyskland, från och
med slutet av 1800-talet. Ett flertal stora forskningsprojekt kring affärsban-
kernas roll och finansieringen av industrin har delvis förändrat denna upp-
fattning. Gemensamt för de nya studierna är att ett lokalt och/eller aktörsori-
enterat perspektiv anlagts. Tidigare inte använt primärmaterial från banker
och industriföretag har utnyttjats för att besvara frågeställningarna. Resulta-
ten visar att de engelska affärsbankerna, liksom de tyska affärsbankerna,
hade nära personliga relationer till industrin. Nätverken mellan bankerna och
industrin skapades och upprätthölls främst i form av gemensamma styrelse-
ledamöter. Därigenom kunde bankerna till exempel skaffa sig nödvändig
information i syfte att göra bedömningar av låntagarnas kreditvärdighet.
Vissa av de engelska affärsbankerna var varken passiva eller konservativa i
sin verksamhetsutövning, utan villiga att ta risker och pröva nya verksam-
hetsformer. De engelska affärsbankerna bedrev också långfristig industri-
kreditgivning genom att formellt korta krediter regelbundet omsattes och
därmed i praktiken gavs en långfristig karaktär.19

17

Tilly (1991). I Fohlin (1999a) sammanfattas kritiken dels mot Gerschenkrons teoretiska
modell, dels mot de studier som genomförts utifrån modellens antaganden.
18

En omfattande översikt av aktuell europeisk bankforskning ges i både Teichova, Kurgen-
van Hentenryk & Ziegler (1997) och Collins (1998).
19

Cottrell (1980), s. 194-247, Hudson (1986), s. 218-234, Collins (1991), Newton (1996),
Cottrell (1997), Collins (1998), Baker & Collins (1999), Capie & Collins (1999) och Fohlin
(2001). En del nya studier befäster dock uppfattningen om de engelska bankernas konserva-
tism, se t.ex. Capie & Collins (1996).
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De tyska affärsbankerna har ansetts i hög grad bidragit till den tyska
storindustrins framgångar från mitten av 1800-talet. När fokus i bankforsk-
ningen vänts från de stora affärsbankerna och de övergripande tendenserna
har bilden av det tyska universalbanksystemet nyanserats. Inriktningen på
storindustrin medförde att de stora affärsbankerna negligerade stora segment
av kundkategorier och koncentrerade sin verksamhet även geografiskt till
storstäder och industriregioner. Mindre och medelstor industri, offentliga
organ och privatpersoner fick istället vända sig till sparbanker, mindre lokala
affärsbanker och andra kreditorganisationer. Det tyska banksystemet var i
hög grad specialiserat, där olika finansiella organisationer vände sig till av-
gränsade kundkategorier och tillhandahöll ett flertal finansiella tjänster efter-
frågade av dessa kategorier. De stora affärsbankernas karaktär av universal-
banker försvagades utifrån de nya resultaten samtidigt som deras beroende
av externa faktorer, som till exempel lagstiftning och andra politiska fakto-
rer, visade sig vara större än vad tidigare forskning ansett. Dessutom har det
också konstaterats att de tyska storbankernas inflytande i de större företagen
ofta var högst begränsat. Företagsledningen, och inte bankerna, hade det
största inflytandet över det strategiska beslutsfattandet i storföretagen.20

Studier av de nordamerikanska affärsbankerna under den tidiga industri-
aliseringsperioden har på senare tid innefattat ett stort antal studier av bank-
verksamhet på avgränsade, lokala kreditmarknader. I hög utsträckning har
tidigare outnyttjat källmaterial använts. Styrelseprotokoll, utlåningsböcker
och annat material från mindre affärsbanker har dessutom i en del fall kom-

binerats med deskriptivt material avseende lokalsamhällets utveckling, till
exempel folkräkningsmaterial. Därmed har kreditgivningens betydelse för
den lokala ekonomins utveckling belysts. Affärsbankemas kreditportföljer
återspeglade i hög grad den lokala ekonomins särdrag. I jordbmksområden
dominerades sålunda bankernas kreditgivning av lån till jordbrukssektorn,
medan industrikrediterna hade större betydelse i regioner med en framväx-
ande industriell verksamhet. Tidigare antaganden om affärsbankemas kund-
grupper har ersatts med större, konkret kunskap om låntagarstrukturen. Till
de resultat som endast kunnat nås genom mikrostudier tillhör den rikliga
förekomsten av insiderlån i de tidiga amerikanska affärsbankerna.21

Den svenska affärsbanksforskningen har också förändrats och utvecklats
på flera sätt. Influenser från och anknytningen till ekonomisk teori, främst
institutionell ekonomisk teori, har ökat avsevärt. Traditionerna inom den
svenska bankforskningen är dock starka. Det strukturella angreppssättet i
tidigare forskning kombineras vanligen med studier av verksamhetsnivå och
aktörsbeteende. Fortfarande är bank-industrirelationen i centrum för huvud-

20

Tilly (1992), s. 93-95, Edwards & Fisher (1994), Edwards & Ogilvie (1996), Ziegler
(1997), s. 141-142, Fohlin (1999a), Fohlin (1999b) och Fohlin (2001).
21

Adams (1978), Lamoreaux (1991), Bodenhorn (1992), Lamoreaux (1994), Bodenhorn
(1997), Bodenhorn (1999), Crothers (1999), White (1999) och Wright (1999).
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delen av den nya forskningen. De täta och långvariga förbindelserna mellan
de stora affärsbankerna och storföretagen analyseras vanligen utifrån kon-
traktsekonomiska perspektiv. Relationerna mellan bankerna och bankkun-
derna är avgörande för hur det svenska banksystemet typologiserats.
Metodmässigt har inte den svenska affärsbanksforskningen nämnvärt
påverkats av internationella influenser, trots den rikliga förekomsten av fall-
studier kring enskilda bankers verksamheter. När resultaten från ny forsk-
ning sätts i ett sammanhang är det fortfarande den nationella arenan som är i
centrum. Affärsbankemas betydelse på mindre, lokala kreditmarknader har i
hög grad förbisetts i och med koncentrationen till storstadsbankema. Dess-
utom har den nya svenska bankforskningen huvudsakligen koncentrerats till
tidsperioden efter första världskriget.22

Sammanfattningsvis har de teoretiska utgångspunkterna för den bank-
historiska forskningen förändrats samtidigt som nya perspektiv och nya frå-
geställningar ställts i centrum. Därmed har den tidigare vanligen makroin-
riktade bankforskningen kompletterats med en rad aktörs- eller mikrostudier.
Värdet av tidigare gjorda generaliseringar, avseende till exempel banksystem
i olika länder, har ifrågasatts. Oenigheten i frågan om affärsbankemas even-
tuella betydelse för den ekonomiska utvecklingen på makronivå är fortfa-
rande stor. Däremot har ett antal studier av mindre, avgränsade kreditmark-
nåder och enstaka affärsbanker påvisat att bankerna ofta hade en positiv roll
för den lokala ekonomins utveckling.23

Forskning om sparbanker och lokala kreditmarknader
Inom den internationella och svenska sparbanksforskningen har motsvarande
utvecklingsprocesser ägt rum. En på flera sätt banbrytande studie var Peter
Paynes och Lance Davis undersökning av sparbanken i Baltimore under
tidsperioden 1818-1866. På ett för sparbanksforskningen otraditionellt sätt

22

Ullenhag (1990), Sjögren (1991), Ottosson (1993), Larsson (1998) och Lundström (1999).
Se också översikten i Lindgren (1992). Däremot har ny forskning om till exempel Riksbanken
och det svenska finansiella systemets generella utveckling under 1800-talet genomförts av ett
flertal forskare, se t.ex. Hansson & Jonung (1997), Lobell (2000) och Ögren (2000). I Kerstin
Norlanders översikt av den svenska företagshistoriska forskningen, till vilken studier om
bankväsendet inräknas, påstås teorilösheten vara utbredd och de teoretiska ambitionerna låga.
"Svenska företagshistoriker har i mycket ringa omfattning påverkats av olika teoretiska
strömningar inom det internationella forskningsfältet företagshistoria, till exempel institutio-
nell ekonomisk historia.", se Norlander (2000), s. 15. Norlanders kunskaper om den svenska
forskningen ter sig begränsade. Se till exempel Ullenhag (1990), Sjögren (1991), Sjögren
(1994), Larsson (1998) och Lönnborg (1999), vilka alla är influerade av och operationaliserar
institutionell ekonomisk teori.
23

Frågan om bankernas betydelse för den ekonomiska utvecklingen har diskuterats intensivt.
Argumenten återges ibland annat Adams (1978), s. 61-63, Levine (1997), Bodenhorn (1999)
och Crothers (1999), s. 4-5. Det svenska banksystemets betydelse för och samband med eko-
nomisk tillväxt sedan tidigt 1800-tal, med tydliga återkopplingar till främst Lars Sandbergs
arbeten, studeras i Hansson & Jonung (1997). Se också diskussionen i Lundström (1999), s.
19-29.
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gjordes en kritisk och vetenskapligt stringent studie av bankens organisation
och olika verksamhetsformer. Det ursprungliga syftet var att belysa finansie-
ringen av den tidiga amerikanska industrin. Efterhand som studien genom-
fördes utvidgades dock studien till en bred undersökning av sparbanken och
den ekonomiska utvecklingen i allmänhet. Viktiga avsnitt behandlar hur
banken påverkades av och reagerade på förändrade yttre ekonomiska förut-
sättningar och konjunkturer. En annan innovation var att stor uppmärksam-
het ägnades åt att beskriva och analysera sparbankens medelsplacering.
Payne & Davis beskriver hur sparbankens medelsplacering ändrar karaktär
över tid. I det initiala skedet av sparbankens verksamhet placerades de för-
valtade medlen enbart i obligationer. Därefter vidtog en period då sparban-
kens medelsplacering i stort sett kunde jämställas med en affärsbanks pla-
ceringsverksamhet. Kreditgivningen till privatpersoner, inte minst till det
lokala näringslivet, dominerade under denna period. Det sista utvecklings-
steget i sparbankens historia innebar en ökad diversifiering av bankens pla-
ceringar samtidigt som det övergripande målet omdefinierades till att bygga
upp bankens egna reserver.24

Två typer av externa omständigheter utpekas som särskilt avgörande för
bankens beslut att byta placeringsfilosofi. För det första de periodvisa pani-
ker, eller "runs", vilka krävde att banken hade tillräckligt med likvida medel
för att möta efterfrågetopparna. För det andra de övergripande förändring-
arna i den amerikanska ekonomin, till exempel ekonomisk lagstiftning och
allmänna ekonomiska konjunkturer. Men kanske mest avgörande var ändock
den förändrade synen på sparbanken hos dess ledning. Till att bölja med
hade sparbanken i Baltimore huvudsakligen ansetts vara en välgörenhetsin-
stitution som kunde skötas med relativt små personliga insatser från ledning-
ens sida. Efterhand insåg dock ledningen att banken hade växt ur sin ur-
sprungliga form och att den utvecklats till en betydande finansiell
organisation som krävde både en professionell ledning och ett större hän-
synstagande till kundernas behov.25

Den amerikanske ekonom-historikern Alan Olmstead var på flera sätt in-
spirerad av Payne & Davis i sina studier av sparbankerna i New York mellan
åren 1819-1861. Olmsteads studier var också en reaktion mot den traditio-
nella amerikanska historieskrivningen.26 Särskilt kritisk var Olmstead till
uppfattningen att grundarna av sparbanker främst engagerat sig utifrån filan-
tropiska skäl. Olmstead menade att det också fanns privatekonomiska motiv
till att engagera sig i bildandet och driften av sparbanker. En slutsats var att
befattningshavarna i de studerade sparbankerna i första hand tillgodosåg
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Payne & Davis (1956).
25

Payne & Davis (1956). En annan studie av samma författare räknas också till de klassiska
verken om amerikanska sparbanker, se Davis & Payne (1958).
26

Exempelvis översikten av de amerikanska sparbankernas utveckling i Welfling (1968).
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insättarnas intressen. Det fanns också gott om tillfällen, som ibland utnyttja-
des, att bevilja krediter till närstående personer eller organisationer.27

I Andrew Beveridges studie av en sparbank i New Hampshire riktades
ljuset på två mindre uppmärksammade företeelser inom tidigare amerikansk
sparbanksforskning. Studien sträckte sig över tidsperioden 1832-1915 och
utnyttjade persondata om mer än 15 000 individer i lokalsamhället.
Beveridge undersökte dels förekomsten av insiderlån, dels vilka låntagarna i
sparbanken var med avseende på till exempel yrke och inkomst. Insiderlånen
svarade tidvis för en tredjedel av den sammanlagda utlåningen i banken.
Tjänstemän och andra befattningshavare i sparbanken betalade dessutom
lägre ränta än normallåntagaren och ofta krävdes endast namnsäkerhet för
beviljande av kredit. Bankens utlåning till näringsidkare inom industri, han-
del och hantverk var omfattande under hela tidsperioden och betecknades av
Beveridge som viktig för det lokala näringslivets utveckling.2"

Även den västeuropeiska sparbanksforskningen har genomgått en fömy-
else och förändring av perspektiv och frågeställningar. Oliver Homes över-
sikt av sparbankerna i Storbritannien präglas av de traditionella frågeställ-
ningarna, med tyngdpunkten på inlåningsverksamheten, de politiska
diskussionerna kring och regleringarna av sparbankemas verksamhet.29 I
Rondo Camerons och Karl-Eric Boms komparativa översikter av det euro-
peiska bankväsendet i sin helhet anses sparbankernas kreditgivning som
relativt försumbar för den ekonomiska tillväxten i respektive land. De funk-
tioner som sparbankerna fyllt har istället funnits på inlåningssidan. Inom
detta verksamhetsområde har sparbankerna upparbetat lokala marknader för
inlåning och på så sätt i förlängningen indirekt bidragit till ekonomisk till-
växt och utveckling. Det är dock viktigt att notera att Camerons och Boms
slutsatser drogs utifrån ett begränsat antal länderstudier. Sparbankerna i en
del av dessa länder, till exempel i England och Frankrike, var mer eller
mindre tvungna att placera insättarnas medel direkt i statskassan eller i olika
former av statsgaranterade värdepapper.30

Forskningen om banker och det finansiella systemet i Tyskland var under
mycket lång tid nästan helt och hållet inriktad på de stora affärsbankerna och
deras samarbete med och betydelse för de tyska storföretagen. Ny forskning
har dock medfört att de tyska sparbankernas roll i den ekonomiska omvänd-
lingen sedan 1800-talets böljan omvärderats.31 De tyska sparbankerna var,

27
Olmstead (1974) och Olmstead (1976).
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Beveridge (1985).
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Horne (1947). I samma arbete ges också utförliga beskrivningar av hur sparbanker spreds
från Storbritannien till kontinenten, de skandinaviska länderna och Nordamerika.
30

Cameron (1967), s. 29-30, 72-73, 106 och 137 och Born (1983), s. 106-110. Till skillnad
mot engelsmannen Horne ansåg Born att sparbanksidén uppstod i och spreds till andra länder
från Tyskland.
31

Sparbankerna i Tyskland ansågs i Camerons översikt ha varit av relativt liten betydelse i
jämförelse med det övriga tyska banksystemet, se Tilly (1967).
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liksom sparbanker i de flesta länder, lokalt verksamma organisationer. Men
de tyska sparbankerna var i högre utsträckning än till exempel de nordiska
sparbankerna knutna till offentliga, kommunala myndigheter. Detta ledde till
att ett stort antal sparbanker tidigt deltog i finansieringen av kommunal
infrastruktur. Den nya forskningen har också visat att mindre och medelstor
industri och hantverk delvis fick sitt behov av externt kapital tillgodosett av
lokala sparbanker. Därmed kompletterade sparbankerna affärsbankernas
kreditgivning, som främst var inriktad på de större industriföretagen.32

Den nordiska sparbanksforskningen ligger på flera sätt långt framme vad
gäller prövandet av nya frågeställningar. Niels Clemmensen satte de danska
sparbankernas utveckling i relation till de omvälvande politiska, sociala och
ekonomiska förändringarna av det traditionella jordbrukssamhället från
1800-talets böljan till första världskriget. Clemmensen menar att utveck-
lingen inom sparbankerna återspeglar den generella utvecklingen i det
danska samhället, med allt större inslag av demokrati och inflytande för bre-
dare lager av befolkningen. De danska sparbankernas tidiga medelsplacering
utgjorde ett särfall bland de nordiska sparbankerna. En stor del av de danska
sparbankerna placerade i det initiala skedet huvuddelen av de förvaltade
medlen i statskassan. Från mitten av seklet avtog omfattningen av denna
placeringsform markant, och 1862 drogs rättigheten att placera sparbanks-
medel i statskassan in. De danska sparbankernas personliga och ekonomiska
band till och beroende av landets huvudnäring, det vill säga jordbruket, var
starka. Huvuddelen av de danska sparbankernas kreditgivning var också
inriktad på denna sektor av den danska ekonomin.33

Sparbanker i Norge grundades, i likhet med övriga nordiska länder, i
början av 1800-talet. De norska sparbankerna hade, till skillnad mot spar-
bankerna i de övriga nordiska länderna, under en lång period en ställning
som dominerande aktör på den institutionella kreditmarknaden, vid sidan av
den norska riksbanken. Först mot slutet av seklet var affärsbankernas sam-

lade utlåning större än sparbankernas. Kvantitativa data angående det norska
bankväsendet bekräftade på olika sätt uppfattningen om sparbankernas
starka ställning. Genom studier av utlåningsverksamheten i ett antal spar-
banker har betydelsen för de lokala ekonomierna undersökts. I dessa studier
har krediterna visat sig betydelsefulla för till exempel finansieringen av
kommunal infrastruktur och olika delar av det lokala näringslivet. Liksom i
Danmark var sparbankerna i Norge också viktiga för jordbrukets modernise-
ring. En del stora stadssparbanker deltog också i uppbyggnaden och finansie-
ringen av den norska fiskerinäringen.34

32
Thomes (1995), s. 152-157, Edwards & Ogilvie (1996), s. 433 och 443 och Herrigel (1996),

s. 55 och 69.
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Brandal, Nerheim & Nordvik (1989). Se också Nordvik (1993), s. 69 och Nordvik (1995), s.
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Antti Kuusteräs studie av de finska sparbankernas utveckling har en
övergripande och syntetisk karaktär. Den sträcker sig från de första sparban-
kernas grundande till mitten av 1990-talet. På grund av den höga ambitions-
nivån att spegla hela sparbanksväsendets utveckling och den långa tidsperiod
som omfattades var det naturligt att några nya undersökningar av verksamhet
på lokal nivå inte genomfördes inom ramen för studien. Kuusterä delar in
sparbanksverksamheten i Finland i fyra huvudperioder. Den första perioden,
som är av störst intresse för denna undersökning, sträckte sig från den första
sparbankens grundande i Åbo 1822 fram till första världskriget. Även de
finska sparbankerna var starkt förankrade i lokalsamhällena och på många
orter det enda kreditinstitutet på den institutionella kreditmarknaden.
Kuusteräs slutsats blir därmed också att sparbankernas kreditgivning spelade
en viktig roll för att lokalsamhällenas utveckling, främst inom landbygdsom-
råden.35

Svensk sparbanksforskning
Inom den svenska sparbanksforskningen finns en tydlig förskjutning över tid
från övergripande beskrivningar av sparbankemas verksamheter till studier
som i avsevärt högre grad betonar de lokala förutsättningarnas betydelse för
rörelsens inriktning. Samtidigt har nytt källmaterial, framför allt primärkällor
från lokala sparbanker, utnyttjats i högre grad i senare genomförd forskning.

I Emil Sommarins trilogi (1940/1942/1945) om det svenska sparbanksvä-
sendet under perioden 1820-1945 behandlas inlåningssidan av sparbankemas
verksamhet betydligt mer utförligt än kreditgivningen och medelsplacer-
ingen. Sommarins mycket faktaspäckade men samtidigt svårgenomträngliga
historik utnyttjade i princip alla tillgängliga källor, huvudsakligen offentlig
statistik, allmän ekonomisk litteratur och sparbanksmonografier. Något sys-
tematiskt utnyttjande av primärmaterial ur sparbanksarkiv verkar dock inte
ha genomförts. Som en bakgrund till beskrivningen av sparbanksväsendets
utveckling tecknar Sommarin också den allmänekonomiska utvecklingen på
makronivå mycket utförligt. Till exempel beskrivs kreditmarknadens institu-
tionalisering och de konjunkturella svängningarna i samhällsekonomin. Mer
specifikt rörande sparbanksväsendet redogör Sommarin bland annat för om-
ständigheterna kring de första sparbankemas etablering, sparbankslagamas
tillkomst och den offentliga debatten i till exempel riksdagen. Sommarins
beskrivningar ur det större, nationella perspektivet utgör därmed ett kom-
plement till den bild av utvecklingen på det lokala planet som sparbankemas
egna monografier tillhandahåller.

Inspirerad av tidigare forskares underlåtenhet att närmare undersöka och
analysera sparbankernas medelsplaceringar i allmänhet och kreditgivningen i

35
Kuusterä (1996). För en översikt av de finska sparbankernas utveckling, se också Urbans

(1962).
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synnerhet påböljade Ingemar Nygren på 1960-talet ett stort forskningspro-
jekt kring dessa frågor. Nygren ville, i kontrast till den ensidiga fokuseringen
i bankforskningen på affärsbankernas roll i industrialiseringsprocessen, med
sina undersökningar påvisa vilken betydelse de svenska sparbankerna haft
dels för att utveckla de lokala kreditmarknaderna, dels för de olika samhälls-
ekonomiska sektorerna på lokal nivå. Nygrens undersökningar är också
präglade av sin samtid, såtillvida att de till sin karaktär är kvantitativt inrik-
tade. En stor del av de publicerade volymerna upptas av tabeller där det sta-
tistiska materialet återges i bearbetad form.36

I sina tidigaste arbeten utnyttjade Nygren främst den officiella sparbanks-
statistiken och de deskriptiva redogörelser över utlåningen som kunde häm-
tas ur sparbanksmonografier. En viktig källa utgjorde också de sammanställ-
ningar över sparbankernas medelsplacering 1859 som 1858 års
finanskommitté efterlämnat.37 Nygrens tidiga arbeten presenterar dock endast
sporadiska uppgifter om sparbankernas verksamhet före 1876. De under-
sökta sparbankernas placeringsstruktur efter 1876 redovisas däremot på ett
föredömligt enkelt sätt i ett stort antal tabeller. I dessa tabeller kan till exem-

pel variationerna i olika placeringsformer över tid samt övergången från en
borgensdominerad till en inteckningsdominerad struktur avseende låne-
säkerheterna följas. Dessutom åskådliggörs den mycket varierande placer-
ingspolitiken mellan olika sparbanker i landet.

I doktorsavhandlingen från 1970 använde Nygren tidigare outnyttjat och
opublicerat material bestående dels av arkivmaterial, bland annat styrelse-
protokoll och låne- och reversböcker från tolv västsvenska sparbanker, dels
statistiska primäruppgifter, vilka insänts av de lokala sparbankerna till SCB.
Dessutom användes de olika sparbankernas egna verksamhetsberättelser och
årsredovisningar. Genom avgränsningen till ett mindre geografiskt område
med ett färre antal enheter att undersöka kunde Nygren gå djupare in i pri-
märkällorna och därmed mer utförligt skildra sparbankernas faktiska bety-
delse i industrialiseringsprocessen.

Nygren har också ingående studerat Göteborgs sparbank och därvidlag
kopplat utvecklingen i staden Göteborg till såväl bankens utveckling som
förändringarna på den lokala kreditmarknaden under tidsperioden 1820-
1913. Resultaten från egna undersökningar avseende Göteborgs sparbank
kompletterades med andras forskningsresultat och sammanställdes av
Nygren.38 Göteborgs stads sparbank var fram till 1848 stadens enda bankin-
rättning, vid sidan av det år 1824 etablerade avdelningskontoret för Riksban-
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Nygren (1966), (1967), (1970a) och (1970b).
371 Nygren (1966) behandlas de sparbanker som 1858 års finanskommitté undersökt. I Nygren
(1967) behandlas ingående de 70 största sparbankerna. I Nygren (1970b) utnyttjas främst den
officiella sparbanksstatistiken och sparbanksmonografier samt även sparbankernas tryckta
årsredogörelser.
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ken.39 Sparbanksstyrelsen i Göteborg dominerades i mycket hög grad av
lokala, större köpmän. Av de sammanlagt 57 styrelseledamöter som satt i
sparbankens styrelse till och med 1857 var 51 handlande. Styrelsens sam-
mansättning fick också återverkningar på sparbankens utlåningsverksamhet.
Från bankens grundande 1820 fram till slutet av 1840-talet dominerade i hög
grad utlåningen mot säkerhet av olika varor. När sedan Göteborgs Privat-
bank grundades 1848 medverkade sparbanken i detta sammanhang genom
att belåna de nyutgivna aktierna.40 Utlåning mot säkerhet av aktier i Göte-
borgs privatbank övertog därmed rollen som dominerande säkerhetstyp i
sparbankens utlåning fram till 1870-talet.41

Nygrens studie av Göteborgs kreditmarknad och Göteborgs stads spar-
bank är principiellt och metodiskt intressant. Genom att i högre grad än tidi-
gare sparbanksforskning studera lånekunderna visade Nygren att utlåningen
till företag och företagare var ett stående, och till och med dominerande,
inslag i sparbankens kreditgivning under en lång tidsperiod. Undersökningen
av styrelseledamöterna och deras engagemang i olika kreditinstitut under
skilda tidsperioder visade vilken roll sparbanken tilldelades relativt de andra
kreditinstituten och hur pragmatiskt sparbankens verksamhet bedrevs. Ett
flertal styrelseledamöter i sparbanken, som deltagit i diskontens verksamhet
fram till nedläggningen 1817, engagerade sig därefter i sparbankens verk-
samhet. När sedan Göteborgs privatbank bildades var styrelseledamöter i
sparbanken drivande bakom etableringen och utgjorde en majoritet i den nya
bankens ledning. Vid denna tid ansågs det fullt naturligt att samtidigt besätta
poster i både den lokala sparbanken och den lokala affärsbanken. Göteborgs
sparbanks förändrade inriktning av utlåningsverksamheten efter etableringen
av en affärsbank får därmed sin förklaring.

I en studie av Nyköpings sparbank under åren 1832-1875 ställde under-
tecknad liknande frågeställningar som Nygren gjorde i sina senare arbeten
samtidigt som en del andra trådar följdes upp. Nyköpings sparbank grunda-
des 1832 och dess verksamhet inriktades, liksom många andra samtida stads-
sparbanker, på hela länet. Studien koncentrerades till vissa aspekter av ban-
kens kreditgivning. Denna dominerades till en böljan av ett fåtal kategorier
av låntagare. Att sparbanken lånade ut stora summor till jordbrukare, adels-
män och höga officerare (vanligen också stora jordägare) var föga förvå-
nande. Något mer anmärkningsvärt, men i linje med Nygrens undersökning
av Göteborgs sparbank, var den stora utlåningen till stadens näringsliv. Ett

39
Däremot hade till exempel många av handelshusen och speciella mäklare upparbetat mark-

nåder för både korta och långa krediter i staden. En del handelshus bedrev också inlånings-
verksamhet i stor skala, riktad mot såväl privatpersoner som företag, se Fritz (1996), s. 172-
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stort antal små och stora företagare och industrier återfanns bland bankens
kunder.42

En tidigare mindre uppmärksammad sida av sparbankernas kreditgivning
har insiderlånen varit.43 Denna typ av kreditgivning var mycket vanligt före-
kommande i Nyköpings sparbank under hela perioden fram till 1875, särskilt
bland de större krediterna. Ur ett perspektiv kan insiderlånen betecknas som
ett sätt för banken att minska de risker som alltid medföljer kreditgivning,
vilka i sin tur är ett resultat av den asymmetriska informationsfördelning som
i normalfallet råder mellan låntagare och kreditgivare. A andra sidan kan
möjligheten att erhålla insiderlån tolkas som ett motiv för styrelseledamöter
och andra befattningshavare inom sparbanken att engagera sig i bankens
verksamhet ,44

Sammanfattningsvis kan konstateras att Sommarins trilogi om spar-
banksväsendet tillsammans med Nygrens tidiga arbeten tecknar de grund-
läggande makrostrukturerna i de svenska sparbankernas medelsplacering.
Därmed utgör dessa undersökningar på många sätt en plattform för senare
forskning att utgå ifrån. De studier som genomförts avseende sparbanksverk-
samhet på lokal nivå har visat att sparbankemas medelsplacering och kredit-
givning i hög grad varierade efter de lokala fömtsättningarna. Till de saker
som tidigare forskning uppmärksammat i mindre utsträckning, eller till och
med helt förbisett, hör sparbankernas kreditgivning till det lokala närings-
livet. Studierna av Göteborgs sparbank och Nyköpings sparbank besvarade
också i högre utsträckning än tidigare forskning frågan om sparbankens roll
på de lokala kreditmarknadema. Uppfattningen om sparbankerna som pas-
siva inlåningsanstalter har med ny forskning till viss del omvärderats samti-
digt som personrelationerna mellan sparbankens och andra kreditinstituts
direktioner kartlagts.

Föreliggande undersökning och tidigare forskning
Inom svensk och internationell bankhistorisk forskning finns över tid en
utvecklingslinje som går från undersökning av nationella system och över-
gripande strukturer till fallstudier av lokalt, specifika förhållanden och en-
staka banker. De nya teoretiska utgångspunkterna och metoderna har också
visat sig fruktbara i flera avseenden och har förändrat synen på såväl affärs-
bankernas som sparbankemas historiska utveckling och betydelse för eko-
nomisk utveckling. Angreppssättet i denna undersökning innebär att utveck-
lingen inom såväl det lokala som det nationella banksystemet studeras i ett
sammanhang. Kombinationen av mikro- och makrostudier har långa tradi-

42
Petersson (2000), s. 26-28.

43
Förekomsten av så kallade direktörs- eller styrelselån i ett flertal sparbanker påvisas i

Nygren (1966), s. 18.
44

Petersson (2000), s. 29-31.
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tioner inom ekonomisk-historisk forskning och utgör därmed inget unikt för
denna undersökning.

Varken svensk eller internationell historisk bankforskning har dock i nå-
gon större omfattning arbetat specifikt med problemställningar kring inter-
aktionen och relationerna mellan sparbanker och affärsbanker och hur detta
påverkat banksystemets utformning och utveckling. Det som därmed främst
skiljer denna undersökning från tidigare forskning är att en sparbanks och en
affärsbanks etablering och utveckling, och framför allt interaktionen mellan
de två aktörerna inom det lokala banksystemet, studeras i ett sammanhållet
och avgränsat sammanhang.

För att uppfylla syftet med undersökningen och skapa en helhetsbild av
utvecklingen måste en mängd olika källmaterial användas och analyseras,
vilket i princip utesluter andra metoder än fall-/lokalstudier. Det finns också
naturliga begränsningar med fallstudien som metod. Den mest uppenbara
begränsningen är svårigheterna, för att inte säga omöjligheten, att göra gene-
raliseringar utifrån en enda fallstudie. Det är heller inte ett syfte med denna
undersökning att göra empiriska generaliseringar.45

Informationens centrala betydelse för banker
I denna undersökning betonas informationens centrala betydelse för banker.
Både Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank var i hög grad
beroende av information för utövandet respektive verksamhet. Tillgången på
tillförlitlig information hade stor betydelse bland annat för bankemas risk-
tagande. Principiellt hänger en stor del av de risker som banker och andra
finansiella intermediärer utsätts för samman med den ojämna eller asymmet-
riska informationsfördelning som i normalfallet råder mellan köpare och
säljare av finansiella tillgångar. Det innebär att de två bankemas placeringar
i olika typer av finansiella instrument alltid var kopplade till en viss grad av

45
Den principiella frågan om relationen mellan det enskilda fallet och den övergripande ut-

vecklingen har också diskuterats inom historieforskningen, då i termer av lokalhistoria re-
spektive rikshistoria, sedan mikrostudiernas intåg på bred front i svensk historieforskning på
1970-talet. En fråga som stått i centrum är huruvida rikshistorien är målet och lokalhistorien
medlet eller om frågan helt enkelt är felställd. Lokalhistoria som medel har motiverats på
olika sätt. Att generera problem, teorier och hypoteser och att testa teoriers giltighet och gene-
raliserbarhet har funnits bland argumenten för lokalhistoria. Peter Aronsson, som återkom-
mande pläderat för lokalhistoria, menar att lokalhistoria i sig kan motiveras i den akademiska
forskningen. Operationaliserings- och representationsproblemen avvisas därför att de antyder
att rikshistorien är den arena där allt intressant utspelar sig. Aronsson vill undersöka hur
människor i lokalsamhället skapade sin egen historia och hävdar att huvuduppgiften inte är att
visa hur olika företeelser, som till exempel kapitalismens genombrott eller moderniseringen
av samhället, återspeglas i lokalsamhället. Istället är det lika viktigt att beskriva processerna
som äger rum i lokalsamhället, skeenden som på aggregerad nivå blir synligt som "Sveriges
historia", se Aronsson (1992), s. 10-16 och Aronsson (1995), s. 9-10. Se också Österberg
(1990),s. 43-45.
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risk. Detta risktagande kunde minskas på olika sätt, till exempel genom till-
gång på tillförlitlig information.46

Det finns vissa centrala begrepp i den informationsekonomiska ansatsen
som kan tillämpas på bankemas kreditgivning. Begreppen betecknar olika
typer av informationsproblem och härrör urspmngligen från försäkringslitte-
raturen. Begreppet "adverse selection", eller risken för negativt urval, be-
tecknar den typ av informationsproblem som avser oklarheter om vilka för-
hållanden som gäller innan kontraktet mellan banken och låntagaren har
ingåtts. I samband med kreditgivning finns det alltså en risk att banken attra-
herar låntagare som själva vet att de inte kommer att klara av att betala rän-
tor och amorteringar på sina krediter. En sådan låntagare kan också vara
beredd att acceptera en generellt sett högre låneränta än mer kreditvärdiga
kunder.47

Det finns också postkontraktuella informationsproblem. Begreppet
"moral hazard", eller den moraliska risken, betecknar den typ av informa-
tionsproblem som kan uppstå efter att kontraktet ingåtts och under återstoden
av kontraktets löptid. Låntagaren kan efter kreditens beviljande genomföra
ekonomiska aktiviteter som inte överensstämmer med förutsättningarna som
gällde vid tidpunkten för kontraktets ingående. Mer konkret kan låntagaren
till exempel inleda avsevärt mer riskfylld verksamhet än vad banken fömt-
satt. För banken kan det vara svårt att erhålla information om låntagarens
ekonomiska aktiviteter, i synnerhet om låntagaren har anledning att dölja
förhållanden som uppenbarligen strider mot kontraktets fömtsättningar och
kan inverka negativt på möjligheterna att återbetala krediten. Moral hazard
är alltså ett resultat av låntagarens oönskade beteende, ur bankens perspek-
tiv, och av bankens bristande övervakningsmöjligheter av låntagarens akti-
viteter.48

De olika informationsproblemen får också konsekvenser för bankers
praktiska agerande i kreditfrågor. För att undvika att ingå låneavtal med
låntagare som innebär en alltför stor risk för kreditförluster måste banken
bedöma kundemas kreditvärdighet individuellt och låneavtalen utformas
därefter. En bank har som regel ett stort antal låntagare. En individuell kre-
ditbedömning och individuellt utformade kontrakt skulle därför medföra
avsevärda kostnader, till exempel för inhämtning och bearbetning av infor-
mation. Banken kan minska de negativa effekterna av informationsproble-
men och begränsa kostnaderna på olika sätt. Banken kan höja utlåningsrän-
tan generellt och på så sätt öka sina ekonomiska marginaler och samtidigt
kompensera sig för framtida kreditförluster. Men eftersom de mindre kredit-

46
Funered (1994), s. 22 och Mayer (1994), s. 2.

47

Bergström & Samuelsson (1997), s. 22 och Baker & Collins (1999), s. 2. Se också Casson
(1997) och Fohlin (1999a), s. 305-306.
48

Bergström & Samuelsson (1997), s. 22-23, Molho (1997), s. 8 och Baker & Collins (1999),
s. 2. Moral hazard kan översättas till "moralisk risk". Dock används termen "moral hazard"

vanligen även i svensk litteratur.
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värdiga låntagarna är beredda att betala en högre ränta löser det inte proble-
met på lång sikt, utan istället ökar risken för negativt urval bland låne-
kunderna. Banken riskerar också att förlora sina bästa låntagare (med högst
kreditvärdighet), vilka inte behöver betala en högre ränta och kan söka andra
långivare på marknaden för att tillgodose sitt kreditbehov. En annan lösning
är att ransonera utbudet av krediter och endast bevilja krediter till de kunder
som banken har fullständig och tillförlitlig information om. Risken är då att
tillgången på högkvalitativa låntagare inte täcker placeringsbehovet och
banken måste söka andra investeringsalternativ. En tredje lösning är att på
något sätt öka tillgången på information om kunderna och om olika inve-
steringsalternativ i allmänhet, utan att samtidigt kostnaderna för informa-
tionsinsamlingen ökas till den grad att den förväntade vinsten går förlorad.49

Personlig kunskap och personliga relationer
För att minska, eller helt undvika, moral hazard måste en bank genomföra en
relativt långtgående övervakning och kontroll av sina låntagare. Principiellt
bör en bank inte bevilja en kredit förrän den har erhållit tillräckliga garantier
för att låntagaren ekonomiskt kommer att besitta, och moraliskt redan besit-
ter, de resurser som krävs för återbetalning av lånet. Förekomsten av
insiderlån har i Naomi Lamoreaux's studier av affärsbanker på den ameri-
kanska östkusten under 1800-talet betecknats som ett sätt att lösa problemen
med asymmetrisk information. Bristen på information om låntagare i all-
mänhet ledde till att de lokala affärsbankerna i New England föredrog att
bevilja krediter till bankens egna direktörer och till dem närstående personer,
framför att ge sig ut på den öppna marknaden.501 denna undersökning kom-
mer frågan om insiderlån inom det svenska bankväsendet att behandlas ur ett
generellt perspektiv samtidigt som förekomsten av insiderlån i Oppunda
sparbank och Södermanlands enskilda bank skall studeras närmare.

Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank etablerade sig i ett
samhälle där institutionella finansiella intermediärer, i form av till exempel
banker, saknades. Naturligtvis fanns det i Katrineholm andra vägar att skaffa
sig krediter än via banker. Förutom de rena handelskrediterna, som inte alls
berörs i denna undersökning, är det mycket sannolikt att till exempel för-
mögna privatpersoner erbjöd både korta och långa krediter. I relation till
mindre, privata finansiella intermediärer har banker och andra professio-
nella, institutionella aktörer vissa komparativa fördelar. Banker kan till ex-

empel utnyttja stordriftsfördelar vad gäller informationens inhämtande och
bearbetande. Mer konkret kan det avse utvärdering av låntagares ekono-
miska kvaliteter och framtida prestationer. Denna undersökning fokuserar
därför också på de medel som de två bankerna utnyttjade för att skaffa sig

49
Molho (1997), s. 40-41 och Baker & Collins (1999), s. 2-3.

50
Lamoreaux (1994).
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förutsättningar för framgångsrik etablering och utveckling på den lokala
kreditmarknaden .51

Förtroende och risken för opportunism
En bank är i hög grad beroende av ett stort förtroende hos allmänheten. För
sparbankemas del var det särskilt viktigt eftersom verksamheten helt och
hållet byggde på inlåning från allmänheten. Affärsbankerna kunde så länge
den privata sedelutgivningsrätten existerade komplettera inlåning med utgiv-
ning av egna sedlar. Även sedelutgivningen var dock i hög grad beroende av
allmänhetens förtroende. Om förtroendet för banken var lågt skulle det med-
föra att de av banken utgivna sedlarna snarast möjligt inlöstes, mot till ex-
empel riksbankssedlar.

Inom vissa näringsverksamheter har såväl associationsformen som ägar-
och ledningsförhållanden inom organisationerna särskild betydelse. Icke-
vinstdrivande organisationer har, i relation till vinstdrivande organisationer,
speciella fömtsättningar och vissa komparativa fördelar att lyckas inom så-
dana verksamhetsområden där förtroende och anseende är centrala för att

näringsverksamheten skall kunna bedrivas framgångsrikt.52 Är det dessutom
svårt för kunden att avgöra kvaliteten på de produkter som erbjuds är den
icke-vinstdrivande organisationens komparativa fördel än större. Icke-vinst-
drivande organisationer har reducerat incitamenten att fuska med kvaliteten
på produkterna eftersom det inte leder till någon ekonomisk fördel för vare
sig ledning eller ägare. Det finns en tendens att kunder har ett större förtro-
ende för icke-vinstdrivande än för vinstdrivande organisationer, inte minst
på grund av att den annorlunda incitamentsstrukturen inom icke-vinst-
drivande organisationer.53

Tillämpat på de centrala problemställningarna i denna undersökning kan
ett antal preciserade frågeställningar ställas utifrån de teoretiska antagandena
om vikten av förtroende och om associationsformens betydelse. De svenska
sparbankerna förenade på sätt och vis idealitet och vinstintressen inom en
och samma organisation. Vid en första anblick faller huvuddelen av spar-
bankerna från och med 1800-talets början inom ramen för definitionen av

51
Mayer (1994), s. 2.

52
En direkt översättning av termen "non-profit organization" är ideell organisation. För

svenska förhållanden är dock termen "ideell organisation" mindre lämplig eftersom den i hög
grad förknippas med sammanslutningar som primärt inte arbetar för medlemmarnas ekono-
miska intressen, till exempel idrotts- och nykterhetsorganisationer. Därför har termen "icke-
vinstdrivande organisation" valts i denna undersökning. Observera dock att en icke-vinstdri-
vande organisation i den mening som här åsyftas, mycket väl kan vara vinstdrivande i den
meningen att verksamheten syftar till att skapa vinst. Däremot är distributionen av vinsten
reglerad. En eventuell vinst får inte distribueras till ägare, ledning eller andra personer eller
organisationer som kontrollerar den icke-vinstdrivande organisationen i fråga, se Hansmann
(1987), s. 28, Öster (1995), s. 5 och Hansmann (1996), s. 17-18.
53

Hansmann (1987), s. 29.
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icke-vinstdrivande organisationer. Efterhand etablerades dock sparbanker i
form av aktiebolag samtidigt som det uttalade syftet med ett flertal, nyinrät-
tade sparbanker förändrades, från renodlade filantropiska sparinrättningar till
lokala kreditorganisationer. På vilket sätt detta påverkade sparbankernas
relationer till andra kreditinstitut och till offentliga myndigheter skall belysas
i undersökningen.

Det faktum att de svenska sparbankerna i allmänhet var icke-vinst-
drivande organisationer och saknade direkta ägare medförde också en risk
för en annan typ av principiella, organisationsspecifika problem - risken för
opportunism från ledningens sida. I en organisation med direkta ägare har
dessa både möjligheter och incitament att kontrollera och övervaka ledning-
ens arbete. I sparbankerna fyllde huvudmännen vissa av ägarnas normala
funktioner, som till exempel att utse operativ ledning - sparbankens sty-
relse.54 Däremot saknade huvudmännen ekonomiska incitament att övervaka

styrelsen. De centrala beslutsfattarna inom en sparbank, det vill säga hu-
vudmän och styrelse, var inte samtidigt också ägare/riskbärare och kunde
dessutom inte ta del av ett eventuellt överskott som genererades av verksam-
heten. Sammantaget medförde det, ur ett teoretiskt perspektiv, risk både för
opportunism från ledningens sida och för att motiveringsproblem inom ban-
kens ledning skulle uppstå.55

För att återknyta till bankernas beroende av förtroende och ett gott anse-
ende hos allmänheten kan det konstateras att behovet av personliga kontakter
i allmänhet och personlig kunskap om till exempel potentiella låntagare
torde ha varit stort för båda bankerna i denna undersökning. Beskrivning och
analys av de personliga relationerna mellan de två bankerna samt mellan de
två bankerna och deras respektive kunder blir därför en viktig del av under-
sökningen.

Sammantaget kan ett antal frågeställningar utkristalliseras utifrån reso-
nemanget om informationens betydelse. En övergripande frågeställning för
denna undersökning avser på vilka sätt Oppunda sparbank och Söderman-
lands enskilda bank insamlade och bearbetade information inom respektive
organisation. Undersökningen skall därvidlag också belysa vilka metoder de
båda bankerna använde för att etablera sig på den lokala kreditmarknaden i
Katrineholm och hur de organisatoriska förändringar som genomfördes över
tid påverkade tillgången på information och informationsflödena inom ban-
kerna. Undersökningen skall också behandla kundkretsen i respektive bank
och i samband med detta belysa i vilken utsträckning bankerna konkurrerade
om samma kunder i lokalsamhället.

54

Styrelsen i sparbankerna utgjorde under lång tid den operativa ledningen i många sparban-
ker, främst de mindre sparbankerna. Efterhand anställdes dock heltidsanställda tjänstemän
även i sparbankerna. Även termen "principaler" användes synonymt med huvudmän.
55

Hansmann (1996), s. 35-37.
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Offentlig reglering och kontroll av banker
Av olika skäl, som varierat från viljan att skydda konsumenten/bankkunden
till att reducera de systematiska riskerna i det svenska finansiella systemet,
har banker och andra finansiella intermediärer varit föremål för en omfat-
tände reglerings- och kontrollverksamhet från myndigheternas sida. De mer
specifika ändamålen med det offentliga engagemanget har varierat under
skilda tidsperioder och efter rådande politiska övertygelser men interventio-
nerna har genomgående motiverats främst med hänsyn till bankemas stora
betydelse för samhällets ekonomiska utveckling.56

Införandet av ett formellt regelverk, till exempel i form av banklagar, och
ett kontrollsystem, till exempel en övervakningsmyndighet, kan också syfta
till att öka genomlysningen av det finansiella systemet. Därmed ökar även
allmänhetens tillgång till tillförlitlig information. Tidigare forskning har
utförligt behandlat framväxten och utvecklingen av regelverket kring de
svenska affärsbankerna från tidigt 1800-talet och framåt.571 denna undersök-
ning skall även regelverket kring de svenska sparbankerna belysas och stäl-
las i relation till affärsbankernas regelverk. Även relationen mellan de över-
gripande regelverken, framför allt affärsbanks- och sparbankslagar, och
Oppunda sparbanks respektive Södermanlands enskilda banks reglementen
och bolagsordningar, skall behandlas. Detta med syfte att belysa om, och i så
fall på vilket sätt, lagstiftningen påverkade dels bankemas interna regelverk,
dels bankernas verksamheter. Dessutom skall undersökningen utreda i vilken
mån bankerna efterlevde de intentioner som låg bakom införandet av spar-
banks- och affärsbanksregleringarna.

Det offentliga kontroll- och övervakningssystem som byggdes ut paral-
lellt med etableringen av sparbanker och affärsbanker från och med böljan
av 1800-talet skall också behandlas i denna undersökning. Syftet är främst
att belysa systemets effekter på och inflytande över Oppunda sparbank och
Södermanlands enskilda bank.

Källmaterial

I undersökningen har flera typer av källmaterial använts. Arkivmaterial från
Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank utgör tillsammans med
källmaterial från Finansdepartementets bankbyrå (senare Bankinspektionen)
de huvudsakliga källorna för de empiriska avsnitten avseende sparbanks- och
affärsbanksverksamhet på lokal nivå. För de mer allmänt hållna beskrivning-
arna av kreditmarknadens utveckling och av sparbankernas och affärsban-

56
För en teoretisk diskussion avseende regleringar av finansiella marknader i allmänhet samt

en genomgång av de statliga regleringarna av svensk bankverksamhet sedan tidigt 1800-tal i
synnerhet, se Larsson (1998), särskilt s. 13-33.
57

Se t.ex. Söderlund (1964), s.178-181, Söderlund (1978), s. 1-8 och Larsson (1998).
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kernas verksamhet, och särskilt medelsplaceringen, har fömtom banklittera-
turen dels primärmaterialet från 1858 års finanskommitté, dels sparbanks-
och affärsbanksstatistik utnyttjats.

För beskrivningen av de lokala ekonomiska förhållandena har i viss ut-
sträckning sekundärkällor, främst lokalhistorisk litteratur, använts. Katrine-
holms speciella administrativa status under undersökningsperioden — muni-
cipalsamhälle — medför att samhället i det officiella statistiska tryckta
materialet hänfördes till landsbygd. Därmed kan inte till exempel demogra-
fiska och ekonomiska förhållanden i stationssamhället i någon större ut-
sträckning hämtas ur det tryckta materialet eftersom uppgifterna för munici-
palsamhället inte kan särskiljas från uppgifter för den socken inom vars
gränser municipalsamhället var beläget.

På grund av att samhällets historia under denna tidsperiod inte varit före-
mål för någon övergripande vetenskaplig undersökning har det varit nödvän-
digt med relativt omfattande egna studier av olika typer av primärkällor.58
Främst har det kyrkobokföringsmaterial som användes till folkräkningarna,
det vill säga utdrag ur husförhörslängder och församlingsböcker, utnyttjats
för till exempel beskrivningen av befolkningsstrukturen i samhället. Proto-
koll och liknande primärkällor från kommunala organ och myndigheter i
municipalsamhället har använts för uppgifter om bland annat uppbyggnaden
och finansieringen av infrastrukturen och bostadsbyggandet inom samhäl-
let.59

Arkivmaterial från de lokala bankerna

Det arkivmaterial från Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank
som använts i denna undersökning består främst av styrelseprotokoll60 och
utlåningsböcker, men även av annat räkenskapsmaterial. Delar av källmate-
rialet från de båda bankerna uppvisar vissa gemensamma drag. Det gäller till
exempel styrelseprotokollen vilka har en tydlig karaktär av beslutsprotokoll.
Diskussioner kring beslut återges mycket sällan. Styrelseprotokollen ger
information om vilka personer som deltog på sammanträdet, vilka frågor
som avhandlades och vilka beslut som togs, men mycket sällan återges sty-
relseledamöternas personliga ståndpunkter. Mycket noggrant återges i styrel-
seprotokollen förändringar av in- och utlåningsräntor, och även i viss mån
motiven till dessa förändringar. I sparbankens styrelseprotokoll behandlas

58

Hjelmbergs faktaspäckade trilogi (1973/1976/1979) om Katrineholms historia beskrev olika
aspekter av samhällets utveckling men hade inte ambitionen att motsvara kraven på en veten-
skaplig undersökning.
59

Den källkritiska granskningen av och diskussionen kring de sistnämnda källtyperna genom-
förs i samband med de empiriska delarna av undersökningen.
601 både sparbankerna och affärsbankerna har beteckningen styrelse och direktion tidvis an-
vänts parallellt. 1 undersökningen betecknas dessa typer av protokoll genomgående som sty-
relseprotokoll.
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även låneansökningar relativt utförligt, dock endast periodvis. När låne-
ansökningarna återfinns i sparbankens styrelseprotokoll anges oftast den
lånesökandes bostadsort och ibland även yrkestitel. Säkerhetens art anges
som regel alltid. I Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll däremot
finns mycket sällan utförligare uppgifter om kreditgivningen än namn och
lånebelopp.

Arkivmaterial från Oppunda sparbank
Styrelseprotokoll för Oppunda sparbank finns bevarade från 1863 och
framåt. Protokollen fördes till och med 1890 vid varje tillfälle som banken
var öppen och innehåller också uppgifter om insatta och utlämnade medel i
banken. Därefter avgränsades styrelseprotokollen till att behandla enbart
beslutskrävande frågor.

I utlåningsböckerna, som finns bevarade från 1878 och framåt, kan ett
antal fakta kring låntagarna i sparbanken erhållas. I materialet återges vanli-
gen låntagarnas fullständiga namn, bostadsort och ibland yrkestitel. Om det
är ett inteckningslån som utlämnats anges i princip alltid vilken fastighet
som intecknats och i regel också fastighetens taxeringsvärde vid tidpunkten
för lånets beviljande. Dessutom anges räntefot, uppsägningstid och eventu-
ella amorteringsskyldigheter. I utlåningsböckerna noteras också ställningen
på vaije låneräkning vid kalenderårets slut.

Det övriga räkenskapsmaterialet ur sparbanksarkivet som använts i un-

dersökningen — kapitalböcker, lånesammandragsböcker och revisionsbe-
rättelser — ger information som är mer detaljerad under perioden före 1890-
talet än senare. I kapitalböckerna, som finns bevarade från 1874 och framåt,
återfinns fram till böljan av 1890-talet relativt detaljerade uppgifter om me-
delsplacering och utlåning. Till exempel anges uppgifter om nyutlåningen
respektive år. Därefter avtar informationsmängden i vissa avseenden. Ten-
densen i lånesammandragsböckerna och revisionsberättelserna är likartad.
En orsak till detta kan hänföras till förändringar av sparbankslagstiftningen.

Före införandet av 1892 års sparbankslag fanns inga föreskrifter från
myndigheternas sida om hur räkenskaperna inom sparbankerna skulle föras.
Det var upp till vaije enskild sparbank att själv bestämma omfattningen och
beskaffenheten av bokföringen. I den nya sparbankslagens 16 § stadgades
däremot skyldighet för sparbankerna att, avseende utlåningen, föra tre typer
av räkenskapsböcker på årsbasis: lånebok, låntagarregister och kapitalbok.61

Låneboken skulle innehålla uppgifter om samtliga lån som utlämnats,
vilka säkerheter som lämnats samt räntesatser och eventuella avbetalningar

61
Motiven till införandet av regler kring bokföringen hade främst att göra med de utvidgade

skyldigheter som ålagts länsstyrelserna att kontrollera sparbankernas verksamhet. För att
kunna fullgöra sina skyldigheter menade länsstyrelserna att bokföringen måste vara mer
enhetlig och fullständig, se Bagge (1892), s. 5 och 27-30 samt 1891 års sparbankskommitté, s.
45 och 57.
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som gjorts.621 låntagarregistret skulle bankens samtliga låntagare förtecknas
och uppgifter lämnas om låntagarnas samtliga förbindelser med sparbanken,
både som gäldenärer och som borgensmän. Något sådant register har dock
inte återfunnits i Oppunda sparbanks arkiv. Kapitalboken slutligen skulle
redovisa bankens skulder och tillgångar vid vaije årsslut. Dessutom utsändes
till alla sparbanker formulär med mer utförliga förslag, inte påbud, om vilka
uppgifter som borde införas i de olika räkenskapsböckerna.

De nya reglerna i 1892 års sparbankslag medförde att källmaterialet från
Oppunda sparbank erhöll en mer standardiserad och över tid sammanhållen
form, vilket också varit ett syfte med lagstiftningen. Samtidigt innebar det
dock att vissa delar av källmaterialet utarmades. I en del avseenden infördes
dock mer detaljerade uppgifter än vad som fordrades i de nya reglerna. De
utdelade formulären som följde med införandet av obligatorisk kapitalbok
förordade inga detaljerade uppgifter om obligationsinnehaven. Oppunda
sparbank fortsatte dock att redovisa dessa uppgifter i kapitalböckerna.

Vad gäller källmaterial av mer kvalitativ karaktär, eller av berättande ka-
raktär om man så vill, är tyvärr tillgången mycket liten i Oppunda sparbanks
arkiv. Korrespondens, interna utredningar eller, som nämnts ovan, diskus-
sioner kring för banken viktiga spörsmål återfinns endast i mycket liten ut-
sträckning.

Arkivmaterial från Södermanlands enskilda bank"

Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll för Södermanlands enskilda bank finns
bevarade från och med den konstituerande bolagsstämman i maj 1865. I
dessa volymer återfinns som bilagor även interna utredningar samt viss kor-
respondens i för banken viktiga frågor.64 Södermanlands enskilda bank in-
rättade efterhand ett stort antal lokalkontor med olika grader av befogenheter
samtidigt som kommissionärer av olika slag engagerades. I Katrineholm
inrättade Södermanlands enskilda bank 1882 ett så kallat växlingskontor.
Lokalkontorets verksamhet och befogenheter utökades efterhand och från
och med 1905 bedrev Södermanlands enskilda bank fullständig bankrörelse i
Katrineholm.65 Tyvärr har inte något källmaterial från katrineholmskontoret
återfunnits vare sig i Södermanlands enskilda banks arkiv eller på annat håll.
Däremot har banken periodvis, och från 1900 regelbundet, sammanställt

62
Vilket i Oppunda sparbank motsvaras av utlåningsböckerna.

63
I samband med att SEB:s arkiv i Norrköping flyttades till Föreningen Stockholms Före-

tagsminnens arkiv i Alvik hösten 1999 återfanns primärmaterial, som tidigare antagits varit
förkommet, från Södermanlands enskilda bank.
64

Styrelse- och bolagsstämmoprotokollen, liksom bilagorna, har av banken samlats i årliga
volymer och givits beteckningen "Styrelseprotokoll".
65

Grandinsson (1917), s. 30,59-60 och 103.
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uppgifter avseende omfattningen av verksamheten vid lokalkontoren, förde-
lat på till exempel olika in- och utlåningsräkningar.66

Ett särdrag för Södermanlands enskilda bank, i jämförelse med Oppunda
sparbank, var den efterhand alltmer omfattande insamlingen av uppgifter om
kunderna i banken. Den var dock inte lika systematiskt genomförd som till
exempel i Stockholms enskilda bank, men syftet med informationsinsam-
lingen torde ha varit detsamma - att bedöma gäldenärernas, och inte minst
potentiella gäldenärers, kreditvärdighet och deras nuvarande och framtida
ekonomiska situation.67

Sammanfattning av bankernas arkivmaterial
Slutsatsen när det gäller det interna arkivmaterialet från Oppunda sparbank
och Södermanlands enskilda bank blir att det har en huvudsakligen kvantita-
tiv karaktär. Detaljeringsnivån blir i vissa fall avseende Oppunda sparbank
sämre mot undersökningsperiodens slut. Samtidigt har källmaterialet en ef-
terhand standardiserad form, vilket underlättar jämförelser och bearbet-
ningar. Källmaterialet har också en hög grad av reliabilitet. Några diskrepan-
ser mellan primäruppgifter i arkivmaterialet och den officiella statistiken har
inte återfunnits. De efterlämnade källorna var enbart avsedda för internt bruk
och för de kontroller som länsstyrelsen genomförde.68

I en jämförelse med arkivmaterialet från Oppunda sparbank ter sig dock
materialet från Södermanlands enskilda bank som relativt torftigt. Detta
gäller särskilt avseende bankens medelsplacering och framför allt kreditgiv-
ningen där uppgifterna i källmaterialet ger föga vägledning. Utlåningsböcker
eller liknande källmaterial har inte bevarats. Det finns dock ytterligare en
möjlighet att få tag på de uppgifter avseende Södermanlands enskilda bank
som efterfrågas i denna undersökning - den statliga Bankinspektionens ar-
kiv.

66
Dessa uppgifter har samlats i en volym med beteckningen "Jämförande översikt över Sö-

dermanlands enskilda banks ställning enligt månadsrapporterna 1900-1925".
67

Stockholms enskilda bank inrättade redan 1900, som första affärsbank i Sverige, en särskild
avdelning för kreditupplysning och engagemangsuppföljning. Den nyinrättade avdelningen
gavs den neutrala beteckningen "Statistiken". I avdelningen samlades information om kunder
och om sådana företag som var intressanta ur ackvisitionssynpunkt. Informationen låg sedan
till grund för kreditberedning och kreditbeslut. För flertalet kunder fördes också kontinuerliga
anteckningar i särskilda kreditdossierer om alla kontakter som förekom mellan kund och
banken och vad dessa kontakter resulterade i för beslut eller åtgärder, se Gasslander (1959), s.
41-44 och Lindgren (1989), s. 91. Olika typer av offentligt material, som till exempel tid-
ningsartiklar, årsredovisningar och liknande, som sammanställdes av statistikavdelningen
inom Stockholms enskilda bank, förvaras idag i AFF:s arkiv vid Uppsala universitet.
68

Länsstyrelsen i Nyköping, som utövade den statligt delegerade kontrollen av bankerna på
länsnivå, har inte efterlämnat något källmaterial avseende vare sig Oppunda sparbank eller
Södermanlands enskilda bank. För en mer allmänt hållen genomgång av de svenska sparban-
kernas arkivmaterial, se Petersson (1997b).
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Bankinspektionens arkivmaterial
Ursprunget till den statliga kontrollen av de privata affärsbankerna kan här-
ledas tillbaka till sent 1820-tal. Kungörelsen från 1824 angående inrättandet
av enskilda (i meningen privata) banker innebar böljan på en nystart för
bankväsendet i Sverige efter diskonternas fallissemang. Kungörelsen inne-
höll dock inte några föreskrifter angående statlig eller annan offentlig kon-
troll av bankerna. Vid riksdagarna såväl 1828-30 som 1834/35 framlades
förslag till banklagar, vilka innehöll regler om statlig tillsyn över bankerna.
1834/35 års riksdag antog också en banklag i vilken stadgades att ett av
Kungl. Maj:t utsett ombud skulle delta i de årliga revisionerna av bankernas
verksamhet. Lagen vann dock aldrig laga kraft eftersom Kungl. Maj:t inte
stadfäste det av riksdagen antagna lagförslaget. Istället utövades den tidiga
statliga kontrollen genom att vissa av de banker som sökte Kungl. Maj:ts
oktroj för att bedriva bankverksamhet, i sina bolagsordningar inskrivit be-
stämmelser om rätt till insyn i och kontroll av verksamheten från statens
sida. Denna kontroll skulle i förekommande fall utövas av vederbörande

länsstyrelse.69
Till skillnad mot tidigare regler innehöll 1846 års bankkungörelse allmänt

gällande bestämmelser om statlig kontroll av de enskilda bankerna. De nya,
generella reglerna innebar dock att länsstyrelserna endast erhöll begränsat
utökade befogenheter att kontrollera bankemas verksamhet. Någon kontroll
av till exempel kreditgivningen eller av bankernas andra placeringsformer
genomfördes inte. Däremot skulle bankerna vaije kvartal upprätta, och till
Finansdepartementet insända, en kortfattad redovisning av bankens ekono-
miska ställning. I 1864 års bankkungörelse bibehölls de grundläggande for-
merna för länsstyrelsernas kontroll. I ett tillägg stadgades att länsstyrelsen
när som helst under räkenskapsåret kunde genomföra kontroller av banker-
nas räkenskaper och andra handlingar. Ar 1864 grundades också den första
aktiebolagsbanken i Sverige - Skandinaviska kredit AB. Eftersom 1864 års
bankkungörelse avsåg endast enskilda sedelutgivande banker hamnade ban-
ker som bedrevs i aktiebolagsform utanför den offentliga kontrollapparaten.
Skandinaviska kredit AB hade dock i sin oktrojansökan medgivit kontroller
av bankens verksamhet från myndigheternas sida, ett exempel som följdes av
ett flertal av de efterföljande aktiebolagsbankerna.7"

I mitten av 1860-talet ökade antalet affärsbanker kraftigt. I juni 1868 för-
ordnades därför en särskild befattningshavare i Finansdepartementet att ar-
beta med handläggningen av de verksamhetsrapporter som insändes av af-
färsbankerna samt med att verkställa de bankundersökningar som
departementschefen beslutade skulle genomföras. Från och med 1877 inrät-
tades en särskild bankbyrå vars chef erhöll titeln bankinspektör. Med

69
SOU 1927:11, s. 161-162. Från och med departementsreformen 1840 behandlades banker-

nas oktrojansökningar av Finansdepartementet, se Benckert (1993), s. 11.
70

SOU 1927:11, s. 162-165 och Dyverfeldt (1971), s. 7-10.
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Finansdepartementets bankbyrå hade en fast organisation av den centrala
statliga tillsynen etablerats och därmed kompletterades den lokalt delegerade
tillsynen, som utövades av länsstyrelserna.71

Bankbyråns inspektioner genomfördes efterhand med allt större regel-
bundenhet, samtidigt som både omfattningen av och precisionen i undersök-
ningarna tilltog. Den ständigt växande skaran av affärsbanker ökade bank-
byråns arbetsbörda kraftigt, vilket i sin tur medförde att byråns
personalstyrka successivt växte. Ar 1890 inrättades en assistentbefattning,
vars särskilda uppgift skulle vara att verkställa inspektioner av bankerna
utanför storstäderna. Vid samma tidpunkt fastställdes att inspektionsrappor-
terna inte som tidigare skulle koncentreras till inventeringar av kassa- och
värdehandlingar. Det ansågs nu viktigare att åstadkomma ett helhetsomdöme
om bankerna och deras verksamhet, inte minst för att allmänhetens förtro-
ende för banksystemet i sin helhet skulle bibehållas. Därför undersöktes även
bankernas kreditportföljer och andra placeringar. Så kallade engagemangs-

register upprättades. Dessa redovisade inte enbart bankernas stora krediter
till enskilda personer och företag, utan också vilka andra engagemang, till
exempel borgensåtaganden, bankerna hade med dessa stora kunder. Därige-
nom kunde en bild av bankernas risktagande och utsatthet för ekonomiska
störningar skapas. Dessutom fäste inspektionerna större uppmärksamhet vid
att bankernas bolagsordningar efterlevdes, inte minst att nödvändiga av-
skrivningar genomfördes då så ansågs nödvändigt.72

Med 1903 års banklag erhöll de två banktyperna, enskilda banker (som
från och med 1904 miste sin sedelutgivningsrätt) och bankaktiebolag, en
gemensam lagstiftning. Bankinspektörens befogenheter utökades och denne
kunde nu spela en mer aktiv roll i bankernas verksamhet. Till exempel erhöll
bankinspektören befogenhet att sammankalla både till extra styrelsemöte och
till extra bolagsstämma.73

Bankernas antal fortsatte att växa samtidigt som deras samhällsekono-
miska betydelse tilltog, vilket medförde att ytterligare resurser anslogs till
den centrala tillsynsverksamheten. Från och med 1907 inrättades Bank-
inspektionen som eget ämbetsverk med bankinspektören som chef. 1911 års
banklag innebar en utvidgning av Bankinspektionens befogenheter i det att
de kontrolluppgifter som tidigare åvilat länsstyrelserna överflyttades på
Bankinspektionen, och därmed upphörde den lokalt delegerade kontrollen.
Den nya banklagen innehöll också bestämmelser om kassareserv, vilket indi-

71
SOU 1927:11, s. 165, SOU 1961:65, s. 37 och Benckert (1993), s. 11. Först i 1874 års

bankkungörelse angående enskilda banker intogs bestämmelser som föreskrev en skyldighet
för bankerna att hålla bankens räkenskaper och handlingar tillgängliga även för bankbyråns
personal. 1886 års lag om bankaktiebolag innehöll motsvarande bestämmelser för bankaktie-
bolagen. Detta hindrade dock inte genomförandet av kontrollerna före lagarnas införande och
bankerna verkar inte heller ha opponerat sig mot detta, se SOU 1927:11, s. 166-167.
72

SOU 1927:11, s. 168.
73

SOU 1927:11, s. 169.
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rekt ökade omfattningen av Bankinspektionens arbetsuppgifter eftersom vad
som fick räknas till kassareserven inte definierades helt entydigt. För att
kunna göra riktiga bedömningar av om bankemas reserver var tillräckliga
tvingades därför Bankinspektionen till ingående undersökningar av banker-
nas olika verksamhetsgrenar och därmed göra nya bedömningar från fall till
fall.74

Över tid utvidgades sålunda de centrala, statliga tillsynsinsatsema och an-
svaret för kontrollen av affärsbankerna. Detta sammanföll med att staten på
flera sätt tog ett större och mer övergripande ansvar för hela bank- och kre-
ditsystemets stabilitet och fortlevnad. Jämsides med de allt mer utvidgade
befogenheterna för den centrala tillsynsmyndigheten, bankbyrån och senare
Bankinspektionen, bibehölls visserligen länsstyrelsernas kontrollmöjligheter
fram till 1911. Den generella tendensen var dock en allt mer centraliserad
banktillsyn, motiverad av en önskan om större effektivitet och enhetlighet i
bankkontrollen.75

Det är också viktigt att notera att de tjänstemän som utövade den centrala
statliga kontrollen i stort sett saknade sanktionsmedel. En bank kunde till
exempel anses ha engagerat sig för djupt i riskfyllda industriföretag men om
bankens styrelse inte ville rätta sig efter inspektörernas anmärkningar fanns
som regel inget mer att göra. Så länge bankerna efterlevde de formella reg-
lerna i banklagarna, och andra lagar, kunde inga direkta åtgärder vidtas. De
personliga egenskaperna och ambitionerna hos de enskilda bankinspektö-
rerna var därför viktiga för att en korrekt bild av bankernas verksamheter
och det svenska banksystemet i sin helhet skulle kunna presenteras för staten
och för allmänheten. Bland de inspektörer som verkade fram till första
världskriget var Robert Benckert, chef för tillsynsverksamheten 1888-1913,
den mest respekterade, och också nydanande, bankinspektören.76 Benckert
hade egen erfarenhet av bankverksamhet, som ombudsman i Stockholms
enskilda bank 1873-1888, och var också ledamot i samtliga de kommittéer
74

Kassareservbestämmelserna i 1911 års banklag innebar att bankerna ålades att hålla ett
belopp motsvarande 25 procent av avistaförbindelserna, d.v.s. depositioner betalbara vid
anfordran samt beviljade men outnyttjade krediter, i tillgångar som "kunna med lätthet för-
vandias i penningar", se SFS 1911:74, § 49 och § 165. Se också SOU 1927:11, s. 171-172 och
175-176, Dyverfeldt (1971), s. 13 och Söderlund (1978), s. 545-546.
75

Sparbanksinspektionen, som var motsvarigheten till den centrala statliga tillsynen över
affärsbankerna inrättades först 1929. Frågan om sparbankstillsynens organisation hade aktua-
liserats vid ett flertal tillfällen tidigare. Ar 1909 hemställde sparbanksföreningen hos Kungl.
Maj :t att frågan om inrättande av en fackmässig inspektion för rikets sparbanker skulle utre-
das. Den kommitté som med anledning härav tillsattes föreslog, i ett år 1911 framlagt betän-
kände, att tillsynen över sparbankerna skulle handhas av Bankinspektionen som central till-
synsmyndighet. Ett flertal remissinstanser, till exempel huvuddelen av sparbankerna själva
och de flesta länsstyrelser, var dock negativt inställda till detta förslag och betänkandet resul-
terade inte i lagstiftning, se SOU 1961:65, s. 9-10 och Sjölander (2000), s. 94-96.
76

Vid sin avgång 1913 lämnade Benckert efter sig konfidentiella anteckningar, till ledning för
sina efterträdare. Dessa anteckningar återfanns av Lars Thunholm i Bankinspektionens arkiv
på 1970-talet. Även Benckerts efterträdare, Folke von Krusenstjerna, har efterlämnat ingående
beskrivningar av sin tid som bankinspektör 1914-1937, se Sjögren red. (1994).
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som utarbetade nya banklagar under dennes ämbetsperiod som bankinspek-
tör. Utifrån sina egna kunskaper om och erfarenheter av det svenska bankvä-
sendet och sin starka position inom de ekonomisk-politiska kretsarna bidrog
Benckert till att reformera Bankinspektionens verksamhet och stärka dess
ställning. Den centrala statliga tillsynsverksamheten omvandlades från att
huvudsakligen ha varit begränsad till att publicera statistiska uppgifter och
att i efterhand konstatera inträffade oegentligheter inom bankväsendet, till en

betydelsefull aktör och ett viktigt instrument för statliga ingripanden på
bank- och kreditmarknaden.77

Ett flertal forskare har på senare år använt olika delar av Bankinspektio-
nens arkivmaterial i sin forskning. Framför allt har engagemangs registren
använts för att till exempel belysa bankernas industrifinansiering. I likhet
med tidigare svensk affärsbanksforskning har även denna forskning till stor
del varit inriktad på storstadsbankema och deras verksamheter.78

Inspektionerna av Södermanlands enskilda bank
Finansdepartementets bankbyrå och Bankinspektionen genomförde sam-
manlagt 15 inspektioner av Södermanlands enskilda bank till och med
1916.79 För varje inspektion samlades inspektionsmaterialet i en dossier —
en så kallad undersökningsberättelse. Dessa innehåller, förutom själva rapp-
orten över bankens olika verksamhetsgrenar, även till exempel den kor-
respondens med bankens styrelse som inspektionerna föranledde. I ett med
tiden växande antal bilagor redovisas också specifika delar av bankens verk-
samhet som enligt inspektörerna krävde särskild uppmärksamhet.80

Den första inspektionen av Södermanlands enskilda bank genomfördes
1870 och undersökningsberättelsen beskriver mycket kortfattat bankens
verksamhet. Följande inspektion genomfördes först tolv år senare, 1882.
Från och med 1890 års inspektion genomfördes granskningarna av Söder-
manlands enskilda bank med allt större regelbundenhet samtidigt som både
omfattningen av presenterat siffermaterial tilltog och alltfler kvalitativa om-
dömen om bankens verksamhet fälldes. Från och med 1890 års inspektion

77

Enligt Benckerts efterlämnade anteckningar var det vanligt att bankerna på olika sätt för-
sökte manipulera med uppgifter i de månadsrapporter som skulle insändas. Banker med
många riskfyllda krediter hamnade på inspektionens svarta lista. I dessa banker genomfördes
särskilda undersökningar vid årsskiftet innan bokslutet hade hunnit upprättas för att se till att
till exempel nödvändiga avskrivningar gjordes, se Benckert (1993) och Fritz (1990), s. 8.
78

Se t.ex. Lindgren (1987), Fritz (1990), Sjögren (1991), Fritz (1994), Glete (1994),
Wallerstedt (1995) och Lundström (1999). Tidigare även Östlind (1922), Gårdlund (1947),
Gasslander (1956), Gasslander (1959) och Hildebrand (1971). Ett undantag utgör dock
Hagberg (1997), i vilken fem mindre affärsbankers utveckling under tidsperioden 1890-1910
undersöks.
79

Inspektioner genomfördes åren 1870, 1882, 1890, 1892, 1895, 1897, 1900, 1902, 1904,
1906,1909,1911,1914,1915 och 1916.
80

Se också Fritz (1994), s. 13.
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upprättades också engagemangsregister.81 Utifrån engagemangsregistren
kunde inspektörerna göra mer sammanhållna bedömningar och riskanalyser
av Södermanlands enskilda banks kreditverksamhet. Lokalkontoret i Katri-
neholm var föremål för en särskild undersökning 1915.82

Efterhand som syftet med inspektionerna av affärsbankerna förändrades
genomgick även undersökningsberättelserna en motsvarande utveckling.
Inspektionerna fick en alltmer normativ inriktning då statens engagemang i
och ansvar för bankväsendet som helhet ökade. Efterhand innehåller under-

sökningsberättelserna också fler och mer detaljerade uppgifter om bankernas
risktagande samtidigt som även utvärderingar av bankernas stora kunder och
deras ekonomiska ställning genomfördes.83

Bankstatistiken

Uppgifter om de svenska bankernas verksamhet har insamlats och på olika
sätt offentliggjorts sedan mitten av 1800-talet av centrala och lokala myn-
digheter samt andra offentliga organ. I och med detta har det varit relativt
lätt för allmänheten att få en viss insyn och inblick i bankemas verksamhe-
ter. Myndigheternas syfte med uppgiftsinsamlandet och offentliggörandet
har varit, tillsammans med den tillsynsverksamhet som bedrivits, att ge-
nomlysa bankernas rörelser och skapa förtroende för bankväsendet hos en
bredare allmänhet. Även bankerna själva har naturligtvis haft sina egna mo-
tiv till att få verksamheterna granskade och belysta. Den bankverksamhet
som i första hand vände sig till allmänheten, det vill säga in- och utlånings-
rörelsen, byggde till stor del på förtroende och tillit. Fanns inte ett sådant
förtroende var det till exempel inte troligt att kunder skulle anförtro sina
besparingar till bankerna. Under den tidsperiod som denna typ av bankverk-
samhet i stor skala introducerades för en bredare allmänhet var det särskilt

viktigt med ett stort förtroende för att nå framgång med de nya verksamhets-
formerna.

Sparbanksstatistiken
Fram till och med 1850-talet skedde offentliggörandet av uppgifter om spar-
bankerna och deras utveckling mycket sporadiskt och slumpmässigt, i tid-
81

Gränsen för vad som ansågs som stora engagemang fastställdes inledningsvis till 30 tkr. Vid
1892 och 1895 års inspektion höjdes gränsen till 40 tkr, 1897, 1900 och 1902 till 50 tkr och
därefter till 100 tkr.
82

Engagemangsregistren för Södermanlands enskilda bank upprättades inledningsvis enbart
för de stora krediter som beviljats av bankens huvudkontor i Nyköping och av avdelnings-
kontoret i Eskilstuna. Ar 1915 och 1916 upprättades dock liknande engagemangsregister för
avdelningskontoret i Katrineholm. Gränsen sattes då till 50 respektive 100 tkr.
831 den fortsatta framställningen, både i löptexten och i referenserna, används Bankinspektio-
nen som gemensam beteckning för såväl Finansdepartementets bankbyrå som Bankinspektio-
nen.
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ningar och i landshövdingarnas femårsberättelser. Statistiska Centralbyrån
(SCB) engagerade sig i insamlandet av sparbanksstatistik i slutet av 1850-
talet. I föreskrifterna för femårsberättelserna avseende åren 1856-60 ålades

länsstyrelserna att från sparbankerna inom respektive län inhämta vissa upp-
gifter. Uppgifterna avsåg sparbankemas firmanamn, stiftelseår, insättamas
antal och sammanlagda innestående medel, sparbankernas eget kapital samt
det årliga beloppet av insättningar och uttag. Dessa uppgifter publicerades
därefter i femårsberättelserna för åren 1856-60.84

SCB ville därefter skapa en årlig sparbanksstatistik. I ett nytt cirkulär, ut-
sänt i mars 1864, uppmanades länsstyrelserna att från sparbanksstyrelsema
fortsättningsvis årligen inkräva uppgifter och sedan insända dessa till SCB.
Dessutom skulle uppgifter avseende verksamheten under åren 1861-63 också
inkrävas. Sammanställningen av sparbankemas rörelser under åren 1861-63
publicerades därefter i Statistisk tidskrift 1865 och distribuerades också till
varje länsstyrelse, landsting, hushållningssällskap och sparbank i landet.
Publiceringen av den årliga sparbanksstatistiken i Statistisk tidskrift inleddes
1866 och avsåg verksamheten för 1864.85

Bristema i statistiken var dock till att böija med stora. Det fanns ingen
skyldighet för de enskilda sparbankerna att inlämna uppgifter, ett flertal
olika räkenskapsår användes och åtskilliga sparbanksstyrelser dröjde länge
med att insända de inkrävda uppgifterna. SCB försökte därför i böljan av
1866 förmå regeringen att engagera hushållningssällskapen i insamlandet av
sparbanksstatistik. Frågan utreddes men hushållningssällskapens intresse var
i flera län mycket ljumt och förslaget skrinlades.86

Med införandet av 1875 års sparbanksförordning ålades sparbanksstyrel-
serna skyldighet att insända revisionsberättelserna till länsstyrelsen. Kraven
på innehållet i revisionsberättelserna tillgodosåg dock inte de önskemål som
fanns från SCB:s sida och dessutom innehöll förordningen inga tidskrav. I
1892 års sparbankslag utvidgades därför omfattningen av de uppgifter som
årligen skulle inrapporteras samtidigt som skyldighet att rapportera direkt till
SCB inom en månad efter bokslut infördes. Från 1893 till 1910 publicerades
sparbanksstatistiken i BiSOS, därefter i SOS, Allmän sparbanksstatistik.87

84
SCB:s försök att på frivillig väg insamla sparbanksstatistik misslyckades. I ett cirkulär till

samtliga länsstyrelser i landet utsänt 1859 anmodades dessa att till SCB insända de förvalt-
ningsberättelser och liknande redogörelser av sparbankernas verksamhet som publicerats i
respektive län. Ett mycket litet antal länsstyrelser hörsammade dock SCB:s uppmaning, se
Statistisk tidskrift 1865, s. 284-285. Klassifikation av insättarna i alla sparbanker efter stor-
leken på deras innestående behållning infördes från och med 1865. Den tidiga sparbanksstati-
stiken beskrivs också i Sommarin (1942), s. 178-182.
85

BiSOS 1893, Sparbanksstatistiken, s. II-III.
86

Statistisk tidskrift 1868, s. 271.
87

SFS 1875:73, 3 §, SFS 1892:59,16 § och BiSOS 1893, Sparbanksstatistiken, s. III.
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Uppgifter om hur sparbankerna placerade sina medel infordrades först för
år 1876.88 Statistiken visade bland annat utlåningens fördelning på inteck-
nings- och borgenslån, obligationsportföljernas storlek samt kassabehållning
och kassareserver. Samtidigt infördes också uppgifter om sparbanksfilialer
och sparbankskommittéer. 1892 års sparbankslag innebar att indelnings-
grunderna för statistiken över medelsplaceringen förändrades. Ett exempel
utgör lånen till kommuner och andra samfälligheter som fram till 1892 hän-
förs till kategorin "innehav av statens, kommuners och hypoteksföreningars
obligationer och förbindelser". Från och med 1893 års statistik utgör istället
kommunlånen en egen kategori i sparbanksstatistiken. Förändringar av detta
slag medför att jämförelser mellan perioden före och efter lagens införande
blir svåra att göra.89

Affärsbanksstatistiken

Affärsbankerna ålades tidigt att upprätta och insända uppgifter över sin verk-
samhet till myndigheterna. I bolagsordningarna för de enskilda banker som
etablerades från och med 1831 var sådana bestämmelser vanligt förekom-
mande. Som tidigare nämnts innebar 1846 års bankkungörelse att dessa åta-
ganden lagstadgades. Direktionerna i de enskilda bankerna skulle vaije
kvartal, i närvaro av befallningshavande eller dennes ombud, uppgöra och
insända översikt över bankens ställning till Finansdepartementet. Därefter
sammanställdes uppgifterna av Finansdepartementet och publicerades i Post-
och inrikes tidningar. Från och med 1874 inkrävdes och publicerades bank-
statistiken månadsvis och från 1899 publicerades de månatliga sammanfatt-
ningarna även i Ekonomisk tidskrift. Från 1912 till 1954 publicerades stati-
stikmaterialet i Statistiska meddelanden serie E, Uppgifter om bankerna.90

Den tidiga affärsbanksstatistiken kringgärdas på flera sätt av bristande
tillförlighet och tolkningsproblem. Före 1871 skiljde sig formulären åt för de
enskilda, sedelutgivande bankerna och för aktiebolagsbankerna. Osäkerheten
kring uppgifterna rörande de så kallade filialbankerna91 medför också osä-
kerheter kring totalsiffrorna för samtliga affärsbanker. Bristande specifice-
ring av vissa poster i statistiken tillsammans med bankernas medvetna un-
danhållande av vissa uppgifter innebär också tolkningsproblem. Ett tydligt
exempel var inlåningen på depositionsräkning, vilken fram till 1892 för ban-

88
En konsekvens av 1875 års sparbanksförordning, i vilken stadgades skyldighet att i revi-

sionsberättelsen ange de säkerheter mot vilka tillgångarna var utlånade, se SFS 1875:73,3 §.
89

Nygren (1967), s. 179-183. Obligationer emitterade av kommuner hänfördes, med undantag
för Stockholms stads sparbank, till kategorin "obligationer".
90

Söderlund (1964), s. 110 och Dyverfeldt (1971), s. 15-16. I denna undersökning har de
sammandrag som utarbetades och publicerades på uppdrag av Bankinspektionen använts för
perioden före 1912.
91

Filialbankerna, som inrättades i början av 1850-talet, löd under Riksbanken och deras
revisionsberättelser insändes därmed till riksbanksfullmäktige, se Söderlund (1964), s. 110.
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kernas del innebar att en stämpelskatt på depositionsbevis måste erläggas. På
grund av detta försökte bankerna på olika sätt kringgå beskattningen genom
att medlen uppfördes på andra typer av räkningar.92

Även vad gäller utlåningen fanns brister i statistiken och möjligheter för
affärsbankerna att manipulera med de uppgifter som inrapporterades.93 Till
exempel infördes 1892 en ny delpost avseende utlåningen - utestående på
löpande räkning. Det finns inga entydiga uppgifter om hur de krediter som
redovisas under denna mbrik tidigare redogjordes. De grova felaktigheterna i
bankemas inlämnade uppgifter uppmärksammades efterhand av Bank-
inspektionen som hade det övergripande ansvaret för affärsbanksstatistiken
och dess tillförlitlighet.94

På samma sätt som med sparbanksstatistiken finns det alltså generella
problem med affärsbanksstatistiken. Det faktum att statistiken inledningsvis
saknade flera viktiga delposter som efterhand infördes, gör det svårt att ge en
över tid riktig bild av utvecklingen. I en jämförelse med sparbanksstatistiken
har dock affärsbanksstatistiken innehållit fler och mer detaljerade uppgifter
avseende medelsplaceringen och den mängd olika utlåningsverksamheter
som bedrivits.

Bankmonografier
Under mellankrigstiden kulminerade antalet nyutgivna bankmonografier i
Sverige. Hundratals studier, av olika omfång och kvalitet, avseende sparban-
ker och affärsbanker utarbetades under dessa årtionden. De monografier som
skrivits på uppdrag av de lokala sparbankerna utgår i allmänhet från internt
arkivmaterial. Monografierna var ett led i sparbankernas försök att etablera
sig som organisationer med drag av folkrörelse. Innehållsmässigt domineras
sparbanksstudierna av beskrivningar av inlåningsverksamheten och den spar-
främjande verksamheten i allmänhet, till exempel av den så kallade skolspar-
rörelsen som fick sitt genombrott på 1920- och 30-talen. Mycket utrymme
ägnas som regel också åt reglementen och hur de förändrats över tiden, dock
sällan med någon analys av orsakerna till förändringarna. En stor del tillde-
las också biografiska uppgifter kring sparbankernas grundare och styrelse-
ledamöter. Relativt litet utrymme ägnas åt att beskriva bankernas utlånings-
verksamhet och att analysera vilken betydelse den ekonomiska och
samhälleliga utvecklingen på nationell nivå haft för den lokala sparbanken
ifråga och dess verksamhet. I vissa fall förekommer dock lokalhistoriska

92
Gasslander (1956), s. 54, Söderlund (1964), s. 200, Dyverfeldt (1971), s. 15-16 och Fritz

(1994), s. 124.
93

De specifika problemen avseende utlåningsrörelsen i den tidiga affärsbanksstatistiken till
och med 1864 beskrivs i Söderlund (1964), s. 80-82. Se också Gasslander (1956), s. 41.
94

Söderlund (1964), s. 193. Se också avsnittet ovan avseende Bankinspektionens arkivmate-
rial samt särskilt Benckert (1993) och Gasslander (1956), s. 41.
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undersökningar som ingående beskriver den lokala ekonomin och de lokala
förutsättningarna för sparbankens verksamhet.95

Likheterna mellan de tidiga sparbanks- och affärsbanksmonografierna är
relativt stora. Även affärsbanksmonografierna utgår som regel från internt
arkivmaterial, främst styrelseprotokoll, samtidigt som de innehåller omfat-
tände personbeskrivningar av bankens ledande befattningshavare. Vid sidan
av de traditionella affärsbanksmonografierna författades flera av mellan-
krigstidens studier av professionella, etablerade bankforskare.96 I tidigare
bankmonografier, avseende både sparbanker och affärsbanker, hade de över-
gripande dragen i det svenska banksystemets utveckling upprepats relativt
monotont. I den nya, mer vetenskapligt genomförda typen av bankmonogra-
fier fördjupades beskrivningen och analysen av såväl den enskilda, individu-
ella banken och dess verksamhet som den allmänekonomiska och samhälle-

liga utvecklingen.
Med de monografier om de stora affärsbankerna som utarbetades från och

med 1950-talet, etablerades den nya kategorin av affärsbanksmonografier på
allvar. I dessa studier ökade samtidigt ambitionsnivån markant. De olika
verksamhetsområdena inom bankerna analyserades avsevärt mer noggrant än
tidigare.97 Den generella utvecklingstendensen inom monografiskrivandet har
sålunda varit att allt fler studier med höga vetenskapliga ambitioner har utar-
betats vid sidan av bankmonografierna av mer traditionell typ.

Monografierna om Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank
utgör exempel på traditionella bankmonografier inom respektive kategori.98
Båda dessa skrifter bygger på styrelseprotokoll och andra interna handlingar.
Som regel ges inga närmare hänvisningar till källorna i de två volymerna och
framställningen är mestadels strikt kronologisk utan allvarligare försök till
problemanalyser. Vissa uppgifter i dem har dock varit till stor nytta för
denna undersökning, till exempel de mycket detaljerade biografiska uppgif-
terna om befattningshavarna i respektive bank. Även andra uppgifter, som
till exempel in- och utlåningsräntor och övergripande förändringar i respek-
tive banks utveckling, har hämtats från monografierna.

Avgränsningar
Föreliggande undersökning har avgränsats på flera sätt. Motiven till de
gjorda avgränsningarna kan främst hänföras till det övergripande forsk-
ningsperspektiv som anlagts i denna undersökning. Bakgrunden till två av de
95

Exempelvis Lindgren (1947) avseende Nässjö sparbanks verksamhet åren 1872-1947 och
Eriksson (1948) om Kullens sparbank 1848-1948.
96

Brisman (1923), Kock (1931), Brisman (1937) och Kock (1937).
97

Se t.ex. Gasslander (1956), Gasslander (1959), Söderlund (1964), Hildebrand (1971),
Olsson (1986) m.fl.
98

Indebetou (1925) respektive Grandinsson (1917).
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gjorda avgränsningarna beskrivs i detta avsnitt. För det första valet av Op-
punda sparbank och Södermanlands enskilda bank, vilkas verksamheter be-
skrivs och analyseras i avhandlingen. För det andra valet av geografiskt un-
dersökningsområde, det vill säga den lokala kreditmarknad som utgjordes av
stationssamhället Katrineholm.

Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank
Oppunda härads sparbank grundades 1850 och var en av de hundratals spar-
banker som bildades på landsbygden runtom i Sverige kring mitten av seklet.
Verksamheten i Oppunda härads sparbank förblev under dess första tre de-
cennier av relativt blygsam omfattning. Utlåningsverksamheten var helt in-
riktad på mindre krediter till jordbrukare i bygden. Oppunda sparbank flyt-
tade sitt huvudkontor till det växande stationssamhället Katrineholm 1881.

Flytten till den nya centralorten i sparbankens verksamhetsområde innebar
en brytpunkt i bankens utveckling.

Södermanlands enskilda bank bildades i och med att verksamheten i Fili-
albanken i Nyköping togs över vid årsskiftet 1866/67. Södermanlands en-
skilda banks kreditgivning var inledningsvis inriktad dels på jordbrukets,
främst större jordbrukares, kreditbehov, dels på krediter till företag i länets
större städer. Ar 1882 etablerade Södermanlands enskilda bank verksamhet i
Katrineholm. Under de kommande åren drevs en alltmer omfattande in- och

utlåningsverksamhet vid kontoret. Etableringen, och den följande utvidg-
ningen av bankens verksamhet, i stationssamhället var ett led i bankens all-
männa expansion inom länet.

Stationssamhället Katrineholm

Beslutet om ett rikstäckande stambanenät av järnvägar i statlig regi togs vid
1853/54 års riksdag. Med järnvägsnätet skulle de redan befintliga transport-
vägarna kompletteras med ett kommunikationsmedel av allra modernaste
slag. Grundprincipen för järnvägsbyggandet och dess organisering var att
staten skulle ha det övergripande ansvaret för systemets utbyggnad och trafi-
kering samtidigt som det också lämnades utrymme åt privata och lokala in-
tressen att medverka, och därmed komplettera de statliga delarna. Genom
koncessionsrätt behöll dock staten kontrollen över hur de privata, lokala
järnvägslinjerna byggdes och trafikerades. Därmed undveks därmed besvä-
rande konkurrens. Förespråkarna för ett nationellt nät av järnvägar i statlig
regi förväntade sig ytterst positiva samhällsekonomiska effekter av det stor-
skaliga projektet. Samtidigt fanns naturligtvis även kritiker som oroade sig
över de astronomiska byggnadskostnaderna. Finansieringsproblemet löstes
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dock med tiden genom att staten, med hjälp av framför allt affärsbankerna,
emitterade obligationer utomlands."

Det nationella järnvägsnätets utbyggnad torde utan överdrift kunna sägas
vara en av de viktigare komponenterna i omvandlingen av det svenska sam-
hället från 1800-talets mitt och framåt. Det är därför inte förvånande att jäm-
vägarnas tillkomsthistoria, deras utveckling och effekterna av utbyggnaden
på det svenska samhället i allmänhet, och på näringslivet och den ekono-
miska utvecklingen i synnerhet, har varit föremål för ett stort antal under-
sökningar. Huvudfåran i den svenska jämvägsforskningen har kännetecknats
av att den främst studerat kopplingen till den ekonomiska tillväxten under
perioden fram till första världskriget. Senare undersökningar behandlar även
den efterföljande tidsperioden men fokuserar delvis även på andra frågeställ-
ningar.100

Standardverket när det gäller de samhällsekonomiska effekterna av det
nationella järnvägsnätet är fortfarande Eli F. Heckschers avhandling från
1907 — 'Till belysning af järnvägamas betydelse för Sveriges ekonomiska
utveckling".101 Samtliga undersökningar som genomförts på senare tid har på
ett eller annat sätt sin utgångspunkt i Heckschers avhandling. Vad gäller
konsekvenserna av järnvägarna för samhället, och speciellt för stmkturom-
vandlingen från jordbrukar- till industrisamhälle, är det en aspekt som i prin-
cip alla forskare verkar vara överens om — ett stort antal stationssamhällen
uppstod.102

Efter intensiva diskussioner över stambanenätets sträckning och olika
sträckningars effekter på näringslivets utveckling, och även på försvarsför-
mågan, beslutades att stambanenätet huvudsakligen skulle dras genom de
inre delarna av Sverige och i påfallande hög grad genom mycket glest befol-
kade områden. Detta innebar att på- och avlastningsstationer i många fall
förlades till utpräglad landsbygd. I vissa fall utvecklades dessa jämvägssta-
tioner till tätorter — så kallade stationssamhällen. Katrineholm utgör ett
exempel på den typ av stationssamhällen som växte upp vid en järnvägslinje
eller vid järnvägarnas knutpunkter.103
"

Oredsson (1969).
100

Till exempel Andersson-Skog (1993) och Mårtensson (1994). Tidigare även till exempel
Oredsson (1969) och Modig (1971).
101

Avhandlingen var dock egentligen en bearbetning av den artikel som Heckscher skrivit till
SJ:s 50-årsjubileum 1906, se Heckscher (1906).
102

Heckscher (1907), s. 54-81, Andersson-Skog (1993), s. 3 och Mårtensson (1994), s. 23.
Vad gäller övriga direkta samhällsekonomiska effekter påtalar Heckscher särskilt effekterna
på stål- och järnindustrin som genomgick en koncentrations- och moderniseringsprocess.
Slutsatsen i Modig (1971) är dock att järnvägsutbyggnadens direkta effekt för industrin var
relativt liten då huvuddelen av såväl investeringskapital, vagnpark, räls och teknisk kunskap
importerades. Vissa aspekter av stationssamhällenas framväxt och utveckling studeras för
närvarande i ett forskningsprojekt vid Växjö universitet, se Aronsson & Johansson red.
(1999).
103

Heckscher urskiljer också tre andra typer av stationssamhällen, varav de två första också
utvecklades till stadsliknande samhällen på landsbygden. Dels äldre befolkningscentra, vilka
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Utmärkande för dessa stationssamhällen var att de bildats i det som tidi-

gare var landsbygd och därefter genomgått en snabb expansion till stadslik-
nande samhälle. Katrineholms expansion tog fart åren kring 1880 och tog sig
flera uttryck. Befolkningstalen ökade kraftigt, inledningsvis främst på grund
av den stora inflyttningen av järnvägsanställda till samhället. Mot slutet av
seklet utvecklades sedan ett växande och varierat näringsliv, bestående
främst av handel och mindre och medelstor industri. Särskilt stor betydelse
för Katrineholms ekonomiska utveckling fick trävaru- och maskinindustrin.
Katrineholm fick därmed också en tydlig karaktär av industriell miljö på
landsbygden.

Slutligen innebar expansionen också att Katrineholms administrativa och
juridiska status förändrades ett flertal gånger. Ar 1883 erhöll Katrineholm
status av municipalsamhälle. De administrativa gränserna för municipalsam-
hället utvidgades efterhand som den okontrollerade bebyggelsen utanför
dessa gränser tilltog. Expansionen innebar slutligen att Katrineholm från och
med årsskiftet 1916/17 erhöll stadsrättigheter.

Motiv till avgränsningar
Motiven till att Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank valts
för att besvara de principiella frågeställningarna i undersökningen är flera.
Ett uppenbart skäl är tillgången på källmaterial från de två bankerna. Op-
punda sparbank har efterlämnat ett relativt komplett arkiv med olika typer av
primärmaterial från 1863 och framåt. Arkivmaterialet från Södermanlands
enskilda bank sträcker sig tillbaka till bankens grundande. Materialet är inte
lika omfattande som Oppunda sparbanks arkivmaterial, och kan inte heller
användas för att ge en heltäckande bild av bankens verksamhet. Bristerna
kan dock delvis kompenseras genom komplettering med källmaterial från
andra arkivbildare, främst Bankinspektionen.

De empiriska delarna av denna undersökning behandlar inledningsvis
Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks etablerings- och
uppbyggnadsfas inom respektive verksamhetsområde från och med mitten
av 1800-talet. Huvuddelen av de empiriska avsnitten koncentreras dock till
perioden efter att de två bankerna i början av 1880-talet etablerat verksamhet
i stationssamhället Katrineholm.

Huvudmotivet till valet av Katrineholm är den specifika utveckling som
ägde rum inom lokalsamhället. Stationssamhället Katrineholms tillkomst och
expansion medförde till exempel att hela regionens ekonomiska och sociala
struktur på kort tid förändrades markant. De två bankerna etablerade därmed
i böljan av 1880-talet verksamhet i ett lokalsamhälle som genomgick en

först genom anslutning till järnvägen fått betydelse som ekonomiska centralpunkter i regio-
nen, dels yngre industrisamhällen som uppstått kring en enda storindustri. Slutligen nämner
Heckscher den typ av stationssamhällen — förstads- och villasamhällen — som växte upp i
anslutning till en större stad, se Heckscher (1907), s. 58.
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hastig och på många sätt omvälvande förändring. Valet av Katrineholm ger
möjlighet att studera hur bankverksamhet etablerades i en ny miljö och hur
snabba omvärldsförändringar påverkade bankemas verksamhet. Ett utmär-
kände drag för omvandlingen av den svenska ekonomin från mitten av 1800-
talet och framåt var att industrialiseringen i hög grad ägde mm på landsbyg-
den, och inte i de stora städerna. Katrineholm utgör ett tydligt exempel på en
industriell miljö skapad i ett område helt dominerat av jordbruket. Omvänd-
lingen av lokalsamhället innehåller alltså komponenter som var utmärkande
för utvecklingstendenserna på nationell nivå, innefattande till exempel in-
dustrialisering och urbanisering, vilket ger möjligheter att studera hur ban-
kerna deltog i dessa processer på lokal nivå.104

Från och med att Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank i
början av 1880-talet etablerade bankverksamhet i Katrineholm formerades
den institutionella kreditmarknaden i stationssamhället. Vid undersöknings-
periodens slut 1916 har genomgripande förändringar av lokalsamhället ägt
rum. Det tidigare oordnade nybyggarsamhället hade efterhand som den de-
mografiska och ekonomiska utvecklingen accelererade reglerats, organise-
rats och erhöll slutligen stadsrättigheter vid årsskiftet 1916/17. På den lokala
kreditmarknaden hade de två lokala bankemas respektive roller över tid ut-
vecklats och positionerna mer eller mindre slagits fast.

Disposition
Del I i avhandlingen, Nationellt och lokalt banksystem i vardande, utgörs av
kapitel 2 och 3 och syftar främst till att beskriva och analysera dels det na-
tionella banksystemets uppbyggnad och utveckling, dels de första stegen i
framväxten av det lokala banksystemet. I kapitel 2, Det svenska banksyste-
met och dess aktörer 1820-1916, beskrivs och analyseras det svenska bank-
systemets utveckling från den första sparbankens grundande 1820 till och

104
Det fanns dock fler banker i Katrineholm under den studerade tidsperioden. I januari 1884

öppnade Postsparbanken verksamhet på åtta platser inom Oppunda härad, varav ett vid post-
kontoret i Katrineholm. Postsparbanken bedrev dock endast inlåningsverksamhet. Postspar-
bankens verksamhet i Katrineholm behandlas därför i denna undersökning endast i samband
med avsnitten om inlåningen. Sydsvenska kreditaktiebolaget öppnade 1915 ett avdelnings-
kontor i stationssamhället som ett led i bankens expansion. Banken bedrev en mycket aggres-
siv expansionspolitik i mitten av 1910-talet. Enbart under år 1915 öppnades tolv nya avdel-
ningskontor runtom i Sverige. Omfattningen och inriktningen av bankens verksamhet i
Katrineholm har dock inte undersökts närmare, främst på grund av arbetsekonomiska skäl, se
Sydsvenska kreditaktiebolagets styrelse- och revisionsberättelse 1916 och Bankinspektionens
undersökningsberättelser, Fl ab, volym 23 och 24, RA. Se också Söderlund (1964), s. 305.
Sydsvenska kreditaktiebolagets kraftiga expansion av rörelsen innefattade också en mycket
riskfylld kreditverksamhet, vilket i början av 1920-talet ledde till stora kreditförluster, statliga
stödåtgärder och en rekonstruktion av banken, se Wallerstedt (1995), s. 90, Larsson (1998), s.
76-77 och Lundström (1999), s. 261.
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med 1916.105 Tyngdpunkten i kapitlet ligger på gemensamma mönster i spar-
bankernas respektive affärsbankernas etablering, utveckling och de olika
rörelsegrenamas förändring. Kapitlet behandlar också samarbets- och kon-
kurrensförhållanden mellan sparbanker och affärsbanker på ett allmänt plan
samt de strukturella förskjutningarna inom respektive banktyps verksam-
hetsområde, med särskilt avseende på kreditgivningen. Vidare granskas den
offentliga regleringen av och tillsynen över det svenska bankväsendet. Ka-
pitlet bygger, i motsats till de följande kapitlen, huvudsakligen på tidigare
genomförd forskning.

Kapitel 3, Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks eta-
blering och utveckling till och med 1880, behandlar de två bankernas till-
komst och tidigaste verksamhetstid. I kapitlet beskrivs förutsättningarna för
respektive banks etablering samt utvecklingen av bankrörelserna fram till det
att de båda bankerna etablerade verksamhet i stationssamhället i början av
1880-talet.

Avhandlingens del II, Bankerna i stationssamhället Katrineholm 1881-
1916, utgörs av kapitel 4-7 och syftar till att beskriva och analysera det
banksystem som etablerades av Oppunda sparbank och Södermanlands en-
skilda bank i stationssamhället i början av 1880-talet. Kapitel 4, Stations-
samhället Katrineholm, inleder del II i avhandlingen. I kapitlet beskrivs lo-
kalsamhällets snabba omvandling från mitten av 1800-talet fram till och med
1916. Framställningen är koncentrerad till Katrineholms ekonomiska, demo-
grafiska och rumsliga expansion samt förändringen av stationssamhällets
administrativa och juridiska status. Syftet med detta kapitel är att skapa en
övergripande bild av den lokala marknad som Oppunda sparbank och Sö-
dermanlands enskilda bank bedrev bankverksamhet på samt att tydliggöra de
generella förutsättningarna för bedrivandet av bankrörelse i stationssamhäl-
let.

Kapitel 5, Organisationsutveckling och informationsnätverk, behandlar
Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks etablering i Katrine-
holm i början av 1880-talet och de organisatoriska förändringar av respek-
tive bankrörelse som genomfördes över tid. Huvudfrågan i kapitlet är på
vilka sätt bankernas lokala organisationer anpassades efter de specifika för-
utsättningarna i stationssamhället samt med vilka medel bankerna agerade
för att införskaffa och bearbeta information om kunderna. Dessutom be-

skrivs de personrelationer som etablerades mellan de två bankerna i stations-
samhället.

105

Kapitlet behandlar endast den institutionaliserade kreditmarknaden och de större aktörerna
på denna, varvid alltså den informella eller icke-institutionaliserade kreditmarknaden lämnas
därhän. Omfattningen av denna del av kreditmarknaden har hittills ägnats föga uppmärksam-
het i forskningen. Dock bör noteras att flera forskningsprojekt för närvarande pågår, se
Lindgren (1999; och Hellgren (2000) om relationen mellan de informella och formella kre-
ditmarknaderna i Kalmar respektive Sala under 1800-talet och tidigt 1900-tal.
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I kapitel 6, Bankrörelsernas utveckling, undersöks de övergripande
strukturerna i bankernas respektive verksamheter och förändringania av
dessa under perioden 1881-1916.1 kapitlet behandlas inledningsvis den inlå-
ningsverksamhet som de två bankerna bedrev i stationssamhället. Därefter
studeras två delar av Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks
respektive medelsplacering, nämligen obligationsplaceringarna och bank-
depositionerna. Syftet med detta kapitel är bland annat att tydliggöra relatio-
nerna mellan ett antal olika aktörer, inklusive Oppunda sparbank och Sö-
dermanlands enskilda bank, på marknaden i och omkring Katrineholm men
också att undersöka den lokala marknadens utveckling och särdrag i relation
till det framväxande nationella finansiella systemet.

I kapitel 7, Krediter och kontakter, är bankemas kreditgivning i fokus.
Interaktionen mellan Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank
med avseende på hur de med kreditgivning sammanbundna riskerna och
informationsproblemen hanterades, utgör den grundläggande problemställ-
ningen i detta kapitel. Inledningsvis beskrivs övergripande kvantitativa och
kvalitativa förändringar av utlåningsverksamheten i Oppunda sparbank och
Södermanlands enskilda banks lokalkontor i Katrineholm. I ett antal del-
avsnitt behandlas därefter skilda aspekter av de två bankernas kreditgivning,
de hinder och svårigheter som olika typer av krediter förde med sig samt de
lokala lösningarna på såväl generella som specifika problem.

I kapitel 8, Framväxten av ett lokalt banksystem: sammanfattning och
slutsatser, sammanfattas avhandlingens centrala resultat.
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KAPITEL 2

Det svenska banksystemet och dess aktörer
1820-1916

I början av 1800-talet var Riksbanken den dominerande aktören på den
svenska institutionella kreditmarknaden. Vid sidan av valutavårdande upp-

gifter bedrev Riksbanken både in- och utlåningsrörelse riktad mot allmän-
heten. De nya aktörer som etablerades från och med 1820 — sparbanker,
affärsbanker och hypoteksföreningar — övertog successivt Riksbankens
dominerande ställning på kreditmarknaden samtidigt som Riksbanken efter-
hand tog på sig alltfler funktioner som centralbank.

Syftet med detta kapitel är att beskriva och analysera det svenska bank-
systemets utveckling från den första sparbankens grundande 1820 till under-
sökningsperiodens slut 1916. Tidigare svensk bankhistorisk forskning har
koncentrerats till de stora affärsbankernas utveckling och till den ekonomisk-
politiska debatten i riksdagen. Även sparbanksforskningen har fokuserat på
de övergripande utvecklingsdragen inom sparbanksväsendet. Sammantaget
har därmed de generella strukturerna dels i affärsbankernas och sparbanker-
nas utveckling, dels i den institutionella kreditmarknadens omvandling un-
dersökts. Målsättningen i detta kapitel är dock att utifrån ett sammanhållet
perspektiv på såväl sparbankernas som affärsbankemas verksamheter belysa
framväxten och utvecklingen av det svenska banksystemet.

Tyngdpunkten i kapitlet ligger på de rörelsegrenar som etablerades och
var utmärkande inom respektive bankkategori. Förhållandet mellan bankerna
och offentliga myndigheter, främst staten i betydelsen riksdag och regering,
skall också utredas med särskild hänsyn till den offentliga regleringen av och
inflytandet över bankerna. Resultaten från undersökningen i detta kapitel
skall också ligga till grund för och relateras till analysen av bankverksamhet
på lokal nivå i de påföljande kapitlen.
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Bildandet av sparbanker och affärsbanker
# o

Den första sparbanken i Sverige grundades 1820 i Göteborg. Aret efter
grundades en sparbank i Stockholm och därefter bildades en rad sparbanker i
större städer runtom i Sverige. Fram till mitten av 1850-talet etablerades
sparbanker huvudsakligen i städerna. Därefter följde en period av kraftig
expansion vad gällde antalet sparbanker på landsbygden. Särskilt markant
ökning kan noteras från och med 1860-talets början. Efter en viss avmattning
i antalet nybildade sparbanker kring 1880-talets mitt, som till och med re-
sulterade i ett minskande antal sparbanker i landet, inleddes under 1800-
talets sista år återigen en period av nyetableringar. Majoriteten av dessa nya
sparbanker var mindre sparbanker belägna på landsbygden.1

Sparbanker och liknande sparinrättningar fanns vid den första svenska
sparbankens grundande sedan flera årtionden ute i Europa, bland annat i
England, Skottland och i olika tyska stater, och hade attraherat många insät-
tare. Sparbankerna som företeelse nådde de nordiska länderna ungefär sam-
tidigt i början av 1800-talet. I Danmark bildades den första sparbanken 1810
och Sverige, Norge och Finland följde med de första sparbankerna 1820,
1822 respektive 1823.2

I likhet med hur den danska regeringen förfarit i frågan om sparbankers
inrättande gav den svenska regeringen i uppdrag åt en ung man i karriären,
Carl David Skogman, med goda utländska kontakter att utreda frågan om
sparbankers eventuella inrättande. Uppdraget fullföljdes genom skriften
"Underrättelse om så kallade Besparingsbanker", som trycktes 1819 i 1000
exemplar och distribuerades till bland annat landshövdingar, biskopar och
borgmästare runtom i Sverige med uppmaningen att snarast medverka till
bildandet av sparbanker.3

Ett syfte med bildandet av sparbankerna var att få bukt med de ökande
kommunala fattigvårdsutgiftema, som i sin tur var en följd av de svåra eko-
nomiska tiderna i landet. I sparbankerna skulle ekonomiskt svaga grupper i
samhället ges en möjlighet att spara under betryggande former och dessutom
erhålla god ränta på de insatta pengarna. De pengar som sparades under hög-
konjunkturer kunde tas ut under lågkonjunkturer och på så sätt jämna ut ef-

1
Antalet landsbygdssparbanker under 1800-talets första hälft är osäkert eftersom det vid

många större bruks- och industrianläggningar bedrevs verksamhet liknande sparbankernas —
så kallade sparkassor. Skillnaden mot sparbankerna var främst att verksamheten inte var
öppen för allmänheten, det vill säga för andra än anställda vid berörd anläggning, samt att
verksamheten som regel inte omfattade utlåning, se Sommarin (1942), s. 46. Se också tabell
2.1.
2

Bildandet av sparbanker i Europa från slutet av 1700-talet och framåt beskrivs bland annat i
Home (1947), Born (1983), s. 106-110 och Kuusterä (1997), s. 15-21.
3

Vid 1817/18 års riksdag hade en motion om inrättande av sparbanker framställts men avsla-
gits, se Sommarin (1940), s. 28-32 och 43 samt Körberg (1991), s. 10-13. Skogman kom
senare att på olika sätt delta i uppbyggnaden av det svenska banksystemet. Sven Brisman
kallade Skogman för "den långvarige ledaren av vårt lands finansväsen", se Brisman (1924),
s. 86 och Lilja (2000), s. 31-32.
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fekterna av konjunktursvängningarna. Sparbankerna skulle uppmana och
uppfostra till ett ekonomiskt beteende som var önskvärt ur samhällsekono-
misk synvinkel. Landshövdingarna uppmanades under 1830-talet att i fem-
årsberättelserna rapportera om sparbankernas utveckling inom respektive
förvaltningsområde. Följaktligen var landshövdingar aktiva i grundandet av
flera sparbanker precis som man förut, och senare, medverkade i bildandet
av hushållningssällskap och brandstodsbolag.4

Myndigheter och myndighetspersoner medverkade således i tillkomsten
av ett flertal av de första sparbankerna i Sverige. De första sparbanksregie-
mentena utarbetades av statliga ämbetsmän, under ledning av nämnde
Skogman, och utgjorde sedan till innehållet norm för senare tillkomna reg-
lementen. Den tidiga kopplingen mellan sparbanker och myndigheter kom
också till uttryck i att lokala företrädare för den offentliga förvaltningen kom
att ingå i ett flertal sparbankers styrelser.

Det fanns också andra orsaker till sparbankemas snabba och framgångs-
rika etablering i Sverige. Den ekonomiska krisen, inte minst inom jordbm-
ket, hade lett till extremt stor kreditbrist, vilket ytterligare förstärktes av att
diskonternas verksamhet upphört. De ständigt återkommande perioderna av
penning- och kreditbrist i böljan av seklet utgjorde ett incitament till privata
engagemang i sparbanksverksamhet. Därför kom också i mycket hög grad
lokalt verksamma affärsmän dels att initiera bildandet av sparbanker, dels att
engagera sig i driften av sparbankerna. Det finns också flera exempel på
sparbanker där landshövdingar medverkat i bildandet av en sparbank men
där lokala företagare kort därefter övertagit de ledande positionerna i ban-
ken.5

Det finns också andra skäl att ifrågasätta betydelsen av det offentliga in-
flytandet över det tidiga svenska sparbanksväsendet. De reglementen som
utformats från offentligt håll följdes visserligen till stor del av senare spar-
banker men eftersom de lämnade stort tolknings- och handlingsutrymme
avseende framför allt medelsplaceringen och utlåningsverksamheten, skapa-
des på dessa områden lokal praxis istället för riksgällande norm.

Frågan om statligt ekonomiskt stöd till sparbankerna
När motionen om inrättande av sparbanker i riket behandlades vid
1817/1818 års riksdag avslogs ett delförslag om att sparbanken skulle få
placera de insatta medlen i Riksbanken. Även vid nästa riksdag avslogs ett
liknande förslag om insättningar i Riksbanken samt ett annat förslag om
årliga statsanslag för täckande av underskott i sparbanker som inte berodde

4
Till exempel sparbankerna i Göteborg, Mariestad, Norrköping, Nyköping och Vänersborg,

se Sommarin (1940), s. 81-84 och Stattin (1980), s. 21,56,111 och 168.
5

Till exempel Norrköpings sparbank och Nyköpings sparbank, se Ringborg (1924) resp.
Petersson (2000).

63



på bristfällig förvaltning från sparbanksledningens sida. Motiveringarna till
avslagen var vid båda tillfällena likartade och i linje med den för tiden rå-
dande synen på vilken typ av verksamheter som skulle erhålla statens finan-
siella stöd. Utgångspunkten var att verksamheter som kunde organiseras av
enskilda personer inte skulle erhålla statligt ekonomiskt stöd.6

Vid riksdagen 1828/30 beviljades dock sparbankerna möjlighet till pla-
cering av insättarmedel i Riksbanken.7 Sparbankerna skulle dock endast
erhålla 3 procents ränta, inte 5 som föreslagits. Samtidigt erbjöd sparban-
kerna sina insättare mellan 4 och 5 procents ränta, vilket ur ekonomisk syn-

punkt försvårade utnyttjandet av denna rättighet. Inledningsvis erhöll Stock-
holms stads sparbank rätt att göra insättningar upp till 50 000 riksdaler,
Göteborgs stad sparbank 20 000 och övriga sparbanker 10 000 riksdaler. I
början av 1840-talet utökades Stockholms stads sparbanks insättningsrätt till
100 000 riksdaler. År 1850 hade Stockholms stads sparbank drygt 350 000
riksdaler insatta på depositionsräkning i Riksbanken, men ränta erhölls bara
på belopp upp till 100 000 riksdaler. Insättningarna i Riksbanken upphörde i
början av 1870-talet då istället andra, nyetablerade bankinstitut i Stockholm
utnyttjades. Vid en första anblick var insättningarna i Riksbanken rena för-
lustaffärer för Stockholms stads sparbank. De stora insättningarna i Riks-
banken motiverades dock med bristen på andra placeringsmöjligheter.8

Vid 1828/30 års riksdag gavs sparbankerna också rätt att söka tillfälliga
lån i Riksbanken mot 5 procents ränta.9 I övrigt lämnades inget ekonomiskt
stöd till sparbankerna från myndigheternas sida. Detta gjorde det nödvändigt
för sparbankerna att bedriva verksamheten så affärsmässigt som möjligt för
att skapa överskott, som i sin tur bland annat användes för att bygga upp det
egna kapitalet.

6
Sommarin (1940), s. 79-80, Sommarin & Bursell (1945), s. 26-27 och Melkersson (1997), s.

188-190 och 204-206.
7

Ansökan skulle ske individuellt från varje enskild sparbank. För att ansökan skulle beviljas
fanns det också ett krav om att banken ifråga skulle ha så kallade "ändamålsenliga stadgar",
vilket tolkats som en signal till alla sparbanksstyrelser om lämpligheten att söka Kungl. Maj:ts
fastställelse av stadgarna, se Sommarin (1940), s. 91-92. Vid mitten av seklet infördes en ny
praxis gällande fastställelse av sparbanksreglemente. Sparbanker som avsåg bedriva verksam-
het endast inom ett härad eller inom ett mindre distrikt skulle därefter söka fastställelse av

reglemente hos länsstyrelsen istället. Denna praxis slogs fast i lagstiftning 1861, se SFS
1861:13 och Sommarin (1942), s. 182-183.
8

Dandenell (1921), s. 50 och 63-69 samt Sommarin (1940), s. 91-92. Vad jag har kunnat
finna, var det endast Stockholms stads sparbank som utnyttjade insättningsmöjligheten i
Riksbanken.
9

Stockholms stads sparbanks fick låna upp till 50 000 rdr, Göteborgs sparbank 20 000 rdr och
de övriga sparbankerna 10 000 rdr. Göteborgs sparbank utnyttjade möjligheten till tillfälliga
lån under 1820-talet, se Dandenell (1921), s. 63 och Sommarin & Bursell (1945), s. 30. Möj-
ligheten att erhålla tillfälliga lån i Riksbanken gavs återigen, och utnyttjades av många spar-
banker, under finanskrisen i slutet av 1870-talet.
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De tidiga affärsbankernas karaktär
Med bildandet av Skånska Privatbanken 1830 och Wermlands Provincial-
bank 1833 lanserades de första svenska privata affärsbankerna efter diskon-
ternas fallissemang. Ytterligare fem affärsbanker bildades 1836 och 1837
men därefter avstannade nyetableringen under ett decennium. Ar 1847 och
1848 bildades ytterligare två affärsbanker. Vid seklets mitt bestod det
svenska affärsbanksväsendet därmed av åtta banker, vilka bedrev verksam-
het på 25 orter.10

Det fanns ett flertal paralleller mellan etableringen och utvecklingen av
de tidiga svenska sparbankerna och affärsbankerna. I likhet med bildandet av
sparbankerna gmndades också de tidiga affärsbankerna främst i de medel-
stora städerna runtom i landet. Däremot hade Riksbanken monopol på bedri-
vandet av affärsbanksverksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö fram
till mitten av seklet. De svenska affärsbankernas internationella förebilder

utgjordes huvudsakligen av de skotska affärsbankerna. Utlåningsverksam-
heten skulle därmed i huvudsak finansieras med inlåning från allmänheten. I
realiteten var det dock sedelutgivningen som helt dominerade de tidiga
svenska affärsbankernas inlåningssida. Även den kortsiktiga utlåning som
bedrevs i det skotska affärsbankerna lyste med sin frånvaro i de svenska
affärsbankerna. Istället dominerade krediter med löptider på upp till 2,5 år.11

Den offentliga regleringen av och inflytandet över de tidiga affärsban-
kerna företer också betydande likheter med det samtida offentliga engage-
manget i sparbankerna. Den första regleringen av affärsbankerna tillkom
redan 1824.12 Syftet med 1824 års förordning var främst att skapa fömtsätt-
ningar för bildandet av privata affärsbanker, inte att detalj reglera verksam-
heten. I förordningen poängteras också att inrättandet av banker och liknande
kreditinrättningar var en privat, och inte en offentlig, angelägenhet. Därmed
skulle inget ekonomiskt stöd från statens sida lämnas till de privata ban-
kerna. I frånvaro av offentlig styrning via lagstiftning utgjorde istället norm-
reglementen ett medel för utöva inflytande över de tidiga affärsbankerna.
Framför allt var det Wermlands provincialbanks reglemente som utgjorde
förebild för senare tillkomna affärsbanker.13 Sammantaget präglades både de
tidiga affärsbankerna och de tidiga sparbankerna av stor lokal självständighet
och en relativt låg grad av offentligt inflytande över verksamheterna.

10
Brisman (1924), s. 83-90 och 245. Se också tabell 2.1.

11
Brisman (1924) s. 88 och 93-94 och Nilsson (1981), s. 329-330.

12

Anledningen till att det dröjde till 1831 innan den första affärsbanken bildades har främst
ansetts vara att 1824 års förordning erbjöd alltför oförmånliga villkor för att privatpersoner
skulle förmås att bilda banker. Kring 1830 förbättrades förutsättningarna markant, dels genom
att den svenska valutan var mer stabil, dels eftersom bankerna gavs rätt till egen sedelutgiv-
ning, se Rosenberg (1878), s. 80-81 och Nilsson (1981), s. 328. Nämnvärt är också att Carl
David Skogman hade stort inflytande även på uppkomsten av de tidiga affärsbankerna, inte
minst vad avser rättigheten att ge ut egna sedlar, se Brisman (1924), s. 86-88.
13

Brisman (1924), s. 229-230, Nilsson (1981), s. 329 och Larsson (1998), s. 59-60.
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De tidiga affärsbankerna var framgångsrika i det att de gav en mycket
hög avkastning på det kapital som bankemas ägare inbetalt. Men som kre-
ditgivare var de tidiga affärsbankerna relativt opålitliga och råkade ofta ut
för likviditetsproblem. Konjunkturkänsligheten var stor och beviljade kredi-
ter kunde med kort varsel krävas till återbetalning eller vägras omsättning.
Affärsbankemas kreditgivning var dessutom, i likhet med sparbankernas,
mycket lokalt avgränsad och i påfallande hög grad inriktad på insiderlån. Det
fanns också ett starkt intresse av att undvika mer riskabel kreditgivning ef-
tersom ägarna var personligen ansvariga för de enskilda affärsbankernas
förbindelser.14

En av de mest framträdande skillnaderna mellan de tidiga sparbankerna
och affärsbankerna utgjordes av det sätt på vilket utlåningen inom respektive
bankkategori finansierades. Sparbankerna var hänvisade till inlåningen me-
dan sedelutgivningen låg till grund för affärsbankemas utlåning. Två andra
skillnader utgjorde dels det uttalade syftet med respektive bank, dels banker-
nas respektive associationsform. Affärsbankemas överordnade syfte, såsom
det framkommer i den samtida debatten och i offentliga utlåtanden, var att
bedriva utlåningsverksamhet och därmed i förlängningen stimulera den eko-
nomiska utvecklingen inom landet. I kontrast till detta offensiva och framåt-
strävande syfte stod motiven till inrättandet av sparbanker. Sparbankemas
syfte var bedriva inlåningsverksamhet riktad mot de mindre bemedlade be-
folkningslagren och därmed i förlängningen begränsa de offentliga utgifterna
för fattigvård. De privata affärsbankernas associationsform medgav möjlig-
heter för ägarna att göra stora ekonomiska vinster med bankrörelsen. Spar-
bankerna drevs däremot som icke-vinstdrivande organisationer. Det innebar
att verksamhetens eventuella ekonomiska överskott inte distribuerades till de

personer som kontrollerade sparbankerna. Däremot kunde naturligtvis enga-
gemang i en sparbank innebära andra ekonomiska fördelar, till exempel ge-
nom att tillgång till krediter säkerställdes.

Banksystem under debatt
Decennierna vid 1800-talets mitt innebar stora förändringar för det svenska
banksystemet. Frågan om bankerna och det finansiella systemet var ett stå-
ende tvisteämne vid riksdagarna från 1840/41 och framåt. Kritiken mot af-
färsbankerna resulterade bland annat i ett antal omfattande statliga utred-
ningar om det svenska finansiella systemet och dess utveckling. Ny
lagstiftning inom det finansiella området infördes samtidigt som affärsban-
kernas verksamhetsformer efterhand förändrades.

14
Brisman (1924), s. 142-150, Andréen (1958), s. 63-64, Nilsson (1981), s. 329-332 och

Larsson (1998), s. 40-41.
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Kritiken mot affärsbankerna och banksystemet
Kritiken mot de enskilda sedelutgivande affärsbankerna var massiv vid
1800-talets mitt. Affärsbankerna anklagades för att utnyttja den stora kredit-
bristen i landet till att göra otillbörligt stora vinster och för att genom rätten
till sedelutgivning utnyttja samhällets behov av betalningsmedel. Affärsban-
kerna hade blivit ett redskap för de rika och inte den dynamiska hävstång
som behövdes för landets ekonomiska utveckling.15

Olika förslag till ett alternativt, framtida bankväsende lades fram. Idéer
hämtades från flera håll, främst var det skotska depositionsbanksystemet en
stark förebild. Föreställningen om att affärsbankerna i första hand var låne-
institut skulle skingras. Även inlåningen skulle vara en viktig del av affärs-
bankernas verksamhet. Banksystemet i sin helhet skulle enligt idealbilden
bestå av många, lokalt verksamma och lokalt styrda bankbolag.16

Som ett resultat av diskussionerna i riksdagen och kritiken mot de en-
skilda sedelutgivande affärsbankerna lanserades vid riksdagen 1850/51 fili-
albankssystemet samtidigt som nyetableringen av enskilda sedelutgivande
banker stoppades. Dessa filialbanker, som inte hade sedelutgivningsrätt utan
finansierade sin utlåning främst genom kreditiv i Riksbanken, skulle vara ett
alternativ till de etablerade affärsbankerna och samtidigt skapa förutsätt-
ningar för Riksbanken att renodla sin centralbanksfunktion. Filialbankerna
var i likhet med de tidigare affärsbankerna privat ägda men alltså beroende
av förmånliga riksbankslån. Mellan 1852 och 1862 inrättades 22 stycken
filialbanker från Lund i söder till Luleå i norr. I jämförelse med de sedelut-
givande affärsbankerna gjorde dock filialbankerna mycket blygsamma vins-
ter. Det lokala engagemanget i och intresset för filialbankerna svalnade där-
för snabbt. 1858 års finanskommitté ansåg inte heller att filialbankerna hade
bidragit till kreditmarknadens utveckling och föreslog att de borde avskaf-
fas.17 År 1863 drogs de förmånliga riksbankskrediterna in, vilket tvingade
vissa banker till likvidering av verksamheten. Flertalet filialbanker ombilda-
des dock i samband med likvideringarna till sedelutgivande affärsbanker.
Därigenom hade åtminstone en positiv spridningseffekt på" banksystemet
uppnåtts med det storstilade filialbankprojektet.18

Även 1858 års finanskommitté såg alltså vissa grundläggande fel i det
svenska banksystemet och föreslog en rad förändringar. Till de allvarligaste
systemfelen hörde Riksbankens verksamhet och roll. Kommersiell bank-
verksamhet borde enligt kommittén bedrivas av privata intressen och inte av

15
Larsson (1998), s. 43-44 och Lobell (2000), s. 147.

16
Nilsson (1981), s. 335-336.

17
1858 års finanskommitté hade till uppgift att se över den svenska finansiella strukturen och

göra en allmän utvärdering den svenska ekonomin sedan 1834. Kommitténs resultat presente-
rades i fyra delbetänkanden publicerade mellan 1860 och 1863.
18

1858 års finanskommitté II, s. XVI-XXI, Rosenberg (1878), s. 71-77, Gasslander (1956), s.
12, Söderlund (1956), s. 100 och Larsson (1998), s. 44-45.
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staten. Kommittén ansåg det också vara högst olyckligt att riksdagen, och
inte regeringen (som med sin exklusiva rätt till ekonomisk lagstiftning hade
kunnat etablera och reglera det privata bankväsendet på egen hand), hade
beslutanderätt över landets största och viktigaste kreditinstitut.19

En annan allvarlig brist i det svenska banksystemet var de enskilda ban-
kernas ointresse för inlåningsverksamhet, att "vara medlare mellan tillgång
och behof av kapital inom landet". En orsak till att bankerna struntat i att
upparbeta inlåningsverksamhet i stor skala var sedelutgivningsrätten, som
möjliggjorde kreditgivning till låga kostnader. Principiellt var dock finans-
kommittén välvilligt inställd till de sedelutgivande privata bankerna förutsatt
att de ökade sin inlåning, utvecklade växelverksamheten och underlättade
gångbarheten för sedlar i allmänhet, inte minst genom att lösa in andra ban-
kers sedlar. Ett utökat samarbete mellan affärsbankerna var således en öns-
kan från finanskommitténs sida.20

Sparbankerna undgick kritiken mot banksystemet
Sparbankerna drogs inte alls in i debatten kring det svenska banksystemet.
1858 års finanskommitté kommenterade sparbankernas verksamhet endast
med avseende på deras inlåning — "För de mycket små kapitalbesparingarna
hafva sparbankerna stått öppna och inflytandet av deras verksamhet är i
högsta grad tillfredsställande men utöfver nämnda krets hafva sparbankerna
hvarken kunnat eller bort gå".21

Det fanns flera orsaker till att sparbankerna undkom den bistra kritiken
mot det finansiella systemet i allmänhet och bankerna i synnerhet. Huvud-
anledningen till detta torde ha varit sparbankemas speciella associations-
rättsliga och ekonomiska karaktär. Sparbankerna saknade, till skillnad från
affärsbankerna, ägare med direkta vinstintressen. Affärsbankerna hade gene-
rerat stora vinster åt sina delägare, vilket i sin tur medfört högljudd kritik.
Särskilt kritiska var jordbrukarna, och deras representanter i riksdagen, som

ansåg sig sakna tillgång till krediter på rättmätiga villkor.22

19
1858 års finanskommitté I, s. 5-7. Riksbankens verksamhet under 1800-talet utreds i Lobell

(2000) och Ögren (2000). Den politiska maktkampen mellan riksdag och regering om Riks-
bankens roll under 1800-talet behandlas utförligt i Nilsson (1994), t.ex. s. 261 och 429-430.
20

1858 års finanskommitté I, s. 8-9.
21

1858 års finanskommitté I, s. 9.
22

Brisman (1924), s. 158-160, Nilsson (1981), s. 331 och Nilsson (1984), s. 311. Det fanns
dock under 1800-talet även sparbanker som drevs i aktiebolagsform. Dessa aktiebolagsspar-
banker var med i sparbanksstatistiken fram till 1880-talet. Aktieägarnas vinster var i vissa fall
betydande. I 1875 års sparbanksförordning medgavs visserligen rätt att bedriva sådan rörelse
under beteckning sparbank, men dessa skulle då lyda under både de vanliga banklagarna och
1-3 §§ i sparbanksförordningen. I och med 1892 års sparbankslag förbjöds dessa banker att ha
ordet "sparbank" med i firmanamnet, se Sommarin (1940), s. 18, Sommarin (1942), s. 173
och s. 228, SFS 1875:73,11 § och SFS 1892:59,1 och 4 §.
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En annan viktig orsak till frånvaron av kritik var att sparbanker inte
främst sågs som banker vid denna tid utan i hög grad som någon form av
välgörenhetsinrättning. Synen på sparbankerna som välgörenhetsinrättningar
återkommer i flera sammanhang. 1 1852 års finanskommittés undersökningar
av kreditmarknaderna i Stockholm och Göteborg jämställdes Stockholms
stads sparbank och Göteborgs sparbank med kassor och fonder som till ex-
empel Arméns pensionskassa, Allmänna barnhusfonden och Civilstatens
pensionskassa. Likadant är det i Carl Adolf Agardhs Försök till en statseko-
nomisk statistik över Sverige från 1854 vari sparbankerna definieras som

"barmhärtighetsanstalt". Även 1858 års finanskommittés syn på sparban-
kerna var likartad. Till det egentliga bankväsendet räknades Riksbanken, de
enskilda sedelutgivande bankerna och filialbankerna. I översikten av den
svenska ekonomins utveckling sedan 1834 redovisades sparbankemas utlå-
ning tillsammans med kyrko-, skol- och fattigkassors motsvarande verksam-
het.2-1

Sparbankernas karaktär av välgörenhetsinrättning hade flera orsaker. Den
i reglementen uttalade inriktningen att samla in de mindre bemedlades spar-
medel var en bidragande faktor. En annan orsak var sparbankemas specifika
associationsrättsliga karaktär, som ur ekonomiskt avseende under hela 1800-
talet påverkades av ett initiativ från Göteborgs sparbank i böljan av 1820-
talet. Sparbanksdirektionen i Göteborg sökte då och beviljades skattefrihet
av Kungl. Maj:t i enlighet med andra välgörenhetsinrättningar. Sparbanker
jämställdes därmed ur skatterättslig synpunkt med välgörenhetsinrättningar,
vilket medförde att alla sparbanker undantogs från statlig, och senare även
kommunal, skattskyldighet. Likheterna mellan sparbanker och en annan typ
av icke-vinstdrivande organisationer - de ekonomiska föreningarna - var
stora i detta avseende. Olika typer av ekonomiska föreningar, till exempel
konsumtions- och inköpsföreningar, bildades i stor skala mot slutet av 1800-
talet. De ekonomiska föreningarnas rättsliga status var i vissa avseenden
oklar, även om de i likhet med till exempel sparbankerna var skattebefriade.
1895 års lag om ekonomiska föreningar, vilken trädde ikraft 1 januari 1897,
uteslöt sparbanker från definitionen av ekonomisk förening. Därmed riske-
rade sparbankerna att mista sin skattefrihet. Men genom ett undantag i 1897
års bevillningsförordning befriades sparbankerna även fortsättningsvis från
skattskyldighet. Först 1910 upphävdes sparbankernas skattefrihet.24

Sett till de verksamheter som de svenska sparbankerna bedrev vid seklets
mitt var dock definitionen av sparbanker som renodlade välgörenhetsinrätt-
ningar något missvisande. Ett flertal sparbanker, framför allt de stora stads-
sparbankerna, tillhörde de viktigaste aktörerna på de lokala kreditmarkna-

1
1852 års finanskommitté, s. 116-117 och primärmaterialet till 1852 års finanskommitté, RA.

Se även Agardh (1854), s. 240, 1858 års finanskommitté I, s. 5 och III, s. 71-73 och Nilsson
(1981), s. 13.
24

SFS 1895:66, 70 §, SFS 1897:111, 11 §, Sommarin & Bursell (1945), s. 28 och Sjölin
(1960), s. 73-74.
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derna och bedrev en utlåningsverksamhet som i viktiga avseenden var
jämförbar med affärsbankernas kreditverksamhet.25

Den institutionella kreditmarknadens genombrott
Banksystemet var en fortsatt central rikspolitisk stridsfråga under resten av
seklet. I slutet av 1860-talet var det främst jordbrukets akuta kreditnöd som
förorsakade diskussion kring och kritik mot affärsbankerna. Återigen var de
privata affärsbankerna den stora syndabocken i sammanhanget. Trots de
ständigt återkommande diskussionerna kring det finansiella systemet, där det
bankpolitiska debattklimatet i hög grad samvarierade med det allmänna eko-
nomiska läget, kan det konstateras att utvecklingen från slutet av 1850-talet
och under hela 1860-talet innebar det definitiva genombrottet för modernise-
ringen av det svenska banksystemet. Omvandlingen innefattade en lång rad
komponenter som på olika sätt bidrog till att förnya och effektivisera syste-
met. Ett stort antal nya privata affärsbanker bildades, däribland ett flertal
ombildningar av de misslyckade filialbankerna. En av de allra viktigaste
nyheterna var att affärsbanker i aktiebolagsform utan sedelutgivningsrätt
etablerades från och med 1864 då Skandinaviska kredit AB bildades. Med de

nya aktiebolagsbankerna blev inlåningen en avsevärt viktigare del av verk-
samheten samtidigt som den juridiska formen öppnade möjligheter till ett
större risktagande från bankernas sida.26

Stockholms enskilda bank, bildad 1856, och Skandinaviska kredit AB
gick båda i täten för förnyelsen av de svenska affärsbankerna. Dessa två
ledande banker etablerade sig som noder i vad som växte samman till ett
fungerande nationellt nätverk av affärsbanker inom vilket kapital kunde
transfereras mellan överskotts- och underskottsområden. Dessutom erbjöds
kunderna ett bredare utbud av finansiella tjänster samtidigt som det blev allt
vanligare att långsiktiga och mer fasta klientförhållanden upprättades mellan
affärsbankerna och deras kunder.27

Sammantaget innebar utvecklingen under 1860-talet och de närmast föl-
jande decennierna att det svenska banksystemet utvecklades i snabb takt och
integrerades både nationellt och internationellt. På den institutionella kredit-
marknaden övertog det växande antalet affärsbanker och sparbanker, till-
sammans med hypoteksföreningama, Riksbankens dominerande roll (tabell
2.1). Det kvantitativa genombrottet följdes också av en vidareutveckling av
bankernas olika verksamhetsgrenar. Dessa förändringar står i centrum i de
följande avsnitten.

25
Se till exempel Göteborgs sparbank och Nyköpings sparbank i Nygren (1987) respektive

Petersson (2000).
26

Nilsson (1994), s. 20,96-97 och 121.
27

Se t.ex. Söderlund (1964), s. 144-156 och Fritz (1994), s. 31.

70



Tabell 2.1 Antal sparbanker och affärsbanker, kreditinstitutens andelar av
den institutionella kreditmarknaden i procent samt kreditgivningen inom den
institutionella kreditmarknaden i mnkr 1840-1916.

År Antal banker Den institutionella kreditmarknaden

Spb inkl. Affb inkl. Spb, Affb, Rb, Övr., Totalt,
kontor kontor % % % % mnkr

1840 64 6 14 8 16 52 24 61
1850 90 8 25 11 16 35 38 99
I8601 155 30 50 12 24 19 45 211
1870 251 36 136 14 29 10 47 415
1880 347 921 44 205 14 35 8 43 827
1890 380 909 43 190 19 37 7 37 1255
1900 391 748 67 269 18 50 6 26 2104

1910 441 854 80 625 19 54 5 22 3808
1916 489 895 59 805 19 61 5 15 5075

Källa: Svensk försäkrings årsbok 1917, Statistisk årsbok 1918, Brisman (1924), s. 245,
Brisman (1934), s. 219-220, Nygren (1985), s. 140-145 och Cronbladh (1993), s. 97-101.
Anm. Spb - sparbankerna. Affb - affärsbankerna. Rb - Riksbanken.
1. Affärsbankerna - inkl. filialbankerna.

Inlåningens genombrott
Affärsbankernas intresse för den öppna inlåningen från allmänheten var

länge mycket måttligt. De försök som hade gjorts att bygga upp en inlånings-
rörelse i stor skala, till exempel av Östergötlands enskilda bank i slutet av
1830-talet, hade misslyckats. En orsak till detta var den för de enskilda af-
färsbankerna billiga sedelutgivningen som missgynnade framväxten av inlå-
ningsverksamhet eftersom kostnaderna för inlåningen översteg dem för se-
delutgivningen. Inlåningens genombrott hos affärsbankerna kom dock under
1850-talet i och med bildandet av Stockholms enskilda bank och dess sats-

ning på depositionsrörelsen. Inledningsvis var det främst större inlånings-
kunder som utnyttjade Stockholms enskilda bank, men bankens medvetna
strategi var att rikta sig till den växande medelklassen i huvudstaden och
inom kort hade banken "beträtt den riktiga vägen att nedstiga mot sparban-
kernas område och tillvägabringa räntebesparingar å de små kapitaler". Med
Stockholms enskilda bank ökade också konkurrensen markant mellan olika
aktörer på den lokala inlåningsmarknaden i Stockholm.28

Ett flertal av affärsbankerna, både de sedelutgivande och aktiebolagsban-
kerna, följde efter och startade inlåningsverksamhet i stor skala under 1860-
talet. Responsen på 1858 års finanskommittés önskan om en utvidgad och
systematisk inlåningsverksamhet som en finansieringsform, vid sidan av
sedelutgivning och egna medel, var därmed snabb. Affärsbankernas inlåning

28
Revisorernas omdöme om bankens depositionsrörelse i Stockholms enskilda banks revi-

sionsberättelse 1862, citatet hämtat ur Nilsson (1989), s. 132. Se även Brisman (1934), s. 42
och Nilsson (1994), s. 339.
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skedde huvudsakligen på två räkningsformer - depositionsräkning och upp-
och avskrivningsräkning. Depositionsräkningen var avsedd för den långa
inlåningen medan upp- och avskrivningsräkningen var avsedd för frekventa
transaktioner. När affärsbankerna väl böljat intressera sig för inlåningsverk-
samhet gick de snart förbi sparbankerna i storlek avseende den totala inlå-
ningen. Ar 1868 var affärsbankemas samlade inlåning för första gången
större än sparbankernas, 43 jämfört med 42 miljoner riksdaler.

Nya räkningsformer och ökad konkurrens om inlåningen
Inledningsvis var det depositionsräkningen som var den helt dominerande
inlåningsformen bland affärsbankerna. Från och med 1860-talet stod den
som mest för drygt 80 procent av affärsbankemas totala inlåning. Sparkasse-
räkningen, vilken var den räkningsform som mest liknande sparbankemas
inlåning, infördes i början av 1870-talet hos en del aktiebolagsbanker, exem-
pelvis Stockholms Handelsbank. Från och med 1877 finns sparkasseräk-
ningen med i bankstatistiken och det var då sammanlagt sju affärsbanker
som erbjöd denna inlåningsform.29

Först från och med 1897 finns uppgifter om sparkasseräkningens före-
komst bland de enskilda sedelutgivande bankerna med i affärsbanksstatisti-
ken. En del av dessa banker hade dock infört sparkasseräkning redan tidi-
gare, till exempel Södermanlands enskilda bank 1877 och Stockholms
enskilda bank 1894.1 likhet med sparbankemas inlåning infördes ett insätt-
ningstak på sparkasseräkningen, först frivilligt och sedan fastställt i lag.30
Mot slutet av 1800-talet infördes ett flertal nya räkningsformer hos affärs-
bankerna som i likhet med den tidiga depositionsräkningen främst var inrik-
tad på de stora inlåningskundema och därmed, åtminstone inte direkt, kon-
kurrerade med sparbankernas inlåning.31

De enskilda bankemas sedelutgivningsrätt hade ifrågasatts under lång tid.
I början av 1880-talet fick affärsbankerna återigen mycket tydliga indikatio-
ner om att sedelutgivningsrätten skulle komma att dras in eller inskränkas
kraftigt inom en relativt snar framtid. Detta ökade naturligtvis de sedelut-
givande affärsbankernas intresse för alternativa kapitalanskaffningsmetoder,

29

Sparkasseräkningen var i likhet med sparbankernas inlåningsräkningar en motboksräkning.
Däremot var inlåningen på affärsbankernas sparkasseräkningar avista till skillnad mot spar-
bankernas inlåningsräkningar som var förbunden med uppsägningstider, se affärsbanksstati-
stiken och Gasslander (1956), s. 54. Se också tabell 2.2.
301 Stockholms enskilda bank var insättningstaket 3 000 kr. Samma belopp fastställdes sedan i
1903 års banklag, se Gasslander (1956), s. 54 och Larsson (1998), s. 84.
31

Till de nya räkningsformerna kan hänföras kapitalräkningen, införd 1892 i Stockholms
enskilda bank, och den löpande räkningen, som var den inlåningsräkning som var de riktigt
stora inlåningskundernas räkningsform, inte minst för företagens inlåning, se Gasslander
(1956), s. 47, Hildebrand (1971), s. 44 och Fritz (1994), s. 228.
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vilket också återspeglas i inlåningens kvantitativa utveckling mot slutet av
seklet (tabell 2.2).32

Mot slutet av seklet grundades flera institut, till exempel folkbanker och
Postsparbanken, som inriktade sin inlåningsverksamhet direkt mot vad som
ansågs som sparbankernas traditionella kundgrupper. Affärsbankemas in-
tresse för inlåning och för sparbankemas insättare gmndade sig på ekono-
miska överväganden om möjligheter att bredda basen för utlåningen, och
därmed öka vinsten i rörelsen. Folkbankerna, och framför allt Postsparban-
ken, tillkom däremot till stor del på grund av den kritik som riktats mot det
befintliga banksystemets bristande intresse för de mindre kunderna. För det
första ansågs tillgängligheten till banker inte vara tillfredsställande. Det
fanns helt enkelt för få bankkontor i landet och bristen var särskilt stor på
landsbygden och i de mindre tätorterna. För det andra ansågs framför allt
sparbankerna överlag ha försummat stora delar av befolkningen i sin verk-
samhet. Statistik över insättama och insättarnas behållning i sparbankerna
gav också visst fog för denna kritik eftersom de stora inlåningskontona, med
saldon överstigande 1 000 kr, dominerade den samlade inlåningen i sparban-
kerna.33

Tabell 2.2 Sparbankemas och affärsbankernas inlåning från allmänheten
1840-1916, mnkr.

År Sparbankerna Affärsbankerna
Total Total Varav: Upp- och Depositions- Sparkasse-

inlåning inlåning avskrivningsräkning2 räkning3 räkning
1840 51 1 1 0,1
1850 131 1 1 0,2
1860 27 18 7 11
1870 57 74 22 52
1880 146 247 47 197 3
1890 275 352 58 284 10
1900 437 772 133 548 91
1910 809 1466 203 984 279
1916 1207 2497 634 1350 513

Källa: Primärmaterial från 1858 års finanskommitté, vol. 34 B, RA, sparbanksstatistiken,
affärsbanksstatistiken samt Statistiska tabeller 1668-1924, s. 173-186.
Anm. 1. I uppgifterna ur primärmaterialet från 1858 års finanskommitté angivna som
"Kapitaltillgång".
2. Inklusive löpande räkning från och med 1900. År 1916 användes beteckningen "Giro-
räkning".
3. Före 1892 gjorde dock ingen skillnad i de flesta affärsbanker mellan inlåning från allmän-
heten och från andra banker. Uppgifterna före detta år är därför i överkant. Från och med
1900 ingår även kapitalräkning.

32
1881 års bankkommitté föreslog i sitt betänkande år 1883 att sedelutgivningsrätten borde

upphöra, se Brisman (1934), s. 214-215 och Nilsson (1994), s. 334-335.
33

Se tabell 2.1, s. 36 i Petersson (1999), Brisman (1934), s. 135-138, Wilhelmsson (1934),
Eliasson & Larsson (1992), s. 32-35 och Larsson (1998), s. 65-66. För en mer utförlig redogö-
relse och analys avseende sparbankernas inlåningsverksamhet och den svenska sparmarkna-
den, se Lilja (2000).
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Sammantaget hade konkurrenssituationen på den svenska inlåningsmark-
nåden förändrats radikalt sedan 1800-talets början. Sparbankerna, som vis-
serligen i hög grad var de första instituten att etablera öppen inlåningsverk-
samhet på de lokala institutionella marknaderna, hade efterhand fått se
alltfler aktörer erbjuda insättarna en allt rikare flora av inlåningstjänster.
Kampen om inlåningen fördes på olika sätt. Ett led var affärsbankernas ag-
gressiva kundvärvning, till exempel inriktningen på de mindre insättarna. Ett
annat var att vissa affärsbanker mot slutet av seklet byggde upp stora kon-
torsnät och därmed också bröt med traditionen att inte etablera rörelse i orter

där en annan affärsbank redan bedrev verksamhet.34 Sparbankernas inlå-
ningsverksamhet hade å andra sidan begränsats av en rad institutionella fak-
torer, som till exempel insättningstak, men även av bestämmelser kring hur
inlåningen fick bedrivas. Dessa regler, som i princip fungerade som konkur-
rensbegränsande på sparbankernas inlåning, kommer att behandlas i avsnittet
om regleringarna av det svenska banksystemet.

Kreditgivningens utveckling
I de tidiga svenska stadssparbankerna var utlåningen den helt dominerande
formen av medelsplacering. Även för det stora antal sparbanker som bilda-
des från mitten av 1850-talet och cirka 20 år framåt var utlåningen i centrum.
Orsakerna till socken- och häradssparbankernas numerära expansion var
främst kapitalbristen, som i sin tur hängde samman med jordbrukets om-
vandling. Särskilt för de mindre jordbruken var svårigheten att erhålla kre-
diter ett ständigt återkommande problem. Men även större jordbrukare drab-
bades av kreditnöden. Hypoteksföreningarna, som bildades av storgods-
ägare, och hypoteksföreningarnas kunder, vilka också främst bestod av större
jordägare, råkade i ekonomiska svårigheter i slutet av 1850-talet. Orsakerna
till detta var bland annat spekulationen i jordegendomar, med uppdrivna
priser som följd. För att lösa problemen togs därför ett samlat grepp på
jordbrukets långsiktiga kreditförsöijning. Reformerna innefattade bland
annat bildandet av Allmänna hypoteksbanken som skaffade kapital till
utlåningen, inte minst på de utländska marknaderna. När dessa kapitalmark-
nåder i sin tur inte kunde förse Allmänna hypoteksbanken med kapital ledde
utlandsberoendet till ett nästan fem år långt totalt kreditstopp från hösten
1863 och framåt. Därtill följde i slutet av 1860-talet ett antal år med svåra
missväxter. De landsbygdssparbanker som bildades var ett svar på den ut-
bredda kreditbristen inom det svenska jordbruket. Utlåningen var i centrum

34
Söderlund (1964), s. 305-307 och Fritz (1994), s. 231. Se också tabell 2.1.
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för dessa sparbanker och angavs som ett minst lika viktigt syfte med verk-
samheten som inlåningen och det sparsociala momentet.35

Till skillnad mot sparbankerna hade det initiala huvudsyftet med affärs-
bankerna varit att låna ut kapital, vilket också uttrycktes formellt i den första
banklagen 1824. Som tidigare nämnts var dock affärsbankemas kreditin-
strument länge både otympliga och impopulära hos allmänheten, inte minst
på gmnd av risken för att krediterna inte skulle få omsättas vid tillfälliga
likviditetskriser i bankerna. Den tidiga utlånings rörelsen i affärsbankerna
bedrevs huvudsakligen i reversform mot namnsäkerhet och i form av kassa-
kreditiv. Från och med mitten av 1850-talet började bankerna också bedriva
växeldiskontering.36

Både sparbankernas och affärsbankemas kreditgivning var långt in på
1800-talet huvudsakligen inriktad på de lokala behoven och strikt geogra-
fiskt avgränsade. Banker i jordbruksområden koncentrerade därmed sin utlå-
ning till det lokala lantbmkets kreditbehov medan stadsbankemas krediter
ofta inriktades på näringslivet inom stadens gränser. Först i och med de stor-
stadsbaserade affärsbankernas framväxt efter seklets mitt engagerade sig
affärsbanker i den storskaliga och långfristiga industrifinansieringen genom
att ge lån även till de större företagen och genom att handha emissioner av
industriobligationer för placering på kapitalmarknaden.37

Tabell 2.3 Sparbankernas och affärsbankernas tillgångar 1840-1916, ande-
lar i olika placeringsformer samt tillgångar i mnkr.

År Utlåning,
%

Obligationer2,
%

Bankdepo.,
%

Övrig,
%

Tillgångar3,
mnkr

Spb Affb1 Spb Affb Spb Affb Spb Affb Spb Affb
1840 52 24 24 5 18
1850 85 45 36 19 13 33
1860 93 53 26 21 29 79
1870 92 55 21 24 62 188
1880 77 57 17 10 5 9 1 24 158 476
1890 79 68 12 7 5 7 4 18 300 651
1900 79 74 12 6 4 5 5 15 478 1370
1910 82 82 10 6 4 3 4 9 879 2526
1916 73 71 18 8 3 11 6 10 1302 4113

Källa: Primärmaterial från 1858 års finanskommitté, vol. 34B, RA, Nygren (1967), s. 400-
401, Nygren (1970b), s. 286-289, Nygren (1985), s. 140, sparbanksstatistiken,
affärsbanksstatistiken och Statistiska tabeller 1668-1924, s. 179-186.
Anm. Spb - sparbankerna. Affb - affärsbankerna. Bankdepo. - bankdepositioner.
1. Inklusive växlar och utestående på olika räkningar.
2. Sparbankerna - statens, kommuners och hypoteksföreningars obligationer och förbindelser
ingår under åren 1880-90. Affärsbankerna - grundfondshypotek och aktier ingår till och med
1870.
3. För sparbankerna användes termen "Förvaltade medel".

35
Sommarin (1936), s. 152-153, Sommarin (1942), s. 169 och 220-223, Nilsson (1989), s.

209-211, Nilsson (1994), s. 97 och Hellström (1995), s. 57-67.
36

1858 års finanskommitté III, s. 104 och Larsson (1998), s. 59-60.
37

Nilsson (1994), s. 340 och Fritz (1994), s. 32.
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Från borgenskrediter till intecknings- och aktiekrediter
Utlåning mot namn- och/eller borgenssäkerhet dominerade länge de svenska
affärs- och sparbankernas kreditgivning. Traditionens makt förstärktes också
av att kontraktskostnadema var större för inteckningskrediter än för bor-
genskrediter. Iordningställandet av lånehandlingar för inteckningskrediter
krävde både taxeringsbevis och gravationsbevis, och ibland även intyg om
frihet från förmynderskap. Dessutom motverkades intresset hos potentiella
låntagare för inteckningskrediter av de ofta betydande skillnaderna mellan
fastigheters taxeringsvärden och deras verkliga värden.38

Flera andra faktorer medverkade till att borgenskrediter länge förblev en

viktig del av sparbankernas utlåning. Borgenskrediter, att användas som
rörelsekrediter, efterfrågades främst av mindre jordbrukare som hade svårt
att prestera inteckningssäkerheter och mycket sällan erhöll lån i hypoteks-
föreningarna. Borgenskrediterna torde också ha spelat en viss roll i konkur-
rensen med affärsbankerna. Sparbanksdirektionernas ringa kunskaper om
bankverksamhet har framhållits som ytterligare en orsak till borgenskredi-
ternas varaktiga betydelse i sparbankernas utlåning, vilket med hänsyn till
det till stora antalet gemensamma styrelseledamöter mellan sparbanker och
andra kreditinstitut förefaller som en relativt långsökt förklaring.39

I affärsbankerna var utlåningen "på ett namn" mycket vanlig ända in på
1900-talet. I praktiken var det alltså fråga om kredit utan någon annan for-
mell säkerhet än låntagarens eget namn — en blankokredit. Denna typ av
krediter gillades dock inte av Bankinspektionen som regelbundet påtalade
för affärsbankerna olämpligheten av att formella säkerheter saknades. Efter-
hand införde dock alltfler affärsbanker i sina bolagsordningar förbud mot
krediter med endast ett namn som säkerhet. Ledande personer inom affärs-
bankerna, till exempel den verkställande direktören i Stockholms Handels-
bank Louis Fraenckel, tyckte dock att det i vissa fall var onödigt att tvinga
fram realsäkerhet eller borgensförbindelser. Det utbredda bruket av borgens-
säkerheter gjorde det möjligt för personer utan eget kapital att ikläda sig
omfattande förbindelser och "borgensystemet var en kräftskada för såväl vårt
näringsliv som sociala liv".40

Tendensen i både sparbankernas och affärsbankernas utlåning var dock
under hela 1800-talet att borgenskrediterna minskade och att utlåningen mot
säkerhet av fastighetsinteckningar ökade (tabell 2.4). Inteckningskrediternas
genombrott kom efter att inteckningsförfarandet avsevärt underlättats i och
med lagfarts- och inteckningsförordningarna från 1875. Förändringarna i
inteckningsväsendet innebar bland annat att den egentliga inteckningshand-
lingen i högre grad frigjordes från den fordran för vilken den utgjorde säker-
het. Samma inteckning kunde alltså användas ett flertal gånger hos olika

38
Sidenbladh (1878), s. 85-87 och 112-117.

39
Sommarin (1942), s. 107 och 146 och Nygren (1966), s. 19 och 27.

40
Citatet ur Fritz (1994), s. 132.
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långivare och på helt andra villkor än vad tidigare varit fallet. Mycket viktigt
för inteckningskrediternas allt större roll för sparbankernas utlåning var
också det faktum att många sparbanker från och med 1800-talets senare del
beviljade inteckningskrediter mot en något lägre ränta än vid borgenskredi-
ter.41

Samtidigt påskyndade lagstiftningen övergången till en inteckningsdomi-
nerad utlåning inom sparbanksväsendet. I förarbetena till 1875 års spar-
banksförordning föreslogs att sparbankerna inom en tidsperiod av tio år
borde upphöra med borgenskrediterna, men förslaget togs aldrig in i förord-
ningen. I 1892 års sparbankslag gjordes flera inskränkningar avseende bor-
genskrediter. Borgenskredit fick inte lämnas på längre än tio år (kommuners
och andra samfälligheters lån undantagna), om lånet löpte på mer än ett år
skulle minst 10 procent avbetalas årligen och uppsägningstiden maximerades
till tre månader.42

Under senare delen av 1800-talet växte en ny typ av borgenskredit fram i
sparbankerna. Dessa krediter var på mindre summor och beviljades till per-
söner som inte kunde prestera annan godtagbar säkerhet. Framväxten av de
nya, mindre borgenskreditema var ett resultat av att sparbankernas ur-
spmngliga strävan att vara en bank för de mindre bemedlade aktualiserades
och omsattes i praktisk handling vid denna tid. En annan orsak var den
ökande konkurrensen överlag på kreditmarknaden, vilken medförde att även
de mindre lånekunderna blev viktigare.

Den tydligaste skillnaden mellan sparbankerna och affärsbankerna fanns i
aktiebelåningen. För affärsbankerna var aktiebelåningen mycket vanligt fö-
rekommande och sågs som en naturlig del av utlåningsverksamheten. Även
bland ett mindre antal sparbanker hade omfattande aktiebelåning förekommit
ända från 1800-talets böljan. I Göteborgs sparbank var till och med aktiebe-
låningen den dominerande utlåningsformen vid mitten av seklet. Som helhet
var dock sparbankernas sammanlagda aktiebelåning koncentrerad till ett
mindre antal sparbanker i tydligt avgränsade regioner där den lokala indu-
strikonjunkturen hade stor betydelse för omfattningen av denna utlånings-
form. I relation till affärsbankernas sammanlagda aktiebelåning var sparban-
kernas motsvarande utlåning av avsevärt mindre betydelse under hela
undersökningsperioden .43

41
Sommarin (1942), s. 146-147 och 174 och Nygren (1967), s. 27.

42
SFS 1892:59,11 §, Sommarin (1942), s. 174, Sommarin (1945), s. 74 och Nygren (1967), s.

28-29.
43

Nygren (1970a), s. 53-56 och Nygren (1987). Särskilt vanligt förekommande var aktiebelå-
ningen bland sparbanker i Skåne, delar av Älvsborgs län och Värmland, Bergslagen och i de
norrländska kustlandskapen från och med slutet av 1800-talet.
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Tabell 2 A Sparbankernas och affärsbankernas utestående lån 1876-1916,
andelar mot olika säkerheter samt total utlåning i mnkr.

År Inteckning, Borgen2, Aktier, (övr. säk), Utestående lån, Total
O& % % mnkr utlån.5,

mnkr

Spb Affb Spb Affb Spb3 Affb Spb4 Affb Affb

1876 51 34 44 37 5 21 (8) 116 104 294
1880 56 47 40 33 4 13 (7) 121 109 287
1890 64 59 31 16 5 15 (10) 241 203 457
1900 68 51 24 14 8 27 (8) 362 462 1046
1910 71 53 21 11 8 30 (6) 693 1029 2063
19161 76 33 17 18 7 40 (9) 906 1502 2965

Källa: Nygren (1967), s. 400-401, Nygren (1970a), s. 55, Nygren (1970b), s. 288-289, Nygren
(1985), s. 141 och affärsbanksstatistiken.
Anm. Spb - sparbankerna. Affb - affärsbankerna.
1. Sparbankerna - inteckning avser även inteckning jämte borgen. Affärsbankerna -

uppgifterna om säkerheter avser även beviljade krediter i räkning.
2. Affärsbankerna - inklusive mot skuldebrev med enbart namnsäkerhet.
3. Uppgifterna något osäkra. Begreppet "annat hypotek" har tolkats som utlåning mot aktier,
se Nygren (1970a), s. 55.
4. Sparbankernas utlåning till kommuner ej medräknad.
5. Inklusive utestående medel på kreditiv och löpande räkning samt diskonterade växlar.

Insiderlån

Redan från och med bildandet av de första spar- och affärsbankerna i böljan
av 1800-talet var insiderlånen ett mycket vanligt förekommande inslag i
bankernas kreditgivning. Att banker och andra kreditinstitut på olika grunder
beviljade närstående personer och företag krediter ansågs, till skillnad mot
idag, inte utgöra ett ökat risktagande, snarare tvärtom, och det stred inte hel-
ler mot några formella bestämmelser. Den mer exakta omfattningen av in-
siderlånen är svår att bedöma, inte minst på grund av att dessa krediter ofta
beviljades till företag vari bankens styrelseledamöter eller andra insiders
hade ägarintressen och inte direkt till dessa personer. Resultaten från det
fåtal undersökningar som gjorts är dock entydiga, avseende såväl sparban-
kernas som affärsbankernas kreditgivning, insiderlånen var en mycket ut-
bredd företeelse inom det svenska banksystemet.44

Mot slutet av seklet växte dock kritiken mot insiderlånen i sparbankerna.
Argumenten för att begränsa insiderlånen grundades dels på olämpligheten i
att olika befattningshavare i sparbankerna stod som borgensmän för lån i den
egna sparbanken, dels på att dessa personer utnyttjade sparbanken för att
bevilja lån till sig själva. Jävsförhållandet kunde i båda fallen bidra till att
subjektiva bedömningar av både lånesäkerheterna och av låntagarnas åter-
betalningsförmåga gjordes, och därmed ökade riskerna i bankens kreditgiv-

44
Hildebrand (1971), s. 10-12 och 30-33, Nygren (1987), Fritz (1994), s. 127, 130 och 228-

229, Lundström (1999), s. 198-199 och 207-208 och Petersson (2000). Även inom hypoteks-
föreningarna var det vanligt att styrelsemedlemmarnas kreditbehov tillgodosågs i första hand,
se Martinius (1970), s. 158 och Hellström (1995), s. 67.
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ning avsevärt. Från och med 1891 förbjöds därför en del av insiderlånen i
sparbankerna.45 För affärsbankerna infördes det dock inte något motsvarande
förbud mot insiderlånen, även om Bankinspektionen tidvis riktade kritik mot
denna del av affärsbankernas verksamhet. Därför kunde insiderlånen även
efter begränsningarna inom sparbankerna vara ett utmärkande drag för kre-
ditgivningen inom det svenska banksystemet.46

Reglering och kontroll av det svenska banksystemet
De svenska affärs- och sparbankerna var i hög grad självständiga, lokala
organisationer fria från centraliserad, offentlig reglering och kontroll till och
med mitten av 1800-talet. Visserligen hade både en form av affärsbankslag-
stiftning och en viss reglering av sparbankernas verksamhet införts redan på
1820-talet. Syftet med 1824 års bankkungörelse var dock enbart att skapa
förutsättningar för affärsbanker att etableras och uppmuntra till sådan verk-
samhet, inte att i detalj reglera bankernas rörelser.47 Det har redan konstate-
rats att betydelsen av det offentliga inflytandet över det tidiga svenska spar-
banksväsendet kan ifrågasättas. De reglementen som utformades från
offentligt håll i samband med de första sparbankemas bildande följdes vis-
serligen innehållsmässigt till stor del av senare sparbanker men samtidigt
lämnade reglementena, i likhet med de tidiga affärsbanksregleringarna, stort
tolknings- och handlingsutrymme för de lokala bankerna.48 Sparbankemas
ställning i skatterättsligt avseende som välgörenhetsinrättning var säkerligen
också en orsak till att myndighetemas intresse för reglering och kontroll av
verksamheten minskade.

Däremot skaffade sig myndigheterna på olika sätt insyn i bankernas verk-
samheter. Affärsbankernas obligatoriska oktrojansökningar, där både bo-
lagsordning och utlåningsreglemente redovisades, utgjorde en viss etable-
ringskontroll. Detsamma kan sägas om sparbankemas ansökningar om
fastställande av reglementen, vilka dock inte var obligatoriska.49 Dessutom
insamlades, sammanställdes och offentliggjordes uppgifter om bankernas

45

Styrelseledamöter, tjänstemän och andra befattningshavare i sparbankerna förbjöds fungera
som borgensmän samtidigt som de ej fick beviljas borgenslån i den egna sparbanken. Dock
kunde även fortsättningsvis lån mot andra säkerheter beviljas till dessa personer, se SFS
1890:47 och Sjölander (2000), s. 69-71.
46

Ar 1909 svarade vd:n i Stockholms Handelsbank, denne närstående personer och företag för
nästan hälften av bankens totala kreditgivning, se Fritz (1994), s. 229.
47

Larsson (1998), s. 59-60.
48 Även affärsbankerna tillämpade metoden med normerande reglementen. Ett antal norrkö-
pingsbor hade 1856 fått avslag på en ansökan om oktroj för en affärsbank i staden. Kort där-
efter inlämnades dock en ny ansökan, som beviljades. Det nya förslaget till reglemente var i
princip en kopia av Stockholms enskilda banks reglemente som precis erhållit Kungl. Maj:ts
fastställelse, se Nilsson (1981), s. 322.
49

Larsson (1998), s. 60-62.
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verksamheter, av länsstyrelserna. Det svenska banksystemet var därmed
också relativt genomskinligt och öppet för insyn från myndigheter, och även
från allmänheten, ända från 1800-talets böljan. Däremot var de löpande
verksamheterna inom bankerna i hög grad fria från offentlig inblandning och
styrning, så länge bankerna höll sig inom ramarna för den allmänna lagstift-
ningen.

Ökade regleringar inom det nya banksystemet
Med framväxten av det moderniserade svenska banksystemet och det kvan-
titativa genombrottet för den institutionella kreditmarknaden från och med
mitten av seklet tilltog också omfattningen av regelverken kring bankerna.
Utvecklingen var dock något olikartad för sparbanker och affärsbanker. De
svenska sparbankerna var även vid mitten av 1800-talet mycket självständiga
organisationer och de nya landsbygdssparbankerna som bildades från och
med mitten av seklet stod i ännu högre grad än de tidigare bildade stadsspar-
bankerna fria från offentligt inflytande. Landsbygdssparbankernas regie-
menten följde inte som de flesta tidigare bildade sparbanker normreglemen-
tet från 1820-talets böljan. I likhet med de tidigare sparbankerna grundandes
och drevs landsbygdssparbankerna av personer med stark lokal anknytning
och förankring. Även kommuner deltog nu i större utsträckning än tidigare i
bildandet av främst sockensparbanker, vilket utgjorde ett nytt inslag i spar-
banksväsendet.50

1864 års kungörelse angående enskilda banker var dock fortfarande i hög
grad inriktad på formkrav och utpräglat icke-normativ, särskilt vad avsåg
bankernas verksamheter. Liksom tidigare skulle bolagsordningen uppfylla
vissa formella krav avseende till exempel kapital och ägande. Däremot inne-
höll kungörelsen inga detaljerade bestämmelser rörande vare sig verksam-
hetens utformning eller riktlinjer för dess inriktning. Inte heller insättarskyd-
det var särskilt utvecklat eftersom bestämmelser om kassakrav och likviditet
saknades.51

50
Sommarin (1936), s. 152-153, Sommarin (1942), s. 169 och 220-223, Nilsson (1989), s.

209-211 och Hellström (1995), s. 57-67.
51

Den viktigaste förändringen jämfört med tidigare regelverk var att affärsbankerna tilläts
etablera kontor även utanför städerna. Tillsammans med räntesättningens frisläppande samma
år bidrog detta till en snabb nyetablering av banker, se Söderlund (1964), s. 102 och Larsson
(1998), s. 60-61. Någon specifik reglering av aktiebolagsbanker fanns inte förrän införandet
av lagen angående bankaktiebolag år 1886, utan dessa lydde under de vanliga aktiebolags-
lagarna. Likheterna mellan de enskilda bankernas bolagsordningar, reglementen och andra
interna regelverk och aktiebolagsbankernas motsvarande föreskrifter var dock mycket stora,
se Larsson (1998), s. 60-61.
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Försök till reglering och centraliserad styrning av sparbankernas
verksamhet i 1875 års sparbanksförordning
Vid 1862/63 och 1867 års riksdagar hade motioner om en speciell spar-
bankslagstiftning framlagts, liksom i en proposition vid 1871 års riksdag.
Framför allt poängterades, med hänvisning till den ringa grad av offentlig
insyn och kontroll av sparbankerna som rådde, att lagstiftning borde införas
för att skydda insättamas medel. Samtliga förslag föll dock, främst på grund
av det kompakta motståndet från landsbygdens representanter. Dessa ville
inte medge ett ökat inflytande för länsstyrelserna över sparbankerna, vilket
skulle medföra inskränkningar i den från statlig intervention fristående spar-
banksverksamheten. Partiets officiella linje var att man ville främja sparban-
kerna för att förbättra jordbrukets kreditmöjligheter och frigöra jordbrukarna
från beroendet av privatbankernas borgens- och växelkrediter. Metoden för
detta var att låta sparbankerna sköta sig själva utan inblandning från offent-
ligt håll. I hög grad bidragande till att förslaget om 1875 års sparbanksför-
ordning ändock kunde lotsas igenom Riksdagen var att ett antal fall av miss-
skötta sparbanker uppdagats.52

1875 års förordning innehöll mycket få regler som direkt berörde spar-
bankernas verksamhet och organisation. De viktigaste nyheterna var att all
vinst som uppkom skulle föras till en reservfond för täckande av eventuella
förluster. Dessutom förutsatte förordningen enskilda stiftare som normalfall
och därmed uteslöts, men inte förbjöds, kommuner och andra samfälligheter
som stiftare av sparbank. Enskilda sparbanker blev därefter den gängse be-
teckningen på sparbankerna. Vad gäller kontrollen av sparbankemas ekono-
miska skötsel och ställning erhöll länsstyrelsen i och med 1875 års spar-
banksförordning rätt att ta del av sparbankernas räkenskaper, protokoll och
lånehandlingar. Länsstyrelserna kunde också vid grov misskötsel tvinga en
sparbank att upphöra med verksamheten.53

Uppgiften att kontrollera sparbankerna efterlevdes dock i mycket olika
hög grad av de olika länsstyrelserna. Ett antal fall av misskötta sparbanker
ledde återigen till att lagstiftningen rörande kontrollen av sparbankernas
verksamhet efterhand skärptes. Rätten för länsstyrelserna att ta del av spar-
bankernas räkenskaper ersattes 1889 av en skyldighet att årligen kontrollera

52
Sommarin (1942), s. 172-173, 190-191 och 224-230. Bonderepresentanternas kritik av

banksystemet behandlas bland annat i Nilsson (1981), s. 23-26, 149-150, 173-174, 222-223
och 332 och i Nilsson (1994), s. 20 och 96-99. Se också Christensen (1997), s. 268-274. All-
männa besvärs- och ekonomiutskottet, som hade att behandla sparbanksmotionen vid 1862/63
års riksdag, avvisade hänvisningen till banklagstiftningen med att sparbankerna inte var ban-
ker utan snarare att hänföra till välgörenhetsanstalter, se Sommarin (1942), s. 191.
53

SFS 1875:73.1 1892 års sparbankslag förbjöds kommuner och landsting att stifta sparbank.
Frågan om varför kommuner och landsting uteslöts ur skaran av stiftare av sparbank tas upp
mycket kortfattat i litteraturen. Vid remissförfarandet som föregick 1892 års sparbankslag
menade dock Högsta domstolen och flera länsstyrelser att stiftande av sparbank och åtagande
av ansvar för de i banken insatta medlen inte tillhörde kommunernas och landstingens kom-
petensområde, se Sommarin (1942), s. 321.
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sparbankernas ställning. Sammantaget var också konkurrenssituationen på
kreditmarknaden betydligt hårdare mot slutet av seklet än tidigare, inte minst
för sparbankernas del. De tidigare strikt åtskilda verksamhetsformerna inom
affärsbankerna å ena sidan och sparbankerna å den andra började närma sig
varandra. Många sparbankers rörelse, framför allt stadssparbankernas, hade
vuxit i omfattning och möjliggjorde därmed konkurrens även om de större
kreditengagemangen samtidigt som inlåningsverksamheten fick en allt större
betydelse för affärsbankerna. Från olika håll, inte minst från länsstyrelserna
som klagade över brister i 1875 års sparbanksförordning men också från
företrädare för affärsbankerna, riktades krav på ökad statlig reglering av
sparbankernas verksamhet.54

Arbetsdelningen manifesteras i 1892 års sparbankslag
Effekterna av 1892 års sparbankslag var avsevärt mer genomgripande än
1875 års förordning. En viktig förutsättning för lagens genomdrivande i
riksdagen utgjorde Lantmannapartiets splittring, som framför allt orsakades
av striden kring tullagstiftningen i slutet av 1880-talet. Det statliga inflytan-
det över och den direkta styrningen av sparbankerna ökade i ett flertal avse-
enden i och med införandet av 1892 års lag samtidigt som en gränsdragning
mellan framför allt affärsbankernas och sparbankernas respektive kompe-
tensområden fastslogs. Fastställelse av sparbanksreglemente gjordes obliga-
toriskt och uppgiften tilldelades länsstyrelserna. Det var dock endast ett 20-
tal sparbanker som vid lagens införande hade underlåtit att insända sina
reglementen för denna kontroll. Till den nya sparbankslagen, som tillsändes
alla sparbanker i landet, medföljde också ett av 1891 års sparbankskommitté
utarbetat förslag till nytt reglemente. Idén med ett normerande sparbanks-
reglemente, utarbetat på centralt håll och utifrån andra än lokala övervägan-
den och förutsättningar, återkom därigenom.55

En rad begränsningar i sparbankemas verksamhet infördes. Inlåningen för
enskilda insättare begränsades och definierades i detalj i syfte att särskilja
sparbankernas inlåningsverksamhet från andra inlåningsinstitut. Genom att i
sparbankslagens 1 § infoga att sparbankerna skulle motta "allmänhetens"
pengar skulle sparbankerna skiljas från brukssparkassor och liknande inrätt-
ningar, vilkas verksamheter var strikt avgränsade med avseende på de insät-
tare som tilläts utnyttja inlåningsmöjligheten.56

Sparbankernas utlåningsverksamhet bekymrade sparbankskommittén i
hög grad. I motiven till lagen framkommer att sparbankemas verksamhet
hade sina "naturliga gränser" och skulle förhindras att beträda området för
54

SFS 1888:81 och Sommarin (1942), s. 185 och 311-312.
55

Bagge (1892), s. 56-78, Sommarin (1945), s. 69-70 och Hadenius m.fl. (1991), s. 21. Algot
Bagge ingick i 1891 års sparbankskommitté och utgav kort efter kommitténs utlåtande en
skrift med förklaringar och motiveringar till 1892 års sparbankslag.
56

SFS 1892:59,1 § och Bagge (1892), s. 10.
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affärsbankernas utlåningsverksamhet. Detta skulle endast leda sparbankerna
in i en osund konkurrens och ojämn tävlan med affärsbankerna, vilket i för-
längningen kunde riskera insättarnas medel genom att kraven på säkerheter
eftersattes.57 I den nya sparbankslagen infördes därför förbud mot utlåning
mot annat fordringsbevis än skuldebrev. Sparbanker fick således inte längre
till exempel bevilja kreditiv- och checkräkningar och inte heller driva växel-
rörelse.58

Det uttalade syftet med reglerna i 1892 års sparbankslag var således att
förebygga att sparbankernas verksamhet utvidgades till vad som ansågs vara
egentlig bankrörelse. När det gällde prövningen av sparbanks reglementen
ville de kommitterade gå längre än att enbart pröva lagenligheten. Även än-
damålsenligheten med nygrundade sparbanker skulle prövas. I den slutgiltiga
lagtexten utformades en kompromiss som medförde att utlåning inte nämn-
des som ett syfte med sparbanksverksamhet.59

I sparbankslagen infördes också skyldighet för varje sparbank att hålla en
kassareserv för att kunna möta oförutsedda stora uttag. Kassareserven skulle
bestå av värdehandlingar "vilka kunna med lätthet förvandlas i pengar" och
utgöra minst 10 procent av den totala insättarbehållningen. Sparbankerna
gavs dock en övergångsperiod på tio år att uppfylla kravet om kassareserv,
vilket mildrade de omedelbara effekterna av de nya bestämmelserna.60

Begränsningarna och de tydliga definitionerna av sparbankemas verk-
samhet var ett uttryck för en ny syn hos lagstiftarna på sparbanker och deras
roll på den svenska kreditmarknaden. Det som tidigare bäst främjats genom
att få utvecklas fritt och utan statlig inblandning skulle nu detalj regleras i
lag. Orsakerna till förändringen är flera. Den ökade konkurrensen på kredit-
marknaden och affärsbankernas ökade intresse för sparbankernas traditio-
nella marknadssegment hade troligen stor betydelse. Önskemål om ökade
regleringar kom också inifrån den offentliga förvaltningen. Länsstyrelserna,
som över tid ålagts allt fler skyldigheter i kontrollen av sparbankerna men
inte tilldelats utvidgade befogenheter i samma utsträckning, ville ha förbätt-
rade möjligheter att fullgöra sina uppdrag. Det starka motståndet i riksdagen

57
1891 års sparbankskommitté, s. 42.

58
SFS 1892:59.

59
1891 års sparbankskommitté, s. 37, Nygren (1966), s. 25-37, Sommarin (1942), s. 316-324,

Sommarin (1945), s. 37 och 73-74, SOU 1954:10, s. 146-147 samt SOU 1967:64, s. 45.
60

SFS 1892:59, 13 §. Till dessa värdehandlingar uppräknades statens, Allmänna hypoteks-
bankens eller andra fullgoda obligationer, depositionsbevis i Riksbanken eller annan bank
som erhållit bankoktroj samt slutligen också inteckningar inom hälften av fastigheternas
taxeringsvärde. Se också 1891 års sparbankskommitté, s. 42-43 och Bagge (1892), s. 23-24.
Den rätt till tillfälliga lån i Riksbanken som stiftades vid 1828/30 års riksdag och de kreditiv i
Riksbanken som beviljades under krisen i slutet av 1870-talet omnämns överhuvudtaget inte i
förarbetena. Istället stadgades i den nya sparbankslagen en allmän rätt för sparbanker att uppta
tillfälliga lån eller öppna kreditivräkning i bankinrättning, se SFS 1892:59, 11 §. Med tanke
på att inlåningen i sparbankerna alltid var förbunden med uppsägningstider hade de negativa
effekterna av oförutsedda stora uttag, s.k. "runs", minskats även utan denna nya regel.
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mot regleringar av sparbankerna hade försvagats avsevärt och möjliggjorde
den nya lagstiftningens införande. Sannolikt var det heller inte utan bety-
delse att sparbanksrepresentanter saknades i den utredning som utarbetade
förslaget till ny sparbankslag.

Skapandet av "den naturliga ordningen"
Intentionerna med 1892 års sparbankslag uttrycktes tydligast i förarbetena
till lagen. Den slutliga lagtexten var dock mindre specifik om vad som
egentligen ansågs utgöra de "naturliga gränserna" för sparbanksverksamhet.
Utvecklingen av sparbankernas verksamhet efter lagens införande visade å
ena sidan att vissa målsättningar uppfyllts. Borgensutlåningen, som ansågs
vara mindre säker, avtog. Regeln om kassareserv följdes också till stora de-
lar. Men å andra sidan tilltog överlag sparbankernas belåning av industri-
aktier och i många sparbanker ökade också utlåningen till företag, vilket
stred mot intentionerna med 1892 års sparbankslag. Samtidigt fortsatte också
konkurrensen om inlåningen att öka.61

Från företrädare för affärsbankerna ställdes i böljan av 1900-talet återigen
krav på mer bestämda gränser i lagstiftningen mellan affärsbankernas och
sparbankernas verksamheter. Konkurrensen med sparbankerna upplevdes av
affärsbankerna som ett problem, både vad gällde inlåningen och utlåningen.
Uppfattningen om betydelsen av en tydligare gränsdragning mellan de två
banktyperna hade också förankring på högsta politiska nivå.62 Den nya spar-
bankskommitté som tillsattes 1910 föreslog i sitt betänkande en rad, nog-
grant definierade begränsningar av sparbankernas verksamhet. Utlåning mot
säkerhet av aktier skulle förbjudas. Ett insättarmaximum på endast 10 000 kr
skulle införas i alla sparbanker.63

Kontrollen av sparbankerna skulle överföras på Bankinspektionen istället
för att handhas av länsstyrelserna och överlag stärkas i syfte att tillse efter-
levandet av regelverket. I remissförfarandet mötte de nya förslagen dock
starkt motstånd från många enskilda sparbanker och, kanske viktigare, från
den nyinrättade Sparbanksföreningen. Även sparbankskommittén var splitt-
rad i sin uppfattning om vilka åtgärder som skulle vidtas. Några åtgärder i
form av lagstiftning eller liknande vidtogs därför inte utifrån 1910 års spar-
bankskommittés förslag.64

I relation till sparbankerna förblev affärsbankernas in- och utlåningsrö-
relse relativt oreglerade i de nya banklagar som infördes efter sekelskiftet.

61
Se tabell 2.4. Om företagskrediter, se Nygren (1970a), kapitel IV.

62
Både statsminister Arvid Lindman och finansminister Carl Swartz instämde 1909 i kritiken

av den rådande ordningen, se Fritz (1994), s. 233. Swartz var mellan 1898 och 1906 ordfö-
rande i Norrköpings sparbank, se Ringborg (1924), s. 65.
63

Insättningstaken i olika sparbanker varierade kraftigt, från 3 000 till 100 000 kr.
641910 års sparbankskommitté, s. 18-25, Sommarin (1945), s. 83-86 och Sjölander (2000), s.
95.

84



Med 1903 års banklag samordnades dock affärsbanklagstiftningen eftersom
den avsåg både de solidariska enskilda bankerna och bankaktiebolagen.
Några stadganden om kassareserv infördes dock inte och den enda begräns-
ningen av inlåningsrörelsen avsåg det högsta räntebärande beloppet på spar-
kasseräkning — 3000 kr. Inte heller utlåningsverksamheten i affärsbankerna
var reglerad i den nya banklagen.65 Däremot infördes en rad bestämmelser
dels för att skydda insättarna i högre grad än tidigare, dels för att lättare
kunna göra bedömningar av bankemas verkliga ekonomiska ställning, till
exempel av soliditeten som hade haft en tendens att överdrivas i balansräk-
ningarna. Samtidigt innebar 1903 års banklag att reglerna kring den offent-
liga kontrollen av affärsbankerna utformades tydligare utifrån den uttalade
målsättningen att göra granskningen effektivare.66

1911 års banklag fick fler återverkningar på affärsbankemas rörelse än ti-
digare banklagar, även om utlåningen fortfarande lämnades utan åtgärd. För
första gången definierades inlåning från allmänheten som en grundläggande
del av affärsbankernas verksamhet. Etableringskontrollen stramades upp för
att förhindra tillkomsten av alltför många affärsbanker. Överlag uppmunt-
rade den nya lagen till fusioner och sammanslagningar inom det svenska
banksystemet. I första mmmet sattes nu skyddet för insättamas pengar, vil-
ket ansågs gynnas av större banker med stark kapitalbas. Omsorgen om in-
sättamas medel ledde också till att nya bestämmelser om kassareserv inför-
des för att säkra bankernas stabilitet i situationer med likviditetsbrist.67 En

viktig nyhet i 1911 års banklag var också att bankerna återigen tilläts för-
värva och handla med aktier, vilket avsågs att ge affärsbankerna större möj-
lighet att delta i och verkställa aktieemissioner och att ge bankerna möjlighet
att etablera andra företag.68

Den avgörande skillnaden mellan de sparbanks- och affärsbanks-
regleringar som infördes från och med slutet av 1800-talet fanns i hur verk-
samheterna inom respektive banktyp definierades och detalj reglerades.
Sparbankslagarna hade som uttalad målsättning att tydligt avgränsa sparban-
kemas verksamhetsområden, vilket i praktiken i hög grad inskränkte möjlig-
heterna till olika verksamhetsformer och i förlängningen verkade begrän-

65
Det fanns dock vissa placeringsbestämmelser. Banker fick inte bedriva handel med annat än

guld, silver, växlar och räntebärande papper. Bland dessa papper fanns således inte aktier.
Däremot hade bankerna rätt att köpa in både fast och lös egendom för att skydda fordran, se
Söderlund (1964), s. 179 och Larsson (1998), s. 84-85.
66

Larsson (1998), s. 85.
67

Liknande formuleringar som i 1892 års sparbankslag användes. Affärsbankerna var skyl-
diga att i tillgångar — "hvilka kunna med lätthet förvandlas i penningar" — redovisa en
kassareserv som, tillsammans med inneliggande kassa, uppgick till minst 25 procent av ban-
kens avistainlåning. Dock definierades inte vad dessa tillgångar skulle bestå av, vilket orsa-
kade långvariga diskussioner och Bankinspektionen tvingades vid flera tillfällen mer exakt
definiera den nya lagen. Till dessa tillgångar hörde obligationer och depositioner i andra
banker, se SFS 1911: 74,49 § och Larsson (1998), s. 89.
68

Larsson (1998), s. 87-90.
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sande på sparbankernas förmåga att konkurrera med till exempel
affärsbankerna. Affärsbankslagarna å andra sidan tillät affärsbankerna att i
princip bedriva alla typer av bankverksamhet inom ramen för de över-
gripande målsättningarna med regelverket. Möjligheten att förvärva aktier
öppnade för att stimulera näringsliv och ekonomisk tillväxt samtidigt som
specifika regler infördes för att skydda insättamas medel. Föreställningen
om "den naturliga ordningen" på den svenska kreditmarknaden fick sedan
sitt definitiva genombrott under mellankrigstiden. I förarbetena till 1923 års
sparbankslag betonades återigen skillnaden mellan affärsbankemas och
sparbankernas verksamheter som en naturlig och sund arbetsfördelning på
kreditmarknaden ,69

Banksystem i omvandling: sammanfattning och
slutsatser

Det svenska banksystemets utveckling från och med 1800-talets böljan inne-
fattade genomgripande förändringar. Omvandlingen innebar bland annat att
kraftigt ökade kreditvolymer hanterades på den institutionella kreditmarkna-
den, att konkurrensen mellan aktörerna inom banksystemet tilltog samt att
omfattningen och räckvidden av den offentliga regleringen av bankemas
verksamheter utökades. Dessutom medförde finansiella innovationer och

organisatoriska nyheter inom framför allt affärsbankernas verksamheter,
tillsammans med de förbättrade allmänna kommunikationerna, att det
svenska finansiella systemet i hög grad integrerades nationellt samtidigt som
förutsättningarna för en effektivisering av kapitalallokeringen inom landet
avsevärt förbättrades.

I ett komparativt perspektiv fanns det vissa utmärkande drag i det svenska
banksystemet och dess utveckling. I Sverige var bruket av sedlar som by-
tesmedel mer utbrett bland allmänheten långt tidigare än i många andra eu-
ropeiska länder, vilket i sig förbättrade förutsättningarna för bankverksam-
het. Det svenska banksystemet var relativt genomskinligt, med offentlig
publicering av verksamheterna och med möjligheter för myndigheter att
kontrollera verksamheten, vilket också underlättade allmänhetens insyn och
ökade dess förtroende för systemet. Det offentliga engagemanget, inflytandet
och regleringen av banksystemet ökade över tid, i syfte att utveckla kredit-
marknaden, skapa stabilitet och skydda insättarnas medel. Staten hade ge-
nom Riksbanken också länge en dominerande position på den institutionella
kreditmarknaden. Sammantaget hade det politiska systemet stor betydelse
för att skapa förtroende för det förnyade bank- och kreditväsendet. Förtroen-

69
SOU 1954:10, s. 148 och SOU 1967:64, s. 46 och 102. Se också Hansen (2001) för en

motsvarande utveckling inom det danska banksystemet kring sekelskiftet 1900.

86



det för bankerna återspeglas också i att de svenska bankerna jämförelsevis
var mycket lyckosamma med att insamla allmänhetens överskottsmedel.7"

Bankernas inställning till offentlig intervention inom banksystemet var

något kluven. En viss grad av samhällskontroll sågs som positivt eftersom
sådan, till exempel i form av statliga oktrojer och myndighetemas faststäl-
lelse av reglementen och bolagsordningar, av allmänheten kunde uppfattas
som en offentlig rekommendation av banken ifråga, vilket var särskilt viktigt
för att skapa förtroende för banken i det initiala skedet. Samtidigt fanns det
bland bankerna, dess ägare (motsvarande huvudmän för sparbankerna) och
ledningar en växande opposition mot all form av offentlig reglering av rörel-
sen, en tendens som förstärktes av de svenska bankemas traditionellt starka
lokala förankring. Särskilt missnöjda var man inom sparbankerna, inte minst
eftersom det utökade regelverket inom banksystemet i olika avseenden kraf-
tigt begränsade sparbankernas rörelsefrihet och konkurrensförmåga.71

Sparbanken — bank och välgörenhetsinrättning
I tidigare forskning och litteratur har de filantropiska och idealistiska moti-
ven till enskilda personers engagemang i bildandet av lokala sparbanker
framhållits.72 Motiven för grundarna, som ofta var mycket välbeställda och
hade möjlighet att skänka initialkapitalet till sparbankens grundfond, skulle
bland annat ha varit att minska de allmänna fattigvårdskostnaderna genom
att uppmuntra till sparande bland arbetarklassen och de mindre bemedlade i
allmänhet. Sparbankerna var därigenom ett instrument varigenom lokalsam-
hällenas välbärgade befolkning kunde erbjuda välgörenhet åt de fattiga ge-
nom att subventionera deras sparande. Med detta synsätt kan också valet av
organisationsform för sparbankerna — icke-vinstdrivande organisation —

förklaras med att man ville skydda gmndarnas intressen av att bedriva välgö-
renhet och samtidigt försäkra sig om att inga enskilda personer skulle ut-
nyttja sparbankerna för egen ekonomisk vinning.73

70
De numerära jämförelserna avser de tidpunkter då olika nationer befann sig på samma

ekonomiska utvecklingsnivå, avseende till exempel inkomst per capita och graden av indust-
rialisering, se Sandberg (1978), Nilsson (1994), s. 145-146 och 429 och Lindgren (1997). Se
också Hansson & Jonung (1997).
71

Lindgren (1992), s. 10-11 och Sjölander (2000). Men det ökade regelsystemet till trots
fanns det under hela undersökningsperioden också stora möjligheter att kringgå banklagarna
och dess intentioner, vilket utnyttjades av både affärsbanker och sparbanker. Även hypoteks-
föreningarna kringgick periodvis lagstiftningens bestämmelser, se Nilsson (1994), s. 97.
72

Detta perspektiv är särskilt tydligt i till exempel Sommarins trilogi om den svenska spar-
banksrörelsen och i de olika sparbanksmonografierna.
73

Jmf. resonemanget om amerikanska sparbanker i Olmstead (1976) och Hansmann (1996), s.
247-248.

87



De filantropiska motiven och sparbankernas sociala roll har dock över-
drivits.74 Det fanns också tydliga ekonomiska motiv och egenintressen
bakom enskilda personers engagemang i bildandet och driften av sparbanker.
Det gällde både de första sparbankerna som bildades i städerna på 1820- och
1830-talen och de landsbygdssparbanker som tillkom från och med mitten av
seklet. Det initialkapital som skänktes av grundarna var så litet att det inte
kan anses som välgörenhet i någon större skala. Dessutom betalades insat-
serna oftast tillbaka när sparbankens verksamhet böljat generera vinst. Re-
sultaten från forskningen om sparbankemas inlåning och utlåning antyder
också att det sociala inslaget överdrivits. Utlåningen var i hög grad inriktad
på ekonomisk medel- och överklass samtidigt som förekomsten av insiderlån
var stor i de sparbanker där detta undersökts, vilket kan tolkas som att grun-
darna bildade sparbanker för att i ett senare skede kunna bevilja krediter åt
sig själva. Ett liknande resonemang kan föras avseende sparbankemas inlå-
ning. I hög grad saknades möjligheter vid 1800-talets böljan att placera till-
fälliga eller långvariga mindre penningöverskott på de lokala kreditmarkna-
derna. Stora insättningar kunde däremot alltid göras på den icke-
institutionaliserade marknaden. Med bildandet av sparbanker öppnades nya
möjligheter till säker placering även av mindre penningsummor. Uppgifter
om inlåningens stmktur och om insättama i sparbankerna visar också att det
var ungefär samma grupper inom lokalsamhällena som dominerade även
denna sida av verksamheten.75

Sett ur ett mer samhällsekonomiskt perspektiv, bortsett från bedömningar
av gmndarnas olika motiv till engagemang i sparbankerna, hade sparban-
kerna stor betydelse för de lokala kreditmarknademas utveckling. Tidsmäs-
sigt var stadssparbankema i hög utsträckning föregångare till affärsbankerna.
Vid 1850-talets slut fanns det affärsbanker, filialkontor till affärsbankerna
och filialbanker i 43 svenska städer. I 42 av dem hade en sparbank etablerats
före affärsbanken. Expansionen av det svenska banksystemet till landsbyg-
den, där det också fanns färre privata kreditförmedlare än i städerna, från och
med mitten av seklet leddes även den av sparbankerna.76 Sparbankerna hade
sålunda betydelse för att upparbeta såväl in- som utlåning på de lokala
marknaderna, inte minst genom att standardiserade kontrakt infördes mellan
bank och kund. Sparbankernas utbredda organisation innebar goda förutsätt-
ningar för att insamla överskottsmedel och distribuera dem till de som efter-
frågade kapital. Därigenom torde sparbankerna bidragit till att minska kost-
naderna för kapitalallokeringen inom det finansiella systemet som helhet.

74
I en studie av den svenska konsumentkooperationens utveckling menar Walter Sjölin att

dess sociala roll ofta överdrivits. Konsumentkooperationen var en rent ekonomisk rörelse.
Bilden av kooperationen som social rörelse förklaras med att den hade ett propagandavärde
under en period som sammanföll med den politiska arbetarrörelsens genombrottstid, se Sjölin
(1960), s. 7-8.
75

Nygren (1987), Petersson (1999), tabell 2.1 s. 36, Lilja (2000) och Petersson (2000).
76

Brisman (1924), s. 113-121,167 och 245 och Cronbladh (1993).
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En förklaring till affärsbankernas bristande intresse för inlåning långt in
på 1800-talet har varit de enskilda bankernas rätt till sedelutgivning, vilken i
jämförelse med inlåningen setts som en billig finansieringsform. Frågan som
snarast bör ställas är dock om affärsbankerna hade kunnat upparbeta de lo-
kala inlåningsmarknaderna på samma sätt som sparbankerna. Avgörande för
att få allmänheten att lämna ifrån sig sina besparingar är trots allt förtroendet
för banken. Mycket talar för att de tidiga affärsbankerna inte hade detta för-
troende. Regelverket för affärsbankernas rörelse var mycket allmänt hållet
och torde därmed inte i någon större utsträckning ha bidragit till att skapa ett
ökat förtroende. För insättare var det mycket svårt att kontrollera vad affärs-
bankerna gjorde med deras insättningar. De tidiga affärsbankerna hade så-
lunda både incitament och möjligheter att agera opportunistiskt gentemot
sina insättare. Den omfattande kritiken mot affärsbankerna och deras stora

vinster tyder också på en utbredd misstänksamhet. I relation till affärsban-
kerna hade sparbankerna, med sin specifika organisationsform, avgörande
fördelar för att skaffa sig förtroende på de tidiga marknaderna. Den asym-
metriska informationsfördelningen inom banksystemet som helhet minskade
dock från och med mitten av 1800-talet som en följd av den ökade offentliga
regleringen och kontrollen av systemet, vilket också ledde till att sparban-
kernas relativa förtroendeövertag minskades.
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KAPITEL 3

Oppunda sparbanks och Södermanlands
enskilda banks etablering och utveckling till
och med 1880

I detta kapitel behandlas Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda
banks etablering och utveckling från respektive banks grundande till att de
etablerade verksamhet i stationssamhället Katrineholm i början av 1880-
talet. Det övergripande syftet är att relatera utvecklingen på det lokala planet
till det nationella bank- och finanssystemets förändring, som beskrivits i det
föregående kapitlet. En central frågeställning blir därmed på vilka sätt som
aktörerna, det vill säga Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda
bank, påverkades av den generella utvecklingen inom det svenska bank-
systemet.

Kapitlet utgör också en bakgrundsteckning av Oppunda sparbanks och
Södermanlands enskilda banks verksamheter och en utgångspunkt för den
fortsatta framställningen i avhandlingens del II, i vilken de två bankernas
respektive verksamhet i stationssamhället Katrineholm under perioden 1881-
1916 analyseras. Därför belyser kapitlet såväl centrala delar av de två ban-
kernas rörelser, till exempel inlåningens och kreditgivningens utveckling,
som uppbyggnaden av respektive banks lokala organisationer.

Oppunda sparbanks tillkomst 1850
Oppunda härads sparbank inledde sin verksamhet den 8 maj 1850. Som ini-
tiativtagare till Södermanlands läns sjunde sparbank stod Oppunda härads
hushållningsgille.1 Vid det konstituerande sammanträdet, som hölls den 15
september 1849, beslöts att två personer från varje socken inom häradet
skulle väljas till den nya sparbankens styrelse. Eftersom Oppunda härad
bestod av 13 socknar kom styrelsen att uppgå till 26 personer, huvudsakligen
större jordägare och kyrkliga ämbetsmän. Länsstyrelsen godkände i februari

1

Hushållningsgillena, eller hushållningsnämnder som de ibland benämndes, var härads- eller
tingslagsvis uppbyggda sammanslutningar, i regel initierade av de länsvis organiserade hus-
hållningssällskapen, se Kempe (1923), s. 50.
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1850 förslaget till reglemente, vilket sedan trycktes som bilaga till hushåll-
ningssällskapets handlingar.2

Hushållningsgillets tanke var från böljan att inrätta filialer inom varje
socken, vilket också motiverade den manstarka styrelsen. Så blev dock inte
fallet. I mars 1850 annonserades i en länskungörelse öppnandet av Oppunda
härads sparbank och pupillkassa.3 Ändamålet med den nya inrättningen
angavs på följande sätt:

Som denna Inrättnings ändamål är, ej allenast att af mindre bemedlade perso-
ner af bägge könen, isynnerhet af den arbetande och tjänande klassen inom
Oppunda härad, emottaga mindre summor till insättarnes nytta, dem förkofra
genom beräkning af ränta och räntans läggande till kapitalet, utan äfven att
bereda Förmyndare möjlighet, att, utan kostnader och besvär af särskild re-
dovisning, på enahanda sätt göra sina myndlingars arfsmedel fruktbara, så
hoppas Direktionen, att denna Inrättning måtte af Allmänheten blifva talrikt
anlitad, så att Direktionen därigenom kan uppnå sitt stora strävande, att äfven
uti landsbygden bispringa den arbetande och tjänande klassen, att få sina be-
sparingar säkert och hastigt fruktbärande.4

Sparbanken var öppen för insättningar och låneansökningar mellan klockan
10 och 12 en dag i månaden och som banklokal användes tingshuset i Sten-
sjö. Stensjö var socknen Stora Malms centralort med handelsbod, apotek och
gästgivaregård. Öppettiderna sammanföll inledningsvis med styrelsens
sammanträden för att möjliggöra för styrelsens ledamöter att förmedla in-
sättningar åt personer utifrån socknarna. Från och med 1854 anordnades
också en torgdag varje månad vid Stensjö. Sparbankens öppettider samord-
nades med den månatliga torgdagen, vilket förbättrade bankens förutsätt-
ningar för tillväxt.5

Lokala föregångare till sparbanken
I en av häradets socknar, Västra Vingåker, hade en sockensparbank grundats
redan 1836, vilket dock inte ansågs utgöra något hinder för att den nya spar-
bankens verksamhetsområde även skulle omfatta Västra Vingåker. Även i
socknen Stora Malm fanns vid Oppunda sparbanks tillkomst en sparinrätt-
ning. Ar 1839 hade Forssjö bruks sparkassa bildats, avsedd för de anställda
vid bruket. Sparkassans verksamhet upphörde i början av 1890-talet.6

2
Indebetou (1925), s. 7-10.

3

"Pupillkassa" syftar på sparbankens funktion som förvaltare av omyndigs medel. Fram till
1887 bokfördes insättningarna i sparbanken och pupillkassan separat. Med 1887 års regie-
mente upphörde pupillkassan och firmanamnet var därefter enbart Oppunda härads sparbank.
4

Länskungörelsen återgiven i Indebetou (1925), s. 10.
5

Indebetou (1925), s. 9-10 och Hjelmberg (1969), s. 69, 93 och 117.
6

I praktiken fick dock Oppunda sparbanks verksamhet i socknen Västra Vingåker en helt
obetydlig omfattning. Ar 1884 upphörde också socknen att vara representerad i styrelsen.
Namnet på inrättningen vid Forssjö bruk är något oklart. I Cronbladh (1993) används beteck-
ningen "sparkassa" medan beteckningen "sparbank" används i både Hjelmberg (1969) och i
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Sockenmagasinen har ibland framhållits som en föregångare till sparban-
kerna på grund av vissa grundläggande, funktionella likheter. Ett stort antal
sockenmagasin hade bedrivit verksamhet inom Oppunda härad, främst under
1700-talet. Sockenmagasinens tillkomst var, i likhet med många sparbanker,
betingad dels av jordbrukets ekonomiska svårigheter och brist på likvida
medel, dels fanns en tanke om att sockenmagasinen skulle fungera som en
slags självhjälpsinrättning. I sockenmagasinen kunde under goda perioder
spannmålsöverskott deponeras. Ränta på det insatta kapitalet betalades i
normalfallet. Under sämre tider kunde deponentema återfå sitt insatta kapital
och behövde därmed inte vända sig till den traditionella spannmålsmarkna-
den, där priserna i regel drivits upp av marknadssituationen.7

Sparbanker som företeelse och principerna för hur inrättningar av detta
slag fungerade torde alltså vid Oppunda sparbanks inrättande 1850 inte ha
varit helt nytt och främmande för befolkningen i Oppunda härad. Varken
sparbanksidén eller sockenmagasinen hade dock fått något allmänt genom-

slag i regionen. Med den nya sparbanken, dess omfattande organisation och
bankledningens förankringar i bygden fanns denna gång förutsättningar för
ett mer framgångsrikt försök.

Utvecklingen till och med 1860-talet
Revisionsberättelsen för Oppunda sparbanks första verksamhetsår visar att
181 personer hade gjort insättningar som i sparbanken uppgick till 3 255 kr
och i pupillkassan till 466 kr.8 Av bankens första reglemente framgår att

primärmaterialet till 1858 års finanskommitté. Även i sparbanksstatistiken benämns den som
Forssjö bruks sparbank. I likhet med många brukskassor var dock Forssjö sparbank endast en
sparbank till namnet. Förutom att banken inte var öppen för alla insättare så bedrev banken
inte heller någon utlåningsrörelse. Istället placerades de insatta medlen i brukets kassa. Det
var således ur flera aspekter en mycket begränsad verksamhet som bedrevs vid Forssjö bruks
sparbank. När verksamheten upphörde överfördes medlen till Eriksbergs gods besparings-
fond. Banken hade då sammanlagt 394 insättare och en insättarbehållning om cirka 175 000
kr, se Specialuppgifter rörande de särskilda sparbankerna i riket, 1858 års finanskommitté,
RA; sparbanksstatistiken, Hjelmberg (1969), s. 138 och Cronbladh (1993), s. 11.
7

Ett sockenmagasin hade före sparbankens tillkomst funnits också i Stora Malm, från 1751
till slutet av 1700-talet. Sockenmagasinet i Stora Malm lockade dock väldigt få bönder att
deponera spannmål, och ägaren av Eriksberg köpte ut de övriga andelsägarna 1795, se
Tiscornia (1992^, s 50-53. De svenska sockenmagasinens tillkomst, utveckling och avveck-
ling beskrivs i Amark (1915), s. 320-341. Se även Aronsson (1992), s. 99-100 och 197-202
och Berg (2000). Sockenmagasinens förhållandet till staten och deras tudelade offentliga och
privata karaktär behandlas i Melkersson (1997), s. 199 och Jansson (1987), s. 102. Socken-
magasinen som föregångare till sparbankerna, se exempelvis Åmark (1915), s. 320, Carlson
(1961), s. 170-171 och Tiscornia (1992), s. 50.
8

Beloppen har genomgående i den fortsatta undersökningen omräknats till kronor. Något
märkligt var att ett lån om hela 6 000 kr, det vill säga mer än det samlade innestående kapita-
let, hade beviljats och utbetalats. För att kunna utbetala lånet hade sparbanken i sin tur tagit ett
lån om 2 970 kr i Mälareprovinsernas enskilda bank, se Revisionsberättelse över Oppunda
härads sparbank och pupillkassa 1850. Låntagaren är inte känd.
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under ett och samma år fick maximalt 75 kr insättas och totalt fick högst 600
kr sättas in på vaije konto. Förmyndare fick dock på sina myndlingars väg-
nar insätta upp till 1 500 kr. Sparbankens huvudmän valdes av Oppunda
härads hushållningsgille och huvudmännen utsåg i sin tur bankens styrelse
och revisorer. Placeringen av de insatta medlen behandlades kortfattat i reg-
lementets 9 och 10 §. För beviljande av lån krävdes 2/3-majoritet av närva-
rande ledamöter och styrelsen skulle på "fördelaktigaste sätt" utlåna de in-
satta medlen, efter eget beprövande men alltid med avseende på största
möjliga säkerhet.9 Vid slutet av bankens första verksamhetsdecennium hade
drygt 700 inlåningskunder insatt närmare 70 000 kr.10

Medelsplaceringen under 1850-talet var helt och hållet inriktad på utlå-
ning. Från och med beviljandet av bankens första lån skapades en tradition
av utlåning mot inteckning i fast egendom belägen på landsbygden. Denna
inriktning, som inledningsvis inte slogs fast i något officiellt dokument, kom
att prägla bankens utlåning under resten av 1800-talet och en bit in på nästa
sekel.11

Oppunda sparbanks verksamhet under 1860-talet uppvisade inga drama-
tiska förändringar. Antalet insättare och omfattningen av inlåningen ökade
långsamt samtidigt som medelsplaceringen var fortsatt inriktad på utlåning
mot inteckning i jordbruksfastigheter. Den första förändringen av reglemen-
tet antogs och fastställdes i slutet av 1864. Skillnaderna mot det tidigare
reglementet var dock små. Nu tilläts även personer bosatta utanför Oppunda
härad att göra insättningar i banken. Insättningstaket höjdes till 1 000 kr för
enskilda kontohavare medan det för förmyndare låg kvar på 1 500 kr. Styrel-
sens storlek inskränktes genom att kravet på två representanter från vaije
socken reducerades till en representant. Ett principiellt viktigt tillägg avse-
ende utlåningen infördes, vilket fastställde tidigare praxis och som innebar
att utlåning helst skulle ske mot säkerhet av inteckning i fast egendom inom
bankens verksamhetsområde.12

Uppgifterna i övrigt om medelsplaceringen under 1860-talet är mycket
knapphändiga. Av 1868 års revisionsberättelse framkommer att utlåningen
dominerade i lika hög grad som tidigare och svarade för 95 procent av me-
delsplaceringen. Någon ytterligare precisering av medelsplaceringen och
utlåningen är inte möjlig att göra utifrån tillgängligt material.13

9

Stadgar för Oppunda härads sparbank och pupillkassa 1850.
10

514 av de drygt 700 insättarna tillhörde "den egentliga arbetarklassen". Uttrycket användes
av 1858 års finanskommitté utan att begreppet närmare definierades.
11

Specialuppgifter rörande de särskilda sparbankerna i rike, 1858 års finanskommitté, RA.
12

Stadgar för Oppunda härads sparbank och pupillkassa 1865,10 §.
13

I nämnda revisionsberättelse meddelades även uppgifter om de 897 insättarna i banken.
Inlåningen dominerades av kategorin "bönder och arbetare", vilka svarade för knappt hälften
av bankens samlade inlåning. Kategorin "ståndspersoner" svarade för 15 procent av inlå-
ningen och kategorierna "hantverkare" respektive "pigor" för 10 procent vardera, se Revi-
sionsberättelse för Oppunda härads sparbank och pupillkassa 1868.
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Nyköpings filialbank - Södermanlands enskilda banks
föregångare
Som ett led i utbyggnaden av det storslagna svenska filialbankssystemet
erhöll Nyköpings filialbank oktroj i september 1858 och öppnade sin verk-
samhet för allmänheten i maj 1859. Filialbankens närmare hundratalet del-
ägare dominerades av för samtiden välkända Nyköpingsbor. Även en stor del
av ledningen och tjänstemännen i den nya banken hade lång erfarenhet av
bankverksamhet på den regionala kreditmarknaden. Nyköpings sparbank
hade bildats 1832 och var den äldsta bankinrättningen i staden. År 1847
öppnade Mälarprovinsernas enskilda bank ett kontor i Nyköping. Mellan
sparbanken och Mälarprovinsernas enskilda bank inleddes omedelbart ett
samarbete, främst uttryckt genom sparbankens depositioner i affärsbanken.
Etableringen av filialbanken i Nyköping följde det tidigare mönstret. De
personer som tidigare varit verksamma, både som ägare och som befatt-
ningshavare, i de tidigare etablerade bankerna engagerade sig även i den nya
banken.'4

Gemensamma styrelseledamöter mellan sparbanker och affärsbanker på
samma ort var en företeelse som bredde ut sig inom det svenska banksyste-
met i samband affärsbankernas expansion efter seklets mitt. I Nyköping in-
nehades dessutom flera ledande befattningar i de två affärsbankerna — fili-
albanken och Mälarprovinsernas enskilda bank — av samma personer

samtidigt som ägarkretsarna inom bankerna var desamma.15 Filialbanken
öppnade i juli 1860 två kommissionskontor vid sidan av huvudkontoret, ett i
Strängnäs och ett vid marknadsplatsen Åsen i Västra Vingåkers socken.16
Den inlåningsverksamhet som upparbetades av filialbanken fram till ned-
läggningen 1866 var mycket blygsam, och det ansågs initialt inte heller nöd-
vändigt för finansieringen av utlåningen eftersom banken i sin tur erhöll lån
och kreditiv i Riksbanken. Utlåningsverksamheten i Nyköpings filialbank
dominerades i mycket hög grad dels av godsägare i länet, dels av handlare,
fabrikanter och andra näringsidkare i Nyköping. Förekomsten av insiderlån

14
1858 finanskommitté II, s. XVI, Revisionsberättelse för Nyköpings filialbank 1859, Bolags-

stämmoprotokoll för Nyköpings filialbank, 1.3.1860, FSF; Wendt (1970), s. 60 och Petersson
(1997a). Den främsta orsaken till bildandet av en andra affärsbank i Nyköping var det ut-
bredda missnöjet bland de lokala delägarna i Mälarprovinsernas enskilda bank, som hade sitt
huvudkontor i Västerås och vars kreditgivning var inriktad på de norra delarna av verksam-
hetsområdet. Den nytillträdde landshövdingen Gustaf Lagerbjelke, med färsk erfarenhet av
det svenska banksystemet i egenskap av ordförande i Riksbanken, sammankallade till ett
allmänt möte i augusti 1858. På detta möte konstituerades den nya Filialbanken och ett förslag
till bolagsordning insändes till Kungl. Maj:t. Bolagsordningen var en kopia av bolagsord-
ningen för Filialbanken i Kalmar som erhållit oktroj i maj samma år, se 1858 års finanskom-
mitté II, s. XVI och Grandinsson (1917), s. 4-6.
15

De båda affärsbankernas kontor låg i dessutom i samma hus och bankernas öppettider var
desamma, se Södermanlands läns kalender 1852, s. 13-15, 1863 s. 43-46, 1868, s. 74-76 och
1877, s. 122-124. Se också Nygren (1987), Petersson (1997a) och Sjölander (2000), s. 67.
16 Åsen-kontoret låg sålunda inom Oppunda sparbanks verksamhetsområde.
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förefaller enligt uppgifterna i styrelseprotokollen också ha varit mycket stor i
filialbanken.17

Systemet med finansiering via Riksbanken fungerade dock inte helt frik-
tionsfritt. Ett flertal gånger fick Nyköpings filialbank avslag på sina ansök-
ningar om utökade krediter på grund av den stora kreditefterfrågan från öv-
riga filialbanker och den generella kapitalbristen. De avslagna ansökningarna
fick negativa effekter på bankens resultat i och med den uteblivna utlånings-
ökningen och de förväntade stora vinsterna med verksamheten uteblev. Vid
1862/63 års riksdag, efter att 1858 års finanskommitté meddelat sin negativa
syn på filialbankerna, beslöts att efter existerande oktrojers slut skulle inga
fler krediter lämnas till filialbankerna. Kort därefter påböljades planeringen
av en sedelutgivande affärsbank med säte i Nyköping. I november 1865 er-
höll den nya banken — Södermanlands enskilda bank — Kungl. Maj:ts
oktroj att bedriva bankverksamhet från och med 1867. Verksamheten i
Nyköpings filialbank drevs visserligen fram till och med årsskiftet 1866/67
men det var en verksamhet som hade stagnerat sedan flera år.18

Södermanlands enskilda banks övertagande av filialbanken
Södermanlands enskilda bank övertog filialbankens samtliga förbindelser,
både på in- och utlåningssidan, vid årsskiftet 1866/67. Eftersom delägarnas
andelar i filialbanken omvandlades till lotter i den nya banken tillfördes inte
något nytt ägarkapital i det initiala skedet. Ledningsfunktionerna i Söder-
manlands enskilda bank besattes också av samma personer som i den upp-
hörda filialbanken. Sammantaget var kontinuitet viktigt under hela över-
gångsprocessen, vilket kan ha medfört att den av allmänheten mer

uppfattades som att filialbanken helt enkelt bytte firmanamn till Söderman-
lands enskilda bank än som etablerandet av en helt ny bank. Det var också
viktigt för den nya banken att bevara de kundkontakter som upparbetats av
filialbanken.19

Övergången från statssubventionerad filialbank till en sedelutgivande pri-
vat affärsbank innebar också att samarbete och kontakter med andra aktörer
inom det svenska banksystemet upparbetades. Tidsmässigt låg etableringen
av Södermanlands enskilda bank därvidlag rätt i tid. Flera stora affärsbanker,
till exempel Skandinaviska kredit AB, Stockholms enskilda bank och Göte-
borgs enskilda bank, hade vid denna tid ambitioner att utnyttja de potentiella

17

Nyköpings filialbanks styrelseprotokoll 4.1, 10.1, 17.1, 31.1, 14.2, 28.2, 13.3, 8.5 och
10.7.1860, FSF; Revisionsberättelser för Nyköpings filialbank 1859-1866 och Södermanlands
läns kalender 1863, s. 43-44.
18

Revisionsberättelser för Nyköpings filialbank 1859-1866, Södermanlands enskilda banks
styrelseprotokoll 2.5.1865, FSF och Grandinsson (1917), s. 12-17.
19

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 18.1.1866, 1.3.1866, 11.5.1866 och
11.10.1866, FSF. Filialbanken skulle dock stå för de eventuella förluster som uppstod om
någon låntagare inte kunde fullgöra sina skyldigheter gentemot den nya banken.
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stordriftsfördelarna inom det finansiella systemet och hörde inom kort av sig
till Södermanlands enskilda bank och föreslog olika former av samarbete.
Södermanlands enskilda bank ingick också kreditivavtal med dessa tre stor-
banker och kunde därmed säkra finansieringen av utlåningen i det initiala
skedet, i väntan på att inlåningsverksamheten skulle upparbetas.20

I motsats till det samarbete som Södermanlands enskilda bank etablerade
med andra affärsbanker inom det nationella banksystemet förbyttes de tidi-
gare goda relationerna med Mälarprovinsernas enskilda bank i ett mer kon-
kurrenspräglat förhållande, i första hand initierat av Södermanlands enskilda
bank. Södermanlands enskilda bank tog över en del viktiga inlåningskunder
från Mälarprovinsernas enskilda bank. Till dessa hörde bland annat Nykö-
pings sparbank, som var en av de största inlåningskunderna i staden, och
Oppunda sparbank, med vilken Mälarprovinsernas enskilda bank hade sam-
arbetat sedan lång tid.21 Samarbetet med Nyköpings sparbank innebar också
att sparbanken i ett senare skede fyllde en viktig funktion som sedelspridare
åt Södermanlands enskilda bank.

De tidigare täta personförbindelserna mellan de två affärsbankerna bröts
samtidigt som Södermanlands enskilda bank skaffade sig en egen banklokal
i Nyköping och etablerade ett nytt kontor i länets viktigaste industristad
Eskilstuna, där Mälarprovinsernas enskilda bank öppnat kontor redan 1857.
Mälarprovinsernas enskilda bank föreslog i oktober 1867 att de två bankerna
skulle ingå en överenskommelse om att samordna räntenivåer på olika räk-
ningsformer för att undvika onödig konkurrens på orter där båda bankerna
bedrev verksamhet. Förslaget avvisades dock av Södermanlands enskilda
bank och något samarbete förekom därefter inte med Mälarprovinsernas
enskilda bank.22

20 Även andra aktörer på den institutionella kreditmarknaden, både intermediärer och lånta-
gare, var intresserade av att ingå olika typer av förbindelser med den nyetablerade banken.
Drätselkamrarna i Malmö och Vänersborg föreslog att banken skulle köpa deras nyemitterade
obligationer medan bankirfirman C G Cervin erbjöd både svenska och utländska obligationer,
se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 29.9.1866, 17.1.1867, 1.3.1867,11.7.1867
och 16.7.1868, FSF.
21

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 3.3.1869 och 1.9.1869, OHS. Den första noteringen
om Oppunda sparbanks kreditiv i Mälarprovinsernas enskilda bank affärsbank återfinns 1863,
se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 2.9.1863, OHS. Men eftersom styrelseprotokoll
saknas före detta år är det troligt att kontakter med banken hade upprättats redan tidigare.
Oppunda sparbank utnyttjade också periodvis styrelseledamöters personliga kreditiv i Mälar-
provinsernas enskilda bank. Till exempel noteras i styrelseprotokollet den 7.9.1864 att det för
sparbankens räkning insatts 1 000 riksdaler på brukspatron Indebetous kreditiv och tillika
1 000 riksdaler på Silfversparres kreditiv.
22

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 31.10.1867 och Länskungörelse no. 769,
17.12.1866, bilaga till Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 1866, FSF och Sö-
dermanlands läns kalender 1877, s. 122-124.1 början av 1870-talet påtalade särskilt kontoret i
Eskilstuna den hårdnande konkurrensen med Mälarprovinsernas enskilda bank, se Söder-
manlands enskilda bank styrelseprotokoll 23.2.1871 och 18.3.1871, FSF. Södermanlands
enskilda bank öppnade också ett nytt kontor i Mariefred, vilket dock lades ned redan årsskiftet
1871/72 på grund av verksamhetens ringa omfattning, se Södermanlands enskilda banks
styrelseprotokoll 1.2.1871, FSF.
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Det turbulenta 1870-talet: högkonjunktur och bankkris
Den ekonomiska utvecklingen i Sverige under 1870-talet präglades av kraf-
tiga konjunktursvängningar som i hög grad påverkade situationen för ban-
kerna. De goda ekonomiska konjunkturerna under decenniets böljan ledde
till att inlåningen ökade kraftigt i både Oppunda sparbank och i Söderman-
lands enskilda bank. Den tidigare försummade inlåningsverksamheten reor-
ganiserades av Södermanlands enskilda bank. Främst var det på depositions-
räkningen, med 100 kronor som gräns för minsta insatta belopp, som
Södermanlands enskilda bank lyckades attrahera insättare. Efterhand rikta-
des dock bankens inlåningsverksamhet även mot de mindre insättningarna. I
slutet av 1877 introducerades sparkasseräkningen, där det räckte att sätta in 1
krona, efter förebild från Stockholms Handelsbank. På några få år lyckades
Södermanlands enskilda bank upparbeta en inlåning som storleksmässigt
närmade sig den som samtliga 12 sparbanker i länet tillsammans uppnådde
(tabell 3.1).23

Södermanlands enskilda bank tvekade alltså inte att introducera den nya

inlåningsräkningen på de lokala marknader där sparbanker redan bedrev
verksamhet. Styrelseledamoten i Södermanlands enskilda bank, Johan
Bäcklin, hade uppmärksammat att sparbanken i Västra Vingåker endast hölls
öppen vid två tillfällen varje månad. Bäcklin föreslog därför, "till gagn för
den mindre bemedlade befolkningen inom Oppunda härad", att sparkasse-
räkning skulle introduceras i bankens kontor vid Åsen. Styrelsen gillade
förslaget och tog ett principbeslut om att införa räkningen, under fömtsättning

Tabell 3.1 Inlåningen i Oppunda sparbank, Södermanlands enskilda bank
och samtliga sparbanker i Södermanland 1860-1880, tkr.

År Oppunda
sparbank

Södermanlands enskilda
bank2

Samtliga sparbanker i
Södermanland

1860 64 109 1026
1865 81 352 1433
18701 128 1279 1876
1875 451 3077 4295
1880 450 3151 4631

Källa: Sparbanksstatistiken, affärsbanksstatistiken, Nyköpings filialbanks revisionsberättelse
1860 samt Post- och inrikes tidningar 30.4.1866 och 21.2.1871.
Anm. 1. För Södermanlands enskilda bank avser uppgifterna den 31.1.1871.
2. Uppgifterna avser Nyköpings filialbank till och med 1865. Sparkasseräkningen särredovi-
sades inte förrän 1897.

23

Reglemente för Södermanlands enskilda bank 1865, 48 § och Södermanlands enskilda
banks styrelseprotokoll 20.9.1877 och 18.10.1877, FSF. Uppgifterna om inlåningsräkningar-
nas fördelning efter insatt belopp saknas. Genomsnittssaldot på den dominerande depositions-
räkningen pendlade dock mellan 1 500 och 1 800 kr fram till 1880. Genomsnittssaldot på
inlåningsräkningarna hos länets sparbanker pendlade mellan 150 och 200 kr under samma
period. Dock svarade räkningarna med mer än 1 000 kr insatta för drygt en tredjedel av den
samlade inlåningen i sparbankerna, se affärsbanksstatistiken och sparbanksstatistiken.

98



att sparbankens öppettider inte utökades. Först skulle dock avdelnings-
kontorets åsikt inhämtas. En anledning till att beslut inte togs direkt var tro-
ligen att Pehr Lindahl, som var chef för kontoret vid Åsen, också var
ordförande i Västra Vingåkers sparbank. Ledningen för kontoret var dock
enbart positivt inställd till förslaget och gav också mer detaljerade förslag på
hur sparkasseräkningen skulle utformas, vilket innebar att villkoren anpassa-
des efter sparbankens regler för inlåningen. För att göra sparkasseräkningen
mer känd bland allmänheten föreslog Lindahl senare också att banken skulle
dela ut 500 exemplar av skriften "Vägen till rikedom".24

Ökade obligationsplaceringar och bankdepositioner
Inlåningens kraftiga expansion tillsammans med åtskilliga återbetalningar av
lån ledde efterhand till en ny typ av problem — en "alltför riklig penningtill-
gång" — i både Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank. Ett
antal åtgärder vidtogs, vid sidan av räntesänkningar, i de två bankerna för att
lösa problemen med likviditetsöverskottet. Oppunda sparbank böljade med
en för banken helt ny placeringsform, nämligen obligationsförvärv. I maj
1870, före den kraftiga konjunkturuppgången, gjordes de första obligations-

o

förvärven. Ar 1871 genomförde styrelseledamöterna Govert Indebetou och
Carl Bonde vid fem tillfällen inköp av obligationer under sina regelbundna
besök i Stockholm. Främst förvärvades Allmänna hypoteksbankens obliga-
tioner. Placeringen i obligationer var dock sammantaget av relativt liten be-
tydelse för banken fram till 1874 då ett större antal obligationer inköptes.
Andelen av sparbankens förvaltade medel som placerades i obligationer steg
därmed till 20 procent från knappt 9 procent föregående år. Med viss efter-
släpning följde Oppunda sparbank därmed den allmänna placeringstrenden i
sparbankerna. Mellan åren 1869 och 1872 ägde ett allmänt genombrott för
sparbankernas obligationsförvärv rum och obligationer inköptes i stor skala
av alla typer av sparbanker, och inte som tidigare av enbart stadssparban-
kerna. Motiven för obligationsinköpen var också mycket likartade — nämli-
gen svårigheter att placera insättningsmedel.25

24
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 20.6.1867, 17.5.1877, 20.9.1877,

8.11.1877 och 11.7.1878, FSF; Södermanlands läns kalender 1877, s. 123 och 130 och
Indebetou (1936), s. 94. Även de andra två ledamöterna vid Åsen-kontoret, Carl Lindahl och
Carl Wahlin, var samtidigt befattningshavare i Västra Vingåkers sparbank. Samtliga var också
lottägare i Södermanlands enskilda bank, se Revisionsberättelse för Södermanlands enskilda
bank 1877. Skriften "Vägen till rikedom" skrevs ursprungligen av Benjamin Franklin. Den
översattes, under varierande titlar, till svenska i början 1820-talet och distribuerades sedan i
stor skala till allmänheten av ett flertal sparbanker. Mot slutet av 1870-talet upplevde skriften
en renässans och mer än 50 000 exemplar utdelades till allmänheten, främst av sparbanker och
folkbanker. Den första berättelsen i skriften inleddes med det senare ofta använda ordspråket:
"Det är ej de stora inkomsterna, utan de små utgifterna, som bilda välstånd", se Hessling
(1990), s. 26 och 50.
25

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 11.1.1871, 3.1.1872 och 1.1.1873, OHS och Nygren
(1967), s. 109-111.
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Gemensamt för Oppunda sparbanks obligationsinköp under 1870-talets
första hälft var att de utan undantag avsåg obligationer utgivna av större,
välkända aktiebolag eller kreditinstitut. Placeringarna skedde i, förutom re-
dan nämnda Allmänna hypoteksbanken, obligationer emitterade av Berg-
slagens järnvägs AB, Stora Kopparbergs AB och Bergsunds mekaniska
verkstad i Stockholm.26 Att som Oppunda sparbank i stor skala inköpa indu-
stri- och jämvägsobligationer utan direkt anknytning till regionen, var en
ovanlig företeelse inom det samtida sparbanksväsendet. En förklaring till
denna ovanliga placeringspolitik var bristen på lokala obligationsemissioner.
Fram till och med 1870-talet finns uppgifter om endast tre emissioner inom
hela Södermanlands län. Nyköpings stad tog 1861 och 1868 upp obliga-
tionslån om 100 000 respektive 50 000 kr. Den enda större obligationsemis-
sionen inom länet var Oxelösund-Flen-Västmanlands läns järnvägs AB:s
emission år 1873 om 6 mnkr.27

Södermanlands enskilda bank däremot hade en betydligt längre tradition
av att hantera och bedöma obligationer och av obligationsaffärer i allmänhet,
inte minst på grund av att grundfondshypoteken huvudsakligen bestod av
obligationer fram till sedelutgivningens upphörande 1903. Redan på filial-
bankens tid hade också regelbundna placeringar gjorts i obligationer utgivna
av länets brandstodsbolag. Den rikliga penningtillgången och bristen på goda
låntagare i böljan av 1870-talet krävde dock utökade obligationsplaceringar
även av Södermanlands enskilda bank. Uppgifterna om vilka obligationer
som inköptes är fåtaliga men i likhet med Oppunda sparbank koncentrerades
placeringarna till Allmänna hypoteksbankens obligationer. Södermanlands
enskilda bank inköpte också en större post obligationer utgivna av Oxelö-
sund-Flen-Västmanlands järnvägs AB i mars 1874, vilket dock skulle visa
sig vara en mindre lyckad placering.28

26

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 4.5.1870, 1.2.1871, 5.4.1871, 3.5.1871, 7.6.1871,
4.10.1871, 1.11.1871, 4.4.1874, 6.5.1874, 3.6.1874, 3.2.1875, 3.3.1875 och 7.7.1875, OHS.
De första obligationerna utgivna av lokala emittenter inköptes i oktober 1877 och avsåg Ny-
köpings läns brandstodsbolags obligationer om 5 000 kr, se Oppunda sparbanks styrelsepro-
tokoll 3.10.1877, OHS.
27

Se Bilaga 5. Av någon anledning är varken Brandstodsbolagets eller Södermanlands Krea-
tursförsäkringsbolags obligationer med i sammanställningarna över obligationsemissionerna.
En förklaring kan vara att emissionerna riktades enbart till vissa utvalda placerare, och där-
med inte publika. Inriktningen på sparbankernas obligationsplaceringar, se Nygren (1967), s.
112-113.
28

Revisionsberättelser för Nyköpings filialbank 1859-1866, Revisionsberättelser för Söder-
manlands enskilda bank 1871-1904 och Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll
10.1.1867, 18.12.1872, 27.12.1872 och 5.3.1874, FSF. En viss vägledning ger också Bankin-
spektionens undersökningsberättelse från 1882, vari bankens obligationsinnehav redovisas.
Obligationer utgivna av Allmänna hypoteksbanken och Oxelösund-Flen-Västmanlands järn-
vägs AB svarade för knappt 80 procent av bankens bokförda obligationsinnehav, se Bankin-
spektionens undersökningsberättelse 1882, RA. Två av styrelseledamöterna i Oxelösund-
Flen-Västmanlands järnvägs AB var vid tillfället för obligationernas förvärvande samtidigt
engagerade i Södermanlands enskilda bank. Edvard Sederholm var ledamot i bankens central-
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En annan utväg att placera likviditetsöverskott var att på längre eller kor-
tare tid deponera dem i andra banker. Oppunda sparbanks insättningar i
andra banker ökade också kraftigt under 1870-talets högkonjunktur. Sedan
1869 hade Oppunda sparbank ett upp- och avskrivningskonto i Söderman-
lands enskilda bank. I juli 1872 öppnades också en depositionsräkning i
Norrköpings enskilda bank och från och med 1874 placerades de stora in-
sättningsöverskotten regelbundet i Norrköpings enskilda bank, istället för i
Södermanlands enskilda bank. Även Södermanlands enskilda bank depone-
rade i böljan av 1870-talet stora summor i andra affärsbanker. Huvuddelen
placerades i de stora affärsbankerna som banken tidigt upprättade samarbete
med. Södermanlands enskilda bank utnyttjade dock även mindre affärsban-
ker, till exempel Upplands enskilda bank, för dessa depositioner. Svårighe-
terna att placera medlen inom länets gränser verkar ha varit som störst 1874.
Oppunda sparbanks depositioner uppgick detta år till 20 procent av de för-
valtade medlen medan Södermanlands enskilda bank hade 13 procent av

tillgångarna placerade i andra banker.29
Genom de omfattande bankdepositionerna som var särskilt vanligt före-

kommande inom både sparbanker och mindre regionala affärsbanker vid
1870-talets mitt koncentrerades stora mängder av lokalt insamlat kapital till
storstadsområdena, framför allt till Stockholm. De stora affärsbankerna
kunde utnyttja sitt nyetablerade nationella och internationella kontaktnät,
både för att insamla kapital och för att skapa storskalig kreditgivning till nya
företag inom svenskt näringsliv.

Nya lånekunder och justeringar av reglementet
Högkonjunkturen i böljan av 1870-talet hade också konsekvenser för ban-
kernas kreditgivning. Särskilt i Oppunda sparbank uppfattades de många
återbetalningarna av lån som ett stort problem. Nya kategorier av lånekunder
i sparbanken tillkom därför under denna period, nämligen företag och kom-
muner. Gustafsforss AB i Flöda socken beviljades i april 1876 ett lån om
20 000 kr. Säkerheten för lånet var inteckning i företagets egendom, kom-
pletterad med borgen. I oktober samma år beviljades två lån till kommuner
inom bankens verksamhetsområde. Vadsbro socken och Blacksta socken

styrelse och Lars Ståhlberg var styrelseledamot vid bankens kontor i Eskilstuna, se
Grandinsson (1917), s. 112-117 och Svenska järnvägsföreningen (1926), s. 261.
29

Södermanlands enskilda banks egna omfattande depositioner år 1874 är också den troliga
förklaringen till Oppunda sparbanks depositioner i Norrköpings enskilda bank, se Oppunda
sparbanks styrelseprotokoll 3.7.1872 och 4.2.1874, OHS; Revisionsberättelse för Oppunda
härads sparbank 1874, sparbanksstatistiken och affärsbanksstatistiken. År 1877 hade Oppunda
sparbank också en depositionsräkning med 13 850 kr insatta i Stockholms Handelsbank, se
Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 4.4.1877, OHS. Södermanlands enskilda bank hade
också velat göra en större insättning i Mälarprovinsernas enskilda bank i slutet av 1872, vilket
dock avböjdes, se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 18.12.1872 och
27.12.1872, FSF.
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erhöll lån om 7 OOO respektive 8 000 kr.30 Södermanlands enskilda bank var
också beredda till en omprövning av vilka säkerheter som kunde antas för
beviljande av kredit. Traditionellt hade borgen och inteckning i fast egendom
dominerat bankens utlåning. I böljan av 1870-talet var det dock möjligt att
belåna både mjöl och brännvin i Södermanlands enskilda bank.31

Placeringsproblematiken under 1870-talets första hälft tillsammans med
1875 års sparbanksförordning påkallade också en revision av Oppunda spar-
banks reglemente. En nyhet som infördes i reglementet, men som redan
praktiserats ett flertal år, avsåg de medel som inte genast kunde utlånas.
Dessa skulle av styrelsen insättas i "solid bankinrättning" eller användas för
inköp av "fullt säkra och lätt säljbara" obligationer. Begränsningen till ban-
kens verksamhetsområde vad avsåg utlåning mot inteckning i fast egendom
lättades något genom att formuleringen ändrades till "företrädevis" inom
bankens verksamhetsområde.32 I övrigt var förändringarna av reglementet
ringa och syftade snarast till att harmonisera bankens reglemente med spar-
banksförordningen och med den praxis som skapats avseende bankens me-
delsplacering.33

Konjunkturnedgång och bankkris
Från och med 1877 vände den allmänna ekonomiska konjunkturen snabbt
nedåt. Ett flertal av affärsbankerna gjorde omfattande kreditförluster, inte
minst på de stora engagemangen i inhemska järnvägsbolag, och det svenska
finansiella systemet råkade i gungning hösten 1878.34 Oppunda sparbanks
problem med för stor inlåning blev snart det omvända. Inlåningen minskade
kraftigt samtidigt som antalet låneansökningar ökade. Merparten av de me-
del som Oppunda sparbank insatt i andra banker togs ut för att möta den
stora efterfrågan på krediter. Vissa av obligationerna såldes men med hänsyn
till de kraftigt fallande kurserna på särskilt jämvägsobligationer, tvingades
banken begränsa avyttringarna till Allmänna hypoteksbanken och Stora

30
Gustafsforss var ett av många järnbruk som gjorde försök med tillverkning av pappers-

massa. En fabrik igångsattes 1879 men lades ned under 1890-talet, se Schnell (1955), s. 92-
93. Företagets lån återbetalades i oktober 1881. Kommunkrediterna betalades tillbaka 1878
respektive 1881, se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 5.4.1876 och 4.10.1876 samt Op-
punda sparbanks utlåningsböcker, OHS.
31

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 16.2.1871, 30.3.1871 och 1.2.1872, FSF.
Även denna förändring av rörelsen medförde en ökad konkurrens med Mälarprovinsernas
enskilda bank, som hade bildats just för att möjliggöra belåning av spannmål och andra jord-
bruksprodukter, se Wendt (1970), s. 54.
32

Stadgar för Oppunda härads sparbank 1876,10 och 11 §.
33 Även Södermanlands enskilda bank antog i november 1875 en ny bolagsordning, i först
hand förorsakad av 1874 års förordning angående enskilda banker. Förändringarna i den nya
bolagsordningen var dock mycket ringa och berörde inte alls kreditgivningen, se Bolagsord-
ning för Södermanlands enskilda bank 1876.
34

Denna första kris i det moderniserade bankväsendet behandlas i Boksjö & Lönnborg-
Andersson (1994).
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Kopparbergs obligationer. Oppunda sparbank beviljades också i böljan av
1879 ett tillfälligt kreditiv om 10 000 kr i Riksbanken för att undvika fler
försäljningar av obligationer. Med hänsyn till bankens minimala egna reser-
ver, reservfonden uppgick till drygt 15 000 kr i slutet av 1870-talet, kunde i
princip några avskrivningar på bankens obligationer i Bergslagernas järn-
vägs AB inte göras och därmed var också riksbankskrediten ett välkommet
tillskott. Oppunda sparbank klarade sig också undan krisen med mycket små
kreditförluster, vilket naturligtvis stärkte bankens övertygelse om utlåning-
ens inriktning var den rätta.35 I början av 1881 synes de negativa verkning-
ama av finanskrisen ha ebbat ut för sparbankens del. De stora uttagen hade
upphört. Kreditivet i Riksbanken, som utnyttjats ett flertal gånger åren 1879-
80, avslutades och nya obligationsköp genomfördes. De nya obligations-
inköpen innebar böljan på en förändrad inriktning avseende obligationspla-
ceringarna, från nationellt till lokalt verksamma bolag.36

Även i Södermanlands enskilda bank minskade inlåningen från och med
1877. Finanskrisen hade dock starkare negativa effekter på Södermanlands
enskilda bank än på Oppunda sparbank. De stora investeringarna i obligatio-
ner utgivna av Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs AB vållade de största
förlusterna för banken. År 1878 gjordes de första avskrivningarna på dessa
obligationer. Ett initiativ från regeringen våren 1879 underlättade därefter
krishanteringen avsevärt. Med inrättandet av Jämvägshypoteksfonden kunde
Södermanlands enskilda bank och andra kreditinstitut belåna sina järnvägs-
obligationer. Södermanlands enskilda bank beviljades i juli 1879 ett lån om
115 000 kr ur fonden, att återbetalas inom fyra år. De sammanlagda kredit-
förlusterna och avskrivningarna i Södermanlands enskilda bank uppgick till
knappt 160 000 kr under åren 1878-1880.37

Hela det svenska banksystemet klarade sig relativt helskinnat ur den fi-
nansiella krisen, inte minst tack var de statliga stödåtgärderna till både spar-
banker och affärsbanker. För Oppunda sparbank var krisen på sätt och vis en
väckarklocka. Uppbyggnaden av de egna fondema hade inte prioriterats av

tidigare styrelser, vilket gjorde banken sårbar för störningar. Efter 1870-
talets finansiella kris upparbetades sparbankens egna fonder stadigt. I likhet
med andra affärsbanker förlorade Södermanlands enskilda bank en hel del

pengar på spekulationer i jämvägsobligationer. Någon större fara för ban-
kens soliditet och långsiktiga överlevnad var det dock inte, trots förlusterna
på obligationsaffärerna. Revisorerna för 1878 års bokslut anmärkte att det
fanns utrymme för större utdelning till delägarna men med "hänsyn till den

35
Kreditförlusterna under andra hälften av 1870-talet uppgick till 2 240 kr, se Indebetou

(1925), s. 99.
36

Oppunda sparbanks kapitalböcker och Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 5.3.1879,
2.4.1879, 7.5.1879, 4.6.1879, 2.7.1879, 1.10.1879. 4.11.1879, 7.7.1880, 2.3.1881, 6.4.1881
och 1.6.1881, OHS samt sparbanksstatistiken.
37

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 4.7.1879, FSF; Revisionsberättelser för
Södermanlands enskilda bank 1878-1881 och Boksjö & Lönnborg-Andersson (1994), s. 16.
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inom landet allmänt rådande tryckta penningställningen och den avstannande
affärsverksamheten" och med den påtagliga risken för att stöta sig med all-
mänheten borde banken för tillfället vara återhållsam med vinstutdelningen.38

Sammanfattning och slutsatser
Oppunda sparbanks verksamhet var av relativt liten omfattning under 1850-
och 1860-talen, även i en jämförelse med andra nyetablerade landsbygds-
sparbanker. Medelsplaceringen var helt och hållet inriktad på utlåning. I
bankens första reglemente stadgades att utlåningen skulle ske med avseende
på bästa möjliga säkerhet, vilket utifrån praxis definierades som inteckning i
fast egendom inom bankens verksamhetsområde. 1 1865 års reglemente fast-
slogs denna praxis. Eftersom all fast egendom inom verksamhetsområdet var
belägen på landsbygden — det fanns helt enkelt inga stadsliknande sam-
hällen i häradet — uppstod också en norm, dock aldrig uttryckt i reg-
lementen eller liknande, att utlåningen skulle mot säkerhet av inteckningar i
jordbruksfastigheter. Detta skulle visa sig få konsekvenser för sparbankens
verksamhet i senare skeden.

Ett flertal faktorer bidrog till den framgångsrika etableringen av Söder-
manlands enskilda bank 1867. Den affärsbank som redan bedrev verksamhet
inom länet, Mälarprovinsernas enskilda bank, koncentrerade sig till de norra
delarna av verksamhetsområdet, vilket skapade ett utbrett missnöje med
banken och en regional efterfrågan på krediter. Ett flertal av de ledande be-
fattningshavarna i Södermanlands enskilda bank hade lång personlig erfa-
renhet av bankverksamhet, både inom lokala sparbanker och inom affärs-
banker. Förekomsten av gemensamma styrelseledamöter mellan olika banker
var en mycket utbredd företeelse och var ur informationssynpunkt särskilt
viktig på en tidig och relativt outvecklad kreditmarknad. De erfarenheter och
kontakter som ledningen i Södermanlands enskilda bank hade inom det regi-
onala banksystemet kunde utnyttjas till bankens fördel, vilket ibland ledde
till att affärsbankens intressen, och i förlängningen de egna ekonomiska in-
tressena, hade högsta prioritet.

1870-talet innebar stora förändringar för både Oppunda sparbank och Sö-
dermanlands enskilda bank. Inlåningen fick sitt stora genombrott och ökade
kraftigt under högkonjunkturen i böljan av decenniet. De stora insättning-
arna svängde dock lika snabbt till motsvarande stora uttagsöverskott under
den efterföljande lågkonjunkturen. Effekterna av de kraftiga svängningarna i
inlåningsverksamheten medförde att Oppunda sparbank använde nya pla-
ceringsformer. Det var dock inte ett aktivt sökande av nya placeringsinstru-
ment från bankens sida i syfte att förekomma placeringssvårigheter. Istället
var Oppunda sparbank i hög grad påverkad av de externa förändringarna och

3h
Revisionsberättelse för Södermanlands enskilda bank 1878.
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agerade först när den mer eller mindre tvingats till det, främst för att lösa de
akuta likviditetsproblemen. Placeringarna i nya typer av instrument innebar
dock i viss mån en större flexibilitet gentemot kunderna. Istället för att som
vid tidigare penningkonjunkturella svängningar tvingas säga upp in- och
utlåning kunde likviditeten stärkas genom transaktioner med obligationer
och genom kortfristiga placeringar i andra bankinrättningar.

Vid tiden för omlokaliseringen av huvudkontoret till Katrineholm var
Oppunda sparbanks utlåning fortfarande helt inriktad på krediter till jord-
ägare inom häradet. Den inriktning på borgenslån som dominerade i andra
landsbygdssparbanker saknades helt i Oppunda sparbank. Vid en sådan järn-
förelse framträder också några andra tydliga skillnader. De första obliga-
tionsköpen under tidigt 1870-tal avsåg inte främst lokalt förankrade och
verksamma bolag. Bankens ledning valde, i brist på lokala obligationsemis-
sioner, att agera på obligationsmarknaden i Stockholm, med lätt omsätt-
ningsbara obligationer emitterade av stora bolag. Efter finanskrisen i slutet
av 1870-talet förändrades bankens strategi avseende obligationsplacering-
arna. Lokalt verksamma bolag blev nu det främsta målet för bankens obliga-
tionsinköp.39

Såväl Oppunda sparbank som Södermanlands enskilda bank deltog på
flera sätt i uppbyggnaden av det svenska bank- och finanssystemet. De två
bankernas placeringar i obligationer emitterade av nationellt verksamma
bolag utgör ett exempel. Södermanlands enskilda bank slöt redan vid etable-
ringen i slutet av 1860-talet bland annat kreditivkontrakt med andra affärs-
banker inom landet. Därmed inlemmades banken i det nätverk av affärsban-
ker som vid denna tid byggdes upp av framför allt Skandinaviska kredit AB
och Stockholms enskilda bank.

Det offentliga inflytandet över de lokala bankerna var än så länge litet.
Banklagar och andra regleringsinstrument tillät stor lokal frihet och tolkning
av regelverken samtidigt som den offentliga kontrollen var relativt begrän-
sad. Däremot hade statens stödåtgärder vid den finansiella krisen i slutet av
1870-talet betydelse för både Oppunda sparbank och Södermanlands en-
skilda bank, inte minst för att bevara allmänhetens förtroende för bankerna.

39
Inte ett enda lån hade 1881 beviljats mot säkerhet av inteckning i det växande stationssam-

hället. Ett lån, till fru Charlotta Strömdahl om 1 000 kr mot säkerhet av aktier i Upplands
enskilda bank, hade beviljats 1874 och var det enda lånet i banken som lämnats till låntagare
bosatt i Katrineholm, se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 6.5.1874, OHS. Låneansök-
ningar från personer boende i Katrineholm hade förekommit sporadiskt. Redan 1865 ansökte
handlanden Carl Eriksson ett lån om 2 000 kr, vilket dock avslogs utan motivering, se Op-
punda sparbanks styrelseprotokoll 4.1.1865, OHS. Denne Carl Eriksson öppnade stations-
samhällets första affär 1862 och bedrev förutom diversehandel även gästgiveri, se Hjelmberg
(1976), s. 125 och Schnell (1955), s. 130. I juli 1877 hade en ansökan från "bleckslagare
Andersson med flera", mot säkerhet av byggnader i Katrineholm avslagits, också det utan
angiven motivering i styrelseprotokollen, se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 4.7.1877,
OHS.
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Statens åtagande som garant för det framväxande banksystemet hade därmed
betydelse även på de mindre utvecklade kreditmarknaderna i landet.

De första kontakterna mellan Oppunda sparbank och Södermanlands en-
skilda bank togs i slutet av 1860-talet. Interaktionen mellan de två bankerna
var i det initiala skedet dock huvudsakligen begränsad till att sparbanken
periodvis deponerade insättarmedel i Södermanlands enskilda bank. Viktigt
är dock att relationen mellan de två bankerna präglades av samarbete och
inte av konkurrens. Under den tidsperiod som studerats i detta kapitel lades
därmed grunden till det lokala banksystem som från och med 1880-talets
böljan etablerades i stationssamhället Katrineholm.

Vare sig för Oppunda sparbank eller för Södermanlands enskilda bank
hade dock stationssamhället varit föremål för något större konkret intresse
fram till böljan av 1880-talet. På Södermanlands enskilda banks bolags-
stämma i mars 1874 hade greve Axel Mörner, senare bankens ordförande
under åren 1888-1905, väckt frågan om inte banken på något sätt borde när-
vara vid de ofta förekommande torgdagarna och kreatursmarknaderna vid
Katrineholms järnvägsstation. Betydande penningsummor omsattes vid
dessa tillfällen och det borde därför vara möjligt att bedriva lönsam in- och
utlåningsverksamhet. Åsen-kontoret i Vingåker, som var det avdelnings-
kontor som låg närmast Katrineholm, tillfrågades i ärendet och var mycket
positivt inställda till förslaget, eftersom det skulle öka kontorets omsättning.
Trots de positiva tongångarna genomfördes inte förslaget, utan Söderman-
lands enskilda banks etablering i Katrineholm dröjde till 1882 då två väx-
lingsombud kontrakterades.40

Beslutet om en omlokalisering av sparbankens huvudkontor till Katrine-
holm togs utan protokollförd diskussion. I december 1879 togs dock ett prin-
cipbeslut att om häradsrättens förhandlingar flyttades till stationssamhället,
så skulle även sparbanken omlokalisera sin verksamhet dit. Beslutet gjordes
sålunda avhängigt häradsrätten och var inte heller det betingat av någon ut-
trycklig strategi om förändring och förnyelse av verksamheten från spar-
banksledningens sida. Motivet till beslutet är dock tydligt eftersom sparban-
kens kontakter med rätten var många och viktiga, inte minst på grund av det
omfattande bruket av inteckningar i bankens utlåningsverksamhet. Beslut om
häradsrättens omlokalisering till Katrineholm togs i början av 1880 och en
överenskommelse träffades om att inrätta sparbankslokal i det hus som
skulle uppföras för häradsrätten, vilket i sin tur finansierades genom ett lån i
sparbanken.41

Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks etablering i Ka-
trineholm tyder ändå på att bankerna insåg att det fanns en potential till ut-

40
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 1.5.1874 och 7.5.1874 samt Söderman-

lands enskilda banks bolagstämmoprotokoll 1874, FSF. Motivering till att förslaget inte
genomfördes saknas i styrelseprotokollen. I Grandinsson (1917), s. 42, framförs tolkningen att
bankens oktroj snart gick ut och att en etablering därför vore meningslös.
41

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 3.12.1879 och 5.5.1880, OHS.
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ökade affärer i det expansiva stationssamhället. För båda bankerna var det
viktigt, särskilt efter stagnationen i slutet av 1870-talet, att bedriva bank-
verksamhet i det samhälle som var på väg att utvecklas till ett kommersiellt
och ekonomiskt centrum i denna del av länet.
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KAPITEL 4

Stationssamhället Katrineholm

Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks etablering i Katrine-
holm i början av 1880-talet innebar att stationssamhället fick sina första ban-
ker. Från och med 1862, då stationshuset var färdigbyggt och västra stam-
banan öppnades för trafik, hade olika former av samhällsservice och
ekonomisk verksamhet etablerats i anslutning till järnvägen. Detta år inrätta-
des en poststation vid stationshuset samtidigt som den förste handlaren Carl
Eriksson öppnade sin diversehandel, kombinerad med gästgiveri. Med jäm-
vägen och stationen hade socknens sociala sammansättning böljat förändras.
Inflyttningen till stationsområdet dominerades inledningsvis av de anställda
vid järnvägen som, till skillnad mot till exempel de kringresande rallarna, var
fast stationerade vid Katrineholms station. Efterhand tilltog stationsområdets
ekonomiska betydelse i regionen, ett ökande antal näringsidkare attraherades
av affärsmöjligheterna och etablerade verksamhet i Katrineholm. Tillsam-
mans med det ökande byggandet medförde stationsområdets tillväxt att ett
stadsliknande samhälle böljade ta form.1

I detta kapitel behandlas stationssamhället Katrineholms utveckling under
perioden 1881-1916. Syftet är att översiktligt beskriva den lokala kredit-
marknadens framväxt i Katrineholm, vilket skall göras genom en belysning
av marknadsunderlaget för att bedriva bankverksamhet och kapitalbehovet i
samhället. Framställningen kommer därmed att begränsas till de delar av
samhällets utveckling som hade avgörande betydelse för Oppunda sparbanks
och Södermanlands enskilda banks verksamhet i samhället.

Katrineholm 1880

I början av 1880-talet arbetade och bodde drygt 900 människor i området
kring järnvägsstationen i Katrineholm.2 Stationssamhället var på flera sätt en

1

Hjelmberg (1976), s. 124-127 och Tiscornia (1992), s. 145.
2

Uppgifterna om befolkningen i Katrineholm år 1880 har hämtats ur 1880 års folkräkning om
inte annat anges. Hushållet utgör indelningsgrund. Kategoriseringen av befolkningen har
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säregen miljö och utgjorde en stark kontrast mot den omgivande sörm-
ländska landsbygden. De anställda vid järnvägen och deras familjer utgjorde
ett mycket markant inslag i samhället. Nästan 40 procent av befolkningen
tillhörde 1880 denna kategori av katrineholmsbor. Många av de järnvägsan-
ställda hade flyttat långväga ifrån, särskilt bland den mer kvalificerade ar-
betskraften som till exempel stationsskrivare och lokförare.

I juli 1866, fyra år efter det att trafiken på Västra stambanan kommit
igång, öppnade Östra stambanan för trafik till Norrköping. Det innebar att
Katrineholm blev en viktig knutpunkt i det svenska statliga järnvägsnätet.
Det hade också viss betydelse för utbudet av arbetstillfällen i samhället efter-
som SJ regelmässigt anlade verkstäder och anläggningar för omlastning av
trafik och andra personalkrävande arbetsplatser till dessa knutpunkter.3 Så-
ledes hade järnvägen även inneburit att åtskilliga mindre kvalificerade ar-
betstillfällen erbjöds den omkringliggande landsbygden, främst till den yngre
manliga befolkningen.

Traditionella hantverksyrken, till exempel skräddare och skomakare, re-
presenterades av ett 20-tal hushåll. Den omfattande byggnationen i och kring
stationsområdet hade medfört att snickare, målare och liknande yrkesarbe-
tare var vanligt förekommande i Katrineholm. En industri, Carl Fredrikssons
snickerifabrik, hade etablerats 1876 och sysselsatte från starten ett dussintal
anställda.4 Den tredje största enskilda yrkeskategorin bland befolkningen i
Katrineholm år 1880 var "arbetare". En del av dessa hade sin anställning i
Fredrikssons fabrik men förekomsten av säsongsarbetare, inom såväl det
närliggande jord- och skogsbruket som inom näringar inom samhället, var
också stor (tabell 4.1).5

Fler köpmän hade efterhand etablerat sig kring stationen och sammanlagt
sju handlare, varav flertalet diversehandlare, bedrev 1880 verksamhet i Ka-
trineholm. I likhet med många järnvägsanställda hade även de flesta av
handlarna inflyttat från andra landsdelar. En järnvägsknutpunkt krävde na-
turligtvis också service till de resande. Förutom Erikssons gästgiveri fanns
också ett järnvägshotell, vars hotell- och restaurangverksamhet förestods av
Hanna Andersson, inflyttad från Huddinge, tillsammans med ett tiotal an-
ställda. Sammanlagt fanns det 1880 246 hushåll inom stationssamhället. 99

gjorts på grundval av hushållsföreståndarens, mestadels mannens, yrkestillhörighet. De opre-
cisa yrkesbeteckningarna i källmaterialet har medfört att kategoriseringen i olika yrkesgrupper
blivit mycket grov, vilket i sin tur medfört svårigheter i jämförelsen med befolkningens när-
ingstillhörighet vid undersökningsperiodens slut.
3

Heckscher (1906), s. 410 och 481 och Heckscher (1907), s. 60.
4

Hjelmberg (1973), s. 15 och Hjelmberg (1976), s. 181-184. I slutet av 1883 ombildades
företaget till aktiebolag, Carl Fredrikssons träförädlings AB, se Samling av anmälningar till
Handelsregistren 1888, s. 2202.
5

Majoriteten inom kategorin arbetare var så kallade "arbetskarlar" utan närmare angiven
definition.
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Tabell 4.1 Befolkningen i Katrineholm år 1880, andelar av befolk-
ningen samt antal personer inom yrkeskategorier.
Yrkeskategori Andel av befolkningen, % Antal personer

Järnvägsanställda 38 352
Soldater 15 140
Arbetare, ospec. 14 132
Hantverkare 10 95

Byggnadsarbetare 8 75
Handlande1 3 28

Restaurang1 3 25

Övriga 9 89
S:a 100 936

Källa: 1880 års folkräkning, utdrag ur husförhörslängder, Stora Malms församling, SCB.
Anm. 1. Inklusive anställda.

av hushållen var "jämvägshushåll" och av de 936 invånarna var 352 att hän-
föra till denna kategori.6

Katrineholm var också ett ungt samhälle avseende befolkningens ålders-
struktur. En mycket stor andel av befolkningen var barn och ungdomar under
15 år och dessutom var en stor andel av invånarna i åldersintervallet mellan
20 och 40 år.7 Med hänsyn till de demografiska förhållandena var Katrine-
holm sålunda ett samhälle med goda förutsättningar för fortsatt befolknings-
tillväxt. Utifrån den specifika befolkningsstrukturen i stationssamhället 1880
och den tilltagande inflyttningen var det också rimligt att förvänta sig en
ökad efterfrågan på till exempel bostäder och olika former av kommunal
service i Katrineholm.

Befolkningstillväxten, samhällets förändrade
näringsstruktur och det lokala behovet av kapital
Mellan 1880 och 1916 växte befolkningen i Katrineholm från drygt 900 till
6 600 invånare. In- och utflyttningsrörelserna i stationssamhället var genom-
gående omfattande. Mellan 15 och drygt 20 procent av stationssamhällets
totala befolkning omsattes varje år mellan 1881 och 1916. Som regel med-

6

Inslaget av soldater och deras familjer var också stort i stationssamhället. Soldaterna hade
dock troligen någon annan form av huvudförsörjning, till exempel som anställda inom jord-
bruket, se Carlsson (1968), s. 246. Malin Karlsson har studerat förändringen av yrkesstruktu-
ren i hela socknen Stora Malm vid tre tillfällen, 1841-45, 1861-65 och 1881-85, och bland
annat konstaterat att inslaget av hantverkare utan mästartitel samt okvalificerade yrkesarbetare
ökade kraftigt i både reella och relativa tal under perioden. Karlsson behandlar inte de
järnvägsanställda som en egen yrkeskategori men påvisar ändock en kraftig ökning under
1860- och 1880-talen. Den största relativa minskningen avsåg kategorin av bönder, brukare
och arrendatorer som minskade från 41 till 15 procent av befolkningen. Kategorin
"småföretagare inom industri och handel samt hantverkare med mästartitel" ökade endast
marginellt, vilket antyder en koncentration inom socknen av dessa verksamheter till stations-
samhället, se Karlsson (1991).
7

Se bilaga 2.
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förde befolkningsrörelserna årliga inflyttningsöverskott till Katrineholm och
detta kunde enstaka år uppgå till mer än 100 personer.8 Befolkningstillväxten
i stationssamhället var, mätt i relativa tal, särskilt stor kring sekelskiftet. Två
inkorporeringar av närliggande områden genomfördes, år 1895 och 1913,
vilket också bidrog till stationssamhällets befolkningsmässiga tillväxt. Den
första inkorporeringen innefattade dock endast ett hundratal personer medan
den stora inkorporeringen 1913 innebar ett befolkningstillskott på närmare
1 500 invånare.9 I övrigt var socknen Stora Malm, inom vilkens gränser
Katrineholm låg, ett område som stagnerade befolkningsmässigt under denna
tidsperiod. Hela den befolkningsökning som ägde rum i socknen Stora Malm
kan hänföras till stationssamhällets tillväxt. Katrineholms med tiden alltmer
centrala roll i socknen återspeglas också i att stationssamhällets invånare vid
undersökningsperiodens slut svarade för närmare 70 procent av socknens
totala befolkning (tabell 4.2).

Tabell 4.2 Folkmängd i Katrineholm och Stora Malm samt inflyttnings-
överskott till stationssamhället 1880-1916.

År Katrineholm Stora Malm1 Inflyttningsöverskott i Katrineholm
1880 936 3069 61
1890 1618 3103 73
1900 . 2828 3092 43
1910 4829 2842 14
1916 6615 3187

Källa: 1880 års folkräkning, utdrag ur husförhörslängder, Stora Malms församling, SCB.
Flyttningslängder Stora Malms församling, ULA. SOS, Folkmängden inom administrativa
områden den 31 december 1916. Nilsson (1992), s. 25.
Anm. 1. Folkmängden för Stora Malm exkl. befolkningen i Katrineholm.

Från by till stad — samhällsorganisatorisk utveckling
Den tilltagande befolkningsagglomerationen kring stationen medförde efter-
hand att behovet av regleringar ökade. Stationsområdet var före 1883 for-
mellt sett landsbygd och därmed kunde byggandet ske helt oreglerat. Detta
förändrades dock när Katrineholm blev så kallat municipalsamhälle 1883.

Sedan 1862 års förordningar om kommunalstyrelse på landsbygden re-

spektive i stad trätt i kraft vid 1863 års ingång fanns tre olika typer av bor-
gerliga primärkommuner: städer, landskommuner och köpingar.10 Den till-
tagande befolkningskoncentrationen till tätorter ställde dock nya krav på
reglering och kontroll från myndigheternas sida. För att svara mot dessa krav

8
Ett undantag, år 1887, då 17 fler personer flyttade från samhället än flyttade in, se Stora

Malms församling, Flyttningslängd år 1887, ULA. Osäkerheten i uppgifterna från flyttnings-
längderna tilltar från 1902 då det förekommer att endast gatuadress för inflyttade till Katrine-
holm anges. En del av dessa gator sträckte sig även utanför municipalsamhällets gränser. För
1915 och 1916 finns endast uppgifter om inflyttningen för Stora Malms socken.
9

Nilsson (1992), s. 25.
10

Dessutom förekom köpingar som inte bildade egen kommun, så kallade municipalköpingar.
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inrättades dels nya städer och köpingar, dels, med början 1875, en ny kom-
munliknande enhet — municipalsamhällen.11

Municipalsamhällena bildade, till skillnad från städer och köpingar, inte
egna kommuner utan ingick som särskilda enheter i landskommunen och
tillhörde desamma i bland annat juridiskt och administrativt avseende. Inom
en och samma kommun var det möjligt att bilda flera municipalsamhällen
men ett och samma municipalsamhälle kunde också vara beläget i mer än en
kommun. Denna något komplicerade struktur gjorde att det inte var ovanligt
att det inom ett municipalsamhälle tillsattes en särskild styrelse för lokal-
samhällets förvaltning. Rent konkret bildades ett municipalsamhälle genom
att en, flera eller samtliga fyra av de så kallade stadsstadgorna, genom läns-
styrelsens förordnande och med regeringens godkännande, gjordes gällande
för ett avgränsat område. Dessa stadsstadgor var 1868 års ordningsstadga
samt 1874 års hälsovårds-, byggnads- och brandstadgor. Huvuddelen av de
drygt 100 municipalsamhällen som bildades fram till sekelskiftet utgjordes
av stationssamhällen.12

När municipalsamhällena växte i antal och folkmängden i dem ökade,
växte också behovet av en fastare organisation av dessa tätorter. Till exem-

pel var frågan inte löst om vem det var, samtliga kommuninvånare eller de
inom municipalsamhället bosatta personerna, som skulle bekosta upprätt-
hållandet av stadsstadgorna. Frågan avgjordes dock vid 1898 års riksdag. I
en ny lag, gällande från och med 1900, fastslogs att municipalsamhällena
själva skulle bestrida kostnaderna för de utgifter som uppkom vid tillämp-
ningen av stadsstadgorna. Samtidigt gavs municipalsamhällena rätt att själv-
ständigt beskatta de inom området bosatta personerna.13

Katrineholm blev alltså municipalsamhälle 1883 och ingick i landskom-
munen Stora Malm till och med 1916. I Katrineholm ägde alla fyra stads-
stadgor giltighet från början. I detta juridiska avseende var samhället jämför-
bart med vilken samtida stad som helst.14 Stationssamhället ingick också i
11

L. Nilsson (1989), s. 53.
12

Andra vanliga tätbefolkade områden som bildade municipalsamhällen utgjordes av förstä-
der till större städer, av fiskelägen samt av hamnar. Municipalsamhällen bildades framför allt i
södra Sverige och i Göteborgs och Bohus län, se Söderberg (1902), s. 104-105 och L. Nilsson
(1989), s. 53-55. För en utförlig redogörelse kring de svenska municipalsamhällenas till-
komst, se Svensson (1999).
13

Detta var första gången som municipalsamhällena uttryckligen nämndes i lagstiftningen. I
strikt formell mening kan det därmed anses som att municipalsamhällen som samhällsform
uppstod först från och med år 1900, se SFS 1898:54, Söderberg (1902), s. 102, L Nilsson
(1989), s. 55 och Svensson (1999), s. 150.
14

Det var landshövdingen som tog initiativet till bildandet av municipalsamhället genom att i
september 1882 uppmana Carl Bonde, som var den helt dominerande jordägaren i socknen, att
sammankalla till ett allmänt möte. På detta möte, som hölls tre veckor senare, tillsattes en
kommitté för att utarbeta ett förslag till stadgar. Ytterligare tre veckor senare hölls ännu ett
allmänt möte på vilket kommitténs förslag antogs och insändes till länsstyrelsen för faststäl-
lelse. I april meddelades länsstyrelsens godkännande och därefter skulle detta beslut under-
ställas Kungl. Maj:ts prövning. 1 juli och augusti 1883 fastställde Kungl. Maj:ts länsstyrelsens
beslut och municipalsamhället var skapat. I motsats till formuleringarna i de officiella doku-

115



den kyrkliga kommunen (eller församlingen) Stora Malm, vars kompetens-
område vid sidan av de kyrkliga angelägenheterna även inkluderade skol-
väsendet. Invånarna i Katrineholm hade därmed ett trefaldigt kommunalt
medborgarskap. Stationssamhällets fortsatta expansion ledde till att Katrine-
holms municipalsamhälle 1917 erhöll stadsrättigheter. Därmed skildes den
nya kommunen — staden Katrineholm — från den gamla socknen Stora
Malm men däremot ingick staden fortfarande i församlingen med samma
namn.15

°
o •

Ar 1895 och 1913 genomfördes alltsa omfattande utvidgningar av muni-
cipalsamhällets gränser. Ända sedan samhällets inrättande 1883 hade ny-
byggnationer förekommit utanför de administrativa gränserna, och därmed
utanför municipalsamhällets kontroll. Med stigande irritation åsåg de kom-
munala myndigheterna i Katrineholm hur den oreglerade bebyggelsen i sam-
hällets utkanter tilltog. Att många av dessa nybyggare dessutom arbetade i
samhället, och därmed åtnjöt den samhälleliga servicen utan att betala för
den, förvärrade i myndigheternas ögon saken än mer.16

Den mest omfattande utvidgningen genomfördes 1913. Inkorporeringen
löste visserligen inte problemet med den oordnade bebyggelsen, som ju re-
dan var ett faktum. Den medförde dock att invånarna kunde avkrävas muni-

cipalskatt och på så sätt ekonomiskt bidra till uppbyggnaden av den kommu-
nala infrastrukturen.

Uppbyggnaden av municipalsamhällets infrastruktur
Uppbyggnaden av den kommunala infrastrukturen i stationssamhället var en
långsam och i tid utdragen process. De investeringar som municipalstämman
beslutade att genomföra var fram till sekelskiftet mycket obetydliga. I mitten
av 1880-talet togs beslut om inköp av redskap till den nybildade brandkåren
för 1 500 kr, om planteringar av träd vid offentliga platser för 450 kr och
liknande mindre investeringar. Det kanske mest påträngande problemet i
Katrineholm, som hängde samman med befolkningsagglomerationen och
den allt mer sammanträngda bebyggelsen kring stationen, var det föråldrade
och underdimensionerade systemet för avfallshantering. Tillsammans med
ett alltmer undermåligt gatuunderhåll medförde detta växande sanitära olä-
genheter och att sjukdomar tidvis härjade inom samhället. De usla gatuför-
hållandena inom samhället före sekelskiftet illustreras tydligt av det ironiskt

menten var det alltså landshövdingen och inte invånarna i stationssamhället som tog initiativ
till bildandet av municipalsamhället, se Södermanlands läns tidning 25.9.1882, 18.10.1882,
1.11.1882, 4.4.1883, 25.7.1883 och 31.8.1883 och SFS 1883, bihang no. 42. Jämför också
med Hjelmberg (1976), s. 147.
15

Hjelmberg (1973), s. 78-83.
16

Byggnadsnämndens protokoll 20.4.1892, 7.12.1910 och 19.5.1911 samt Protokoll vid extra
municipalfullmäktigesammanträde 8.9.1905, Municipalnämnden E:2, KKA.
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hållna brev som fabrikören Carl Fredriksson skrev till municipalstyrelsen i
oktober 1893:

Härmed anhålles vördsamt att Municipalstyrelsen måtte skyndsamt gå i för-
fattning om anskaffande af lämpliga kommunikationsmedel för Katrineholm,
i synnerhet för trafikerande af Jemvägsgatan, Nygatan, Köpmangatan och
Fabriksgatan. Undertecknad vill föreslå såsom, efter nuvarande förhållanden
lämpligt, inköp af roddbåtar och anskaffande af roddaremadamer, som aflö-
nas af väghållningsskyldige.17

Tillsammans med bestämmelserna i hälsovårdsstadgan, som också ställde
krav i dessa sammanhang, insåg snart de kommunala myndigheterna i Katri-
neholm att åtgärder måste vidtas. Det största enskilda investeringsbeslutet
under 1800-talet avsåg också byggandet av kloaker för spillvattnet i böljan
av 1890-talet, vilket sammanlagt kostade samhället 10 000 kr.18

Det nya seklet innebar startpunkten för mer omfattande investeringar i
den kommunala infrastmkturen. De kommunala myndigheterna böljade
också engagera sig mer aktivt i bostadsbyggandet, vilket tidigare helt och
hållet handhafts av privata intressen. För att tillgodose behovet av tomtmark
för byggande av bostadsfastigheter, och i viss mån undvika fortsatt privat
markspekulation till följd av bostadsbristen, inköptes 1905 ett större mark-
område i samhällets utkant för 40 000 kr. De största investeringarna avsåg
dock ett helt nytt vatten- och avloppssystem, vilket började byggas 1907.
Kostnaderna för den nya infrastrukturen var av helt annan storlek än tidigare
investeringar. Den totala investeringen för det kommunala vattenverket samt
vatten- och avloppsledningarna översteg 300 000 kr.19

Byggandet inom och kring municipalsamhällets gränser
Den kraftiga befolkningstillväxten i Katrineholm medförde också ett ökat
behov av bostäder. Bostadsbyggandet inom och i anslutning till municipal-
samhället varierade kraftigt från år till år. Uppgifterna om omfattningen av
byggandet i Katrineholm är dock osäkra en bit in på 1900-talet. Byggnads-
nämndens protokoll ger en viss vägledning avseende förhållandena inom
municipalsamhällets gränser. Under 1880-talet var byggandet, sett till antalet
sökta bygglov, mycket litet — endast ett trettiotal ansökningar inkom till
byggnadsnämnden. På 1890-talet ökade antalet ansökningar kraftigt och

17

Municipalnämnden, E:l, Diverse handlingar 1892-1902, KKA.
18

Municipalstyrelsens protokoll 9.3.1884, 18.6.1884, 15.12.1886, 3.12.1892, 2.9.1896 och
17.10.1899 samt municipalstämmans protokoll 28.6.1884, 2.12.1885, 23.5.1893, 10.9.1896
och 28.10.1899, KKA. Municipalstyrelsen, det verkställande kommunala organet, bytte i
samband med införandet av lagen om municipalsamhällen namn till municipalnämnd och den
beslutande församlingen municipalstämma till municipalfullmäktige, se SFS 1898:54,80 §.
19

Municipalfullmäktiges protokoll 20.10 1905, 8.7.1907 och 27.10 1908 samt municipal-
nämndens protokoll 16.10.1909 och 10.6.1910, KKA. Se även Hjelmberg (1973), s. 101-106.
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sammanlagt beviljades under decenniet drygt 100 ansökningar.20 Den från
och med år 1900 nyvalda byggnadsnämnden var dock kritisk till sina före-
gångare. Vid en inventering av byggnadsnämndens handlingar klagades
bland annat på att handlingarna förvarades "utan någon som helst ordning"
och att olika register över tomter och byggnader inom samhället, vilka enligt
byggnadsordningen skulle föras, saknades.21

Nyordningen inom byggnadsnämnden innebar bland annat en strängare
kontroll av att byggnadsordningens bestämmelser efterlevdes och att för-
teckningar över det årliga byggandet inom samhällets gränser upprättades.
Dessa förteckningar innehåller uppgifter om till exempel ändamål med
byggnaderna, byggnadssätt, antalet byggda hus samt storleken på husen (ta-
bell 4.3). Den stora inkorporeringen 1913 omfattade knappt 180 bostadshus,
fyra industribyggnader och fem skollokaler. Huvuddelen av de inkorpore-
rade fastigheterna hade bebyggts från 1905 och framåt.22

Tabell 4.3 Antal uppförda byggnader i Katrineholm 1904-1916, ändamål
med byggnaderna samt antalet rum och kök.
År Ändamål1

Bostadshus Bostadshus med
affärslokal

Affärslokal Industri-

byggnad

Totalt

Rum Kök
1904 10 2 1 0 82 43
1905 3 2 0 0 33 16
1906 4 1 0 1 30 17
1907 0 1 2 2 11 3
1908 6 1 0 0 27 11
1909 3 0 0 1 19 6
1910 6 0 0 0
1911 6 0 1 1
1912 11 2 0 2 86 37
1913 9 2 0 0 122 56
1914 32 4 0 4 201 104
1915 15 1 1 4 101 53
1916 35 5 0 2 275 161
S:a 140 21 5 7 987 507

Källa: Förteckning över uppförda byggnader 1904-1923, Byggnadsnämnden B:l, KKA.
Anm. 1. Med ändamål avses huvudändamålet med byggnaden.

20

Byggnadsnämndens protokoll 1884-1899, KKA. Byggmästaren Lars Petter Larsson fick
1899 i uppdrag av Byggnadsnämnden att undersöka antalet rum och kök inom samhället för
att fastställa behovet av en kommunal sötare. Enligt Larssons beräkning fanns i samhället i
slutet av 1899 1104 rum och 588 kök, se Byggnadsnämndens protokoll 17.10.1899, KKA.
21

Byggnadsnämndens protokoll 5.1.1900 och 15.1.1900, KKA.
22

Bostadshusen innehöll sammanlagt 746 rum och 393 kök, se Förteckning över uppförda
byggnader 1904-1923, Byggnadsnämnden B:l, KKA.
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Näringslivets utveckling23
Det lokala näringslivet i Katrineholm präglades av en snabb tillväxt, särskilt
markant från och med sekelskiftet. Redan på 1870-talet hade dock stations-
samhället börjat att överta den gamla centralorten Stensjös roll som centrum
för handeln i regionen, vilket bland annat yttrade sig i att de viktigaste av de
regelbundet återkommande marknadsdagarna flyttades till Katrineholm.
Olika former av handelsverksamhet var sålunda ett utmärkande drag i Katri-
neholms näringsliv (tabell 4.4). Fördelarna med att etablera handelsverk-
samhet i ett stationssamhälle var stora, inte minst med hänsyn till de möjlig-
heter som järnvägen medförde för handlare att erbjuda ett brett och varierat
utbud av varor. I mitten av 1880-talet förstärktes ytterligare stationssamhäl-
lets ställning som centrum för handeln i regionen när det nya, stora torget i
Katrineholm invigdes. De månatliga torgdagarna kompletterades därefter
också med mindre torghandel vaije lördag.24

Den industriella eller tillverkande delen av Katrineholms näringsliv do-
minerades av de två pionjärföretagen, Carl Fredrikssons träförädlings AB
och Grönkvists mekaniska verkstad. Även de hade stora fördelar av att

kunna utnyttja järnvägen för transport av de tillverkade varorna, möbler re-
spektive jordbruksredskap.25 Vid sidan av de två dominerande företagen
etablerades också andra industriella verksamheter av mindre storlek, främst
konsumtionsvaruindustri och mekaniska verkstäder.26 Den mer exakta omfatt-

23

Beskrivningen av Katrineholms näringsliv är särskilt problematisk ur källmaterialsynpunkt.
Som tidigare nämnts hänfördes Katrineholm till och med 1916 till landsbygd i den officiella
statistiken, vilket gör att till exempel BiSOS serie E och F (inrikes handel och sjöfart resp.
handel) inte kan användas. Det går heller inte att använda primärmaterialet till den officiella
statistiken, Kommerskollegiets årsberättelser över handlare och hantverkare på landsbygden
(Kommerskollegiets arkiv, Kammarkontoret, Årsberättelser, Handlande och hantverkare,
Landet). För Södermanlands del är uppgifterna nämligen inte mer detaljerade än på fögderi-
nivå och dessutom anges inte verksamhetsort för de berörda näringsidkarna i det materialet.
En utväg skulle kunna vara att använda mantals- och taxeringslängder, men detta har bedömts
ta för lång tid. Istället har mer lättillgängligt men också mindre tillförlitligt material använts
för uppgifterna om Katrineholms näringsliv, dels Sveriges Handelskalender och dels Samling
av anmälningar till Handelsregistret. Utförliga källkritiska diskussioner om de olika källmate-
rialen ovan förs i bland annat Lunander (1988), s. 81-82 och Sandgren (1998), s. 136-139.
24

Södermanlands läns kalender 1878, s. 64, Södermanlands läns tidning 4.2.1884 och
30.8.1886 och Hjelmberg (1976), s. 180.1 Sandgren (1999b) förs ett generellt resonemang om
handelsverksamhet i stationssamhällen.
25

Hjelmberg (1976), s. 181-185 och Steckzén (1957), s. 155-157 och 205-208.
26

Till exempel Anderssons bryggeri AB 1894, Bröderna Grönkvists Chuckfabriks AB 1907,
AB Sandbäckens verkstäder 1914 och AB Sko- och toffelfabriken 1915, se Samling av an-
mälningar till Handelsregistret 1894 s. 592, 1907 s. 196, 1914 s. 857 och 1915 s. 2532. Från
och med 1888 blev det återigen obligatoriskt att anmäla näringsverksamhet till länsstyrelser
för verksamheter på landsbygden. Anmälningsplikten avsåg alltså inte enbart handelsverk-
samhet, utan varje "näring, med hvars utförande följer skyldighet att föra handelsböcker", se
SFS 1887:42, 8 §. Länsstyrelsernas och magistratens, vilka hade motsvarande funktion i
städerna, uppgifter insamlades centralt och trycktes sedan i Samling av anmälningar till Han-
delsregistret (i den fortsatta framställningen Handelsregistret), se SFS 1887:79 och Lunander
(1988), s. 194.
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Tabell A A Antal handlare och hantverkare i Katrineholm 1881-1916.
År Handlare Hantverkare

1881/82 8 13
1883/84 14 13

1889/90 21 19
1896 34 42
1900 40 46
1905 51 55
1910 56 56
1916 74 75

Källa: Sveriges handelskalender.

ningen av och inriktningen på näringslivets utveckling i Katrineholm är
utifrån tillgängligt källmaterial svår att bedöma men tendenserna, enligt litte-
ratur och andra sekundärkällor, är tydliga. Stationssamhället var centrum för
den ekonomiska verksamheten och tillväxten i regionen under hela den tids-
period som denna undersökning omfattar.27

Ett annat Katrineholm 1920

Den demografiska stmkturen i Katrineholm och i synnerhet befolkningens
yrkesmässiga sammansättning förändrades radikalt under de närmare 40 år
som denna undersökning avser. Katrineholm hade utvecklats till ett samhälle
som dominerades av dess industrier. Efter första världskriget hamnade dock
flera av industriföretagen i ekonomiska svårigheter och tvingades till stora
personaluppsägningar. Trots detta var närmare 55 procent av befolkningen
sysselsatta i den lokala industrin 1920.28 Den tidigare dominansen av an-
ställda vid järnvägen hade i motsvarande takt avtagit och de järnvägs-
anställda, som 1880 utgjorde närmare 40 procent, svarade 1920 för cirka 15
procent av stadens befolkning (tabell 4.5).

Viktigt för de banker som bedrev verksamhet i stationssamhället var att
det fanns stora och växande befolkningsgrupper som var lönearbetare och
därmed utgjorde potentiella kunder, inte minst som inlåningskunder. När-
ingslivets utveckling tillsammans med det mycket omfattande byggandet
inom och anslutning till stationssamhällets gränser och uppbyggnaden av
den kommunala infrastrukturen utgjorde på motsvarande sätt underlag för
kreditgivning från bankernas sida.

Även åldersstrukturen på katrineholmsborna försköts radikalt mellan
1880 och 1920. Det tidiga Katrineholm hade en stark karaktär av nybyggar-
samhälle Stationssamhället lockade framför allt till sig unga människor. Över-
27

Se också Heckscher (1906), s. 392.
28

Enligt instruktionerna till folkräkningen skulle den som saknade arbete uppgiva det yrke
som senast utövades, vilket för Katrineholms del sannolikt innebär att antalet yrkesverk-
samma inom industrin överskattades i den tryckta statistiken, se SOS, 1920 års Folkräkning,
del IV, s. 158.
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Tabell 4.5 Befolkningen i Katrineholm år 1920, andelar och antal inom
näringsgrenar.
Näringsgren Andel av befolkningen, % Antal personer
Industri och hantverk, varav inom 55 4358

Metall- och maskinindustri 25 2007
Trävaruindustri 12 931

Byggnadsverksamhet 10 759

Övriga 8 661

Landtransport 16 1306
Handel 11 889

Övriga 18 1390
S:a 100 7943

Källa: SOS, 1920 års folkräkning, del IV, s. 134-141.
Anm. I kategorin "Övriga" utgjorde "Allmän tjänst och fria yrken" 6 procent, "F.d. yrkesut-
övare" 6 procent, "Husligt arbete" 4 procent och "Jordbruk" 2 procent.

representationen i vissa åldersintervall i förhållande till befolkningens
åldersfördelning på riksplanet var därmed stor, framför allt i de lägsta åld-
rama (0-5 år) men även i ålderskategorin 25-30 år. Denna överrepresentation
hade med tiden avtagit markant. Katrineholm var i detta avseende år 1920
mer likt det svenska samhället i övrigt än tidigare. Befolkningens ålders-
struktur, med stora grupper i hushållsbildande ålder, förstärker ytterliggare
intrycket av en stor lokal efterfrågan på kapital.29

29
Se bilaga 2. Individers sparbeteende i olika åldrar behandlas utförligt i Lilja (2000). Gene-

relit sett kan sägas att sparandet i åldrarna 15 till 35 år, det vill säga i det åldersintervall där
familj och hushåll ofta bildas, var avsevärt mindre i relation till det sparande som ägde rum
mellan 35 och 50 år. Det högsta nettosparandet nåddes generellt i åldrarna 50-65 år, se Lilja
(2000).
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KAPITEL 5

Organisationsutveckling och
informationsnätverk

För Oppunda sparbank hade stationssamhället varit av ringa intresse före
omlokaliseringen av bankens kontor till Katrineholm 1881. Endast ett,
mindre lån hade beviljats till en låntagare bosatt i stationssamhället. Även på
inlåningssidan var det kapital som uppbringades inom Katrineholm av när-
mast försumbar betydelse för bankens hela inlåningsverksamhet. Söder-
manlands enskilda bank hade däremot en annan strategi. Sedan 1870-talets
böljan hade Södermanlands enskilda bank planerat för en etablering i det
expanderande stationssamhället, som ett led i bankens utvidgning av kon-
torsnätet inom länet.

I detta kapitel behandlas de två bankernas etablering i Katrineholm och
de organisatoriska förändringar av respektive bankrörelse som genomfördes
fram till 1916. Huvudfrågan är på vilket sätt de två bankernas lokala organi-
sationer anpassades efter de specifika förutsättningarna i stationssamhället.
Kapitlet skall också belysa med vilka medel bankerna agerade för att inför-
skaffa och bearbeta information om kunderna. Både Oppunda sparbank och
Södermanlands enskilda bank hade sina rötter i den traditionella sörm-
ländska jordbruksbygden och torde därför ha ställts inför nya utmaningar
vad gällde hanteringen av informationsflödet i det nybyggar- och stadssam-
hälle som var under uppbyggnad i Katrineholm. I kapitlet belyses därför
också personrelationerna mellan de två bankerna i stationssamhället, främst i
form av gemensamma styrelseledamöter.

Förändringar av Oppunda sparbanks organisation och
regelverk
Oppunda sparbanks organisation och reglemente var år 1881 anpassat efter
förhållandena i det traditionella jordbrukssamhälle som banken grundats och
verkat i under drygt tre decennier. I vissa avseenden var dessa föråldrade och
dåligt anpassade till det nya samhälle som var under utveckling. De kraftiga
konjunktursvängningarna under 1870-talet hade tydligt påvisat brister i ban-
kens rutiner avseende hur rörelsen bedrevs. De prioriteringar som gjorts i
placeringsbesluten, som till exempel stora insättningar i andra banker mot
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lägre ränta än vad banken själv erbjöd sina insättare, hade också medfört att
sparbankens reservfond minskat.1

Etableringen i stationssamhället sammanföll med att bankens rörelse
återigen böljade visa tillväxt efter de svåra åren i slutet av 1870-talet. Den
växande rörelsen motiverade också att bankens öppettider utökades från och
med 1883, från en till två gånger i månaden. De allvarligaste bristerna i or-
ganisationen kan dock främst hänföras till styrelsens rekrytering och dess
arbetssätt. Sparbankens styrelse, som redan från böljan utgjordes av 26 per-
söner, växte under 1870-talet och omfattade i böljan av 1880-talet drygt 40
personer. Ledamöterna tjänstgjorde vid expeditionsdagarna enligt ett rul-
lande schema, vilket innebar att vaije styrelseledamot tjänstgjorde vid endast
ett tillfälle per år. När öppettiderna utökades från en till två gånger i måna-
den innebar detta att ledamöterna var skyldiga att tjänstgöra två gånger per
år.2 Styrelseledamöternas sporadiska kontakter med och engagemang i ban-
ken medförde en påtaglig brist på kontinuitet i verksamheten samtidigt som
långsiktig planering och genomförandet av andra strategiska förändringar
försvårades. Däremot fanns dock fördelen för banken att ha en mycket bred
kontaktyta gentemot allmänheten inom verksamhetsområdet. Bankens orga-
nisation tyder också på att inlåningsverksamheten hade högsta prioritet i det
tidiga skedet, vilket fick till följd att placeringsverksamheten och lönsamhe-
ten i viss mån åsidosattes.

Befogenheten att utse sparbankens styrelse låg indirekt hos Oppunda hä-
rads hushållningsgille (forts. Gillet), som från bankens grundande 1850 utsåg
huvudmännen. Huvudmännens viktigaste uppgifter i sparbankens organisa-
tion var just att utse styrelse samt att föreslå förändringar av bankens regie-
mente. Ärenden rörande Oppunda sparbank behandlades som regel på Gil-
lets årsmöten men upptog en mycket liten del av förhandlingarna. I rollen
som högsta instanser i sparbanksorganisationen var Gillet och huvudmännen
generellt sett passiva och visade föga intresse för utveckling av verksamhe-
ten.3

En början till modernisering i 1887 års reglemente
Missnöjet med Gillets bristande engagemang för utveckling av bankens
verksamhet ledde till tillsättandet av en särskild kommitté i samband med

ordförandebytet i slutet av 1886. Kommittén skulle, förutom att biträda ban-

1

Oppunda sparbanks reservkapital motsvarade i slutet av 1870-talet endast 2 procent av det
förvaltade kapitalet, se bilaga 3 och Petersson (1999), s. 85-86.
2

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 4.1.1882, OHS; Indebetou (1925), s. 60-77 och Sö-
dermanlands läns hushållningssällskaps handlingar 1882, s. 68.
3

Vid flertalet årsmöten omnämns överhuvudtaget inte sparbankens verksamhet. Uppgifter om
Oppunda härads hushållningsgille har huvudsakligen hämtats ur Södermanlands läns hushåll-
ningssällskaps handlingar och Indebetou (1925). Oppunda härads hushållningsgille har inte
efterlämnat något arkivmaterial av värde, se Claestorps godsarkiv.
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kens kamrer vid granskningarna av låneansökningar, se över bankens regie-
mente och föreslå förändringar av detsamma.4 Ar 1887 antogs ett nytt re-
gelverk, utarbetat av kommittén. Förändringarna i det nya reglementet var på
flera sätt viktiga för förnyelsen av bankens verksamhet. Firmanamnet Op-
punda härads sparbank och pupillkassa ändrades till enbart Oppunda härads
sparbank och därmed nedtonades bankens specifika funktion som pupill-
kassa.

Den viktigaste organisatoriska förändringen avsåg styrelsens tillsättande.
Styrelsen skulle nu bestå av endast sju ledamöter: ordförande, vice ordfö-
rande samt fem ledamöter.5 Med de nya rutinerna sammanträdde styrelsen
regelbundet en gång i månaden. Beslut avseende till exempel låneansök-
ningar och annan medelsplacering behandlades därmed endast på styrelse-
sammanträdena en gång i månaden och alltid av samma personer. Tidigare
hade det varit möjligt att inkomma med låneansökan till vaije öppettillfälle
och vid samma tillfälle även få ansökan beviljad.6

För att kompensera bortfallet av styrelseledamöter i den löpande verk-
samheten inrättades ett 15-tal befattningar som kassadirektörer. Dessa hade
till uppgift att fastställd rotationsordning tjänstgöra under expeditions-
dagarna, tillsammans med en kamrer och en styrelseledamot. Även kassa-
direktörerna utsågs av huvudmännen. Ett andra syfte med införandet av kas-
sadirektörer var att försöka upprätthålla den breda kontaktyta med kunderna
banken tidigare haft genom den antalsmässigt stora styrelsen.7

1887 års reglemente innebar också förändrade regler för bankens utlå-
ningsverksamhet. Formuleringen att utlåning helst skulle ske mot goda in-
teckningar i fast egendom företrädesvis inom häradet togs bort. Inget stadga-
des om utlåningens inriktning. Styrelsen måste dock vara enig vid
kreditbeslut. Kamrem utsågs av styrelsen och fick inte vara ledamot i styrel-
sen och inte heller användas som ombud av insättare eller lånesökande.
Kamrern skulle sköta allt som hade med utlåning att göra, förutom att fatta
de avgörande besluten. Till arbetsuppgifterna hörde att föra förteckning över
bankens säkerhetshandlingar, tjänstgöra och föra protokoll vid alla styrelsens
sammanträden och expeditionstillfällen och, som det viktigaste i samman-
hanget, granska och yttra sig över de inkomna låneansökningamas form-
enlighet.8

4
Kommittén bestod av bankens ordförande, vice ordförande och tre särskilt valda ledamöter.

De första ledamöterna var August Tamm, Ernst Grönvall och Alexander Viberg. Det är dock
enda gången som denna kommitté nämns i källmaterialet och det är därför inte möjligt att
uttala sig närmare om dess eventuella betydelse, se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll
15.12.1886, OHS.
5

Stadgar för Oppunda härads sparbank 1887, 8 §.
6

Ar 1883 infördes dock en regel om att beslut om lån eller annan placering skulle fattas vid
två på varandra följande styrelsesammanträden för att äga giltighet, se Oppunda sparbanks
styrelseprotokoll 5.12.1883, OHS.
7

Stadgar för Oppunda härads sparbank 1887,11 § och Indebetou (1925), s. 24 och 33-34.
8

Stadgar för Oppunda härads sparbank 1887,12 §.
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Sammantaget innebar förändringarna i 1887 års reglemente att bankens
verksamhet erhöll en tydligare kontinuitet. Samtidigt ökade graden av speci-
alisering genom en tydligare funktionsuppdelning inom banken. Styrelsens
uppgifter koncentrerades till långsiktiga beslut när den löpande verksamhe-
ten istället sköttes av kamrer och kassadirektörer. Elimineringen av de stad-
gar i reglementet som angav vilka säkerheter som skulle prioriteras vid lå-
nens beviljande, innebar en öppning för nya typer av lånekunder och
låneslag i sparbanken.

1893 års reglemente och sparbankens tillgänglighet
I samband med införandet av 1892 års sparbankslag utsändes också ett för-
slag till reglemente — ett så kallat "normalreglemente" — till landets alla
sparbanker. Oppunda sparbanks reglemente från 1893 följer
normalreglementet i alla väsentliga avseenden.9 Jämfört med det tidigare
gällande reglementet var 1893 års reglemente något tydligare vad gällde
medelsplaceringen. Placeringar av insättarnas medel skulle ske i
obligationer, depositioner i andra banker (definierat som Riksbanken eller av
Kungl. Maj:t oktrojerad bank) eller utlånas mot "fullgod säkerhet". För
första gången nämndes utlåning mot namnsäkerhet i Oppunda sparbanks
stadgar. I normalreglementet sades inget om hur stor denna form av utlåning
borde vara men för Oppunda sparbank fastställdes den till högst 20 procent
av insättarbehållningen. I övrigt följdes normalreglementet i detalj.10

Den ökade tillströmningen av kunder till banken medförde att styrelsen i
början av 1890-talet ansåg att sparbanken inte längre problemfritt kunde dela
lokaler med häradsrätten. Sparbanken köpte därför i slutet av 1892 av
August Kullberg en tomt alldeles invid torget och kunde ett år senare flytta
in i det nyuppförda sparbankshuset."

Kring sekelskiftet genomfördes ytterligare förändringar av bankens vik-
tiga operativa funktioner. I augusti 1900 hade bankens revisorer, August
Kullberg, Adolf Weckman och Ernst Indebetou, inkommit med ett förslag
till styrelsen om att överge systemet med roterande kassadirektörer till för-
mån för endast en kassör. Samtidigt föreslogs att banken skulle utöka sina
öppettider till en dag i veckan. Styrelsen avslog dock revisoremas båda för-
slag men två år senare lade styrelsen själv fram ett likadant förslag till hu-

9

Stadgar för Oppunda sparbank 1893 och Normalreglementet i Bagge (1892), s. 64.
10

Den exakta lydelsen: "på ett för sparbanken betryggande sätt göra insatta penningar räntebä-
rande genom inköp af säkra obligationer, genom insättning i Riksbanken eller annan bankin-
rättning, för hvilken Konungen fastställt reglemente, eller genom utlåning mot fullgod säker-
het och mot ränta, som styrelsen bestämmer; dock att utlåning mot namnsäkerhet icke må ske
till högre belopp än som motsvarar 20 procent af insättarnes behållning", se Stadgar för Op-
punda sparbank 1893, 22 § och Normalreglementet 22 § i Bagge (1892), s. 68-69.
11

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 7.10.1891 och 5.10.1892, OHS och Indebetou (1925),
s. 26-28.
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vudmännen, vilket då bifölls. Det innebar att samtidigt som systemet med
kundkontakter ute i häradet övergavs från och med 1903 utökades öppet-
tiderna i stationssamhället. Från 1907 utökades sedan öppettiderna till två
dagar i veckan.12

I november 1900 beslutade styrelsen också att inrätta en separat om-

budsmannatjänst. Tidigare hade kamrern i sparbanken samtidigt innehaft
befattningen som ombudsman. Instruktionerna för Oppunda sparbanks om-
budsman har ej återfunnits men torde inte i särskilt stor utsträckning skilt sig
från andra sparbankers motsvarande arbetsbeskrivningar. Förutsatt att så var
fallet var ombudsmannens uppgifter relativt omfattande. Den viktigaste upp-
giften var att handha flertalet av sparbankens juridiska angelägenheter och
kontakter med rättsliga instanser, vilka med tiden blev allt mer omfattande.
Ombudsmannen skulle till exempel företräda banken och bevaka dess intres-
sen vid rättsliga processer. Ombudsmannen fungerade också som en mellan-
hand mellan låntagare och bank då låneansökningar och inbetalningar, av till
exempel räntor och amorteringar, kunde förmedlas via ombudsmannen.
Även spararna utnyttjade ombudsmannen för att förmedla insättningar till
sparbanken. Förutsättningarna för, eller de personliga egenskaperna hos, en
ombudsman var därmed bland annat juridisk kompetens, stort förtroende
både i banken och hos allmänheten samt ett brett kontaktnät inom bankens
verksamhetsområde. Efter att bankens kamrer och ombudsman mellan åren
1864 och 1875, Alexander Rylander, underlåtit att vidareförmedia ett stort
antal insättningar som lämnats till honom, inskränktes arbetsuppgifterna och
ombudsmannen fick inte längre fungera som mellanhand mellan sparbanken
och dess kunder. Med inrättandet av den nya tjänsten återinfördes ombuds-
mannens förmedlande uppgifter. Oppunda sparbank anställde 1900 styrelse-
ledamoten Mauritz Hall, som arbetat som kronofogde i fögderiet sedan 1886,
till bankens ombudsman.13

Sparbanken och Gillet går skilda vägar
Sparbanksstyrelsens missnöje med Gillet tilltog och ytterligare åtgärder
vidtogs från styrelsens sida för att minska Gillets inflytande över banken.
Frågan om sättet för val av huvudmän i Oppunda sparbank togs upp på Gil-
lets allmänna sammanträde i augusti 1911. Sparbankens styrelse och ban-
kens ordförande Robert Almgren, som tillträtt 1910, hade inlämnat en skri-

12

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 1.8.1900, 6.8.1902 och 6.11.1907, OHS och
Indebetou (1925), s. 33.
13

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 5.1.1864, 6.10.1875, 1.8.1900, 7.11.1900 och
5.12.1900, OHS. I samband med tillträdandet av tjänsten avgick Hall som styrelseledamot.
Hall innehade tjänsten som ombudsman till 1917. För uppgifter om ombudsmannens uppgif-
ter i andra sparbanker, se till exempel Arbetsordning för Nyköpings sparbank 1874, 1882 och
1895, Bergdahl & Falk (1927), s. 71-71, Karlstad sparbank (1922), s. 53-54, Lindedal (1922),
s. 22 och Toijer (1943), s. 50.
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velse till Gillet vari föreslogs att huvudmännen vid avgångar skulle
komplettera sig själva. Därmed skulle alltså de kvarvarande huvudmännen,
och inte Gillet, utse nya huvudmän. Enligt styrelsen fanns det flera motiv till
en sådan nyordning. Styrelsen framhöll att huvudmännens solidariska ansva-
righet för bankens medel gentemot insättarna rimligen borde medföra en

rättighet för dem att till medansvariga få välja sådana personer som de själva
hade förtroende för. Valen av huvudmän vid Gillets årsmöten ledde på grund
av det fåtal personer som närvarade vid dessa möten, att slumpen snarare än
en noggrann urvalsprocess avgjorde vilka som utsågs till huvudmän. Nya
ledamöter kunde därför helt sakna kunskap om sparbankens verksamhet och
dessutom vara bosatta utanför bankens verksamhetsområde. Om huvudmän-

nen istället själva fick välja sina kollegor skulle sparbankens styrelse bestå
av engagerade och bankkunniga personer, vilket i sin tur ansågs kunna
gynna bankens utveckling.14

Gillet påpekade i sitt svar att ärendet inte gått den formellt rätta vägen
och vägrade därför ta upp det till behandling. Ändringar i reglementet, som
detta var frågan om, kunde endast initieras av huvudman eller av insättare i
sparbanken. Förslaget behandlades vid huvudmännens sammanträde i au-

gusti samma år. Ärendets känsliga natur gjorde dock att någon enighet inte
kunde nås utan ärendet bordlades ett flertal gånger. Först 1914 kunde hu-
vudmännen enas om att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till
reglemente. Styrelsens förslag antogs av huvudmännen vid sammanträden i
augusti och oktober 1916. Därefter insände styrelsen förslaget till nytt reg-
lemente till länsstyrelsen för yttrande innan den formella stadfästelsen sök-
tes. Länsstyrelsen ville dock höra Gillets åsikt, eftersom det nya reglementet
innebar att Gillet förlorade sin befogenhet att utse huvudmän i sparbanken.15

Gillet behandlade återigen frågan på sitt allmänna sammanträde i decern-
ber 1916 och beslöt att lägga fram ett kompromissförslag. Gillet ville där-
med behålla rätten att utse hälften av huvudmännen. Oppunda sparbanks
styrelse godtog dock inte detta förslag utan insände det ursprungliga regie-
mentsförslaget till länsstyrelsen för fastställelse. Styrelsen motiverade också
de nya stadgarna i en ny skrivelse till länsstyrelsen. Styrelsen ansåg återigen
att Gillets stora inflytande över bankens förvaltning inte stod i proportion till
det svaga intresse som Gillet visade för sparbankens verksamhet. Styrelsen
ville därför att länsstyrelsen inte skulle ta hänsyn till Gillets kompromiss-
förslag, som för övrigt hade tagits på ett "fåtaligt besökt sammanträde".
Länsstyrelsen fastställde i januari 1917 styrelsens reglementsförslag och
därmed hade Gillets direkta inflytande över Oppunda sparbank upphört.16

14
Avskrift av Oppunda sparbanks styrelses skrivelse till ordföranden i Oppunda härads hus-

hållningsgille, daterat 5 juli 1911, se Claestorps godsarkiv.
15

Indebetou (1925), s. 38.
16

Stadgar för Oppunda sparbank 1916, 14 §, Indebetou (1925), s. 37-39 och Sommarin
(1945), s. 65. Jämför också med diskussionerna i riksdagen om huvudmännens roll, se
Sjölander (2000), s. 55-67.
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En annan viktig nyhet, vars effekter dock faller utanför denna undersök-
nings tidsramar, i 1916 års reglemente var att styrelsen gavs befogenhet att
utse en verkställande styrelseledamot. Denne skulle sitta i bankens styrelse
och samtidigt handha den löpande driften vid bankens kontor. Därmed del-
tog den verkställande ledamoten både i bankens långsiktiga planering och
beslutsfattande och i de mer kortsiktiga, dagliga besluten. Inrättande av
denna tjänst, som också skulle kunna likställas med en verkställande direk-
törsbefattning, innebar ett viktigt utvecklingssteg i professionaliseringen av
sparbanken och dess rörelse. Till verkställande ledamot rekryterades i janu-
ari 1918 Josef Jönsson, som sedan 1903 hade arbetat på olika befattningar
inom Södermanlands enskilda banks lokalkontor.17

Uppbyggnaden av Södermanlands enskilda banks
organisation i Katrineholm
Södermanlands enskilda bank upprättade sommaren 1882 kontrakt med två
växlingsombud i Katrineholm, dels handlanden August Kullberg, dels Op-
punda sparbank. Växlingsombudens viktigaste funktion, och det främsta
motivet till Södermanlands enskilda banks etablering i Katrineholm, var att
lösa in andra bankers sedlar och få ut bankens egna sedlar i cirkulation.
Dessutom kunde allmänheten också lösa in postremissväxlar hos växlings-
ombuden.18

August Kullberg fick efterhand en ställning som Södermanlands enskilda
banks officiella företrädare i stationssamhället och benämndes som förestån-
dare för växlingskontoret. Något bankkontor i traditionell mening var det
dock inte eftersom Kullberg drev sin vanliga affärsverksamhet i samma lo-
kal. Kontrakten med August Kullberg och Oppunda sparbank var något olika
utformade. Kullberg åtog sig att på sitt kontor i Katrineholm ombesörja in-
växling av andra bankers sedlar och postremissväxlar, för att därefter in-
sända dessa antingen till huvudkontoret i Nyköping eller till Skandinaviska
kredit AB i Stockholm. För detta erhöll Kullberg en provision om en tiondels
procent av det belopp som inväxlades. Det växlingsförskott som Kullberg
erhöll från Södermanlands enskilda bank var 5 000 kr.19

Överenskommelsen med Oppunda sparbank innebar att Södermanlands
enskilda bank tillhandahöll en växelkassa på 10 000 kr åt sparbanken vid de
tillfällen som sparbanken var öppen. Sparbanken skulle i enlighet med kon-
traktet fånga upp Riksbankens och andra affärsbankers sedlar när insättare

17

Stadgar för Oppunda sparbank 1916,19 § och Indebetou (1925), s. 42 och s. 76.
18

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 20.6.1882, FSF.
19

Som säkerhet för växlingsförskottet lämnade Kullberg en borgensförbindelse på motsva-
rande belopp, se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 20.6.1882 och 4.7.1882,
FSF.
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satte in pengar i sparbanken. Lika viktigt var att sparbanken förband sig att
verkställa alla sina utbetalningar, av till exempel beviljade lån, i sedlar ut-
givna av Södermanlands enskilda bank.20 Fördelen för sparbanken med
överenskommelsen var tillgången på likvida medel i den löpande verksam-
heten, vilket bland annat innebar att banken kunde undvika egen förvaring
av stora belopp. Men å andra sidan hade sparbanken i och med sina uppsäg-
ningstider på inlåningen undanröjt riskerna för oväntade stora uttag och
kunde samtidigt därigenom reglera behovet av likvida medel.21

Anställandet av en handlande som August Kullberg till växlingsombud
och sedelspridare var inte ovanligt bland affärsbankerna. Kullberg hade eta-
blerat sin handelsfirma August Kullberg jr i Katrineholm år 1878. Firmans
främsta handelsvara var aspvirke, som via Kullberg förmedlades till tänd-
sticksfabriker runtom i Sverige. Handelsverksamheten innebar därför ett
stort antal affärskontakter och Kullberg hade på kort tid upparbetat ett
mycket omfattande kontaktnät inom regionen, vilket också var en anledning
till att Kullberg erhöll kontraktet.22 Däremot var det mindre vanligt före-
kommande att affärsbanker också utnyttjade sparbanker som sedelspridare.23

Växlingsverksamheten i Katrineholm var en omedelbar framgång. Två
månader efter öppnandet av växelkassan begärde och beviljades Kullberg ett
utökat växlingsförskott till 10 000 kr. Den oväntat omfattande verksamheten
i Katrineholm medförde också oförutsett stora utgifter för banken, vilket
gjorde en del styrelseledamöter tveksamma. Styrelsen beslöt att utreda huru-
vida det skulle vara mer lönsamt för banken att etablera ett kommissions-
kontor i egen regi i Katrineholm. Efter avslutad utredning, vari fastslogs att
en sådan etablering för närvarande inte var kostnadseffektiv, beslöt dock
styrelsen att Kullberg skulle behållas som växlingsombud tillsammans med
Oppunda sparbank. Däremot beslöt banken att sänka Kullbergs provision
med 50 procent, från en tiondels till en tjugondels procent av inväxlat belopp
upp till 600 000 kr. För belopp därutöver skulle den tidigare provisionsnivån

20

Sparbanken lämnade en intecknad revers om 11 000 kr som säkerhet för de 10 000 kr som
sparbanken kunde utnyttja som växelkassa, se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 5.7.1882,
OHS och Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 20.6.1882 och 6.7.1882, FSF.
21

Tidigare hade också Nyköpings sparbank engagerats som sedelspridare av Södermanlands
enskilda bank. I oktober 1881 beslutade centralstyrelsen att ett växlingsförskott på högst
5 000 kr i bankens sedlar skulle utlämnas till kassören i Nyköpings sparbank, doktor J
Samzelius. För detta arbete erhöll Samzelius en liknande provision som Kullberg, en tiondels
procent av det inväxlade beloppet. Från och med 1883 erhöll kassören i Nyköpings sparbank
ett fast arvode, 200 kr per år. Uppgifter saknas dock om vilken ersättning som utgick till den
ansvarige i Oppunda sparbank, se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll
27.10.1881, 20.6.1882 och 25.1.1883, FSF.
22

För Vingåkerskontoret var det naturligtvis en missräkning att Kullberg fick ta hand om
växlingsverksamheten i Katrineholm. I diskussionerna om en etablering i stationssamhället på
1870-talet hade det framhållits att något närliggande kontor, med andra ord Vingåkerskonto-
ret, skulle ta hand om den eventuella verksamheten i Katrineholm. Istället fick en relativt
nyetablerad person i stationssamhället ta hand om denna lönsamma verksamhet.
23

De enskilda bankernas anställande av sedelspridare beskrivs i Brisman (1934), s. 23-25.
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kvarstå. Kullberg accepterade den drastiska sänkningen utan invändningar,
vilket också tyder på att växlingsverksamheten var en lönsam affär.24

I slutet av 1887 råkade dock Kullbergs firma i ekonomiska svårigheter,
vilket också påverkade hans ställning som bankens representant i Katrine-
holm. Södermanlands enskilda bank beslöt dock efter långa diskussioner
inom styrelsen att låta Kullberg kvarstå som bankens växlingsombud, men
förskottet inskränktes till 5 000 kr. Kullberg lyckades undvika konkurs ge-
nom ackordsuppgörelser med sina fordringsägare, inregistrerade en ny firma
under namnet Kullberg & Co och fortsatte bedriva handelsverksamheten.
Bankens förtroende för Kullberg var relativt orubbat och inom kort utökades
växlingsförskottet till 10 000 kr."

Kommissionskontorets inrättande 1889

Den allt mer tilltagande växlingsverksamheten i Katrineholm tillsammans
med stationssamhällets tillväxt medförde att frågan om ett kommissions-
kontors inrättande åter aktualiserades i början av 1889. Efter att den verk-
ställande direktören i banken, Govert Indebetou, på plats inhämtat ytterligare
information samt vidtagit vissa förberedande åtgärder beslöt styrelsen föreslå
bolagsstämman att inrätta ett sådant kontor snarast möjligt. Bolagsstämman
biföll förslaget och i slutet av året öppnade Södermanlands enskilda banks
kommissionskontor sin verksamhet för allmänheten.26 Kontoret var öppet tre
dagar i veckan, måndagar, torsdagar och lördagar, samt under den stora
torgdagen vaije månad. Dessutom höll kamrem Wilhelm Schmidt en växel-
kassa på ett par tusen kr öppen under de andra veckodagarna för att väx-
lingsverksamheten därmed skulle kunna pågå vaije vardag. I relation till
sparbankens två expeditionsdagar per månad var därmed tillgängligheten till
Södermanlands enskilda bank avsevärt större.27

En av de nödvändiga förberedelser som Indebetou vidtagit i samband
med sin resa till Katrineholm i mars 1889 avsåg lokalfrågan. Banken hade
inte lyckats skaffa någon billig och tillräckligt representativ lokal. Istället
gjordes en förfrågan till Oppunda sparbanks styrelse om att få använda spar-
bankens expeditionslokal och kassavalv om Södermanlands enskilda bank
skulle etablera ett eget kontor i samhället. Sparbankens styrelse fann inga
hinder för detta så länge den egna rörelsen inte hindrades. Samlokaliseringen

24
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 25.8.1882, 24.11.1882, 26.6.1883,

24.7.1883, 27.11.1883 och 22.12.1883, FSF. I november 1884 utökades Kullbergs växlings-
förskott ytterligare, till 15 000 kr, se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll
25.11.1884, FSF.
25

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 24.10.1887, 5.11.1887, 16.3.1888 och
26.4.1888, FSF och Handelsregistret 1888, s. 2199.
26

Från 1891 användes beteckningen expeditionskontor.
27

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 16.3.1889, 28.3.1889 och 25.4.1889, FSF.
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upphörde dock redan påföljande år när Södermanlands enskilda bank inköpte
en fastighet av August Kullberg i vilken kontoret inrättades.28

Kommissionskontorets inrättande innebar att Oppunda sparbank fick
konkurrens både på inlånings- och utlåningsmarknaden i Katrineholm. De
låneformer som Södermanlands enskilda bank kunde erbjuda var dels den
kortsiktiga kreditivräkningen, dels sedvanliga lån mot säkerhet av till exem-

pel fastighetsinteckningar och mot borgen. Kontorets självständighet var
inledningsvis mycket begränsad eftersom kreditbesluten togs vid bankens
huvudkontor i Nyköping. På inlåningssidan erbjöds två räkningsformer, upp-
och avskrivnings räkningen samt depositionsräkningen. Insättningar på spar-
kasseräkning kunde fortfarande endast göras på bankens kontor i Vingåker.29

Beslutet att utvidga verksamheten i Katrineholm visade sig mycket snart
vara riktigt och bankens rörelse i stationssamhället växte kraftigt. Inom ett år
hade inlåningens omfattning vid katrineholmskontoret vuxit förbi flera av de
tidigare etablerade lokalkontoren och två år senare var Katrineholm Söder-
manlands enskilda banks tredje största lokala inlåningsmarknad. Eftersom
tidpunkten för sedelutgivningsrättens upphörande närmade sig, var det också
särskilt viktigt för Södermanlands enskilda bank att vid denna tid upparbeta
en mer omfattande inlåningsverksamhet för att sin finansiera sin kreditgiv-
ning. Även på utlåningssidan expanderade katrineholmskontoret. Tillväxt-
takten var dock något mer blygsam. Den framgångsrika etableringen av
kommissionskontoret innebar också att öppettiderna utvidgades till vaije
vardag, fler befattningar inrättades och ny personal anställdes. Mot slutet av
seklet utökades också kontorets befogenheter i och med att växeldiskonte-
ring fick ske på plats från och med september 1895.3U

Katrineholmskontorets expansion fortsatte in på det nya seklet och var nu
även på utlåningssidan Södermanlands enskilda banks tredje största del-
marknad. Från och med 1905 utvidgades kontoret i Katrineholm till fullstän-
dig bankrörelse, vilket främst innebar befogenhet för kontoret att självstän-

28

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 6.3.1889, OHS och Södermanlands enskilda banks
styrelseprotokoll 16.3.1889 och 26.4.1890, FSF. Styrelsen i Södermanlands enskilda bank
ville dock inte vid ett senare tillfälle tillgodose en annan sparbanks lokalbehov. I mars 1906
ville Södertälje sparbank hyra lokal i samma fastighet som Södermanlands enskilda banks
avdelningskontor var inrymt i. Med hänvisning till en speciell klausul i hyreskontraktet väg-
rade banken låta Södertälje sparbank inrätta sitt kontor i samma fastighet, se Södermanlands
enskilda banks styrelseprotokoll 16.3.1905, FSF.
29

Dessutom bedrevs försäljning av postremissväxlar, se Södermanlands enskilda banks styrel-
seprotokoll 28.3.1889, FSF.
30

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1890,1892 och 1897, RA och Södermanlands
enskilda banks styrelseprotokoll 26.9.1895 och 16.3.1898, FSF. I ett protokoll från november
1899 omtalas att banken hade ytterligare en sedelspridare anställd i Katrineholm. Det var
stationsinspektören Casimir Fägersköld, vars befattning som kassör vid järnvägsstationen
upphörde vid årsskiftet. Styrelsen beslöt att den provision som utlämnats till honom i egen-
skap av sedelspridare därmed skulle upphöra och att Fägerskölds efterträdare ej skulle kon-
trakteras för liknande uppgifter, se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll
29.11.1899, FSF.
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digt, utan centralstyrelsens godkännande, bevilja lån. Kontoret i Katrineholm
fick, liksom det år 1903 inrättade kontoret i Södertälje, bevilja och lämna ut
krediter upp till 10 000 kr per dag och låntagare. Utöver detta belopp måste
fortfarande styrelsen vid huvudkontoret i Nyköping lämna sitt tillstånd.31 De
av centralstyrelsen uppsatta gränserna för lokalkontorens kreditgivning var
rörliga och beroende av det ekonomiska utfallet vid lokalkontoret. Det inne-
bar också att lokalkontorens självständighet periodvis inskränktes.32

Södermanlands enskilda banks organisation och närvaro på den lokala
inlåningsmarknaden i och kring stationssamhället förstärktes ytterligare från
och med 1912 då ett antal sockenombud anställdes. Sockenombudens enda

uppgift var att förmedla insättningar och uttag på bankens inlåningsräk-
ningar, på vilket ombuden erhöll provision om en fjärdedels procent av det
belopp som insattes i banken. Till sockenombud lydande under katrine-
holmskontoret kontrakterades inledningsvis fyra handlare på olika platser
inom Oppunda härad. Medan Oppunda sparbank i princip övergivit systemet
med lokala ombud i samband med indragandet av kassadirektörerna 1903, så
byggde alltså Södermanlands enskilda bank upp en motsvarande organisa-
tion ett decennium senare.33

Sammanfattningsvis kan det konstateras att Oppunda sparbank och Sö-
dermanlands enskilda bank hade delvis olika strategier vad avsåg föränd-
ringar och utveckling av respektive organisation på den lokala marknaden i
Katrineholm. Oppunda sparbanks styrelse tog över en del av det inflytande
som huvudmännen haft över sparbanken samtidigt som organisationen
krymptes och professionaliserades. Södermanlands enskilda banks organisa-
tion i Katrineholm å andra sidan erhöll också en med tiden utökad självstän-
dighet gentemot centralstyrelsen i Nyköping men i motsats till sparbanken
utökades omfattningen av bankens organisation över tid.34

31
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 19.9.1906 och Jämförande översikt över

Södermanlands enskilda banks ställning enligt månadsrapporterna., FSF. Från och med 1909
omvandlades kontoret i Katrineholm till avdelningskontor. Någon förändring av rörelsen
innebar detta dock inte. Den enda förändringen innebar att de jourhavande direktörerna vid
kontoret erhöll en månads betald semester varje år, se Södermanlands enskilda banks styrel-
seprotokoll 19.12.1908, FSF.
32

Eskilstunakontoret fick i början av seklet bevilja krediter upp till 50 000 kr per dag. Åren
kring 1910 var dock kontorets kreditförluster mycket stora. Utlåningsgränsen sänktes därför
först till 15 000 kr och sedan, när fortsatta kreditförluster konstaterats, till 10 000 kr, se Sö-
dermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 19.9.1906, 20.12.1910 och 15.4.1915, FSF och
Bankinspektionens undersökningsberättelser 1909 och 1911, RA.
33

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 16.12.1911, 20.1.1912 och 19.12.1913,
FSF samt Instruktion för ombud på landsbygden 1911 och 1912. Katrineholmskontoret be-
drev också sedan 1905 en viss mindre verksamhet, främst växlingsrörelse, i det närbelägna
samhället Valla, som 1914 erhöll ett eget lokalkontor. År 1914 öppnade Södermanlands en-
skilda bank också ett andra kontor i Katrineholm, se Södermanlands enskilda banks styrelse-
protokoll 15.3.1905,19.4.1912,19.8.1913 och 30.9.1913, FSF.
34

En av den från 1918 tillsatte verkställande ledamoten Josef Jönssons första åtgärder var att
återinföra systemet med lokala ombud. Sex stycken sockenombud kontrakterades från 1918.
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Även de formella reglerna, främst uttryckta i reglementen och arbetsord-
ningar, för bankemas respektive rörelser skilde sig också åt. Sparbankens
reglemente var vid 1880-talets böljan föråldrat och anpassat efter de tidigare
förhållandena inom verksamhetsområdet. Förändringar och marknadsan-
passningar av reglementet, liksom av organisationen i allmänhet, fördröjdes
av systemet med huvudmännen och deras stora inflytande, vilket i förläng-
ningen torde hämmat bankens utveckling. Inom Södermanlands enskilda
bank däremot var det interna regelverket avseende rörelsen mycket allmänt
hållet och kunde därmed anpassas efter rådande förhållanden på de lokala
marknaderna utifrån centralstyrelsens direktiv. Samtidigt var också besluts-
vägarna inom banken både kortare och snabbare än inom sparbanken, vilket
ledde till en mer flexibel organisering även av lokalkontoren.

De lokala bankstyrelserna
Även sammansättningen av styrelsen i Oppunda sparbank förändrades mar-
kant över tid. Oppunda sparbanks styrelse var, i likhet med många andra
samtida sparbanksstyrelser, i hög grad präglad av de lokala sociala och eko-
nomiska maktstrukturerna inom bankens verksamhetsområde. Styrelsen, och
särskilt de högsta befattningarna som ordförande och vice ordförande, domi-
nerades från bankens etablering 1850 av större jordägare inom Oppunda
härad. I Oppunda sparbank var ordförandens inflytande stort, särskilt fram
till den koncentration av ledningsfunktionerna och minskning av antalet
styrelseledamöter som genomfördes 1887. Övriga styrelseledamöters mer
sporadiska kontakter med banken och huvudmännens svala intresse för verk-
samheten medförde att varken den övriga styrelsen eller huvudmännen var
särskilt väl insatta i bankens rörelse.

Sammansättningen och förändringen av Oppunda sparbanks styrelse från
och med den stora omorganisationen 1887 kan indelas i tre tydliga skeden,
vilka sammanfaller med ordförandeposten. Carl Carlsson Bonde var bankens
ordförande mellan åren 1887 och 1898. Bonde representerade det traditio-
nella patriarkala sörmländska jordbrukssamhället och var starkt engagerad
både i det lokala Gillet och i Södermanlands läns hushållningssällskap.35 I
böljan av 1880-talet valdes de första representanterna för stationssamhället
in i sparbankens styrelse.36 Till ny vice ordförande under Bondes ordföran-

Flertalet omvandlades sedan i början av 1920-talet till avdelningskontor med fullständig
sparbanksverksamhet, se Indebetou (1925), s. 42-43.
35

Från 1881 var Bonde Gillets vice ordförande och 1892-1896 dess ordförande. Därtill var

Bonde ledamot i hushållningssällskapets förvaltningsutskott 1886-1899. Bankens ordförande
före omorganisationen 1887 var greve Mauritz Lewenhaupt, också godsägare och dessutom
med industriella intressen. Mellan 1879 och 1899 var Lewenhaupt delägare i Wermbohls
fabriks AB, se Indebetou (1925), s. 61.
36

Handlanden Victor Wahlberg 1882-1887, fabrikören Carl Fredriksson 1883-87, baningenjö-
ren Alexander Viberg 1883-96 och August Kullberg 1883-87, se Indebetou (1925), s. 72-73.
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deskap tillsattes baningenjören Alexander Viberg samtidigt som alltfler per-
söner bosatta och med sin ekonomiska utkomst i Katrineholm valdes in på
olika befattningar inom bankens organisation.37

Förnyelsen av bankens styrelse fortsatte med den nye ordföranden från
1899, kontraktsprosten Carl-Axel Hallström. Samtidigt bröts den direkta
personförbindelsen mellan sparbanken och Gillet. Till skillnad från Bonde
var Hallström inte engagerad i vare sig Gillet eller länets hushållningssäll-
skap. Ar 1901 återinvaldes också August Kullberg till styrelseledamot. Bryt-
ningen med den äldre tiden blir än tydligare med den styrelse som tillsattes
från 1910. Den nya ordföranden, disponenten Robert Almgren, hade under
lång tid arbetat inom olika industrier i häradet. När Almgren blev ordförande
i Oppunda sparbank var han verkställande direktör i AB Forssa bruk och
dessutom styrelseledamot i Södermanlands enskilda banks avdelningskontor
i Katrineholm.38 I den styrelse som verkade under Almgrens ordförande-
period ökade inslaget av ledamöter med ekonomisk verksamhet i stations-
samhället ytterligare. Ar 1911 invaldes spannmålshandlaren Fredrik Alfred
Andersson och 1915 järnhandlaren Ludvig Lundin. Båda dessa ledamöter
drev sedan lång tid sina respektive handelsverksamheter i Katrineholm och
var väletablerade i de centrala socio-ekonomiska kretsarna i stationssamhäl-
let.39

Till skillnad från Oppunda sparbank fanns det i Södermanlands enskilda
bank lottägare som också ville utöva ett aktivt ägarskap i banken. Centralsty-
relsen i Södermanlands enskilda bank dominerades därmed, i likhet med
flertalet andra samtida affärsbanker, av näringsidkare verksamma i Nykö-
ping och av större jord- och bruksägare inom länet.40 I den lokala styrelse
som tillsattes i Katrineholm från och med 1889 och när kommissionskonto-
ret inrättades hade samtliga ledamöter kunskap och lång erfarenhet av både
sparbanks- och affärsbankverksamhet på den regionala kreditmarknaden.
Vid sidan av August Kullberg tillsattes tre andra ledamöter i den lokala sty-
relsen. Ernst Indebetou hade sedan 1873 arbetat på Södermanlands enskilda
banks lokalkontor i Vingåker och hade dessutom varit styrelseledamot i
Västra Vingåkers sparbank. Indebetou innehade från 1888 olika ledande
befattningar i både Oppunda sparbank och Västra Vingåkers sparbank. Båda
de andra två ledamöterna i kommissionskontorets styrelse, Alexander Viberg

37
Till exempel handlande Wilhelm Danielsson, huvudman och kassadirektör 1888-1902,

handlande Fredrik Andersson, huvudman och kassadirektör 1893-1902, direktör Adolf
Weckman, huvudman och revisor 1898-1918, se Indebetou (1925), s. 75-83.
38

Indebetou (1925), s. 61.
39

Andersson hade bedrivit spannmålshandel i Katrineholm sedan 1886. Lundin övertog sin
fars handelsrörelse, ursprungligen etablerad 1891, i slutet av 1901. Lundin grundade tillsam-
mans med andra ledande näringsidkare i samhället åtminstone två aktiebolag, AB Sko- och
toffelfabriken och AB Bievatten, båda etablerade i oktober 1915, se Handelsregistret 1888 s.
2199,1902 s. 30,1915 s. 2532 och 1916 s. 265.
40

Grandinsson (1917), s. 112-116 och förteckningar över lottägare i Södermanlands enskilda
banks revisionsberättelser 1877-1903.
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och Robert Almgren, var samtidigt styrelseledamöter i Oppunda sparbank.
Till kamrer i Södermanlands enskilda banks katrineholmskontor anställdes
kamreren i Oppunda sparbank sedan 1875, Wilhelm Schmidt. Schmidt inne-
hade sedan de dubbla kamrersbefattningama i närmare 30 år. Personförbin-
delser mellan Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda banks lokal-
kontor i Katrineholm var fortsatt vanligt förekommande under hela
undersökningsperioden (figur 5.1).41

Den tradition av gemensamma styrelseledamöter och andra befattnings-
havare mellan Södermanlands enskilda bank och lokala sparbanker, som
hade sina rötter tillbaka till filialbankens tid i slutet av 1850-talet, förblev
obruten när etableringen i Katrineholm ägde rum. Med hänsyn till svårighe-
terna att erhålla tillförlitlig, adekvat och tillräckligt snabb information fram-
står Södermanlands enskilda banks metod att knyta täta personliga band med
lokala sparbanker på olika platser inom länet som ett synnerligen effektivt
sätt att snabbt skaffa sig tillgång till de centrala informationskanalerna på de
lokala kreditmarknaderna.

Figur 5.1 Personförbindelser mellan Oppunda sparbank och Södermanlands
enskilda banks kontor i Katrineholm 1882-1916.
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Källa: Svensk bankmatrikel 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1916 och 1920 och Indebetou
(1925), s. 60-77.
Anm. Heldragen linje = befattningshavare i Södermanlands enskilda bank. Streckad linje =

befattningshavare i Oppunda sparbank.

41

Sveriges bankmatrikel 1891, s. 138-139, Indebetou (1925), s.78 och Indebetou (1936), s.
102-105.
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Slutsatser

Förändringen av organisationerna inom Oppunda sparbank och av Söder-
manlands enskilda banks lokalkontor i Katrineholm hängde nära samman
med stationssamhällets utveckling och ökade betydelse som ekonomiskt
centrum i regionen. Socknen Stora Malm, inom vilket stationssamhället var
beläget, och dess ekonomiska, sociala och politiska liv dominerades ända till
slutet av 1800-talet av jordbruket och de stora godsägarna.42 Med framväxten
av stationssamhället skapades nya lokala ekonomiska och politiska eliter. De
nya makthavarna i Katrineholm grundade sitt inflytande i lokalsamhället
främst på sin ekonomiska ställning och framgång, inte på börd och tradition.

Stora delar av Katrineholms näringsliv och de kommunala myndigheterna
inom municipalsamhället dominerades av en mindre krets personer, vilka
dessutom ofta hade någon personlig och/eller ekonomisk relation till var-
andra. Förhållandet på den lokala kreditmarknaden var likartat. Genom ett
system av gemensamma befattningshavare mellan de två banker som bedrev
verksamhet i Katrineholm skapades personliga nätverk inom vilka central
information om förhållandena på den regionala och lokala kreditmarknaden
kunde förmedlas. En av de centrala personerna inom denna inre krets i Ka-
trineholm var August Kullberg. Kullberg hade efter de inledande ekono-
miska svårigheterna med den egna handelsfirman skaffat sig ägarintressen i
ett stort antal företag, både inom och utanför Katrineholm, och försäkrade
sig dessutom om ensamrätt på försäljningen av flera lokala företags produk-
tion.43 Kullberg besatte också ett flertal centrala poster inom de kommunala
myndigheterna från och med municipalsamhällets inrättande 1883.44 Genom
ett beslut i Södermanlands enskilda banks centralstyrelse i december 1892
fick Kullberg också uppdraget att representera och bevaka bankens intressen
vid sammanträden i municipalsamhällets kommunala myndigheter.45

Förändringarna av Oppunda sparbanks organisation innebar en koncent-
ration av ledningsfunktionerna till ett färre antal personer, ett mer aktivt
deltagande och en större kontinuitet i den löpande verksamheten från styrel-
seledamöternas sida, vilket i förlängningen ledde till en professionalisering
av sparbankens verksamhet. Den tidigare organisationen hade dock vissa
fördelar, till exempel med avseende på inhämtandet av information och
övervakningen av bankens kunder inom olika delar av bankens verksam-

42
Tiscornia (1992), s. 114-115 och 122-133.

43
Till exempel Wermbohls fabriks AB, Carl Fredrikssons träförädlings AB, Tegelbruks AB

Valla-Katrineholm, Grönkvists mekaniska verkstad, AB Flens snickerifabrik och AB Forssa
bruk, se Bouppteckning efter August Kullberg i Kullberg & Co:s bolagsstämmoprotokoll
9.5.1914, KKA; Handelsregistret 1898 s. 1740,1899 s. 197,1899 s. 59, 1907 s. 197,1910 s.
2107 och 1912 s. 2722 samt Hjelmberg (1973), s. 18-19 och 32-37.
44

Kullberg var ledamot i municipalnämnden 1883-1903, municipalnämndens ordförande
1892-1903, ordförande i municipalstämman 1892-1902 och ordförande i municipalfullmäk-
tige 1909-13, se Strutz (1933), s. 50.
45

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 28.12.1892, FSF.
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hetsområde. Södermanlands enskilda bank byggde å andra sidan upp en allt
större organisation inom regionen för att bearbeta både in- och utlånings-
marknaderna. En stor del av ledningen och tjänstemännen på bankens kontor
i Katrineholm hade tidigare erfarenhet av kreditmarknaden i lokalsamhället i
egenskap av befattningshavare i Oppunda sparbank. En annan orsak till att
Södermanlands enskilda bank mycket snabbt kunde etablera sig på de olika
lokala marknaderna i länet var att de befattningshavare i banken som hade
till direkt uppgift att upparbeta marknaderna, till exempel sockenombuden,
arbetade mot provision och hade därmed ekonomiska incitament som till stor
del saknades vid motsvarande tjänster i sparbanken.

138



KAPITEL 6

Bankrörelsernas utveckling

Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank byggde under perioden
från 1880-talets böljan till och med årsskiftet 1916/17 upp sina respektive
organisationer i stationssamhället. Förutsättningarna för de två bankernas
etablering och utveckling i Katrineholm var delvis olika. Oppunda sparbank
hade från bildandet 1850 levt ett ganska stilla liv som mindre landsbygds-
sparbank med verksamheten, och framför allt kreditgivningen, helt inriktad
på jordbrukets behov. Under 1870-talet hade dock banken i allt högre grad
påverkats av de omvälvande förändringar som ägde rum, både inom regio-
nen där stationssamhällets expansion satte sina spår även på sparbankens
verksamhet, och de kraftiga konjunkturella svängningarna i den svenska
ekonomin som helhet. Södermanlands enskilda bank å andra sidan hade se-

dan slutet av 1850-talet byggt upp en allt mer omfattande och diversifierad
bankverksamhet, främst i de äldre ekonomiska centra inom länet. Även
bland Södermanlands enskilda banks låntagare fanns ett stort antal gods- och
bmksägare. Samtidigt innebar bankens närvaro i de tidigindustriella orterna i
länet, framför allt Eskilstuna och Nyköping, att även krediter till närings-
idkare inom hantverk och industri var vanligt förekommande. Med de orga-
nisationer som Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank byggde
upp i Katrineholm skapades också förutsättningar för tillväxt av bankrörel-
sema i stationssamhället.

I detta kapitel behandlas olika rörelsegrenar inom Oppunda sparbank och
Södermanlands enskilda bank. Kapitlet inleds med en genomgång av de två
bankernas inlåningsrörelser, framför allt fokuserad på inlåningsmarknaden i
Katrineholm. De följande avsnitten behandlar de övergripande strukturerna i
bankernas medelsplacering. Målsättningen är att så långt som källmaterialet
tillåter göra en jämförande undersökning av de två bankemas verksamheter i
allmänhet och respektive banks rörelse i stationssamhället i synnerhet.
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Inlåningsrörelsen i Katrineholm
I och med Södermanlands enskilda banks inrättande av ett kommissions-
kontor i Katrineholm 1889 fick Oppunda sparbank ytterligare konkurrens på
inlåningsmarknaden i stationssamhället. I januari 1884 hade Postsparbanken
etablerat sin inlåningsverksamhet i Katrineholm. Allmänhetens insättningar i
Postsparbanken var dock mycket blygsamma, i jämförelse med både Op-
punda sparbank och Södermanlands enskilda bank, under hela den tidsperiod
som denna undersökning avser. Orsakerna till Postsparbankens mindre
framgångsrika verksamhet var flera. Den jämförelsevis låga inlåningsräntan
var naturligtvis en orsak. Postsparbanken erbjöd endast 3,6 procents ränta
medan den högsta inlånings räntan var 5 procent i sparbanken och 4,5 pro-
cent i Södermanlands enskilda bank. Räntedifferenserna mellan bankernas

inlåningsräntor minskade visserligen betydligt under en tioårsperiod från och
med slutet av 1880-talet men under huvuddelen av undersökningsperioden
kunde inte Postsparbanken erbjuda en konkurrenskraftig inlåningsränta.1

De inlåningsformer som erbjöds vid Södermanlands enskilda banks
kommissionskontor från och med 1889 var upp- och avskrivnings räkning
och depositionsräkning. Av dessa två var det depositionsräkningen som
närmast konkurrerade med sparbanken om inlåningen. I likhet med sparban-
kens inlåning var den förenad med en uppsägningstid; ju längre uppsäg-
ningstid desto högre ränta. Principen för sparbankens uppsägningstider
byggde däremot på storleken av det belopp som skulle uttas; ju större belopp
desto längre uppsägningstid.

Från och med 1898 införde Södermanlands enskilda bank sparkasse-
räkningen också vid kontoren i Nyköping och Eskilstuna.21 november 1901
ombads ledamöterna i katrineholmskontorets styrelse att yttra sig över ett
förslag om att införa denna räkning även i Katrineholm. De två ledamöter
som besvarade förfrågan, August Kullberg och Axel Sundberg, var mycket
positivt inställda. Med hänvisning till sparbankens begränsade öppettider
ansåg Kullberg och Sundberg, vilka båda var engagerade i Oppunda spar-
bank, att förutsättningarna för en omfattande inlåning även på denna räk-
ningsform var synnerligen goda.3 Med hänvisning till de goda relationerna
med sparbanken ansåg dock Kullberg och Sundberg att räntan på sparkasse-

1
Se bilaga 4. Den låga inlåningsräntan i Postsparbanken motiverades med att insättarna ga-

ranterades återbetalning av sina insatta pengar eftersom staten stod som garant bakom banken,
se Eliasson & Larsson (1992), s. 33 och SFS 1883:22,1 §. Postsparbanken leddes av ett cent-
ralt organ i Stockholm — Postsparbanksbyrån — vilket löd under Finansdepartementet. De i
banken insatta medlen placerades inledningsvis i Riksbanken och i statliga obligationer. Från
1887 tilläts inköp av andra guldkantade obligationer och från 1902 beviljades även kommun-
och inteckningslån, se Wilhelmsson (1934), s. 7, 13-15 och 35-37 och Eliasson & Larsson
(1992), s. 33.
2

Sparkasseräkningen infördes på kontoret i Vingåker 1877, se kapitel 3.
3

Kullberg var vid denna tid ledamot i Oppunda sparbanks styrelse och Sundberg var såväl
revisor som huvudman, se Indebetou (1925), s. 75-83.
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räkningen borde hållas en halv procent under sparbankens räntesats. Central-
styrelsen i Nyköping följde yttrandet och beslöt att snarast möjligt låta öppna
sparkasseräkning i Katrineholm.4

Bestämmelserna avseende sparkasseräkningen i Södermanlands enskilda
bank, inlåningen i Oppunda sparbank och inlåningen i Postsparbanken hade
stora likheter. Minsta tillåtna insättning i Oppunda sparbank var 25 öre och 1
krona i de andra två bankerna. Från 1902 höjde även Oppunda sparbank
denna gräns till 1 krona. Alla tre banker hade så kallade insättningstak på
dessa inlåningsräkningar. Reglerna om maximibelopp på inlåningsräkning-
arna utgjorde också ett potentiellt hinder för den sammanlagda inlåningens
tillväxt i sparbanken och i Postsparbanken. I såväl Postsparbanken som Op-
punda sparbank var insättningstaket 1 000 kr i början av 1880-talet. Maxi-
mibeloppen höjdes dock successivt. När sparkasseräkningen infördes av
Södermanlands enskilda bank i Katrineholm sattes maximibeloppet till 3 000
kr, samma gräns som då var rådande i Oppunda sparbank.5

Inlåningen var också förbunden med en viss uppsägningstid. Även reg-
lema kring uppsägningstider och med dem sammanhängande belopp föränd-
rades över tid, huvudsakligen i konvergerande riktning. I Oppunda sparbank
var den kortaste uppsägningstiden en månad fram till 1888, då belopp upp
till 50 kr fick uttas genast.6 I Postsparbanken var alla uttag, oavsett storlek,
förbundna med uppsägningstider, vilket framhållits som ytterligare en orsak
till Postsparbankens mindre lyckade inbrytning på den svenska inlånings-
marknaden.7 Även på sparkasseräkningen i Södermanlands enskilda bank var
dock alla uttag förbundna med uppsägningstider samtidigt som Oppunda
sparbank från och med 1903 återinförde motsvarande regler. De principiella
skillnaderna avseende uppsägningstider i de olika bankerna var därför små
även om gränserna varierade mellan bankerna.8

4
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 29.11.1901, FSF. Räntan på sparkasseräk-

ningen var också under huvuddelen av perioden fram till 1916 minst en halv procent lägre än
sparbankens inlåningsränta, se bilaga 4.
5

Ar 1888, det vill säga relativt kort tid efter Postsparbankens etablering i Katrineholm, höjde
Oppunda sparbank denna gräns till 3 000 kr, dock hade styrelsen möjlighet att tillåta insätt-
ningar ända upp till 10 000 kr. År 1891 höjdes insättningstaket i Postsparbanken till 2 000 kr.
Från 1916 höjdes det generella insättningstaket i Oppunda sparbank till 10 000 kr, se Stadgar
för Oppunda sparbank 1887, 20 §, Stadgar för Oppunda sparbank 1902, 5 §, Reglemente för
Oppunda sparbank 1916,5 §, SFS 1883:22, 7 §, Södermanlands enskilda banks styrelseproto-
koll 29.8.1899, FSF och Samuelsson (1978), s. 26.
6

Stadgar för Oppunda sparbank 1887,22 §.
7

För uttag upp till 50 kr = 10 dagars uppsägningstid, 51-500 kr = 30 dagar och belopp däröver
60 dagar, se SFS 1883:22,8§ och Samuelsson (1978), s. 26-27.
8

I Södermanlands enskilda bank var uppsägningstiden för belopp upp till 300 kr sju dagar,
mellan 300 och 1000 kr en månad och för belopp däröver tre månader, se Södermanlands
enskilda banks styrelseprotokoll 29.8.1899, FSF. I Oppunda sparbank infördes två veckors
uppsägningstid på belopp under 200 kr och för belopp däröver tre månader. Ett viktigt un-
dantag var dock att styrelsen beroende på de specifika förutsättningarna kunde bevilja utbe-
talning vid anfordran, det vill säga utan förestående uppsägning, se Oppunda sparbanks reg-
lemente 1902,7 §.
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Södermanlands enskilda bank lyckades på kort tid upparbeta en omfat-
tände inlåningsverksamhet vid katrineholmskontoret. Inom fyra år var Katri-
neholm Södermanlands enskilda banks tredje största lokala inlåningsmark-
nad och 1910 var den sammanlagda inlåningen vid katrineholmskontoret för
första gången större än Oppunda sparbanks inlåning (tabell 6.1).9 Vid eta-
bleringen av sparkasseräkningen i Katrineholm använde sig Södermanlands
enskilda bank återigen av metoder som vanligen förknippades med sparban-
kema, liksom banken tidigare gjort i samband med införandet av sparkasse-
räkning i Vingåker i slutet av 1870-talet. Denna gång gällde det utdelandet
av så kallade hemsparbössor, en företeelse som spreds bland de större
svenska stadssparbankema just vid denna tid. Oppunda sparbanks reaktion
på Södermanlands enskilda banks åtgärd var enbart ett konstaterande att
behovet av dylika hemsparbössor därmed var tillgodosett och att kostnaderna
för en motsvarande insats från sparbankens sida skulle vara alldeles för
höga.10

Av de olika inlåningsräkningar som erbjöds i Södermanlands enskilda
bank var depositionsräkningen den dominerande, i Katrineholm liksom på de
andra lokalkontoren. Efter introducerandet av sparkasseräkningen på flera av

Tabell 6.1 Inlåningen i Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda
bank 1881-1916.

År OHS

tkr

SöEB:s lokalkontor i Katrineholm

Total, Depo.1, U-A2, Sparkasse,
tkr % % %

SöEB:s sammanlagda inlåning
Total, Depo.1 U-A2, Sparkasse3,

tkr % % %

1881 472 3067 77 23

1890 798 243 55 45 4716 77 23

1900 1461 881 80 20 9422 75 14 11

1910 2452 2475 70 6 24 21334 65 8 27

1916 3245 3659 58 13 29 34341 49 18 33

Källa: Sparbanksstatistiken, affärsbanksstatistiken, Bankinspektionens undersökningsberät-
telse 1890, RA och Jämförande översikt över Södermanlands enskilda banks ställning enligt
månadsrapporterna, FSF.
Anm. OHS - Oppunda härads sparbank. SöEB - Södermanlands enskilda bank.
1. Depositionsräkning inklusive kapitalräkning från 1900.
2. Upp- och avskrivningsräkning inklusive löpande räkning från 1900.
3. Introducerad 1877 men ej med i statistiken förrän 1897.

9
Huvudkontoret i Nyköping svarade 1892 för 55 procent av Södermanlands enskilda banks

inlåning, eskilstunakontoret för 12 procent och katrineholmskontoret för 8 procent, se Bank-
inspektionens undersökningsberättelse 1892, RA. Uppgifterna om Postsparbankens verksam-
het publicerades som en särskild bilaga till sparbanksstatistiken från och med år 1893. Mellan
1893 och 1908 redovisade statistiken insättningar och uttag på de enskilda kontoren. Under
denna period översteg de årliga insättningarna på Postsparbankens katrineholmskontor utta-
gen med endast ett par tusen kr. Några uppgifter om den totala inlåningen vid lokalkontoren
redovisades inte eftersom de insatta medlen genast insändes vidare till bankens huvudkontor i
Stockholm.
10

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 2.8.1905, OHS och Hessling (1990), s. 46-48.1 okto-
ber 1913 beslöt dock sparbanken att dela ut 1 000 sparbössor till de barn som var inlånings-
kunder i banken, se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 1.10.1913, OHS.
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bankens lokalkontor åren kring sekelskiftet ökade också antalet inlånings-
kunder snabbt i Södermanlands enskilda bank. Av de närmare 33 000 inlå-

ningskontona i banken år 1916 var nästan 80 procent sparkasseräkningar.11

Kundstrukturen

Uppgifterna i den publicerade statistiken och litteraturen samt ur primärkäl-
loma medger endast vissa begränsade jämförelser mellan kundstrukturerna i
de olika bankerna.12 Inriktningen på olika segment av inlåningsmarknaden
var inledningsvis tydlig. Postsparbanken hade tillkommit till stor del på
grund av den kritik som riktades mot sparbankemas och affärsbankemas
bristande intresse för de minsta insättningarna. Insättningarna och de totala
saldona på inlåningskontona i Postsparbanken var också, i jämförelse spar-
bankerna och affärsbankerna, avsevärt mindre under hela undersöknings-
perioden.13

I Oppunda sparbanks tidigaste reglementen definierades den primära
kretsen av inlåningskunder som de mindre bemedlade inom häradet. Med
1887 års reglemente ändrades denna formulering till att avse "personer"
inom Oppunda härad.14 Men i 1893 års reglemente återinfördes den ur-
sprungliga ändamålsförklaringen, något omformulerat och helt i linje med
1892 års normalreglemente. Sparbankens uttryckliga ändamål från och med
1893 var att insamla pengar från företrädesvis mindre bemedlade personer
inom häradet.15 Strukturen på Oppunda sparbanks inlåning följde i stort
stmkturen för landets samtliga sparbanker. De stora inlåningskundernas do-
minans avseende bankens samlade inlåning tilltog med tiden, i kontrast till
formuleringarna i reglementena om bankens syfte att inrikta inlåningsverk-
samheten på de mindre bemedlade.16

11
Affärsbanksstatistiken. Uppgifter om antalet räkningar, och deras fördelning på olika konto-

slag, vid lokalkontoren saknas. Oppunda sparbank hade samma år drygt 6 000 inlåningskon-
ton, se sparbanksstatistiken.
12

Oppunda sparbank utgör undantaget. En bearbetning av primärmaterialet avseende inlå-
ningen i banken har dock uteslutits av arbetsekonomiska skäl.
13

De genomsnittliga insättningar som gjordes i Postsparbanken i Katrineholm mellan 1893
och 1908 varierade mellan 10 och 30 kr. Den genomsnittliga behållningen per inlåningskonto
på riksnivå var år 1916 90 kr i Postsparbanken, 250 kr i affärsbankerna (på sparkasseräkning)
och 637 kr i sparbankerna, se sparbanks-, postsparbanks- och affärsbanksstatistiken,
Wilhelmsson (1934), s. 13-15 och Samuelsson (1978), s. 16-17 och 25-28.
14

Stadgar för Oppunda sparbank 1887,1 §. Enligt 18 § kunde dock styrelsen bevilja tillstånd
för insättningar från personer bosatta utanför häradet.
15

Stadgar för Oppunda sparbank 1893,1 §.
16

Det knappt åttiotal inlåningskunder med mer än 1 000 kr insatta i sparbanken svarade för 19
procent av hela inlåningsvolymen år 1881. År 1915 hade 15 procent av bankens inlånings-
kunder mer än 1 000 kr insatta och kundkategorin svarade för 70 procent av bankens hela
inlåningsvolym, se tabell 4.7 s. 73 i Petersson (1999). Någon närmare undersökning av inlå-
ningen och inlåningskunderna har inte genomförts men ändock kan konstateras att föränd-
ringarna i samhällets åldersstruktur också återspeglas i bankens inlåning. De allt större be-
folkningsgrupperna i Katrineholm i de åldersintervall som hade möjlighet till stort finansiellt
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Södermanlands enskilda banks strategi att inrikta sparkasseräkningen på
sparbankens traditionella kundgrupper framstår, enligt tillgängliga uppgifter,
som framgångsrik (tabell 6.2). Depositionsräkningen var dessutom ett alter-
nativ som Södermanlands enskilda bank kunde erbjuda de inlåningskunder
som begränsades av maximibeloppen på sparkasseräkningen och på spar-
bankens inlåningskonton.

För finansieringen av Oppunda sparbanks medelsplacering och utlåning
var den inlåning som upparbetades inom stationssamhället av mycket be-
gränsad betydelse. Mellan 80 och 90 procent av bankens kapital för medels-
placering hämtades istället från landsbygdskommunerna inom verksamhets-
området under hela den studerade tidsperioden.17 För Södermanlands
enskilda banks del innebar den framgångsrika etableringen av inlåningsverk-
samhet 1889 att bankrörelsen i Katrineholm under en tioårsperiod genere-
rade stora inlåningsöverskott, vilket distribuerades till bankens övriga kontor
för utlåning och andra placeringar.18

Tabell 6.2 Genomsnittligt saldopå inlåningsräkningarna i Oppunda spar-
bank och Södermanlands enskilda bank 1881-1916.
År Oppunda Södermanlands enskilda bank

sparbank

kr
Upp- och

avskrivning,1 kr
Depositionsräkning,2

kr
Sparkasseräkning,3

kr
1881 170 1810 1819
1890 244 1453 2496
1900 328 1297 2134 402
1910 436 986 2953 346
1916 540 3300 3678 429

Källa: Sparbanksstatistiken och affärsbanksstatistiken.
Anm. Motsvarande uppgifter om Södermanlands enskilda banks lokalkontor i Katrineholm
saknas.
1. Inklusive löpande räkning från 1900.
2. Inklusive kapitalräkning från 1900.
3. Introducerad 1877 men ej med i statistiken förrän 1897.

Medelsplaceringens struktur
Strukturen på placeringen av Oppunda sparbanks och Södermanlands en-
skilda banks tillgångar uppvisar vissa likheter och väsentliga skillnader i
böljan av 1880-talet. Utlåningen till allmänheten var helt dominerande i
Oppunda sparbanks medelsplacering från grundandet 1850 fram till hög-
konjunkturen i 1870-talets böljan och svarade för mer än 90 procent av ban-

sparande, 35-50 år, kan vara en förklaring till de stora inlåningskundernas tilltagande domi-
nans av bankens inlåning. Jmf. Lilja (2000).
17

Indebetou (1925), s. 102-103.
18

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1882,1890,1892 och 1897, RA.
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kens placeringar. De ökade placeringarna i obligationer under 1870-talet
bidrog, tillsammans med de ökade depositionerna i andra banker, till att ut-
låningen till allmänheten för första gången minskade kraftigt, både i relativa
och absoluta tal, till 60 procent av de förvaltade medlen år 1881. Den kraf-
tiga högkonjunkturen i böljan av 1870-talet hade, i likhet med förhållandet i
Oppunda sparbank, inneburit en ökning av Södermanlands enskilda banks
obligationsplaceringar och insättningar i andra banker.

De strukturella förändringarna av de två bankernas placeringar fram till
och med 1916 var relativt entydiga (tabell 6.3). I Oppunda sparbank återfick
utlåningen snart sin tidigare dominerande position samtidigt som de mycket
stora, och lågavkastande, insättningarna i andra banker stadigt minskades.
Även i Södermanlands enskilda bank intog kreditgivningen en efterhand mer
central roll. Oppunda sparbanks obligationsplaceringar kan delas in i två
skilda tidsperioder. Den första perioden varade fram till sekelskiftet och
innebar en, i likhet med bankdepositionerna, avtagande tendens avseende
placeringsformens andel av bankens totala medelsplacering. En andra period
inleddes 1903 och innebar att obligationerna återigen erhöll en mer framträ-
dande roll i bankens medelsplacering.19

I kapitel 7 kommer ett antal olika aspekter av utlåningens förändring och
utveckling under perioden 1881-1916 att behandlas utförligt. I de följande
avsnitten behandlas dock två andra former av medelsplacering i Oppunda
sparbanks och Södermanlands enskilda banks verksamhet; obligationspla-
ceringar och depositioner i andra banker.20

Tabell 6.3 Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks till-
gångar 1881-1916, andelar i olika placeringsformer samt tillgångar i mnkr.
År Utlåning, % Obligationer, % Bankdepo., % Övrig,1 % Tillgångar2, mnkr

OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB

1881 60 60 20 10 16 7 4 23 0,5 5,6
1890 82 70 4 5 10 4 4 21 0,9 8,0
1900 79 72 2 3 11 8 8 17 1,5 15,1
1910 82 89 6 4 6 2 6 5 2,8 35,8
1916 82 72 10 8 2 10 6 10 3,6 54,5

Källa: Oppunda sparbanks kapitalböcker, OHS, sparbanksstatistiken och affärsbanksstatisti-
ken.
Anm. OHS - Oppunda härads sparbank. SöEB - Södermanlands enskilda bank.
1.1 Oppunda sparbank främst kassatillgodohavanden. I Södermanlands enskilda bank kassa-
tillgodohavanden och fram till 1900 även grundfondshypotek.
2. För Oppunda sparbank användes termen "Förvaltade medel".

19
Under den första perioden var som mest, år 1882, 26 procent av de förvaltade medlen place-

rade i obligationer. Under den andra periodens sista år, 1916, var motsvarande siffra 10 pro-
cent, se sparbanksstatistiken.
20

Lokalkontoret i Katrineholm genomförde varken egna obligationsplaceringar eller tog
självständiga beslut om större penningdepositioner i andra banker. Dessa strategiska placer-
ingsbeslut togs av bankens centralstyrelse i Nyköping.
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Obligationsplaceringar
De svenska privata obligationslånen hade under hela 1880-talet svårt att
vinna placerarnas förtroende. Detta var en konsekvens av spekulationen i
framför allt jämvägsobligationer under 1870-talets högkonjunktur som följ-
des av kraftigt fallande kurser mot slutet av decenniet, vilket i sin tur väsent-
ligt bidrog till krisen inom det svenska finansiella systemet. Dessutom hade
Bankinspektionen, med affärsbankemas stora obligationsförluster i färskt
minne, en klart negativ inställning till bankemas engagemang i såväl järn-
vägs- som industriobligationer. Den svenska obligationsupplåningen hade
sitt kvantitativa genombrott på 1860-talet då olika hypoteksinstitut, framför
allt Allmänna Hypoteksbanken som bildades 1861 och Riksgäldskontoret,
emitterade obligationer i stor skala. Hypoteksinstituten, tillsammans med
staten, återtog mot slutet av 1870-talet sina positioner som dominerande
låntagare på den svenska marknaden och tillhörde därefter de största aktö-
rerna bland de svenska emittenterna.21

Den tilltagande utgivningen av industriobligationer, som inletts i mindre
skala i början av 1860-talet, avstannade också en tid som en konsekvens av
de förlustbringande järnvägsobligationerna. Den negativa inställningen till
placeringar i de mer riskfyllda privata obligationerna avtog dock snart. Mot
slutet av seklet ökade industriföretagens emissionsverksamhet kraftigt sam-
tidigt som också jämvägsobligationerna upplevde en renässans när ett antal
lokala, privata järnvägslinjer anlades. Efter denna andra stora uppbyggnads-
period av det svenska järnvägsnätet, som varade fram till sekelskiftet, mins-
kade järnvägsbolagens upplåning genom obligationer markant. Under 1880-
talet böljade också de svenska kommunerna, framför allt de större städerna
och landstingen, att emittera obligationer i stor skala. Sammantaget fanns vid
undersökningsperiodens slut fyra dominerande kategorier av låntagare på
den svenska obligationsmarknaden; staten, hypoteksinstituten, kommunerna
och industriföretagen (tabell 6.4).22

En mycket stor del av de svenska obligationerna placerades på de ut-
ländska marknaderna, framför allt i det tidiga skedet. Särskilt de statliga
obligationslånen, men även en stor del av hypoteksinstitutens lån, placerades
regelmässigt utomlands, framför allt i Hamburg, London och Paris men till
mindre del även i Köpenhamn och Oslo. Även en del kommunala obliga-
tionslån, framför allt obligationer utgivna av städer i södra Sverige, placera-
des helt eller delvis på närbelägna utländska marknader. Däremot emittera-
des den absoluta majoriteten av industriföretagens och järnvägsbolagens
obligationslån enbart på den svenska marknaden.23 Med hänsyn till den
svenska kapitalmarknadens begränsade kapacitet att absorbera den stora
mängden obligationslån var utnyttjandet av de utländska marknaderna av stor

21
Gårdlund (1947), s. 142-143 och Sjögren (1993), s. 61-64. Se också tabell 6.4 samt bilaga 6.

22

Sjögren (1993), s. 68-74. Se också bilaga 6.
23

Cervin (1875), Lundstedt (1901), Håkansson (1901) och Flodström (1912), s. 812-815.
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Tabell 6.4 Obligationslån i Sverige 1835-1916, fördelade på låntagare i
procent och totalt i mnkr samt andel av obligationslånen placerade i utlan-
det.

År Hypo.inst.,1 Stat, Kommun,2 Järnväg,3 Industri, Övr, Totalt, Utlandsplac.,4
% % % % % % mnkr %

1835-49 100 0 0 0 0 0 34 100

1850-59 77 22 0 0 0 1 101 88

1860-69 53 35 8 1 3 0 265 61

1870-79 47 26 5 15 6 1 669 49

1880-89 36 39 14 4 5 2 761 48

1890-99 19 18 13 25 24 1 500 27

1900-09 11 21 24 7 34 3 1048 49

1910-16 18 35 14 4 29 0 2040

Källa: Flodström (1912), s. 812-815 och Svensk obligationsbok 1916 och 1919.
Anm. 1. Hypoteksinstitut, inklusive hypoteksbanker, hypotekskassor, inteckningsbolag och
Järnkontoret.
2. Kommuner inklusive städer, landskommuner och landsting.
3. Från och med 1911 användes beteckningen "trafikbolag."
4. Andel av samtliga obligationslån ursprungligen placerade utomlands.

samhällsekonomisk betydelse. Samtidigt frigjorde detta kapacitet för
placering av industri- och järnvägsobligationerna inom landet. Det är också
rimligt att anta att de utländska placerarnas informations- och kontrollkost-
nåder för förvärv av svenska industri- och järnvägsobligationer, tillsammans
med de dåliga erfarenheterna under 1870-talskrisen, inverkade negativt på
viljan att placera i dessa obligationer överhuvudtaget. Det var lättare för
affärsbanker, bankirer och andra emissionsinstitut att placera statens och
hypoteksinstitutens obligationer, om vilka kunskapen och erfarenheten var
god, på de utländska marknaderna.

Den centraliserade strukturen på den tidiga obligationsmarknaden i Sve-
rige återspeglas också i de mycket få emissioner som ägde rum inom Söder-
manland fram till 1870-talet. Ar 1873 genomfördes den första större lokala
emissionen då Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs AB obligationslån
om 6 mnkr gavs ut.24 Detta var dock det enda lokala obligationslånet under
1870-talet. I relation till den övergripande låntagarstrukturen på den svenska
marknaden och dess utveckling över tid företer obligationsemissionerna i
Södermanland stora likheter. Efter järnvägsobligationernas dominans på
1870-talet följde genombrottet för de kommunala obligationerna på 1880-
talet. Det kvantitativa genombrottet för obligationslånen inom Södermanland
ägde dock först mm under 1890-talet, då både Oxelösund-Flen-Västman-
lands järnvägs AB och ett antal städer och företag inom länet emitterade

24 År 1873 var järnvägsobligationernas verkliga genombrottsår. Obligationer för drygt 63
mnkr emitterades under detta år. Det största obligationslånet var Bergslagernas Järnvägs AB
om 36 mnkr, se Cervin (1875), s. 53 och Flodström (1912), s. 813.
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obligationer. Efter sekelskiftet emitterades endast kommun- och industri-
obligationer inom Södermanlands län (tabell 6.5).25

En av de verksamheter som Södermanlands enskilda bank bedrev sedan
starten 1867 var förmedling av obligationer. Södermanlands enskilda bank
ombesörjde ensam förmedlingen av tre sörmländska obligationslån fram till
och med 1916, men deltog tillsammans med andra affärsbanker i emitte-
ringen av ytterligare fyra lån. Huvuddelen av de sörmländska obligations-
lånen förmedlades således av de stora affärsbankerna och mäklarfirmorna i
Stockholm.26

Ett gemensamt drag för flertalet av de obligationslån som Södermanlands
enskilda bank förmedlade var att banken hade någon form av personförbin-
delse med emittenten. Det första större obligationslån som Södermanlands
enskilda bank engagerades i avsåg Näfvekvarns bruks emission om 800 000
kr år 1905. Bruket, som varit i släkten Sederholms ägo i flera generationer,
var sedan 1890-talet en av bankens största låntagare. Även Edvard
Sederholm, som var brukets huvudägare och dessutom styrelseledamot i
banken åren 1866-1902, och bruksdisponenten Gustaf Öström tillhörde de
stora låntagarna i Södermanlands enskilda bank.27

År 1909 och 1916 förmedlade banken två obligationslån för Söderman-
lands läns landstings räkning, det senare lånet tillsammans med ett konsor-
tium om sammanlagt sju banker. Ett stort antal av de ledande befattnings-
havarna i Södermanlands enskilda bank besatte samtidigt viktiga poster i
landstinget. Till dem hörde bankens ordförande Carl Wellander som vid till-

Tabell 6.5 Obligationsemissioner i Södermanlands län till och med 1916,
fördelade på låntagare i procent samt totalt i tkr.

År Kommun, Industrier, Järnvägsbolag, Totalt,
% % % tkr

-1869 100 0 0 150
1870-79 0 0 100 6 000
1880-89 67 33 0 1 500
1890-99 10 6 84 9 660
1900-09 69 31 0 9 135
1910-16 55 45 0 14 857

Källa: Cervin (1875), Lundstedt (1885), Håkansson (1901) och Svensk obligationsbok 1911,
1916 och 1919.

25

Bilaga 5. Samtliga obligationslån utgivna av emittenter inom Södermanlands län placerades
inom landet.
26

Bilaga 5. Södermanlands enskilda bank deltog 1916 också tillsammans med sex andra
banker i emissionen av AB Wedevåg-Koppoms obligationslån om 1,5 mnkr. Detta bolag
bedrev sin verksamhet huvudsakligen i Västmanland, se Svensk obligationsbok 1919, s. 71.
27

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1890, 1892, 1895, 1897, 1900, 1902, 1904,
1911,1914 och 1916, RA.
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fällena för utgivandet av landstingets obligationslån också var dess ordfö-
rande.28

Från lokalt till nationellt

Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks förvärv av obligatio-
ner uppvisar tydliga gemensamma drag i flera avseenden. De tidiga placer-
ingama hade i båda bankerna koncentrerats till Allmänna hypoteksbankens
obligationer men Södermanlands enskilda bank inköpte också i mars 1874
en större post utgivna av Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs AB. För
Oppunda sparbank innebar 1892 års sparbankslagstiftning, med kravet på
kassareserv och det faktum att obligationer uttryckligen accepterades som en
godtagbar form för kassareservens uppbyggnad, en stimulans till ökade pla-
ceringar i obligationer.29

Oppunda sparbanks obligationsinnehav bestod 1881 dels av ett tjugotal
obligationer förvärvade under 1870-talets högkonjunktur, dels av 81 obliga-
tioner utgivna av Södermanlands läns kreatursförsäkringsbolag. Bankens
obligationsportfölj fram till sekelskiftet bestod enbart av Kreatursförsäk-
ringsbolagets obligationer, vid sidan av ett kortsiktigt innehav, mellan 1882
och 1884, av ett mindre antal obligationer utgivna av Södermanlands läns
brandstodsbolag. Ar 1892 genomfördes dock ett förvärv av en mindre post
utgivna av Bergslagens järnvägs AB, i vilket banken sedan tidigare hade
relativt stora innehav. I övrigt avyttrades flertalet av obligationerna efterhand
som löptiden gick ut eller att de utlottades. Dessutom såldes obligationer för
att tillgodose ökad efterfrågan på krediter. Under 1901 avyttrades sparban-
kens få resterande obligationer. Oppunda sparbanks agerande avseende obli-
gationsplaceringarna fram till sekelskiftet var därmed relativt passivt, vilket
förstärker intrycket av att placeringarna i obligationer dels användes som

28

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1904, 1907, 1909, 1911, 1914 och 1916, RA.
Även i förvaltningsutskottet, som hade till uppgift att handha de finansiella ärendena i lands-
tinget, fanns ett stort antal personer samtidigt verksamma i Södermanlands enskilda bank, se
Björkblom (1942), s. 18 och 78-85. År 1916 förmedlade Södermanlands enskilda bank också
ett obligationslån för ett företag i Katrineholm, Carl Fredrikssons träförädlings AB. Relatio-
nen till denna emittent var likartad. Bolaget hade vid denna tid utestående krediter på närmare
700 000 kr och var därmed en av bankens största låntagare. Södermanlands enskilda bank
hade en representant i bolagets styrelse — Karl Kullberg — som var ledamot i katrineholms-
kontorets styrelse, se Bankinspektionens undersökningsberättelse 1915, RA. Bankens utlåning
till landstinget behandlas i avsnittet om kommunkrediter i kapitel 7.
29

Möjligheten att använda obligationerna som kassareserv utnyttjades inledningsvis dock i
liten utsträckning av Oppunda sparbank. Istället uppfylldes kravet på kassareserv främst
genom depositioner i andra banker. Uppgifter om kassareservfondens sammansättning finns
endast för perioden 1893-1904. Åren 1894 till 1902 bestod kassareservfonden enbart av depo-
sitioner i andra banker. Obligationernas andel var 1903 12 procent och 1904 23 procent, se
Revisionsberättelser för Oppunda sparbank 1893-1916.
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nödåtgärd under perioder med god penningtillgång, dels var underordnad
den vanliga utlåningsverksamheten.30

Även Södermanlands enskilda banks obligationshandel var mycket be-
gränsad fram till sekelskiftet, både storleksmässigt och avseende typen av
obligationer. Allmänna hypoteksbankens obligationer dominerade kraftigt
det totala innehavet, särskilt efter att banken 1891 sålt det resterande inneha-
vet av obligationer i Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs AB.31

Sekelskiftet innebar startpunkten för en reaktivering av och förnyad in-
riktning på obligationsförvärven både i Oppunda sparbank och Söderman-
lands enskilda bank och obligationsplaceringarna intog en växande andel av
bankernas totala placeringar. Vid undersökningsperiodens slut hade Op-
punda sparbank 10 procent, eller 387 000 kr, av de förvaltade medlen place-
rade i obligationer. Motsvarande siffra för Södermanlands enskilda bank var
8 procent, eller 4,3 mnkr.

Oppunda sparbanks obligationsförvärv efter sekelskiftet koncentrerades
till stats- och industriobligationer. Södermanlands enskilda bank förvärvade
också en lång rad olika industriobligationer men fortfarande var obligationer
utgivna av de stora hypoteksinstituten dominerande i obligationsportföljen.
Först mot slutet av undersökningsperioden böljade också Södermanlands
enskilda bank förvärva statsobligationer. Samtliga de industrier som Op-
punda sparbank engagerade sig i genom obligationsförvärv var verksamma
inom bruksnäringen, framför allt sågverk och annan skogsförädling. Även
Södermanlands enskilda bank engagerade sig främst i bruksnäringen men
mindre poster köptes även i företag verksamma i helt andra branscher (tabell
6.6).32

Den tidigare starka lokala anknytningen minskade kraftigt efter sekel-
skiftet. Ingen av de två bankerna förvärvade obligationer utgivna av företag

, , o
verksamma i Katrineholm eller inom Oppunda härad. Ar 1905 inköpte Op-
punda sparbank en större post obligationer emitterade av sörmländska Näf-
vekvarns bruk, vilket följdes av ytterligare ett förvärv 1909. Södermanlands

30

Obligationsaffärerna behandlas ytterligt kortfattat i styrelseprotokollen under denna period.
Ofta anges bara att förvärv, försäljning eller inlösen av obligationer ägt rum, utan angivelse av
vilka obligationer som avses. Slutsatser om varför obligationerna avyttrades är därför svåra att
göra, se Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 3.5.1882, 6.6.1883, 6.8.1884 och 4.7.1888,
OHS. Se också Petersson (1999), bilaga 2.
31

Obligationerna hade vid denna tidpunkt skrivits ned med mer än 50 procent av det nomi-
nella värdet. Kursen på obligationerna hade också vänt uppåt sedan en tid och banken lycka-
des vid försäljningen få ut nästan 70 procent av det ursprungliga värdet, se Bankinspektionens
undersökningsberättelser 1882 och 1890, RA och Södermanlands enskilda banks revisionsbe-
rättelse 1891.1 efterhand visade sig dock avyttringen av obligationerna skett vid en olyckligt
vald tidpunkt. Obligationernas värde steg under 1890-talet i samband med att malmexporten
via Oxelösund tog fart och efter att Trafik AB Grängesberg-Oxelösund inköpt majoriteten i
bolaget, se Olsson (1997), s. 74-76.
32

Till exempel Örebro elektriska AB (vattenkraftverk), Helsingborgs sockerfabriks AB, AB
Svenska tobaksmonopolet, AB Sveriges litografiska tryckerier, se Bankinspektionens under-
sökningsberättelser 1902,1906,1911 och 1916, RA.
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Tabell 6.6 Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks obliga-
tionsinnehav 1882-1916, andelar av totalt innehav i procent inom olika
branscher, totalt innehav i tkr samt andel lokala obligationer.

År Hypo.inst.1, Järnvägsbolag Industribolag, Stat/kommun Tot. innehav Emittenter i

%> % % % tkr2 länet,3 %
OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB

1882 60 72 20 28 20 0 0 0 137 448 60 29

1890 45 73 34 27 21 0 0 0 80 423 45 51

1902 - 76 4 - 15 - 5 1318 19

1911 14 82 0 0 65 18 21 0 215 1363 21 1

1916 8 53 0 2 39 17 53 28 387 4232 13 5

Källa: Oppunda sparbanks kapitalböcker, OHS och Bankinspektionens undersökningsberät-
telser 1882-1916, RA.
Anm. OHS - Oppunda härads sparbank. SöEB - Södermanlands enskilda bank.
1. Hypoteksinstitut inklusive Allmänna Hypoteksbanken, AB Göteborgs hypotekskassa,
Stockholms inteckningsgaranti AB, Södermanlands läns brandstodsbolag och Södermanlands
läns kreatursförsäkringsbolag,.
2. Bokfört värde. Uppgifterna avseende Oppunda sparbank avser dock obligationernas nomi-
nella värde. Oppunda sparbank gjorde i princip inga avskrivningar på sina obligationer varför
det bokförda värdet skiljer sig ytterst marginellt från obligationernas nominella värde. Dess-
utom saknas uppgifter om obligationernas bokförda värden efter 1892.
3. Obligationer utgivna av emittenter med verksamhet inom Södermanlands län, andel av
bankernas totala innehav.

enskilda bank, som deltog i emissionen av dessa obligationer, behöll en
mindre post om 20 000 kr, motsvarande knappt 3 procent av hela lånet.

Sammantaget ägde ett flertal strukturella förändringar i de två bankernas
obligationsinnehav rum fram till 1916. För det första intog obligationspla-
ceringarna en allt större andel av bankernas totala medelsplacering. För det
andra diversifierades obligationsportföljerna kraftigt, både sett till antalet
obligationer och till de branscher som emittentema var verksamma inom.
Slutligen övergav både Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank
efter sekelskiftet den inriktning på förvärv av lokala obligationer som varit
rådande sedan 1880-talets början. Sammantaget bekräftar utvecklingen av
Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks obligationsplacer-
ingår också bilden av ett framväxande sammanhållet, nationellt finansiellt
system inom vilket kapital kunde transfereras mellan olika delar av landet.

Ytterligare ett gemensamt drag avseende obligationsplaceringarna i såväl
Oppunda sparbank som Södermanlands enskilda bank var den rikliga före-
komsten av personförbindelser mellan bankerna och de lokala emittentema.
Relationerna mellan Södermanlands enskilda bank och Näfvekvarns bruk
har redan berörts. Näfvekvarns bruk hade också före Oppunda sparbanks
förvärv av dess obligationer 1905 upparbetat en långvarig kreditrelation med
Nyköpings sparbank.33

33
Näfvekvarns bruk och olika medlemmar ur familjen Sederholm tillhörde Nyköpings spar-

bank större låntagare från och med slutet av 1830-talet, se Petersson (1997a).
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Särskilt avseende två lokala obligationslån verkar personförbindelserna
mellan bankerna och emittenterna haft särskild betydelse. Det gäller för det
första Oppunda sparbanks förvärv av Södermanlands läns kreatursförsäk-
ringsbolags obligationer på 1880-talet. Personförbindelserna mellan Op-
punda sparbank och Kreatursförsäkringsbolaget var täta. Kreatursförsäk-
ringsbolaget bildades 1879 och hade till ändamål att försäkra hästar och
nötkreatur inom länet. Huvuddelen av Kreatursförsäkringsbolagets styrelse
var samtidigt verksamma i Oppunda sparbank, bland dem bolagets ordfö-
rande Carl Carlson Bonde och vice ordföranden August Tamm.34 Vid sidan
av försäkringspremierna finansierades verksamheten i bolaget genom emitte-
ring av obligationer. Under huvuddelen av de drygt tio år som bolaget var
verksamt placerades obligationslånen till mer än 90 procent i Oppunda spar-
bank.35

För det andra innebar Södermanlands enskilda banks förvärv av Söder-
manlands läns brandstodsbolags obligationer från och med böljan av 1890-
talet att banken var bolagets huvudfinansiär avseende obligationslånen. Från
sekelskiftet till 1906 var hela Brandstodsbolagets obligationslån placerat i
Södermanlands enskilda bank. Även mellan Södermanlands enskilda bank
och Brandstodsbolaget var personförbindelserna täta under hela undersök-
ningsperioden.36

Hanteringen av såväl Kreatursförsäkringsbolagets som Brandstodsbola-
gets obligationslån antyder både att mindre emittenter före sekelskiftet hade
svårt att placera sina lån utanför den lokala marknaden och att befattnings-
havare i de båda bankerna utnyttjade sina positioner, och sin information om
bolagen, till att placera lånen i Oppunda sparbank respektive Södermanlands
enskilda bank.

34
Bonde var sparbankens vice ordförande från 1880 och ordförande mellan 1887 och 1898.

Tamm var styrelseledamot i sparbanken 1880-1887. Tre av bolagets övriga styrelseledamöter
var också samtidigt verksamma i sparbanken, se BiSOS H) Kungl. Maj:ts Befallningshavan-
des femårsberättelse 1881-1885, s. 34 och 1891-1895, s. 56, Södermanlands läns kalender
1884, s. 485 och Indebetou (1925), s. 60-77.
35

Södermanlands läns kreatursförsäkringsbolags styrelse- och revisionsberättelser 1881-1891
och Oppunda sparbanks kapitalböcker, OHS.
36 Från och med Södermanlands enskilda banks etablering 1867 besattes ordförandeposten i
Brandstodsbolaget av personer som samtidigt var verksamma i bankens styrelse. Ytterligare
ett antal av styrelseledamöterna i Brandstodsbolaget och Södermanlands enskilda bank var
gemensamma till och med 1916, se Grandinsson (1917), s. 112-114 och Grandinsson (1921),
s. 34-46. Varken Kreatursförsäkringsbolagets eller Brandstodsbolagets obligationslån finns
med i de förteckningar som upprättats, vilket tyder på att emissionerna var riktade enbart till
en begränsad kundkrets. Södermanlands enskilda bank förvärvade 1915 också obligationer för
150 000 kr emitterade av Trafik AB Grängesberg-Oxelösund, det vill säga det bolag som
förvärvat aktiemajoriteten i Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs AB, se Bankinspektio-
nens undersökningsberättelse 1915, RA.
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Depositioner i andra banker
Oppunda sparbank hade 1881 en lång tradition av relativt stora insättningar i
olika affärsbanker. I vilken affärsbank som Oppunda sparbank gjorde depo-
sitionerna varierade bland annat med tillgängligheten på och behovet av
placeringsmöjligheter. Sålunda hade Oppunda sparbank tidigare haft insätt-
ningskonton i såväl Mälarprovinsernas enskilda bank, Norrköpings enskilda
bank, Stockholms Handelsbank som Södermanlands enskilda bank. Från
1882 insattes huvuddelen av bankdepositionema i Södermanlands enskilda
bank, vilket sammanföll med att Oppunda sparbank kontrakterades som se-
delspridare åt Södermanlands enskilda bank. Depositionsräkningen i Norr-
köpings enskilda bank avslutades 1890 men hade under hela 1880-talet ut-
gjort endast några få procent av bankdepositionema.37

Både i Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank utgjorde
bankdepositionerna en betydande del av den samlade medelsplaceringen
fram till 1916. Däremot minskade sparbankens andel markant efter sekel-
skiftet. I relation till det övriga bankväsendet utgjorde Oppunda sparbanks
bankdepositioner, vilka var särskilt omfattande under 1880- och 90-talen,
den mest anmärkningsvärda avvikelsen.38 Vid ett flertal tillfällen riktades
också kritik från olika håll mot sparbankens omfattande depositioner. Kriti-
ken hänvisade främst till den låga avkastning som denna placeringsform
medförde. Som regel var den ränta som Oppunda sparbank erhöll på sina
depositioner lägre än vad insättarna i sparbanken erhöll. Sparbanksstyrelsens
förklaringar till de stora bankdepositionerna hänförde sig främst till svårig-
heter att överhuvudtaget placera medlen.39

I juli 1887 framförde länsstyrelsen ett par anmärkningar på förvaltningen
av Oppunda sparbank. En anmärkning avsåg de stora summor som sparban-
ken placerade i andra bankinrättningar. Sparbanksstyrelsens motivering till
depositionerna var återigen densamma:

Det torde vara synnerligen svårt, om inte alldeles omöjligt att kunna placera
penningar mot säkerhet som under alla förhållanden är goda då förhållanden
kunna inträffa som göra den allra bästa säkerhet mindre god. Sparbanks-
direktionen som städse sökt anskaffa så betryggande placering som möjligt
av de insatta medlen och därpå sökt undvika namnlån, har då tillgången på

37

Oppunda sparbanks kapitalböcker, OHS.
38

Se tabell 6.3 och 2.3. Samtliga sparbankers insättningar i andra banker under perioden
1881-1916 varierade mellan 3 och 6 procent.
391 juli 1883 insattes ett större belopp i Södermanlands enskilda bank, vilket föranledde sty-
relsen att i ett brev till den kontrollerande myndigheten — länsstyrelsen — motivera
insättningen med svårigheter att placera medlen på annat "betryggande" sätt, se Oppunda
sparbanks styrelseprotokoll 18.7.1883, OHS.
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goda inteckningar är synnerligen knapp, ej kunnat lyckas placera en stor del
av tillgångarna annorlunda än genom deposition uti bankinrättning.40

Även Södermanlands enskilda bank deponerade periodvis stora summor i
andra affärsbanker. Samarbetet med andra affärsbanker hade byggts upp
sedan 1860-talet och innefattade olika typer av transaktioner med såväl de
stora affärsbankerna, till exempel Skandinaviska kredit AB och Stockholms
Handelsbank, som med mindre affärsbanker, till exempel Upplands enskilda
bank. Som en del av detta samarbete ingick kortsiktiga transfereringar av
likviditet mellan bankerna.

Från och med 1892 särredovisas i affärsbanksstatistiken de insättningar
som andra banker gjorde från allmänhetens insättningar. Uppgifterna visar
att det i detta avseende rådde ett nettoinflöde av kapital till Södermanlands
enskilda bank under huvuddelen av perioden fram till 1916. Detta föranleder
därmed en viss omvärdering av uppgifterna avseende Södermanlands en-
skilda banks medelsplacering (tabell 6.3) samtidigt som nettoinflödena tyder
på att banken hade en stor efterfrågan på krediter, som även denna form av
inlåning kunde finansiera.41

Samarbete på den lokala marknaden
Det har i tidigare avsnitt konstaterats att personförbindelsema mellan Op-
punda sparbank och Södermanlands enskilda bank var täta och att förhållan-
det mellan de två bankerna mer präglades av samarbete än av konkurrens.
Detta understryks ytterligare av att sparbankens bankdepositioner 1882 över-
fördes från Norrköpings enskilda bank till Södermanlands enskilda bank.
Samarbetet avseende depositionerna bestod under hela undersökningsperio-
den. Södermanlands enskilda bank erbjöd också Oppunda sparbank, och
andra sparbanker inom länet, vid ett flertal tillfällen särskilt förmånliga rän-
tevillkor på insättningarna. Villkoret var dock att depositionerna skulle in-
sättas mot den längsta uppsägningstiden — sex månader. I en del överens-
kommelser infördes ytterligare ett förbehåll; uppsägning fick inte ske under
de första sex månaderna efter att insättningen genomförts. I praktiken inne-
bar det sålunda att sparbankens pengar var låsta i ett helt år.42

40

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 7.9.1887, OHS. Även 1908 års revisorer riktade kritik
mot depositionerna. De olönsamma insättningarna i andra banker borde kunna minskas, till
exempel genom att nya utlåningsformer användes i högre utsträckning. Främst betonade
revisorerna möjligheten att utöka borgensutlåningen, se Revisionsberättelse för Oppunda
sparbank 1908.
41

Endast under fem av dessa 25 år var Södermanlands enskilda banks depositioner i andra
banker större än den inlåning som banken tog emot från andra banker. Allra störst var nettoin-
flödet åren 1912-14, se affärsbanksstatistiken.
42

Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 26.6.1883, 22.12.1890 och 27.10.1895,
FSF och Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 2.3.1898, OHS.
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Med hänsyn till 1892 års sparbankslag och kraven på kassareserv var det
lätt att motivera Oppunda sparbanks bankdepositioner på upp till 10 procent
av de förvaltade medlen. Insättningarna därutöver är svårare att förklara ur
ett ekonomiskt perspektiv med hänsyn till den låga avkastning som deposi-
tionema gav. Utifrån de tidiga sparbanksstyrelsernas egna motiveringar
framkommer dock den försiktighet och riskaversion som präglade placer-
ingen av de förvaltade medlen. Förändringarna i bankens styrelse och orga-
nisation bidrog till en ökad förmåga och vilja att agera långsiktigt, vilket
också avspeglas i de minskande depositionerna från sekelskiftet och framåt.

Slutsatser

Den lokala, institutionella inlånings- och kreditmarknaden i Katrineholm
dominerades i hög grad av Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda
bank från 1880-talets böljan till 1916. Postsparbanken etablerade sin inlå-
ningsrörelse 1884 men verksamheten var av ringa omfattning under denna
tidsperiod. Oppunda sparbank hade vid tidpunkten för Södermanlands en-
skilda banks utvidgning av bankrörelsen i Katrineholm bedrivit verksamhet i
stationssamhället i närmare ett decennium. Södermanlands enskilda bank

lyckades dock omedelbart upparbeta en omfattande in- och utlåning vid ka-
trineholmskontoret. Banken hade sedan mitten av seklet skapat en tradition
av samarbete med lokala sparbanker inom länet. Dessa kunskaper och erfa-
renheter utnyttjades också vid etableringen i Katrineholm. Södermanlands
enskilda bank upprättade olika former av samarbete med, och genom gemen-
samma befattningshavare inflytande över, Oppunda sparbank. Relationerna
mellan Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank präglades där-
med mer av samarbete än av konkurrens.

Sparbanksstyrelsens agerande och reaktioner på den förändrade konkur-
renssituationen var i flera avseenden relativt passivt, inte minst när Söder-
manlands enskilda bank byggde upp sin omfattande inlåningsverksamhet i
regionen.43 Även avseende medelsplaceringen präglades sparbankens age-
rande under slutet av 1800-talet av passivitet och försiktighet. Sparbanks-
styrelsens försiktighet i hanteringen av de förvaltade medlen, vilket bland
annat de stora bankdepositionerna var ett uttryck för, innebar också att upp-
byggnaden av de egna fonderna inte prioriterades av bankens ledning. Op-
punda sparbanks egna fonder var därför tidvis mycket begränsade.44
43

Organisatoriskt fanns inom Oppunda sparbank förutsättningarna för en omfattande inlå-
ningsverksamhet. Inledningsvis hade det stora antalet styrelseledamöter och ombudsmannen
kunnat förmedla insättningar från kunder i olika delar av häradet till banken. När styrelsens
storlek inskränktes kraftigt 1887 erhöll kassadirektörerna motsvarande uppgift att verka som
insättarombud. Inskränkningen 1902 från 15 till endast en kassadirektör innebar, att döma av
vad som framkommer i källmaterialet, att systemet med kundkontakter i häradet ersattes med
en mindre omfattande organisation, se kapitel 5.
44

Se bilaga 3.
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Efter sekelskiftet ägde en viss omvandling av sparbankens verksamhet
rum. De organisatoriska förändringar som genomfördes, och vilka innebar en
högre grad av kontinuitet inom och professionalisering av verksamheten, var
en förutsättning för den förändrade inriktningen. Kreditgivningen, som
krävde större arbetsinsatser avseende till exempel bedömningar av låntagar-
nas framtida ekonomiska situation och återbetalningsförmåga, blev en allt
viktigare del av Oppunda sparbanks medelsplacering efter sekelskiftet.

Genomgången av obligationsplaceringarna och bankdepositionema har
visat hur både Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank integre-
rades i det framväxande nationella finansiella systemet. Det är också möjligt
att påvisa framväxten av ett lokalt system, inom vilket sparbanken och af-
färsbanken tilldelades något olika roller. En förutsättning för skapandet av
det lokala finansiella systemet var de personrelaterade nätverk som etablera-
des mellan olika ekonomiska organisationer i regionen och i stationssam-
hället. Oppunda sparbank kunde utnyttja Södermanlands enskilda bank, till
exempel förmedlades en del av sparbankens obligationsplaceringar av af-
färsbanken och dess upparbetade kontakter, framför allt i Stockholm. A
andra sidan kunde också Södermanlands enskilda bank på flera sätt dra för-
del av kontakterna med och inflytandet över Oppunda sparbank.
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KAPITEL 7

Krediter och kontakter

Kreditgivningen i såväl Oppunda sparbank som Södermanlands enskilda
bank hade vissa inbördes tydliga särdrag vid 1880-talets början. Oppunda
sparbanks kreditgivning var i det närmaste helt och hållet inriktad på lån mot
säkerhet av inteckningar i jordbruksfastigheter inom verksamhetsområdet. I
Södermanlands enskilda bank var utlåningen mer diversifierad. Vid sidan av
krediter till de större jord- och bmksägarna inom länet bedrev banken också
utlånings rörelse riktad mot ett brett spektrum av små och stora närings-
idkare. Utlånings rörelsen i Södermanlands enskilda bank var, liksom inlå-
ningsrörelsen, vid denna tid koncentrerad dels till bankens huvudkontor i
Nyköping, dels till avdelningskontoret i Eskilstuna. Rörelsen i en del av de
mindre och de nyetablerade kontoren, till vilket bankens katrineholmskontor
kan hänföras, växte dock kraftigt decennierna före sekelskiftet, vilket mins-
kade den tidigare koncentrationen till de äldre, stora kontoren.

Den övergripande problemställningen i detta kapitel behandlar hur Op-
punda sparbank och Södermanlands enskilda bank hanterade de med kredit-
givning inbyggda informationsproblemen och riskerna. I kapitlet studeras
därför de två bankemas kreditgivning från 1880-talets böljan till och med
1916 utifrån olika perspektiv. Såväl kvantitativa som kvalitativa förändringar
av kreditgivningen skall belysas och analyseras, främst i relation till de spe-
cifika förutsättningarna på den lokala marknaden men också i relation till
förändringar av bankemas interna och externa formella regelverk samt ut-
vecklingen inom det svenska banksystemet som helhet.

De aspekter av kreditgivningen som behandlas i kapitlet avser både gene-
rella utvecklingstendenser, avseende till exempel användandet av olika for-
mer av säkerheter i utlåningen, men också mer specifika företeelser. Där-
vidlag undersöks också de två bankernas lånekunder, till exempel de
låntagare som var dominerande, eller på annat sätt utgjorde ett särdrag för
eller ett nytt inslag i Oppunda sparbanks respektive Södermanlands enskilda
banks utlånings rörelse.

Avsnitten om Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks lå-
nekunder fokuseras på kreditgivning till låntagare bosatta och/eller verk-
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samma i Katrineholm. Bankrörelsemas förändring relateras därför också till
utvecklingen inom lokalsamhället, särskilt med avseende på efterfrågan på
krediter inom olika sektorer av den lokala ekonomin. Bankemas informa-

tionsproblem var troligen mer accentuerade på den typ av kreditmarknad
som det snabbt expanderande och föränderliga stationssamhället utgjorde än
på mer stagnerande marknader.

Någon heltäckande undersökning av bankemas respektive låntagare
kommer inte att genomföras, dels av arbetsekonomiska skäl, dels på grund
av brister i källmaterialet. I det bevarade arkivmaterialet från Södermanlands
enskilda bank saknas så kallade utlåningsböcker och därmed är det inte möj-
ligt att göra en heltäckande undersökning av bankens låntagare. I Bank-
inspektionens undersökningsberättelser, och särskilt i de så kallade engage-
mangsregistren som böljade uppföras från och med 1890, återfinns dock
uppgifter om bankens större låntagare, vilket ger en överblick av utveck-
lingstendensema över tid avseende denna kategori av låntagare.1

Utlåningens expansion
För både Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank intog utlå-
ningen en växande andel av den sammanlagda medelsplaceringen från 1880-
talets böljan. Efter 1870-talets kraftiga konjunktursvängningar hade båda
bankerna mycket stora obligationsinnehav samtidigt som likviditeten ytterli-
gare späddes på av omfattande kortfristiga bankdepositioner och kassatillgo-
dohavanden. Utvecklingen från och med 1880-talet innebar dock att utlå-
ningens ställning i respektive banks medelsplacering förstärktes fram till
mitten av 1910-talet, då återigen obligationsplaceringarnas och bankdeposi-
tionemas andel tilltog.2

Utlåningsverksamheterna i de två bankerna bedrevs i helt olika skala vid
1880-talets böljan. I Oppunda sparbank beviljades vid denna tid endast ett
tiotal lån per år och det sammanlagda antalet utestående lån år 1881 var 80.
Expansionen under de följande decennierna var dock påtaglig. Efter sekel-
skiftet beviljades 50-60 nya lån per år i sparbanken och antalet utestående
lån hade 1916 ökat till 625 stycken. Ett stort antal krediter i Oppunda spar-
bank löpte över mycket långa tidsperioder. Restriktioner avseende krediter-
nas löptider infördes först i 1893 års reglemente, då det fastställdes att bor-
genslån fick utlämnas på högst tio år. Krediter till kommuner och andra
samfälligheter var dock undantagna från tioårs regeln, trots att också dessa
krediter beviljades utan realsäkerhet. Andra typer av krediter kunde därmed

1

Samtliga låntagare i Oppunda sparbank återfinns i bankens utlåningsböcker. Men på grund
av omöjligheten att göra en jämförelse med Södermanlands enskilda banks låntagare, har
ingen heltäckande undersökning genomförts.
2

Se tabell 6.3.
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ha obegränsad löptid, dock med rätt för både banken och låntagaren att säga
upp lånet. 1 1893 års reglemente infördes också en regel om att lån med fast-
ställda löptider dels skulle underkastas en årlig prövning, dels amorteras
varje år.3

Södermanlands enskilda bank hanterade avsevärt fler lån och större pen-

ningsummor i sin utlåningsverksamhet. Lånen lämnades på, i relation till
sparbanken, avsevärt kortare löptider, från en månad och upp till sex måna-
der.4 Formellt sett beviljades därmed tusentals krediter vaije år i banken.
Men ett stort antal av krediterna förlängdes mer eller mindre automatiskt och
någon reell prövning av samtliga krediter genomfördes inte vid omsättnings-
tillfällena.5

Från och med 1889 bedrevs utlåningsrörelse vid Södermanlands enskilda
banks lokalkontor i Katrineholm. Utlåningen växte snabbt och katrineholms-
regionen var redan 1892 bankens tredje största utlåningsmarknad, en posi-
tion som behölls fram till och med 1916. Utlåningen bedrevs i tre former;
lån, kreditiv på olika räkningar och diskontering av växlar. Inledningsvis var
de två förstnämnda formerna dominerande medan omfattningen av växel-
hanteringen tilltog kraftigt från och med sekelskiftet.6 I Oppunda sparbank
bedrevs endast den för sparbanker traditionella, och efter införandet av 1892
års sparbankslag den enda tillåtna, formen av utlåning.7 Utlåningsverksam-
heten, som stagnerat under 1870-talet, upplevde återigen tillväxt efter ban-
kens etablering i Katrineholm år 1881. På den lokala marknad som efterfrå-
gade den typ av lån som sparbanken tillgodosåg, och vilka motsvarades av

3

Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS och Oppunda sparbanks reglemente 1893, § 22.
Utlåningsverksamhetens tillväxt återspeglas också i storleken på de lånebelopp som årligen
utlämnades till låntagarna. År 1881 beviljade Oppunda sparbank nya lån om sammanlagt
15 000 kr. År 1916 var motsvarande siffra drygt 550 000 kr. Beloppen avser 1881 års priser,
se Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS.
4

Bestämmelsen om att lån beviljades på högst sex månaders löptid infördes i 1876 års bo-
lagsordning. I 1891 års bolagsordning klargjordes detta till att lån beviljades på högst sex
månaders tid och utan omsättningsrätt. Kreditiv lämnades från bankens grundande på högst
ett år i sänder, se Bolagsordningar för Södermanlands enskilda bank. Liknande regler fanns i
flertalet av de enskilda bankernas bolagsordningar. För aktiebolagsbankerna var däremot
reglerna mer varierande. Skandinaviska kredit AB till exempel lämnade krediter på upp till tio
års löptid, se Söderlund (1964), s. 218.
5

Se bilaga 7. Fenomenet med mer eller mindre automatiska omsättningar av krediter i affärs-
banker beskrivs bland annat i Söderlund (1964), s. 218 och 373 och Larsson (1998), s. 48.1
ett brev till lottägarna kommenterade bankens ordförande Carl Wellander i februari 1908 de
formellt korta lånen som genom omsättningarna var sjätte månad i realiteten blev långa lån.
Syftet med brevet var att övertyga lottägarna om att även Södermanlands enskilda bank skulle
införa krediter med längre, formella löptider, se Södermanlands enskilda banks styrelseproto-
koll 27.2.1908, FSF.
6

Uppgifter om antalet beviljade krediter på katrineholmskontoret finns endast för perioden
1889-1897. Antalet utestående lån var 1897 267 stycken, antalet beviljade kreditiv 64 och
antalet diskonterade växlar 214 stycken, se Bankinspektionens undersökningsberättelse 1897,
RA.
7

För en närmare beskrivning av formaliteterna kring och det praktiska förfarandet vid uppta-
gande av kredit i sparbank under denna tidsperiod, se Hellgren (2001), kapitel 4.
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de utestående lånen i Södermanlands enskilda bank, var Oppunda sparbank
den större långivaren av de två bankerna fram till undersökningsperiodens
sista år (tabell 7.1). Sett till bankemas totala kreditgivning växte dock Sö-
dermanlands enskilda banks katrineholmskontor förbi Oppunda sparbank
1903.8

Tabell 7.1 Kreditgivningen i Oppunda sparbank och Södermanlands en-
skilda banks lokalkontor i Katrineholm 1881-1916, tkr.

År Oppunda sparbank
Utestående lån

Södermanlands enskilda banks lokalkontor i Katrineholm
Utestående lån Kreditiv Växlar Totalt

1881 292
1890 659 123 146 0 269
1900 1210 433 222 354 1009
1910 2290 1924 767 1409 4100
1916 2928 3109 1464 1543 6116

Källa: Sparbanksstatistiken, Redogörelse för verksamheten i Katrineholm, bilaga till Söder-
manlands enskilda banks styrelseprotokoll år 1895, FSF och Jämförande översikt över Sö-
dermanlands enskilda banks ställning enligt månadsrapporterna, FSF.

Lånesäkerheternas utveckling
Lån mot säkerhet av inteckningar i fastigheter hade dominerat Oppunda
sparbanks utlåning ända sedan starten 1850. I kapitel 3 konstaterades också
att den gällande normen för inteckningskrediterna i Oppunda sparbank i
böljan av 1880-talet avsåg jordbruksfastigheter. Något uttryckligt förbud att
utlämna lån mot säkerhet av inteckningar i andra typer av fastigheter fanns
dock inte i bankens reglemente från 1867, vilket ter sig naturligt eftersom det
inte fanns några tätorter i formell, juridisk mening inom häradet fram till
municipalsamhället Katrineholms inrättande.9 Utlåningen mot säkerhet av
inteckningar i fastigheter belägna inom det expansiva stationssamhället in-
leddes relativt omgående efter sparbankens etablering i samhället 1881. Ar
1885 bestod drygt 20 procent av Oppunda sparbanks totala utlåningsvolym
av krediter mot säkerhet av inteckningar i fastigheter inom Katrineholms
gränser. Därefter avstannade dock denna utveckling lika snabbt som den
uppstått. Under ett decennium förekom nästan ingen utlåning alls mot den
typen av säkerheter. Från och med slutet av seklet reaktiverades denna utlå-
ning och intog för tiden därefter en framträdande roll i sparbankens utlå-
ningsverksamhet. I 1887 års reglemente togs den tidigare formuleringen om
att utlåningen företrädesvis skulle ske mot säkerhet av fastighetsinteckningar
inom häradet bort, vilket minskade de formella hindren för en omorientering
av kreditgivningen. Vid undersökningsperiodens slut var dock fastighets-

8

Sparbanksstatistiken och Jämförande översikt över Södermanlands enskilda banks ställning
enligt månadsrapporterna, FSF.
9

Inte heller infördes i senare tillkomna reglementen sådana förbud.
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inteckningarna fortfarande den helt dominerande säkerheten i Oppunda
sparbanks utlåning. De tidigare omfattande inteckningarna i jordbruksfastig-
heter hade däremot minskat kraftigt och närmare hälften av inteckningskre-
ditema avsåg belåning av icke-jordbruksfastigheter. Katrineholm domine-
rade den senare kategorin av krediter mycket kraftigt, drygt 80 procent av
Oppunda sparbanks lån mot säkerhet av inteckningar i icke-jordbruksfastig-
heter avsåg belåning av fastigheter inom stationssamhället.10

I Södermanlands enskilda bank var borgens- och namnsäkerhetema do-
minerande under 1800-talet. Inteckningssäkerhetema övertog den positionen
efter sekelskiftet och svarade 1910 för drygt 60 procent av bankens utestå-
ende lån. Denna utveckling mötte dock efterhand starkt internt motstånd
inom banken. T december 1905 beslöt bankens centralstyrelse vid huvud-
kontoret i Nyköping att till samtliga lokalkontor sända en skrivelse där in-
teckningskrediterna behandlades. Lån mot fastighetsinteckningar ansågs som
"alltför tunga papper" och var inte eftersträvansvärda för banken. Istället
ansåg styrelsen att dessa krediter bättre lämpade sig för sparbankernas kre-
ditportföljer. Antalet inteckningslån vid bankens samtliga kontor skulle där-
för i mesta möjliga mån inskränkas. Undantag från denna princip kunde
dock göras. Inteckningskrediter fick beviljas till bankens större kunder eller
när andra särskilda omständigheter påkallade detta. Inteckningskrediterna
skulle därmed förbehållas en begränsad krets av särskilt viktiga kunder.11

I oktober 1909 ansåg sig centralstyrelsen ånyo tvungen att påpeka för lo-
kalkontorens styrelser det alltmer påträngande behovet av att minska omfatt-
ningen av inteckningslånen i banken. Inteckningskrediterna verkade tyng-
ande för bankens "normala verksamhet" samtidigt som kreditbehovet hos
bankens "naturliga kundkrets" var stort.12 En minskning av inteckningskre-
ditema följde också på 1910-talet samtidigt som framför allt utlåningen mot
säkerhet av aktier ökade mycket kraftigt i Södermanlands enskilda bank.

Vid Södermanlands enskilda banks katrineholmskontor var borgens- och
namnsäkerheter den mest frekvent förekommande lånesäkerheten under det
initiala skedet för att efterhand ersättas av framför allt inteckningskrediter
och aktiebelåning. Ett särdrag för katrineholmskontoret var den rikliga före-
komsten av krediter mot säkerhet av varor, en utlåningsform som var särskilt
stor mellan 1907 och 1914. Utvecklingstendenserna avseende de lånesäker-
heter som utnyttjades i Södermanlands enskilda bank är relativt entydiga
både avseende bankens samlade utlåning från mitten av 1800-talet men
också avseende de nya lokalkontor som etablerades mot slutet av seklet. I det

10
Indebetou (1925), s. 104-105 och Stadgar för Oppunda härads sparbank 1887,12 §.

11
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 19.12.1905, FSF.

12
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 22.10.1909, FSF. Även Bankinspektionen

ansåg att inteckningskrediterna i Södermanlands enskilda bank tidvis var alltför omfattande. I
1906 års undersökningsberättelse gjordes en anmärkning på att inteckningskrediterna vid
kontoret i Eskilstuna borde minskas eftersom dessa var "för en bankaffär alldeles för tunga
och därför olämpliga lån.", se Bankinspektionens undersökningsberättelse 1906, RA.
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initiala skedet var borgens- och namnkrediterna, det vill säga krediter utan
realsäkerhet, dominerande. Dessa krediter grundades främst på bankens be-
dömningar av låntagarens (och eventuella borgensmäns) återbetalningsför-
måga och kreditvärdighet. I ett senare skede ersattes dessa krediter i allt
högre utsträckning av krediter mot realsäkerheter, vilka visserligen därmed
vid en första anblick reducerade bankens risktagande. Men eftersom real-
säkerhetemas värde periodvis var högst osäkert och/eller kraftigt fluktue-
rande, så var även denna kreditgivning förenad med en påtaglig grad av
risktagande.13

I Oppunda sparbank utgjorde aktiebelåningen en relativt liten del av ban-
kens utlåningsverksamhet. En påtaglig ökning av aktiebelåningen kan dock
noteras under perioden 1904-09 då närmare ett fyrtiotal lån beviljades mot
säkerhet av aktier. Den andra tydliga förändringen avseende lånesäkerheter i
Oppunda sparbank ägde mm kring sekelskiftet då sparbankens utlåning mot
säkerhet av kommuners förbindelser ökade kraftigt. Omfattningen av denna
utlåning minskade dock sedan på 1910-talet.

I de följande avsnitten beskrivs och analyseras de två bankemas kredit-
givning mot olika typer av säkerheter. I samband med detta undersöks också
vilka konkreta konsekvenser som utnyttjandet av olika typer av säkerheter
medförde, inte minst för urvalet av låntagare. Dessutom behandlas även
andra förändringar av och särdrag i kundstmkturen i respektive bank.14

Tabell 7.2 Utlåningen i Oppunda sparbank, Södermanlands enskilda banks
lokalkontor i Katrineholm och Södermanlands enskilda bank 1881-1915,
andelar av utestående lån mot olika säkerheter i procent.
År Inteckning, % Borgen/namn, % Aktier, % Övriga2, %

OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB OHS SöEB
1881 97 . (33) 0 . (61) 3 • (4) 0 • (2)
1890 90 •• (40) 0 .. (48) 4 •• (9) 6 .. (3)
1900 79 29 (56) 0 44 (23) 5 3 (9) 16 24 (12)
1910 84 49 (64) 1 18 (18) 10 11(13) 5 22 (5)
1915 941 51 (53) 1 13 (18) 2 34 (24) 3 2 (5)

Källa: Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS; Redogörelse för verksamheten i Katrine-
holm, bilaga till Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll år 1895, FSF; Jämförande
översikt över Södermanlands enskilda banks ställning enligt månadsrapporterna, FSF; spar-
banksstatistiken och affärsbanksstatistiken.
Anm. OHS - Oppunda härads sparbank. SöEB - Södermanlands enskilda banks lokalkontor i
Katrineholm. Uppgifter inom parentes avser hela Södermanlands enskilda bank.
1. Inklusive inteckning jämte borgen.
2. För Oppunda sparbank - kommuners förbindelser. För Södermanlands enskilda bank -

främst varor och obligationer.

13
Tabell 7.2 och Jämförande översikt över Södermanlands enskilda banks ställning enligt

månadsrapporterna, FSF.
14

Framställningen rörande kreditgivningen i Södermanlands enskilda bank avser, om inte
annat anges, de utestående lånen och de utestående medlen på olika räkningar eftersom upp-
gifter om växeldiskonteringen förekommer i avsevärt lägre grad i källmaterialet.
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Intecknings- och bostadskrediter15
Oppunda sparbanks respektive Södermanlands enskilda banks utlåning mot
säkerhet av inteckningar i fastigheter utvecklades under tidsperioden från
1880-talets böljan till 1916 utifrån helt skilda förutsättningar. Sparbankens
verksamhetsområde var länge ett utpräglat jord- och skogsbruksområde med
avsaknad av större befolkningsagglomerationer och detta präglade också
bankens kreditgivning. Bankens ensidiga kreditgivning innebar också att
erfarenhet av kreditgivning mot andra former av säkerheter i hög grad sak-
nades när verksamhetsområdets karaktär på flera sätt förändrades i och med
stationssamhället Katrineholms uppkomst och expansion. Södermanlands
enskilda bank hade sina rötter och huvuddelen av sin verksamhet i länets två
ledande tidigindustriella städer samtidigt som bankens kreditgivning var
koncentrerad till namn- och borgenskrediter.

Avsnittet om inteckningskrediter kommer, i likhet med följande avsnitt
om kreditgivningen, att fokusera på bankernas kreditgivning mot säkerhet av

fastighetsinteckningar inom Katrineholm, detta av flera skäl. Den omfat-
tände byggnadsverksamheten inom och i anslutning till stationssamhället
innebar att det sannolikt fanns en stor lokal efterfrågan på krediter avsedda
för fastighetsfinansiering. Den specifika samhällsformen som stationssam-
hället utgjorde innebar att både Oppunda sparbank och Södermanlands en-
skilda banks lokalkontor ställdes inför en nya typer av problem i sin kredit-
givning. Hur dessa problem hanterades av respektive bank och vilka, mer
eller mindre okonventionella, lösningar som skapades är föremålet för de
följande avsnitten.

Formalitetsproblem och ett lokalt initiativ i Katrineholm
Oppunda sparbanks utlåning mot säkerhet av inteckningar i icke-jordbruks-
fastigheter var en över tid ojämn utvecklingsprocess. Orsakerna till den
ryckiga utvecklingen var flera. De otydliga reglerna kring brandförsäkringar
av fastigheter inom municipalsamhället Katrineholm utgjorde ett stort pro-
blem, vilket i sin tur medförde att pantinnehavarens (det vill säga i det här
fallet sparbankens) rätt var osäker under vissa förhållanden. Problemet upp-
märksammades av sparbankstyrelsen i mars 1883 då en skrivelse från brand-
och livförsäkringsbolaget Sveas ombud i Katrineholm, Fridolf Hjertqvist,
behandlades. Hjertqvists avsikt var att genom skrivelsen "utverka lånetill-
fällen för de fastighetsägare vid Katrineholm som har sina egendomar för-

15
Inom bostads- och byggnadsfinansieringslitteraturen används vanligen begreppet

"fastighetskrediter" när krediter mot säkerhet av inteckning i olika typer av fastigheter åsyftas.
Se Fälting (2001), s. 31-35 för en utförlig diskussion kring fastighetskreditens terminologi och
dess historiska framväxt. Inom bankhistorisk forskning däremot används i allmänhet begrep-
pet "inteckningskrediter". Gemensamt för båda begreppen är dock att krediten naturligtvis
kan användas i andra syften än att finansiera en fastighet, vilket också antyds av begreppet
"inteckningskredit".
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säkrade i Svea". Styrelsen fann dock inte skäl att fästa avseende vid denna
skrivelse. Däremot ansågs det viktigt att utreda i vilken utsträckning och
under vilka omständigheter länets dominerande försäkringsbolag, Söder-
manlands läns brandstodsbolag, garanterade sparbankens rätt till ersättning
vid brand i de fastigheter som belånats i sparbanken.16

På ett styrelsemöte i oktober 1886 behandlades den utredning om brand-
försäkringarna som genomförts. Problemet visade sig vara såväl generellt
som specifikt. I december 1882 hade Brandstodsbolaget infört ett tillägg i
sina stadgar, vilket innebar att fastighetsägare som försäkrat sin egendom i
bolaget och där huvuddelen av värdet på fastigheten utgjordes av byggnad på
fastigheten, måste göra en särskild anteckning på försäkringshandlingen om
att ersättning vid eldsvåda skulle utbetalas till inteckningshavaren och inte
till försäkringstagaren. För att betrygga sin rätt till ersättning krävde därför
sparbanken av sina låntagare i Katrineholm att sådan anteckning gjordes på
försäkringshandlingarna. Alla lån som lämnats mot säkerhet av inteckning i
fastighet vars huvudsakliga värde låg i byggnader och i vilkas brandförsäk-
ringshandlingar sådan notering inte skett sades upp med omedelbar verkan.
Låntagaren fick dock behålla lånet om sådan notering gjordes i efterhand.17

Ett mer specifikt problem utgjorde de fall där, förutom att ovanstående
kriterier uppfyllts, försäkrings-/låntagaren själv medvetet vållat branden, det
vill säga så kallad mordbrand. Reglerna i Brandstodsbolagets stadgar med-
gav inte i sådana fall inteckningshavare bättre rätt än försäkringstagare.
Därmed kunde inte sparbanken eller andra inteckningshavare erhålla ersätt-
ning från Brandstodsbolaget om det kunde fastställas att en brand i en av
dem belånad fastighet vållats av försäkrings-/låntagaren.

Som en ytterligare komplikation hade även den kontrollerande myndig-
heten, länsstyrelsen, synpunkter på sparbankens belåning av fastigheter. I
juli 1887 riktades en anmärkning på vad länsstyrelsen ansåg vara en alltför
omfattande utlåning mot säkerhet av inteckning i fastigheter inom tätbe-

16

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 7.3.1883 och 21.3.1883, OHS. De länsvis organise-
rade brandstodsbolagen försäkrade som regel enbart egendomar belägna på landsbygden.
Södermanlands läns brandstodsbolag försäkrade dock undantagsvis även fastigheter inom
tätbebyggda samhällen redan på 1880-talet. I slutet av 1883 beslutades att Katrineholm skulle
anses som köping i brandförsäkringshänseende och därför inrättades också en särskild
brandstodskommitté i Katrineholm för bolagets räkning. De förändringar av brandstodsbola-
gets reglemente som genomfördes 1904 och 1905 och som innebar att bolagets verksamhets-
område utsträcktes till att även formellt omfatta municipalsamhällen kan därmed tolkas som
ett fastställande av tidigare uppkommen praxis, se BiSOS H) Kungl. Maj:ts befallningshavan-
des femårsberättelse 1901-1905, s. 54 och Katrineholms samhälle 50 år (1933), s. 26-27.
17

Erbjudandet accepterades av majoriteten av låntagarna. Redan på nästa styrelsesamman-
träde i november uttogs lånehandlingarna för Brandstodsbolagets påskrift, se Oppunda spar-
banks styrelseprotokoll 20.10.1886 och 3.11.1886, OHS. På samma grunder som ovan avslog
Nyköpings sparbank redan i november 1880 en ansökan från fyra fastighetsägare i Katrine-
holm om lån mot säkerhet av inteckning i fastighet i stationssamhället, se Nyköpings spar-
banks styrelseprotokoll 30.11.1880, NS. Tre av de fyra lånesökande, lyckades dock 1883,
alltså innan problemen uppmärksammats, erhålla lån i Oppunda sparbank, se Oppunda spar-
banks utlåningsbok 1883, OHS.
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byggda områden. På styrelsesammanträdet i september samma år avgavs ett
svar på länsstyrelsens anmärkning. Sparbanksstyrelsen genmälde:

Direktionen, som städse sökt att med undvikande av lån mot borgen placera
sparbankens tillgångar mot säkerhet av goda inteckningar har under de senare
åren, i synnerhet sedan Länets Brandstodsbolags reglemente blivit förändrat
därhän att bereda inteckningshavaren större säkerhet att vid eldsolycka utfå
det intecknade beloppet, även ansett sig böra utlämna lån mot säkerhet, av
inteckningar uti annan fastighet än jordbruksfastighet.18

Fram till denna tidpunkt hade sparbanken utlämnat 47 dylika lån om drygt
120 000 kr, motsvarande cirka 16 procent av den totala medelsplaceringen.
De fastigheter som belånats hade ett sammanlagt brandförsäkringsvärde
överstigande 300 000 kr. Styrelsen ansåg vidare att dessa lån, som i regel
utgjordes av amorteringslån och som lämnats till 1/3 eller högst hälften av
fastigheternas brandförsäkringsvärde, vara fullt betryggande.

Länsstyrelsen hade också svårt att godta de åtgärder som sparbanken
vidtagit för att garanteras ersättning vid brand och ansåg att de rättsliga för-
hållandena inte kunde anses helt entydiga. Sparbanksstyrelsen å sin sida
menade att även om de fall som beskrivits ovan kunde inträffa skulle banken
ändå ha rätt till tomtema, vilka representerade betydande värden.19

Sannolikt bidrog de osäkra omständigheterna kring pantinnehavarens rätt,
tillsammans med länsstyrelsens avoga inställning till utlåning mot säkerhet
av inteckning i icke-jordbruksfastigheter, till att Oppunda sparbanks påbör-
jade omorientering av utlåningen, vilken i sin tur rent konkret innebar en mer
omfattande kreditgivning till Katrineholm, avbröts. Relativt snart tog fastig-
hetsägare i Katrineholm själva ett initiativ till lösning på de problem som
reglerna i samband med brandförsäkringarna orsakade för sparbanken.

Katrineholms husägares garantiförening
Från några husägare i Katrineholm med lån i sparbanken inkom i böljan av
1888 en ansökan om att få räntan på lånen nedsatt från 6 till 5 procent. Mot-
prestationen var att underteckna en borgensförbindelse, uppställd av bank-
styrelsen, i vilken husägarna solidariskt förband sig att hålla banken ska-
deslös i händelse de genom eget vållande skulle vara orsaken till att banken
vid brand inte erhöll ersättning från Brandstodsbolaget. Dessutom skulle 2
procent av låneskulden amorteras årligen. Sparbankens styrelse beviljade
denna ansökan och borgensförbindelserna uppställdes av ordföranden Carl
Carlson Bonde. I april samma år godkändes den gemensamma och under-

18

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 7.9.1887, OHS.
19

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 7.9.1887, OHS.
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tecknade borgensförbindelsen och Katrineholms husägares garantiförening
var bildad.20

Medlemskap i garantiföreningen innebar att risken för ekonomiska för-
luster i samband med brand i fastigheter belånade i sparbanken överflyttades
från banken till föreningsmedlemmarna. Den solidariska ansvarigheten torde
också inneburit dels en hög grad av social kontroll mellan medlemmarna
inom föreningen, dels höga inträdeskrav för medlemskap i föreningen.
Medlemskap i Katrineholms husägares garantiförening uppmuntrades själv-
fallet av Oppunda sparbank och föreningens bildande var sannolikt också en
förutsättning för den omfattande belåning av fastigheter belägna inom Katri-
neholm som återigen ägde rum från och med slutet av seklet.21

Södermanlands enskilda bank och inteckningskreditema i
Katrineholm

Även i Södermanlands enskilda bank vållade försäkringsfrågan periodvis
vissa problem. I likhet med Oppunda sparbank var det framför allt de (hy-
potetiska) fall där låntagaren själv förorsakat eldsvåda som bekymrade ban-
ken, men trots de likartade problemen förekom inget samarbete eller diskus-
sioner mellan de två bankerna i detta avseende. Efter ei förfrågan från
bankens styrelse i juni 1903 påpekade Brandstodsbolaget ånyo att inteck-
ningshavaren inte i något fall kunde erhålla större rätt till ersättning än för-
säkringstagaren, vilket innebar att om försäkringstagaren förverkade sin rätt
till ersättning skulle denna rätt även gå förlorad för inteckningshavaren.
Bankens argument var att Städernas allmänna brandstodsbolag infört regler
som i dessa fall garanterade inteckningshavaren ersättning. Brandstodsbola-
get ville dock inte medge en sådan förändring av sina regler och hänvisade
dels till att de två typerna av försäkringsbolag arbetade under mycket olika
förhållanden, dels till att värdet i den egendom som försäkrades i bolaget
huvudsakligen låg i jorden och inte i byggnader.22

20

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 1.2.1888 och 4.4.1888, OHS. I källmaterialet från
Oppunda sparbank återfinns mycket få noteringar om garantiföreningen. I utlåningsböckerna,
där normalt omständigheterna kring lånet beskrivs relativt utförligt, anges inte om låntagaren
var med i garantiföreningen eller inte. Istället är det i styrelseprotokollen som de fåtaliga
uppgifterna om garantiföreningen återfinns.
21 Från och med 1896 var det möjligt för fastighetsägare i garantiföreningen att erhålla lån upp
till 50, och inte som normalt 33, procent av fastigheternas brandförsäkringsvärde. Samman-
lagt tio noteringar om garantiföreningen har återfunnits i styrelseprotokollen fram till 1899, se
Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 5.6.1889, 5.2.1890, 3.9.1890, 1.10.1890, 5.10.1892,
1.11.1893,5.2.1896,7.9.1898 och 5.7.1899, OHS.
22

Brandstodsbolagets svar grundades på en utredning genomförd av ombudsmannen, och
tillika högste tjänstemannen, Fredrik Aminoff, som till skillnad från ett flertal andra ledande
befattningshavare i Brandstodsbolaget inte samtidigt var verksam i Södermanlands enskilda
bank, se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 25.6.1903, FSF och Grandinsson
(1921), s. 23-24.

166



Södermanlands enskilda bank beslöt efter Brandstodsbolagets negativa
besked att fortsättningsvis endast "med stor försiktighet" belåna icke-jord-
bruksfastigheter som försäkrats i Brandstodsbolaget. Dessutom skulle ban-
ken försöka frigöra sig från redan påtagna dylika kreditengagemang. Denna
utlåningspolicy väckte dock snart ett utbrett missnöje hos bankens kunder,
särskilt i stationssamhällena. Styrelsen beslöt därför i juli 1905 återkalla sitt
tidigare beslut. De uttalade motiveringarna till detta beslut var, förutom att
tillgodose kundernas efterfrågan, att mordbrand var mycket sällsynt.23

Vid en första anblick öppnades därmed möjligheterna återigen för till ex-
empel katrineholmsborna att belåna sina fastigheter även i Södermanlands
enskilda bank. Men, vilket påtalats ovan, senare samma år utsände central-
styrelsen den skrivelse i vilken lokalkontoren beordrades att endast undan-
tagsvis bevilja inteckningskrediter. Med hänsyn till det missnöje som tidi-
gare beslut med liknade innebörd orsakade var det sannolikt att detta beslut,
liksom centralstyrelsens förnyade uppmaning i oktober 1909, hölls konfi-
dentiellt inom banken och inte kom till allmänhetens kännedom.24

Mot bakgrund av de restriktioner och de formalitetsproblem som hängde
samman med inteckningskrediter finns det anledning att närmare undersöka
de två bankernas inteckningskrediter, inte minst med avseende på vilka låne-
kunder som gavs möjlighet att belåna sina fastigheter i Katrineholm.

Bostadskrediter, egnahemsrörelsen och arbetarbostäder
Byggverksamheten inom och i direkt anslutning till Katrineholms munici-
palsamhälle ökade kraftigt åren närmast före sekelskiftet. Det exakta antalet
byggnader som uppfördes under undersökningsperioden är utifrån tillgäng-
ligt källmaterial inte möjligt att beräkna. Utifrån bygglovsansökningar och
byggnadsnämndens egna beräkningar kan dock antalet uppförda byggnader
inom stationssamhället, inkorporerade områden inkluderade, under åren
1881-1916 uppskattas till närmare 550, varav drygt 80 procent var bostads-
hus.25 Det är heller inte möjligt utifrån det tillgängliga källmaterialet att göra
tillförlitliga beräkningar av Oppunda sparbanks respektive Södermanlands
enskilda banks betydelse för den totala bostadsfinansieringen i Katrine-
holm.26

23
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 27.7.1905, FSF.

24
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 19.12.1905 och 22.10.1909, FSF.

25
Se kapitel 4.

26
Förutom avsaknaden av källmaterial från Södermanlands enskilda bank som beskriver

bankens samtliga krediter förorsakar de fastighetsbeteckningar som användes inom stations-
samhället ett speciellt problem. Ursprungligen var tanken från de municipala myndigheternas
sida att fastigheterna norr om järnvägsstationen skulle betecknas med romerska siffror och de
söder därom med arabiska. Dock följde inte ens de municipala myndigheterna själva denna
ursprungstanke, utan samma fastighet gavs olika år skiftande beteckning. Oppunda sparbank
var inte heller konsekventa med att ange rätt fastighetsbeteckning i sina handlingar. Eftersom
dessutom gatorna inom samhället ett flertal gånger bytte namn, går det inte heller att använda
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På 1910-talet genomfördes en mycket omfattande statlig undersökning av
bostadsfrågan i Sverige, den så kallade Bostadskommissionen. Den lands-
omfattande delundersökningen avseende bostadsfinansieringen byggde på
uppgifter som inlämnats av långivarna och avsåg samtliga utestående bo-
stadskrediter år 1912. Med bostadskrediter avsågs de lån som utlämnats mot
säkerhet av inteckningar i bostadshus.27 Undersökningens resultat antyder
starkt att sparbankerna, men även affärsbankerna, var viktiga bostadsfinansi-
ärer inom landet (tabell 7.3). Men en sådan slutsats bygger på antagandet att
krediten användes till fastighetsfinansiering, vilket i sig inte undersöktes.
Krediter mot säkerhet av inteckningar i bostadshus kunde mycket väl använ-
das i andra syften. A andra sidan kunde krediter mot borgen och andra sä-
kerhet användas för bostadsfinansiering. Specifikt för sparbankerna tillkom
dessutom det faktum att byggnadskreditiv inte fick beviljas, vilket innebar
att andra initiala finansieringskällor var nödvändiga. Dessutom lämnade
sparbanken i normalfallet ut lån till maximalt 50 procent av fastighetens
taxeringsvärde, och därmed krävdes antingen egna kapitalinsatser eller andra
finansieringskällor.28

Tabell 7.3 Bostadskrediternas fördelning efter kreditgivare i olika samhällen
i Sverige år 1912, procent och utestående bostadskrediter i mnkr.

Spar- Affärs- Hypoteks- Försäkrings Ovr. Bostadskrediter,
banker, banker, institut, bolag,

% % % % % mnkr
Städer 22 13 32 20 13 1121
Landskommuner 37 36 8 18 1 41

Köpingar 25 29 33 13 0 28
Stationssamhällen 44 38 1 16 1 13

Samtliga orter 24 15 30 19 12 1232
Källa: Bergström (1916), s. 178-179.

Egnahemsrörelsen och sparbankerna
De organisatoriska rötterna till den så kallade egnahemsrörelsen kan, i likhet
med sparbankernas, spåras tillbaka till 1700-talet. De första svenska före-
ningama med syfte att skapa förutsättningar för arbetarbostäder, bildades i
de större städerna i böljan av 1870-talet och arbetade utifrån kooperativa
principer. Kring sekelskiftet 1900 engagerades staten i egnahemsrörelsen,

gatuadressen som ett tillförlitligt instrument för att sammankoppla fastigheterna till lånta-
garna. Det skulle dock vara möjligt att utifrån häradsrättens inteckningsmaterial genomföra en
undersökning av hur stora belopp som intecknades i fastigheter inom Katrineholm och där-
igenom få ett mått på den totala byggkostnaden under perioden 1881-1916, se Fälting (2001),
kapitel 2 och 4 för tillvägagångssätt. En sådan undersökning har dock bedömts vara alltför
tidskrävande.
27

Dessutom ingick byggnadskreditiv men däremot inte belåning av kommersiella fastigheter
och jordbruksfastigheter, se Bergström (1916), s. 6-8.
28

Problematiken kring finansiärernas risker vid höga belåningsgrader är i centrum för under-
sökningen i Fälting (2001).

168



dock utifrån andra bevekelsegrunder. Den övergripande målsättningen med
den statliga egnahemspolitiken var att trygga tillgången på arbetskraft åt
landsbygdens och jordbrukets arbetsgivare. Den tidiga egnahemsrörelsen,
som byggde på privata initiativ och vars främsta syfte var att skapa förbätt-
rade bostäder åt städernas arbetare, kompletterades därmed med en centrali-
serad, offentligt organiserad och finansierad egnahemsrörelse.29

I egnahemsrörelsen som helhet fanns en del generella drag som var ge-
mensamma med sparbankernas urspmngliga idéer om sparsamhet, hjälp till
självhjälp och liknande föresatser. För att kvalificera sig som låntagare till de
statliga egnahemslånen, som infördes i och med 1904 års egnahemslånefond,
ställdes kriterier om till exempel sparsamhet och skötsamhet upp. De statliga
lånen skulle därmed förbehållas de dugliga och behövande arbetarna.30 Hus-
hållningssällskapen fick i uppgift att omhänderta förmedlingen av egna-
hemskreditema och utgjorde därmed statens indirekta kontrollinstans avse-
ende bedömningen och urvalet av låntagare. För detta ändamål skapades
också så kallade egnahemsnämnder inom hushållningssällskapen. Söder-
manlands läns hushållningssällskaps inflytande över Oppunda sparbank, via
dess lokala organisation Oppunda härads hushållningsgille, utgör tillsam-
mans med de gemensamma ideologiska grundvalen i egnahemsrörelsen och i
sparbanksrörelsen motiven till en delundersökning av sparbankens engage-
mang i och inställning till egnahemsrörelsen i Katrineholm.

Södermanlands läns hushållningssällskap engagerade i sin egenskap av
kreditförmedlare lokala egnahemsombud i länets häraden från och med
1905. Egnahemsombuden hade till uppgift att bistå lånesökande med råd,
motta låneansökningar och avge information till hushållningssällskapet om
de lånesökande. Den statligt finansierade egnahemsrörelsen fick dock aldrig
något genomslag i Oppunda härad. Till och med 1916 beviljades endast tre
egnahemslån till låntagare bosatta inom häradet. Istället var en stor del av de
närmare 500 egnahemslån som hushållningssällskapet förmedlade koncent-
rerade till ett mindre, geografiskt avgränsat område utanför Eskilstuna stads
gränser. Huvuddelen av de lån som förmedlades under de första tre åren efter
egnahemslånefondens inrättande 1904 hade dessutom beviljats till låntagare
som arbetade i olika industrier i Eskilstuna och inte, som urspmngligen var
avsikten med det statliga engagemanget, till låntagare verksamma inom
jordbmkssektorn. Hushållningssällskapet beslöt därför i oktober 1907, på
inrådan av egnahemsnämnden, att fortsättningsvis endast förmedla krediter
till de områden inom länet som hade utpräglad landsbygdskaraktär och dess-
utom omedelbart upphöra med förmedlingen av lån till arbetare som hade sin

29

Edling (1996), s. 113-115,161-189 och 271.
30

Edling (1996), s. 340-341 och 357.
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huvudsakliga utkomst i städer och municipalsamhällen. Det senare beslutet
är en delförklaring till varför så få lån beviljades till katrineholmsregionen.31

Oppunda sparbank fick i maj 1907 en förfrågan från hushållningssällska-
pet om banken var villig att bevilja förskottslån till vissa egnahemsbyggare
som beviljats statliga krediter för markinköp. Bakgrunden till förfrågan var
att bestämmelserna för lån ur egnahemslånefonden inte medgav rätt till lån i
form av så kallade byggnadskreditiv. Därmed fanns det låntagare som be-
viljats lån för inköp av mark men som inte kunde påbörja byggandet av bo-
stadshus på grund av kapitalbrist. Sparbanken avslog dock ansökan, med
hänvisning till det stora antalet innestående låneansökningar.32

På central nivå inom sparbanksväsendet togs det vid denna tid initiativ till
ett utökat engagemang från sparbankernas sida i egnahemsrörelsen. Ar 1907
hade det bildats flera så kallade egnahemssparbanker, vilka hade som enda
syfte att tillhandahålla krediter för egnahemsfinansiering. De svenska spar-
bankernas intresseorganisation, Svenska sparbanksföreningen, såg egna-
hemssparbankema både som konkurrenter och som en fara för de traditio-
nella sparbankernas goda rykte. Med anledning av detta sändes därför i
januari 1908 ett cirkulär till samtliga medlemssparbanker. Avsikten från
sparbanksföreningens sida var både att öka medvetenheten hos sparbankerna
om risken för ökad konkurrens i form av egnahemssparbanker och att för-
söka finna nya vägar att finansiera denna typ av bostäder åt mindre bemed-
lade. Med detta första initiativ, och senare genomförda åtgärder i egnahems-
frågan, bidrog sparbanksföreningen till att bostadsfinansiering mer än
tidigare hamnade i centrum för sparbankernas utlåningsverksamhet.33 Ge-
nomslaget för dessa idéer var dock litet i Oppunda sparbank. Banken valde,
trots medlemskap i sparbanksföreningen, att inte ens ta upp frågan för be-
handling i styrelsen.

Föreningen Egna Hem i Katrineholm
I augusti 1904 bildades en egnahemsförening i Katrineholm. Föreningens
syfte var att ordna bostäder åt sina medlemmar på ett tomtområde norr om
järnvägsstationen och strax utanför municipalsamhällets gränser.34 Enligt
föreningens stadgar kunde de bostadshus som uppfördes i föreningens regi

31
Södermanlands läns hushållningssällskaps handlingar 1904-1916 och Almqvist (1914), s.

44-46. Närmare hälften av de 500 lån som hushållningssällskapet förmedlade avsåg bostads-
fastigheter.
32

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 1.5.1907, OHS. Även länets största sparbank, Nykö-
pings sparbank, avslog hushållningssällskapets ansökan. Motiveringen var att säkerheten
ansågs för dålig, se Nyköpings sparbanks styrelseprotokoll 3.6.1907, NS. Varken Oppunda
sparbank eller Nyköpings sparbank hänvisade sålunda till bestämmelsen i 1892 års spar-
bankslag om förbud för sparbank att lämna byggnadskreditiv.
33

Fälting (2001), s. 92. Se också Sommarin (1945), s. 21-22, 39-40 och 80-81.
341 och med den stora inkorporeringen 1913 införlivades dock området med municipalsam-
hället.
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antingen uthyras eller överlåtas med äganderätt. Medlemmarna var också
personligen ansvariga för föreningens förbindelser med 300 kr per medlem,
vilket var avsett att minska långivarnas risk vid kreditgivning till föreningen.
Vid tidpunkten för föreningens konstituerande var 28 av de 34 medlem-
mama anställda vid järnvägen. De järnvägsanställda dominerade föreningen
och dess styrelse kraftigt under hela dess livslängd, även om andra, välkända
profiler inom Katrineholms näringsliv, till exempel August Kullberg och
jämhandlaren Ludvig Lundin, också invaldes som medlemmar i egnahems-
föreningen. I januari 1908 beslutades om en förändring av stadgarna. Före-
ningens syfte utvidgades i och med detta också till att uppföra hus åt med-
lemmar som köpt tomt på egen hand och, i sammanhanget mer intressant, att
bistå medlemmar vid anförskaffande av lån.35

Medlemsantalet i egnahemsföreningen böljade dock avta redan 1907 och
från 1910 antogs inga nya medlemmar. Sommaren 1917 beslutade styrelsen
att föreningen, som vid denna tidpunkt endast hade 17 medlemmar, skulle
upplösas. Oppunda sparbanks kreditgivning till Föreningen Egna Hem i Ka-
trineholm var mycket begränsad. Krediter direkt till egnahemsföreningen
lämnades överhuvudtaget inte av sparbanken. Av de sammanlagt 47 perso-
ner som under någon period var medlemmar i egnahemsföreningen, var det
endast fyra som beviljades lån i Oppunda sparbank från föreningens bil-
dande till och med dess nedläggning.36

Arbetarbostäder med arbetsgivarstöd
Genom Kommerskollegiet genomförde den statliga Bostadskommissionen
1911 också en delundersökning rörande vilka åtgärder som de kommunala
myndigheterna inom landet vidtagit för att åstadkomma förbättrade bostads-
förhållanden inom respektive kommun. Municipalnämnden i Katrineholm
besvarade förfrågan enligt följande;

35

Handelsregistret 1904 s. 24-25, 1905 s. 531 och 1014, 1906 s. 368, 1907 s. 1022, 1908 s.
878 och 1909 s. 612 samt Hjelmberg (1973), s. 125.1 byggnadsnämndens handlingar omtalas
ett andra egnahemsområde i Katrineholm, se Byggnadsnämndens protokoll 19.5.1911, KKA.
Inga uppgifter om ytterligare egnahemsföreningar i Katrineholm har dock påträffats.
36

Handelsregistret 1907 s. 638, 1908 s. 1191, 1909 s. 369, 1910 s. 47, 1911 s. 279, 1911 s.
1289, 1911 s. 2546 och 1917 s. 2873 samt Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS. Det
fanns också andra föreningar med liknande syften som Föreningen Egna Hem i Katrineholm.
I augusti 1907 bildades Katrineholms kooperativa byggnadsförening u.p.a. och i juni 1909
konstituerades Sällskapet SF:s byggnadsförening u.p.a. Syftet med dessa två föreningar var
också att ordna bostäder åt sina medlemmar. Av de sammanlagt 16 medlemmarna i de två
föreningarna var det endast tre personer som erhöll lån i Oppunda sparbank, se Handelsre-
gistret 1908 s. 381, 1909 s. 612, 1909 s. 1619, 1911 s. 1599, 1912 s. 1216 och 1916 s. 2752
samt Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS. Det har i det tillgängliga källmaterialet inte
påträffats några spår av kreditengagemang i dessa bostadsföreningar från Södermanlands
enskilda banks sida.
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Som den enskilda företagsamheten väl räckt till för fyllande af det behof af
goda bostäder, som inom samhället förekommit, och bostadsförhållandena i
allmänhet på platsen kunna anses jämförelsevis goda, har skäl ej förefunnits
för vidtagande från kommunens sida af sådana åtgärder, som i Kungl. Kom-
merskollegie skrifvelse afses.37

Municipalnämndens svar antyder att det i Katrineholm, liksom i många
andra utpräglade industriorter, fanns ett stort intresse från arbetsgivarhåll att
på ett eller annat sätt bidra till att ordna bostäder åt de anställda. Det finns
också många exempel på hur svenska företag, till exempel genom att stödja
egnahemsbildning, från och med slutet av 1800-talet engagerade sig i till-
komsten av arbetarbostäder. Detta har tolkats som ett sätt att stärka företa-

gens inflytande över och kontroll av arbetskraften. Samtidigt kunde såväl
arbetsgivarens som arbetarnas strävan efter förbättrade bostadsförhållanden
förenas utifrån liknande åtgärder.38

Fömtsättningarna för en utbredd förekomst av företagsstödda arbetar-
bostäder var på flera sätt särskilt goda i Katrineholm. Näringslivet i samhäl-
let dominerades av en liten krets av företagare med de två större industriella
företagen — Carl Fredrikssons träförädlings AB och Grönkvists mekaniska
verkstad — och mångsysslaren August Kullberg i centrum. Dessutom ägdes
betydande delar av den för bostadsbyggande tillgängliga tomtmarken inom
stationssamhället av samma inre krets av företagare.39

I augusti 1901 sökte och beviljades Carl Fredriksson bygglov för upp-
förande av två stycken bostadshus med tillhörande uthus som skulle uppfö-
ras på tomten bredvid Fredrikssons snickerifabrik. I ansökan angavs att det
var så kallade arbetarbostäder som skulle uppföras. Knappt ett år senare, i
juli 1902, sökte Fredriksson ett nytt tillstånd om att få bygga ytterligare ett
bostadshus med arbetarbostäder på samma tomt.40 För bedrivandet av denna
verksamhet stiftades i augusti 1902 Katrineholms byggnads AB. I januari
1903 beviljade sparbanken Katrineholms byggnads AB ett lån om 17 000 kr
mot säkerhet av inteckning i den nämnda fastigheten.41

Även den andre tongivande industriledaren i Katrineholm, Gustaf
Grönkvist, deltog aktivt i byggandet av arbetarbostäder. Grönkvist bildade
på 1910-talet två fastighetsbolag, Katrineholms fastighets AB och Hemgår-
dens fastighets AB, som bland annat byggde och hyrde ut arbetarbostäder
37

Municipalnämndens protokoll 28.1.1911, A:l, KKA.
38

Edling (1996), s. 113 och 373-374. Se också t.ex. Blomberg (1995), s. 238, 246-247 och
257 och Fälting (2001), s. 94-96.
39

En förteckning över samtliga tomter inom stationssamhället upprättades 1892-93 på upp-
drag av byggnadsnämnden, se Byggnadsnämnden Fl:l, KKA. Efter sekelskiftet utökade både
Grönkvist och Kullberg sina markinnehav i stationssamhället, se Hjelmberg (1973), s. 123-
125.
40

Byggnadsnämndens protokoll 29.8.1901,22.10.1901 och 31.7.1902, KKA.
41

Lånet återbetalades i februari 1905 men i maj 1907 beviljades ett nytt lån om 20 000 kr och
mot samma säkerhet, se Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS och Handelsregistret 1902
s. 1354-55,1903 s. 957,1904 s. 743,1905 s. 986 och 1908 s. 1548.

172



inom stationssamhället. Katrineholms fastighets AB var också en av Op-
punda sparbanks största lånekunder från och med bolagets bildande. Den
första krediten om 15 000 kr beviljades 1912.1 slutet av undersökningsperi-
oden hade bolaget krediter i sparbanken på närmare 100 000 kr.42

Södermanlands enskilda bank och egnahemsrörelsen
Södermanlands enskilda bank var på olika sätt involverad i egnahemsrörel-
sen inom länet. Hösten 1908 beviljade banken egnahemsföreningen Nykö-
pings villastad u.p.a. byggnadskreditiv, och var på så sätt avgörande för att
byggandet av dessa egnahem skulle komma till stånd.43 Banken var också,
tillsammans med statens jordförmedlingsfond44, huvudfinansiär av ett egna-
hemsbolag som bedrev sin verksamhet på landsbygden utanför Nyköping.
Södra Södermanlands egnahems AB bildades 1907 och förvärvade ett antal
egendomar med hjälp av lån från jordförmedlingsfonden. Initiativtagare och
ordförande i bolaget var godsägaren J M Juhlin. Krediterna till egnahems-
bolaget hörde från och med 1909 till bankens största engagemang och upp-
gick 1914 till 190 000 kr. Bankinspektionen anmärkte samma år på bolagets
svaga ekonomiska ställning och begärde en förklaring till engagemanget från
Carl Cullberg, som var bankens vd. Cullberg, som också var styrelseledamot
i Södra Södermanlands egnahems AB, höll med bankinspektören om att
bolaget inte producerat tillfredsställande ekonomiska resultat men framhöll
samtidigt att bolaget var av filantropisk natur och därmed var inte vinst-
intresset prioriterat. Bankens kreditengagemang i egnahemsbolaget avtog
något efter Bankinspektionens anmärkning.45

Sammanfattning
Intecknings- och bostadskreditema i Oppunda sparbank och Södermanlands
enskilda bank orsakade periodvis problem för bankerna, inte minst belå-
ningen av fastigheter inom Katrineholm. För Oppunda sparbank var bildan-

42

Handelsregistret 1912 s. 1956-57 och Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS. Katrine-
holms fastighets AB ägde också de byggnader i vilka AB Katrineholms praktiska skola be-
drev sin verksamhet. Hemgårdens fastighets AB uppförde det dittills största enskilda bostads-
huset i stationssamhället. Byggnadskomplexet, som var färdigt 1917, innehöll 78 lägenheter
med sammanlagt mer än 190 rum, se Förteckning över uppförda byggnader i Katrineholm
1904-1923, Byggnadsnämnden B:l, KKA. Se också Hjelmberg (1973), s. 23. Fastigheten
belånades inte i Oppunda sparbank eller i Södermanlands enskilda bank.
43

Fälting (2001), s. 96-98.
44

Jordförmedlingsfonden inrättades 1907 och var öppen för låneansökningar från såväl aktie-
bolag som andra sammanslutningar, vilka syftade till att skapa egnahemsområden, se Edling
(1996), s. 378.
45

Av de 175 000 kr som Södra Södermanlands egnahems AB beviljats i krediter år 1916 var
huvuddelen, 100 000 kr, mot säkerhet av styrelseledamöternas borgen, se Bankinspektionens
undersökningsberättelse 1909, 1911, 1914 och 1916, RA och Södermanlands läns kalender
1911, s. 94-95.
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det av en garantiförening för fastighetsägare inom stationssamhället avgö-
rande för att bryta motståndet mot denna form av utlåning. Med den
solidariska ansvarigheten bland medlemmarna i garantiföreningen minska-
des bankens risk för kreditförluster samtidigt som medlemmarna/låntagarna
erhöll lägre ränta på sina lån. Den solidariska ansvarigheten torde också ha
inneburit dels en hög grad av social kontroll mellan medlemmarna inom
föreningen, dels höga inträdeskrav för medlemskap, vilket sammantaget
torde ha stärkt bankens förtroende för föreningen. Den ökade belåningen av

fastigheter inom Katrineholm var också ett led i Oppunda sparbanks om-

vandling från renodlad landsbygdssparbank till stadssparbank med stations-
samhället som en allt viktigare delmarknad för verksamheten.

I Södermanlands enskilda bank var inställningen till inteckningskrediter
°

• o o

något ambivalent. A ena sidan påverkades bankens ståndpunkt i negativ
riktning, i likhet med Oppunda sparbank, av de otydliga reglerna kring
brandförsäkringar och pantinnehavarens rättigheter samtidigt som omsätt-
ningshastigheten på inteckningskrediterna upplevdes som alltför långsam. A
andra sidan fanns det onekligen i kundkretsen en stor efterfrågan på inteck-
ningskrediter. Banken beslöt efter interna diskussioner slutligen att förbe-
hålla dessa krediter till prioriterade grupper av särskilt viktiga låntagare.
Södermanlands enskilda bank hade också en lång tradition att hantera kredi-
ter utan realsäkerhet och i samband med detta göra bedömningar av kunder-
nas kreditvärdighet och framtida återbetalningsförmåga. Övergången till ett
ökat utnyttjande av den mer opersonliga inteckningskrediten, som var om-
gärdad av fler formella regler och dessutom i vissa avseenden innebar ett
me rarbete för bankens del, var en i tid utdragen process.

De två bankernas engagemang i bostadsfinansieringen generellt och i
Katrineholm specifikt har endast delvis kunnat undersökas. Resultaten är
dock relativt entydiga. I Katrineholm fick varken den självorganiserade eg-
nahemsrörelsen eller bostadsbyggandet i offentlig regi något större genom-
slag under denna tidsperiod. Vid sidan av mer förmögna privatpersoners
byggande av en- och flerfamiljshus i stationssamhället uppförde också flera
av de större näringsidkarna efter sekelskiftet arbetarbostäder. Oppunda spar-
bank var i vissa fall villig att belåna de fastigheter som på arbetsgivarens
initiativ bebyggts med arbetarbostäder. Däremot var bankens intresse för
belåning av bostadsfastigheter där ägaren var medlem i egnahemsföreningen
mycket litet. Något engagemang från Södermanlands enskilda banks sida i
finansieringen av bostadsfastigheter i Katrineholm kan utifrån det tillgäng-
liga källmaterialet inte påvisas. Däremot var banken huvudfinansiär av ett
egnahemsaktiebolag vars verksamhet bedrevs utanför Nyköping och i vilket
bankens vd var styrelseledamot.

Genomgången av inteckningskreditema i avsnitten ovan täcker dock en-
dast en liten del av samtliga inteckningskrediter i de två bankerna. Vid en
närmare undersökning av inteckningskrediterna i Oppunda sparbanks utlå-
ningsböcker framkommer att från och med 1885 beviljades ett växande antal
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krediter till företag som använde fast egendom som säkerhet för lånen i ban-
ken. I formell mening var det fråga om för banken traditionella intecknings-
säkerheter, men tidigare hade dessa krediter till övervägande del beviljats till
privatpersoner. Motsvarande undersökning av Södermanlands enskilda
banks katrineholmskontor begränsas till 1915 och 1916 och avser endast de
beloppsmässigt största krediterna. Resultatet är dock mycket tydligt. Den
absolut övervägande delen av de stora inteckningskrediterna beviljades till
företag och företagare. I katrineholmskontoret svarade krediterna till företag
år 1915 och 1916 för 82 respektive 96 procent av de inteckningskrediter som
förtecknats i Bankinspektionens engagemangsregister.46 Dessa företagskre-
diter i Oppunda sparbank och i Södermanlands enskilda bank kommer att
behandlas i senare avsnitt, vilket dock föregås av en genomgång av andra
typer av krediter.

Borgens- och namnkrediter
I likhet med inteckningskrediterna utvecklades även borgens- och namnkre-
diterna utifrån markant olika förutsättningar i Oppunda sparbank och Sö-
dermanlands enskilda bank. I Oppunda sparbank, liksom i landets övriga
sparbanker, beviljades för det första inte krediter enbart mot låntagarens
namnteckning. Med andra ord innebar uttrycket "utlåning mot namnsäker-
het" i sparbankerna detsamma som utlåning mot borgenssäkerhet. För det
andra hade Oppunda sparbank, i motsats till många andra landsbygdsspar-
banker, ingen tradition av att bevilja borgenskrediter. I Södermanlands en-
skilda bank däremot utnyttjades borgens- och namnsäkerheter i stor omfatt-
ning av ett flertal lokalkontor. Framför allt var denna typ av krediter vanligt
förekommande i bankens tidigt etablerade kontor, dock med undantag av
bankens Eskilstuna-kontor där istället inteckningssäkerheterna dominerade
starkt. I affärsbankerna och i affärsbanksstatistiken till och med 1906 skildes
däremot borgens- och namnkrediter åt. Kredit mot namnsäkerhet innebar i
praktiken att ingen säkerhet alls presterades av låntagaren — en så kallad
blankokredit. Krediten byggde därmed enbart på bankens förtroende för
låntagaren och bankens bedömning av låntagarens ekonomiska ställning.

Ansatser till ökning av borgenskrediterna i Oppunda sparbank
I Oppunda sparbank hade 1893 års reglemente öppnat möjligheten för en
mer omfattande borgensutlåning. Upp till 20 procent av den totala insättar-
behållningen fick enligt det nya reglementet utlämnas mot säkerhet av bor-

46
Den sammanlagda beloppet av de inteckningskrediter som förtecknats i engagemangsregist-

ren uppgick 1915 till 0,9 mnkr och 1916 till 1,7 mnkr, se Bankinspektionens undersöknings-
berättelser 1915 och 1916, RA.
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gen.47 Förändringen i reglementet följdes dock inte av en motsvarande för-
ändring av utlåningsverksamheten. De enstaka fall av borgenslån som
förekom beviljades huvudsakligen till ekonomiska föreningar av olika slag.48
I revisionsberättelsen för 1908 gjorde revisorerna en anmärkning på den
ringa förekomsten av borgenslån i banken. En ökning av borgenskreditema
ansågs enligt revisorerna vara motiverad för att tillvarata "de mindre be-
medlades" intressen. Sparbanken skulle inte enbart ta emot deras besparingar
utan även bevilja dem lån. Särskilt framhöll revisorerna betydelsen av att
sparbanken tillgodosåg efterfrågan på rörelsekrediter från arrendatorer inom
jordbruket och andra kunder i samma ekonomiska och juridiska ställning.49

Revisorernas anmärkning föranledde åtgärder från styrelsens sida först tre
år senare. Som grund för en utökad borgensutlåning, i avsikt att stödja obe-
medlade, fastställde sparbankens styrelse i januari 1911 att borgenskrediter
inte skulle utlämnas på högre belopp än 1 000 kr och dessa lån skulle slut-
amorteras inom fem år.5u Sett ur ett längre tidsperspektiv kan införandet av
en mer aktiv borgensutlåning i Oppunda sparbank tolkas som en eftergift åt
den ursprungligt formulerade sparbanksidén, vilken innebar att sparbankerna
främst skulle tillgodose ekonomiskt svaga gruppers intressen.

Utlåningen mot säkerhet av borgen var dock även efter 1911 av mycket
begränsad betydelse för Oppunda sparbank. Borgenskreditema uppgick till
endast en procent av bankens samlade utlåningsvolym fram till 1916. De
interna föreskrifterna avseende en omorientering av borgenskreditema som
infördes i januari 1911, följdes inte heller i särskilt hög grad. Till och med
1916 utlämnade banken 29 borgenslån varav elva översteg det fastslagna
maximibeloppet på 1 000 kr.51

Borgens- och namnsäkerheter fortsatt centrala för
kreditgivningen i Södermanlands enskilda bank
I Södermanlands enskilda bank, liksom i hela affärsbanksväsendet, var utlå-
ningen mot namn- och borgenssäkerheter mycket vanligt förekommande
långt in på 1900-talet. Bankinspektionen böljade dock före sekelskiftet att
rikta invändningar mot vad som inspektionen uppfattade som en alltmer
omfattande utlåning, framför allt bland de större affärsbankerna, mot endast
namnsäkerhet. Bankinspektionens kritik hade dock ingen större effekt, vilket
med hänsyn till att sådan kreditgivning i många fall inte var förbjuden i ban-

47

Stadgar för Oppunda sparbank 1893,22 §.
48

Till exempel Flens centralmejeriförening 1901.
49

En av de tre revisorerna, Albert Eriksson, var i sin egenskap av nytillträdd ordförande i
Oppunda härads hushållningsgille och som arrendator av en egendom i socknen Sköldinge,
sannolikt särskilt insatt i jordbrukets kreditförhållanden, se Revisionsberättelse för Oppunda
sparbank 1908 och Indebetou (1925), s. 82.
50

Oppunda sparbanks styrelseprotokoll 5.1.1911, OHS.
51

Borgenslån 1910-21, OHS.
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kernas reglementen inte var särskilt förvånande. Efterhand infördes dock
olika typer av inskränkningar. I Södermanlands enskilda bank infördes i
1891 års bolagsordning förbud mot kreditgivning till bankens styrelseleda-
möter mot enbart namnsäkerhet. Efterlevnaden av förbudet var dock inte

fullständig. I 1900 års undersökningsberättelse gjorde Bankinspektionen en
anmärkning på att bankens ordförande, Axel Mörner, beviljats en kredit om
45 000 kr mot endast namnsäkerhet.52

Borgens- och namnkrediterna i Södermanlands enskilda bank kan indelas
i två tydliga kategorier, dels ett mindre antal krediter på mycket stora belopp
(upp till ett par hundra tusen kr), dels ett stort antal krediter på mindre be-
lopp. Ett flertal av de stora borgens- och namnkrediterna som beviljades av
bankens huvudkontor i Nyköping var avsedda till företag med verksamhet i
staden. AB Nyköpings storhuskvarn tillhörde denna kategori av låntagare
och hade en utestående kredit på mer än 100 000 kr löpande under hela peri-
oden 1890-1916 mot säkerhet av styrelseledamöternas borgen.53 Ett flertal av
styrelseledamöterna i bolaget, till exempel Gustaf Johansson och den verk-
ställande direktören Ernst Eriksson, var också samtidigt verksamma i Sö-
dermanlands enskilda bank.54

Även i bankens katrineholmskontor förekom ett antal stora borgens- och
namnkrediter. Den första noteringen i källmaterialet härstammar från sep-
tember 1902, då katrineholmskontorets beviljande av en kredit om 45 000 kr
till det nybildade sågverksbolaget Hjelmare trävaru AB godkändes av cen-
tralstyrelsen i Nyköping.55 Samtliga de borgens- och namnkrediter som för-
tecknades av Bankinspektionen vid granskningarna av katrineholmskonto-
rets verksamhet 1915 och 1916 hade beviljats till företag och andra
näringsidkare. De största krediterna hade beviljats till Wermbohls fabriks
AB, Carl Fredrikssons träförädlings AB, Kullberg & Co AB och Forssjö
trävaru AB. Dessa bolag hade samtliga utestående krediter på mer än 50 000

52

Bankinspektionens undersökningsberättelse 1900, RA; Bolagsordning för Södermanlands
enskilda bank 1891, 27 §, Gårdlund (1947), s. 145-146 och Hildebrand (1971), s. 40.
53

Engagemangsregister för huvudkontoret i Nyköping, Bankinspektionens undersökningsbe-
rättelser 1890-1916, RA.
54

Gustaf Johansson var styrelseledamot i Södermanlands enskilda banks centralstyrelse 1889-
1900 och styrelseledamot i AB Nyköpings storhuskvarn 1888-1900. Ernst Eriksson var sup-
pleant i bankens centralstyrelse 1902-04, ordinarie ledamot 1904-07, rådgivande direktör från
och med 1907 samt verkställande direktör i AB Nyköpings storhuskvarn från och med 1894,
se Grandinsson (1917), s. 113, Handelsregistret 1888 s. 3285, 1894 s. 364 och 1897 s. 1728
och Svenska aktiebolag 1916. Fler exempel på borgenskrediter som beviljades till företag
kommer att ges i avsnittet nedan om företagskrediter.
55

Bolagets huvudkontor och styrelsens säte var förlagt till Katrineholm. Borgen tecknades av
bolagets styrelseledamöter, bland dem Gustaf Grönkvist och brodern Konrad Grönkvist, se
Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll 17.9.1902, FSF och Handelsregistret 1902, s.
824-825.
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kr. Resterande, mindre borgens- och namnkrediter upp till 20 000 kr, hade
beviljats framför allt till handlande med verksamhet inom stationssamhället.56

Ny form av borgenslån introduceras 1908
Från och med mars 1908 infördes en ny utlåningsform i Södermanlands en-
skilda bank som innebar att de beloppsmässigt mindre borgens- och namn-
krediterna erhöll större uppmärksamhet — de så kallade avbetalningslånen.
Dessa lån lämnades på högst tio år och var knutna till krav på regelbundna
amorteringar. Som säkerhet skulle främst borgen användas. Avbetalnings-
lånen hade sålunda stora likheter med de borgenslån som sparbankerna läm-
nade och riktades också mot de kundgrupper som inte kunde prestera inteck-
ningssäkerheter.57

Beslutet att införa avbetalningslånen föregicks av en skrivelse från ban-
kens styrelse till samtliga lottägare i banken. Införandet a\ en ny låneform
motiverades på ett flertal grunder, varav efterfrågan på borgenskrediter samt
den ökade konkurrensen från andra kreditinstitut tillhörde de mest centrala.
Med hänvisning till att både sparbankerna och Riksbanken beviljade krediter
med långa löptider och mot borgenssäkerhet, ansåg styrelsen att det var vik-
tigt att också Södermanlands enskilda bank tillgodosåg de mindre jordbru-
karnas efterfrågan på rörelsekrediter. Styrelsen befarade också att kreditföre-
ningar inom jordbmket, och liknande organisationer på kooperativ grund,
inom kort skulle bildas i länet och i förlängningen stjäla både in- och utlå-
ningskunder från banken. Banken borde därför anpassa utlåningsverksam-
heten, både med hänsyn till näringsstrukturen inom verksamhetsområdet och
till den ökade konkurrensen.58 Bolagsstämman antog en knapp månad senare
styrelsens förslag utan diskussion. Den nya typen av lån fick ett snabbt ge-
nomslag i bankens samlade kreditgivning. Ar 1916 var närmare en fjärdedel
av Södermanlands enskilda banks samtliga drygt 4 500 utestående lån avbe-
talningslån.59

56
Wermbohls fabriks AB 200 000 kr år 1915 och 100 000 kr år 1916, Carl Fredrikssons

träförädlings AB 109 000 resp. 106 000 kr, Forssjö trävaru AB 50 000 resp. 50 000 kr och
Kullberg & Co AB 50 000 resp. 100 000 kr. Till de mindre krediterna kan hänföras lånen till
handlarna August Feldt - 20 000 kr, F A Andersson - 20 000 kr och Carl E Hellberg - 14 000
kr. Det sammanlagda beloppet av de förtecknade krediterna mot namnsäkerhet utgjorde 1915
521 000 kr och 1916 390 000 kr fördelat på tretton resp. sex låntagare, se Engagemangsregis-
ter för katrineholmskontoret, Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och 1916,
RA.
57

Bolagsordning för Södermanlands enskilda bank 1908,16 §.
58

Styrelsen var medveten om att det i hushållningssällskapets styrelse sedan ett par år pågick
diskussioner om att bidra till bildandet av sådana kreditföreningar inom länet. Informations-
kanalerna, i form av gemensamma ledamöter mellan banken och hushållningssällskapet, var
flertaliga vid denna tid, till exempel var hushållningssällskapets vice ordförande Carl von
Rosen också vice ordförande i bankens centralstyrelse, se Södermanlands enskilda banks
styrelseprotokoll 27.2.1908, FSF; Grandinsson (1917), s. 113 och Almqvist (1914), s. 358.
59

Grandinsson (1917), s. 95-96.
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Sammanfattning
Borgens- och namnkrediter var en utbredd företeelse i det äldre kreditsyste-
met, både på den institutionella och den icke-institutionella kreditmarkna-
den. Södermanlands enskilda banks traditioner av kreditgivning till närings-
idkare inom länet byggde till stor del på denna typ av krediter. Borgens- och
namnkrediterna var i relation till inteckningskrediterna dels förenade med
färre formaliteter i samband med lånekontraktets ingående och fullföljande,
dels byggde de i högre grad på ett ömsesidigt förtroende mellan bank och
låntagare. De kreditförluster som Södermanlands enskilda banks avdelnings-
kontor i Eskilstuna, vars kreditgivning helt dominerades av inteckningskre-
diter, förorsakade i böljan av 1900-talet, bidrog sannolikt till att stärka ban-
kens tilltro till borgens- och namnkrediterna. Traditionen av borgens- och
namnkrediter till det lokala näringslivet var stark också inom bankens katri-
neholmskontor.

I Oppunda sparbank däremot förhärskade en annan tradition. Inte ens den
framgångsrika introduktionen av de direkt konkurrerande avbetalningslånen
i Södermanlands enskilda bank hade någon påtaglig effekt, varken på in-
ställningen till borgenskrediter hos sparbankens ledning eller på bankens
samlade kreditgivning. Borgenskrediterna var och förblev en ytterst margi-
nell företeelse i Oppunda sparbank.

Införandet av en ny form av borgenskrediter — avbetalningslånen — och
hur detta motiverades av bankens ledning, visade återigen att Södermanlands
enskilda bank inte tvekade att kopiera produkter eller marknadsföringsmeto-
der som introducerats av andra aktörer på marknaden, till exempel sparban-
kerna. Införandet av avbetalningslånen i Södermanlands enskilda bank till-
sammans med Oppunda sparbanks svaga intresse för borgenskrediterna
utgjorde, mot bakgrund av de starka personliga kopplingarna, och de därmed
öppna informationskanalerna, mellan bankerna, också ett exempel på hur
olika marknads- eller kundsegment medvetet delades upp mellan de två ban-
kerna.

Aktiekrediter

I såväl Oppunda sparbank som Södermanlands enskilda bank var belåningen
av aktier av mycket liten betydelse för utlåningsverksamheten i böljan av
1880-talet. Endast ett mindre antal krediter hade beviljats mot säkerhet av
aktier och aktiekrediterna svarade endast för några få procent av den samlade
kreditgivningen i respektive bank. Förhållandet återspeglar sannolikt inte ett
svagt intresse för aktiebelåning hos bankerna utan snarare det faktum att
bedrivandet av företag i aktiebolagsform ännu inte hade slagit igenom, var-
ken i Södermanlands län eller i landet som helhet. De kommande decenni-
erna innebar dock ett kraftigt uppsving för aktiebelåningen i de svenska af-
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färsbankerna i takt med att den mer tidsenliga associationsformen fick
fotfäste, främst bland de större industriföretagen. Vissa av de storstadsbase-
rade affärsbankerna, till exempel Stockholms Handelsbank och Stockholms
enskilda bank, bedrev en särskilt omfattande aktiebelåning och hade på
1910-talet en kreditportfölj som till mer än hälften bestod av lån mot säker-
het av aktier. Även sparbankernas aktiebelåning tilltog mot slutet av seklet,
trots lagstiftningens intentioner om det motsatta förhållandet. Till skillnad
mot affärsbankerna var dock aktiebelåningen mest utbredd i sparbanker med
verksamhet på mindre orter. Sparbankerna i de norrländska kustlandskapen
tillhörde de mest involverade i denna typ av utlåning.60

Förutsättningarna för en ökad aktiebelåning i Södermanlands enskilda
banks katrineholmskontor och i Oppunda sparbank förbättrades när närings-
strukturen i Katrineholm och den omgivande landsbygden förändrades. Ett
antal industri- och handelsföretag med verksamhet i Katrineholm ombilda-
des från enkla bolag till aktiebolag från och med 1880-talet, till exempel Carl
Fredrikssons träförädlingsfirma 1883, Grönkvists mekaniska verkstad 1907,
Ludvig Lundins järnaffär 1913 och Kullberg & Co 1914. Andra företag
drevs redan från bildandet i aktiebolagsform, till exempel Bröderna Grön-
kvists Chuckfabriks AB grundat 1907 och AB Sandbäckens verkstäder
grundat 1914.61 Även på landsbygden kring stationssamhället ägde en mot-
svarande utveckling rum, både med avseende på grundandet av nya företag i
aktiebolagsform och ombildandet av äldre, industriella företag till aktiebo-
lag.62 Sammantaget innebar det växande antalet aktiebolag i Katrineholms-
regionen, med ett allt större aktiekapital och med kraftigt expanderande rö-
reiser, att det skapades fömtsättningar för en ökning av aktiebelåningen i de
två lokala bankerna.

60
Gårdlund (1947), s. 145, Hildebrand (1971), s. 39 och Nygren (1970a), s. 53-56.

61
Dessutom AB Färdigs eftertr. 1909, AB Katrineholms elektricitetsverk 1911, AB Sko- och

toffelfabriken 1915 m.fl., se Handelsregistret 1888 s. 2202, 1907 s. 196-197, 1909 s. 1000,
1912 s. 142,1913 s. 1687,1914 s. 857,1914 s. 1819 och 1915 s. 2532.
62

Till de största företagen hörde Kantorps gruv AB bildat 1888, Forssa pappersbruks AB
bildat 1897, Tegelbruks AB Valla-Katrineholm bildat 1898, AB Carl & Dan. Indebetou
ombildat till aktiebolag 1900 och med namnbyte till AB Forssa bruk 1912, Hjelmare Trävaru
AB bildat 1902, AB Valla tröskmaskiner bildat 1912 och Forssjö trävaru AB bildat 1913, se
Handelsregistret 1888 s. 628, 1897 s. 1619, 1899 s. 197, 1900 s. 539, 1902 s. 824, 1912 s.
1866 och 1914 s. 611. Wermbohls fabriks AB, som var frekvent lånekund i både Oppunda
sparbank och i Södermanlands enskilda bank, drevs dock redan från grundandet 1872 i aktie-
bolagsform, se Handelsregistret 1888, s. 11.
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Belåning av bankaktier dominerande i Oppunda sparbank63
Utlåning mot säkerhet av aktier hade förekommit några enstaka gånger före
Oppunda sparbanks etablering i Katrineholm 1881.64 Från och med 1904
inleddes dock en drygt femårig period av mer aktiv aktiebelåning i sparban-
ken. Aktiebelåningens andel av bankens totala utlåningsvolym var också
som störst, cirka 10 procent, under denna tidsperiod.

Aktiekrediterna i Oppunda sparbank kan utifrån lånens storlek indelas i
två tydliga kategorier. Närmare hälften av de 37 aktiekrediter som beviljades
fram till 1916 löd på mindre än 3 000 kr. Resterande, större aktiekrediter på
upp till 80 000 kr, beviljades till en mindre, avgränsad krets av lånekunder.
Huvuddelen av dessa låntagare hade dessutom någon form av personlig
koppling till sparbanken, främst i form av innehav av en ledande befattning i
banken.65

Gemensamt för båda kategorierna av aktiekrediter i Oppunda sparbank
var dock den typ av aktier som belånades. Med tre undantag belånades en-
bart aktier i bankaktiebolag eller aktier (lotter) i enskilda banker. Aktiebelå-
ningen i Oppunda sparbank dominerades kraftigt av aktier i Södermanlands
enskilda bank.66 Även i detta avseende var banken något av en avvikare inom
sparbanksväsendet. Företrädesvis belånade de svenska sparbankerna aktier i
industri- och/eller järnvägsbolag.67

Uppsving för aktiekrediterna i Södermanlands enskilda bank
efter sekelskiftet

Genombrottet för belåningen av aktier i Södermanlands enskilda bank ägde
rum ett par år in på det nya seklet och sammanföll med ett allmänt utbrett

63
Med aktier jämställs också i den fortsatta undersökningen andelar eller lotter i de enskilda

bankerna, vilka i enlighet med aktier i aktiebolag var föremål för belåning i såväl sparbanker
som affärsbanker. Därmed avses med begreppet "aktier" i Södermanlands enskilda bank i
formell mening ägarandelar eller lotter i banken.
64

Ordförande i sparbanken, Alexander von Post, beviljades 1872 en kredit om 36 000 kr mot
säkerhet av aktier i Reijmyre bruk i Östergötland. Charlotta Strömdahl, bosatt i Katrineholm,
beviljades 1874 ett lån om 1 000 kr mot säkerhet av aktier i Uplands enskilda bank, se Op-
punda sparbanks utlåningsböcker, OHS.
65

Exempel på aktiekrediter som var så kallade insiderlån: August Kullbergs lån om 25 000 kr
1904-07, Conrad Falkenbergs lån om 11 000 kr 1906-08 och Olof Fåhreus lån om 40 000 kr
1909-21, se Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS. Se också Petersson (1999), s. 89.
66

Av de sammanlagt 317 000 kr som utlämnades i aktiekrediter under åren 1881-1916 avsåg
269 000 kr, eller 85 procent, belåning av aktier i Södermanlands enskilda bank, se Oppunda
sparbanks utlåningsböcker, OHS. De tre aktiekrediter som inte avsåg belåning av bankaktier
var dels två lån mot säkerhet av aktier i Wermbohls fabriks AB, dels ett lån mot säkerhet av
aktier i Tegelbruks AB Valla-Katrineholm. I båda dessa företag var August Kullberg delägare
och dessutom var Kullberg borgensman för två av lånen. Det tredje beviljades till Kullberg
själv, se Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS och Handelsregistret 1898 s. 1740 och
1899 s. 197.
67

Nygren (1967), s. 85-101.
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uppsving för aktiekrediterna i de svenska affärsbankerna. Särskilt markant
var ökningen av aktiekrediterna åren före 1907 års kris inom det svenska
bank- och finanssystemet, som tillfälligt bröt den uppåtgående trenden. På
1910-talet framstod belåning av aktier som en mycket central del också i
Södermanlands enskilda banks kreditgivning. Aktier utgjorde 1915 den an-
delsmässigt näst största lånesäkerheten, efter fastighetsinteckningar, i ban-
kens samlade kreditportfölj .68

Uppgifterna om aktiekrediterna i bankens egna, bevarade handlingar är
fåtaliga och begränsar sig till kortfattade noteringar om beviljade krediter.69
Den kraftiga ökningen av aktiekrediterna på 1910-talet, framför allt under
åren 1914-16, medförde dock att Bankinspektionen ägnade särskild upp-
märksamhet åt denna utveckling i Södermanlands enskilda bank. Bankin-
spektionen blev också alltmer kritisk till aktiekrediterna, främst med avse-
ende på den risk som banken utsatte sig för genom belåningen av
högvärderade aktier. I 1914 års undersökningsberättelse klassificerades de
stora aktiekrediterna vid huvudkontoret, vilka uppgick till drygt 1,6 mnkr
fördelade på elva låntagare, som "spekulationskrediter". Bankinspektören
uttalade också en önskan om att Södermanlands enskilda bank fortsättnings-
vis i första hand skulle tillgodose det egna verksamhetsområdets "legitima
lånebehov" och endast i undantagsfall "ge sitt stöd åt aktiespekulation".70

Aktier i Grängesbergsbolaget dominerade kraftigt de stora aktiekrediterna
i Södermanlands enskilda bank, såväl 1914 som 1915 och var även 1916 den
mest belånade aktien i banken. Detta bolag, vars fullständiga firmanamn var
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund, hade bildats 1896 och böljade genast
köpa upp aktier i tre lokala järnvägsbolag som främst bedrev godstrafik i
Bergslagen och Södermanland. Grängesbergsbolaget bedrev också efter se-
kelskiftet en mycket omfattande gruvverksamhet i norra Sverige. Aktierna i
Grängesbergsbolaget var föremål för kraftiga kurssvängningar och domine-
rade den svenska aktiehandeln fram till första världskriget. Ett av de järn-
vägsbolag som Grängesbergsbolaget i slutet av 1800-talet skaffade sig en
aktiemajoritet i var Oxelösund-Flen-Västmanlands järnvägs AB. Detta bolag
utgjorde ett av de mörkaste kapitlen i Södermanlands enskilda banks historia
och hade i samband med finanskrisen i slutet av 1870-talet orsakat bankens
stora kreditförluster.71 1910-talets omfattande engagemang i Grängesbergs-
bolaget, genom belåning av företagets aktier, ifrågasattes dock inte inom

68
Se tabell 7.2 och Östlind (1922), s. 246-250.

69
Till exempel beviljades Wermbohls fabriks AB i maj 1912 ett lån om 560 000 kr, i septem-

ber 1915 beviljades Gustaf Grönkvist ett lån om 100 000 kr och i september 1916 beviljades
Ivar Kreuger ett lån om 505 000 kr, se Södermanlands enskilda banks styrelseprotokoll
29.5.1912, 28.9.1915 och 30.9.1916, FSF. Den förstnämnda aktiekrediten är dessutom av ett
annat principiellt skäl intressant, vilket tas upp i avsnittet nedan om företagskrediter.
70

Bankinspektionens undersökningsberättelse 1914 och 1915, RA.
71

Handelsregistret 1897 s. 2073, Östlind (1922), s. 246-249, Hildebrand (1971), s. 54-63 och
Olsson (1997), s. 74-76. Se också kapitel 3.
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bankens ledning utifrån vad som framkommer av de efterlämnade handling-
arna.

I 1916 års undersökningsberättelse konstaterade bankinspektören att be-
låningen av aktier i bankens huvudkontor hade ökat med nästan 5 mnkr se-
dan föregående års inspektion. Vid sidan av aktier i Grängesbergsbolaget
hade också aktier i en rad andra stora industriella företag med verksamhet
utanför Södermanlands enskilda banks traditionella verksamhetsområde
belånats. Till dessa företag hörde bland annat ASEA, SKF, Kreuger & Toll
och Reymersholm. En andra förändring av aktiekreditemas karakteristika
som framkommer av Bankinspektionens undersökningsberättelse var att ett
flertal av aktiekrediterna beviljades till företag och personer verksamma
framför allt i Stockholm. Till exempel hade den enskilt största aktiekrediten,
på 800 000 kr, beviljats till Svenska emissions AB, som var knutet till
Stockholms Handelsbank.72 Utvecklingen bekymrade bankinspektören och
återigen uttalades en vädjan om att banken borde minska omfattningen av
aktiekrediterna. Styrelsen i Södermanlands enskilda bank tog dock lätt på
bankinspektörens påpekanden och hänvisade till att det under året hade sak-
nats andra godtagbara placeringsalternativ som med avseende på avkast-
ningen kunde konkurrera med aktiekrediterna. Kritiken avvisades dessutom
med att låntagarna av styrelsen ansågs som solida och säkerheterna som
"förstklassiga".73

Katrineholmskontorets aktiebelåning var av mindre omfattning fram till
1907, då det sammanlagda beloppet av aktiekrediterna nästan tredubblades
från föregående år, från 43 000 till 138 000 kr. Nästa kraftiga ökning av
aktiekrediterna ägde rum från och med 1912. Vid undersökningsperiodens
slut började kontorets aktiekrediter att närma sig ett sammanlagt belopp av 1
mnkr, vilket innebar att en dryg tredjedel av kontorets utestående lån bevil-
jats mot säkerhet av aktier. Endast vid bankens huvudkontor i Nyköping
bedrevs en mer omfattande aktiebelåning än i Katrineholm.

Den kraftiga ökningen av kreditgivningen, och i synnerhet ökningen av
aktiekrediterna, vid katrineholmskontoret var också orsaken till att Bankin-
spektionen genomförde mycket noggrann undersökning av kontoret år 1915.
Förutom en särskild genomgång av de fem största låntagarna, vilka samtliga
var företag, genomfördes också en sammanhållen räkenskaps- och riskanalys
av dessa låntagares ekonomiska ställning.74 De två överlägset största aktie-
krediterna vid katrineholmskontoret var dels Wermbohls fabriks AB:s lån
om 382 000 kr, dels Gustaf Grönkvists lån om 285 000 kr. Bankinspektionen
noterade dessutom att bankens vd Carl Cullberg var styrelseledamot också i
Wermbohls fabriks AB.75

72
Svenska emissions AB:s tillkomst och verksamhet beskrivs i Hildebrand (1971), s. 65-72.

73

Bankinspektionens undersökningsberättelse 1916, RA.
4

Se vidare i avsnittet om företagskrediter.
75

Bankinspektionens undersökningsberättelse 1915, RA.
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Sammanfattning
Oppunda sparbanks utlåning mot säkerhet av aktier bedrevs inte i enlighet
med sparbankslagstiftningens intentioner. Före 1892 års sparbankslag hade
banken endast undantagsvis använt sig av denna utlåningsform. Först efter
att sparbanksverksamhet i motiven till den nya sparbankslagen definierats att
inte omfatta belåning av aktier böljade Oppunda sparbank regelbundet och i
större skala bevilja aktiekrediter.

Andelar i Södermanlands enskilda bank dominerade aktiebelåningen i
Oppunda sparbank mycket kraftigt. Personförbindelsema mellan Oppunda
sparbank och Södermanlands enskilda banks katrineholmskontor var mång-
taliga. Därmed hade sparbankens ledning förutsättningar att utifrån sina kun-
skaper om och sin insyn i Södermanlands enskilda bank göra relativt kvalifi-
cerade bedömningar av säkerheterna ifråga. Enligt Södermanlands enskilda
banks reglemente var det förbjudet att belåna egna aktier samtidigt som om-
sättningen av bankens aktier var liten, vilket sammantaget sannolikt försvå-
rade både en någorlunda korrekt bedömning av aktiemas marknadsvärde och
möjligheten att omsätta aktien i likvida medel. Med hänsyn till detta framstår
möjligheten att belåna aktierna i Oppunda sparbank som särskilt viktig för
den aktieägare i Södermanlands enskilda bank som var i behov av likvida
medel.

Både antalet och omfattningen av aktiekreditema i Södermanlands en-
skilda bank ökade efter sekelskiftet. Den kraftigaste tillväxtperioden inträf-
fade under åren 1914-16. Vid bankens huvudkontor i Nyköping beviljades
ett växande antal mycket stora krediter till personer och företag verksamma
utanför bankens traditionella verksamhetsområde Södermanland. Dessa kre-
diter beviljades i hög grad mot aktier i bolag vars verksamheter också hu-
vudsakligen bedrevs utanför länet. Vid bankens katrineholmskontor var där-
emot aktiekrediterna i hög grad lokalt förankrade, både sett till de bolag vars
aktier belånades och de låntagare som beviljades aktiekrediter.

, Bankinspektionen riktade vid ett flertal tillfällen kritik mot den växande
aktiekreditgivningen, som av inspektionen ansågs särskilt riskfylld. Bankens
ledning ställde sig dock kallsinnig till kritiken och fann inga skäl till att om-
värdera sin ståndpunkt. Kreditgivningen bedrevs dessutom inom de formella
reglemas ramar och därmed kunde inte Bankinspektionen vidta några effek-
tiva sanktioner för att begränsa denna kreditgivning i Södermanlands en-
skilda bank.

Kommunkrediter

De svenska kommunernas skuldsättning ökade kraftigt från och med slutet
av 1800-talet. Den främsta orsaken till detta var att de kommunala myndig-
heternas kompetensområden och skyldigheter att erbjuda olika former av

184



tjänster till medborgarna utvidgades i takt med att alltfler människor bosatte
sig i städer och andra tätorter. Uppbyggnaden av den kommunala
infrastrukturen, till exempel i form av vatten- och avloppssystem, gas- och
elektricitetsverk och skolor, var en kostsam verksamhet och krävde avsevärt
större och mer långsiktiga finansieringslösningar än tidigare.76

Det geografiska område inom vilket Oppunda sparbank och Söderman-
lands enskilda banks katrineholmskontor bedrev sina respektive verksamhe-
ter inom, var i hög grad även vid undersökningsperiodens slut en utpräglad
jordbruks- och landsbygdsregion med endast ett fåtal större samhällsbild-
ningar. Av regionens tätorter, vilka samtliga var anslutna till en eller flera
järnvägslinjer, var Katrineholm den överlägset största sett till befolknings-
antalet. Det innebar att också de mest omfattande kommunala investering-
arna inom regionen genomfördes av de kommunala myndigheterna i munici-
palsamhället Katrineholm och i den landsbygdskommun inom vars gränser
samhället låg, Stora Malm.77

Den kommunala expansionen kunde finansieras på två sätt. De större
stadskommunerna och landstingen hade möjlighet att emittera obligationslån
medan de mindre kommunerna i hög grad var hänvisade till direkt upplåning
i olika kreditinstitut. Både små och stora kommuner ansågs av bankerna vara
synnerligen kreditvärdiga varför utlåning mot kommunal borgen var vanligt
förekommande. Dessutom kunde kreditgivning ske mot säkerhet av inteck-
ning i kommunala fastigheter eller mot säkerhet av aktier eller obligationer
tillhöriga kommunerna.78

Den kommunala upplåningsrätten inskränktes i och med införandet av
1862 års kommunallagar. Lån med längre återbetalningstid än två år krävde
prövning och fastställelse av Kungl. Maj:t. Tvåårskravet motiverades med att
lån på längre tid skulle belasta framtida generationer. Kungl. Maj:ts pröv-
ning av kommunernas låneansökningar avsåg uppfyllandet av formella krav,
till exempel att besluten var fattade i laga ordning. Viktigare var dock att
låneansökningarna även prövades med avseende på kommunernas ekono-
miska ställning och de ändamål lånen skulle användas till. Tillstånd bevilja-
des enligt praxis inte till löpande utgifter och till förberedande arbeten.
Dessutom genomfördes inte någon prövning av om kommunen ifråga kunde
anses ha behov av det som upplåningen avsåg att finansiera.79

76
De svenska kommunernas (lands- och stadskommuner samt landsting) skuldsättning ökade

från 165 mnkr år 1880 till 1136 mnkr år 1910, se Betänkande angående statens och kommu-
nernas skuldsättning (1914), s. 130-131.
77

Se BiSOS U), Kommunernas fattigvård och finanser.
78

Sparbankernas kreditgivning till kommuner behandlas i Nygren (1967), s. 168-175 och
Nygren (1970a), s. 76. Se också Söderlund (1964), s. 163 och Sjögren (1993). För obliga-
tionsemissioner i Södermanlands län, se bilaga 5.
79

Betänkande angående statens och kommunernas skuldsättning (1914), s. 73-85.
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Kommunkrediterna i Oppunda sparbank
Med några få undantag var kommunkrediterna i Oppunda sparbank koncen-
trerad till ett tiotal år kring sekelskiftet. Under dessa år svarade kommun-
krediterna för i genomsnitt drygt 30 procent av bankens nyutlåning. I Op-
punda sparbank användes endast den administrativt enklaste låneformen, det
vill säga mot säkerhet av kommunernas borgen. Till låneansökningarna
skulle protokollsutdrag från den beslutande församlingen medfölja. Dess-
utom krävdes att någon i kommunledningen undertecknade lånehandlingen,
vilket ansågs utgöra en form av personlig borgen.80 Mot slutet av 1800-talet
ökade dock sparbankens medvetenhet om de prövningar som Kungl. Maj:t
gjorde och själva låneproceduren förenklades. Kravet på personlig borgen
avskaffades och som säkerhet krävdes endast protokollsutdrag samt en kopia
av Kungl. Maj:ts tillstånd för lånets upptagande.

1892 års sparbankslag behandlade också specifikt utlåningen till kommu-
ner. Kommunkrediterna kunde enligt ovanstående resonemang formellt sett
anses vara borgenskrediter. Detta skulle enligt huvudregeln om borgenslån
medföra att lånen fick löpa på högst tio år. I § 22 i sparbankslagen gjordes
dock ett undantag från huvudregeln, vilket innebar att kommunlån fick löpa
på längre tid än tio år efter Kungl. Maj:ts tillstånd.81

I Oppunda sparbank förekom två kategorier av kommunkrediter, dels
mindre lån som löpte på kortare tid än två år, dels större lån som erhållit
Kungl. Maj:ts tillstånd och som följaktligen löpte på längre tid, upp till 40 år.
Källmaterialet ger belägg för att det inte var ovanligt att reglerna om Kungl.
Maj :ts prövning kringgicks genom att kommuner begärde örnyelse av två-
årslån vid lånetidens slut. Oftast var det frågan om mindre belopp på en eller
ett par tusen kr. Ett undantag var dock municipalsamhället Katrineholm som
i böljan av 1900-talet lånade stora belopp under lång tid utan att regeringens
tillstånd söktes.82

Sett över hela undersökningsperioden finns tydliga koncentrationstenden-
ser av kommunkrediterna i Oppunda sparbank till kommunen Stora Malm
och till municipalsamhället Katrineholm. Efter sekelskiftet svarade kom-
munkrediterna till dessa två kommuner regelbundet för betydligt mer än
hälften av bankens samtliga kommunkrediter. De geografiskt ojämnt förde-
lade kommunkreditema i Oppunda sparbank återspeglar därmed också sta-

80
Se till exempel Katrineholms municipalstyrelses protokoll 22.3.1884 avseende beslut om

upptagande av lån i Oppunda sparbank om 300 kr, varvid två ledamöter i municipalstyrelsen,
Casimir Fägersköld och Carl Fredriksson, skulle teckna borgen, se Municipalnämnden A:l,
KKA. Se också lånet i Södermanlands enskilda bank år 1889 där August Kullberg och
Casimir Fägersköld undertecknade personlig borgen, se Municipalnämnden G 11:2, KKA.
81

SFS 1892:59,11 § och Stadgar för Oppunda sparbank 1893, 22 §.
82

Denna tendens till att kommuner föredrog lån på kortare tid än två år medförde senare
begränsningar i den fria lånerätten, se Betänkande angående statens och kommunernas skuld-
sättning (1914) s. 74-81.
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tionssamhällets tilltagande betydelse i ekonomiskt och demografiskt hänse-
ende inom regionen.83

Kommunkrediterna i Södermanlands enskilda bank84

Före sekelskiftet hade inte Södermanlands enskilda bank vare sig beviljat
krediter till, eller förvärvat obligationer utgivna av, primär- och sekundär-
kommuner inom länet. Från och med 1900 redovisas dock i Bankinspektio-
nens undersökningsberättelser en kraftigt växande direkt kreditgivning till
kommuner. Södermanlands enskilda banks stora kommunkrediter beviljades
dock endast till två kommuner - Nyköpings stad och Södermanlands läns
landsting. Krediterna till Nyköpings stad växte från 134 000 kr år 1900 till
708 000 kr år 1909 och var vid detta tillfälle bankens enskilt största kredit-

engagemang. Därefter avtog krediternas storlek kraftigt och i 1916 års un-
dersökningsberättelse förtecknas Nyköpings stads krediter till 218 000 kr.
Kreditgivningen till Södermanlands läns landsting inleddes 1904 och från
och med 1909 hörde krediterna regelbundet till bankens absolut största kre-
ditengagemang. Ar 1916 hade landstinget utestående krediter på drygt 1,7
mnkr i banken.85

Både Nyköpings stad och landstinget tog från och med 1861 respektive
1909 upp ett flertal obligationslån.86 Södermanlands enskilda bank valde
dock att inte förvärva dessa obligationer utan istället beviljades de två kom-
munerna omfattande krediter, främst i form av kreditiv och traditionella lån.
Oavsett hur krediterna redovisades av banken själv och i Bankinspektionens
undersökningsberättelser var Södermanlands enskilda bank åren 1904-1914
landstingets huvudfinansiär och mellan 1900 och 1909 en av Nyköpings
stads större finansiärer (tabell 7.4).

83

Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS. Se också Petersson (1999), s. 99-101. Det fanns
naturligtvis möjligheter för kommuner inom häradet att söka krediter i andra sparbanker. Den
största sparbanken i länet, Nyköpings sparbank, beviljade ett flertal krediter till kommuner
inom Oppunda härad. Till exempel till Västra Vingåker 30 000 kr i december 1888, till
Vadsbro 20 000 kr i augusti 1893 och till Björkvik 20 000 kr i oktober 1893, se Nyköpings
sparbanks styrelseprotokoll 3.12.1888, 8.8.1893 respektive 2.10.1893, NS.
84

Till skillnad mot sparbanksstatistiken särredovisades inte kommunkrediterna i affärsbanks-
statistiken, vilket tillsammans med bristen på noteringar om dessa krediter i bankens egna
bevarade handlingar medför att den övergripande beskrivningen av Södermanlands enskilda
banks kommunkrediter främst grundas på uppgifter ur Bankinspektionens undersökningsbe-
rättelser.
85

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1902-1916, RA.
86

Södermanlands enskilda bank var emissionsinstitut för landstingets båda obligationslån
medan Nyköpings stads obligationslån främst förmedlades av banker och bankirfirmor i
Stockholm, se bilaga 5.
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Tabell 7.4 Södermanlands läns landstings och Nyköpings stads skuldsättning
1900-1916 i tkr samt Södermanlands enskilda banks andel av skulderna i

procent.
År Södermanlands läns SöEB:s andel, Nyköpings stad1, SöEB:s andel,

landsting, tkr % tkr %
1900 5 0 634 21
1902 28 0 652 24
1904 189 100 980 38
1906 282 94 1246 14
1909 503 94 1812 39
1911 902 85 2210 6
1914 2475 99 3099 4

1916 3406 50 3499 6

Källa: BiSOS U), Kommunernas fattigvård och finanser och Bankinspektionens undersök-
ningsberättelser 1900-1916, RA.
Anm. 1. Exklusive kyrkliga församlingar.

Finansieringen av den kommunala infrastrukturen i Katrineholm
I kapitel 4 beskrevs de kommunala investeringar som genomfördes i större
skala i Katrineholm från 1908 och framåt. Beslut om uttaxering för samhäl-
lets kostnader togs omedelbart efter municipalsamhällets bildande.87 Beskatt-
ningen skedde efter de principer som gällde enligt kommunallagarna och var
alltså kopplad både till fastighetemas värde och till inkomsten.88 De allt
större kommunala investeringarna ökade behovet av lånat kapital och för att
betala räntor och amorteringar höjdes också de kommunala skatterna alltmer.
Inledningsvis uttaxerades 3 öre per fyrk. Etappvis höjdes taxeringsbeloppet
och vid sekelskiftet uttaxerades 10 öre per fyrk.89 Den nya lagen om munici-
palsamhällen som trädde i kraft år 1900 bidrog sannolikt också till att legiti-
mera de stora skattehöjningar som efterhand genomfördes i Katrineholm.90

Oppunda sparbank var ensam finansiär av de mindre investeringar som
genomfördes i municipalsamhället från 1883 och drygt 20 år framåt. Däref-
ter, när de stora infrastrukturella projekten som till exempel byggande av
vatten- och avloppsledningar drogs igång, sökte dock municipalsamhället
nya finansiärer. Inledningsvis togs ett flertal, korta krediter i Södermanlands

87
Härav följer också slutsatsen att den municipala beskattningsrätt som fastslogs i SFS

1898:54, 80 § mom.2 i själva verket var ett fastställande av en praxis som, åtminstone i muni-
cipalsamhället Katrineholm, uppstod redan i början av 1880-talet.
88

Municipalstyrelsens protokoll 18.6.1884, KKA. År 1887 infördes dessutom en hundskatt på
2 kr/år, se Municipalstämmans protokoll 29.10.1887, KKA.
89

Varje skattskyldig i samhället åsattes ett fyrktal, som var beroende av värdet på innehavd
fast egendom och av inkomsten, se Fridh & Dahlberg (1962), s. 450 och Gårestad (1987), s.
45-49.
90 År 1908 höjdes skatten från 12 till 15 öre per fyrk och 1909 till 20 öre per fyrk. År 1910
avskaffades fyrkskalan i samband med att det nya kommunala skattesystemet, som var kopp-
lat endast till inkomsten, infördes, se Municipalstyrelsens protokoll 22.10.1885, 24.10.1886,
10.10.1890, 23.10.1900,17.10.1907, 23.10.1908 och 21.10.1910, KKA.
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enskilda banks katrineholmskontor. De till antalet många lånen dels i Op-
punda sparbank, dels i Södermanlands enskilda bank, uppfattades efterhand
som ett problem av de kommunala myndigheterna. Samhällets "svävande
skuld", det vill säga de korta lånen, uppgick 1910 till 175 000 kr. Samtidigt
var samhället tvunget att lösa finansieringen av det planerade vattenled-
ningsverket och avloppssystemet. Lösningen blev att Livförsäkringsbolaget
Trygg, med säte i Stockholm, samma år lämnade två större lån, ett på
190 000 kr och ett på 165 000 kr, på villkor som inte kunde matchas av vare
sig Oppunda sparbank eller Södermanlands enskilda bank. Oppunda spar-
banks relativa betydelse för finansieringen av municipalsamhällets infra-
strukturella investeringar avtog därmed ju större investeringarna blev. Ar
1916 bestod endast drygt 5 procent av municipalsamhällets skulder av lån i
sparbanken (tabell 7.5). Även för Södermanlands enskilda bank innebar mu-
nicipalsamhällets upptagande av lånen i Trygg att bankens relativa betydelse
för Katrineholms finansiering avtog, dock mer tillfälligt än när det gällde
sparbanken. De ytterligare kreditbehov som uppstod efter 1910 tillgodosågs
nämligen i huvudsak av Södermanlands enskilda bank.91

Tabell 7.5 Katrineholms municipalsamhälles skuldsättning 1885-1916 i tkr
samt olika kreditinstituts andelar av skulderna i procent.

År Total Oppunda sparbank, Södermanlands EB, Förs.bolaget Trygg,
skuldsättning, tkr % % %

1885 2 100 0 0
1890 2 100 0 0
1895 8 100 0 0
1900 36 100 0 0
1905 97 59 41 0
1910 422 15 1 84
1916 515 6 29 65

Källa: Katrineholms municipalsamhälles räkenskaper, Municipalnämnden G 1:1 och G 1:2,
KKA.

Slutsatser

Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks kreditgivning till
olika kommunala myndigheter inom respektive banks verksamhetsområde
ökade kraftigt efter sekelskiftet. Detta sammanföll med att efterfrågan på
kommunkrediter ökade när de kommunala myndighetemas kompetens- och
verksamhetsområden expanderade. Kommunkrediterna i både Oppunda
sparbank och Södermanlands enskilda bank var också koncentrerade till ett
fåtal kommunala myndigheter. För Oppunda sparbank var stationssamhället
Katrineholm och de kommunala myndigheter som bedrev verksamhet i och
91

Dessa krediter, lydande på 2000-25 000 kr, beviljades huvudsakligen som avbetalningslån.
Krediterna användes främst för ytterligare utbyggnader av vatten- och avloppssystemen i
samband med utvidgningen av municipalsamhällets gränser, se Municipalnämndens protokoll
1884-1916 (A:2), Municipalnämnden G 1:2 och G 1:3, KKA samt tabell 7.5.
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omkring municipalsamhället i fokus för kommunkrediterna. I Söderman-
lands enskilda bank koncentrerades kommunkrediterna till landstinget och
till Nyköpings stad. Specifikt för Södermanlands enskilda bank kan också
konstateras att genom utnyttjandet av uppgifter från Bankinspektionens un-
dersökningsberättelser framstår bankens finansiering av kommunal verk-
samhet som avsevärt mer omfattande än vad som framkommer av den offici-
ella affärsbanksstatistiken.

För finansieringen av municipalsamhället Katrineholms infrastruktur var
framför allt Oppunda sparbank men även Södermanlands enskilda bank,
genom dess lokalkontor i stationssamhället, synnerligen betydelsefulla i det
initiala skedet av utbyggnaden. Efterhand valde dock municipalsamhällets
att tillgodose sitt växande behov av långfristiga krediter på den nationella
kreditmarknaden. En extern aktör, försäkringsbolaget Trygg i Stockholm,
erbjöd samhället en mer konkurrenskraftig långsiktig finansieringslösning.
Denna utveckling återspeglar därmed också vilka konkreta konsekvenser
som det framväxande, nationellt baserade, kredit- och finanssystemet hade
på den lokala marknaden i Katrineholm.

Företagskrediter
I en stor del av tidigare svensk bankhistorisk forskning har relationerna
mellan affärsbankerna och näringslivet varit i fokus. Särskilt har de stor-
stadsbaserade affärsbankernas betydelse för de stora industriföretagens ut-
veckling från och med mitten av 1800-talet behandlats. Även Torsten
Gårdlunds undersökning av de svenska företagens kapitalförsörjning under
det industriella genombrottet fokuserade på de ledande affärsbankemas be-
tydelse för och lösningar på storföretagens finansieringsproblem. Men i
Gårdlunds undersökning, som främst bygger på företagsinternt material från
sammanlagt 33 företag och på Bankinspektionens undersökningsberättelser,
uppmärksammas också förekomsten av ett antal relativt stora företagskredi-
ter beviljade av lokala sparbanker.92

Denna delundersökning av företagskrediterna i Oppunda sparbank och
Södermanlands enskilda bank ansluter till en lång och stark tradition inom
den bankhistoriska forskningen och bygger också på utnyttjande av likartat
källmaterial. Men genom att både sparbankens och affärsbankens kreditgiv-
ning studeras samtidigt och i ett avgränsat sammanhang är det också möjligt

92
Gårdlunds generella slutsats är att företagen i den tidiga industrialiseringen till stor del

finansierade sin expansion med egna vinstmedel. Bankfinansieringen svarade för endast en
mindre del av kapitalbehovet. Gårdlund påpekar också att varken i Sommarins arbeten om det
svenska sparbanksväsendets historia eller i de berörda sparbankernas monografier nämns
denna relativt omfattande industrikreditgivning från sparbankernas sida, se Gårdlund (1947),
framför allt s. 15-24 och 129-164.
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att belysa principiella likheter och skillnader mellan de båda banktypernas
företagskrediter.

Krediter till företag är sålunda föremålet för denna delundersökning. Det
bör dock noteras att det inte fanns någon tydlig och självklar skillnad mellan
krediter till företag och krediter till företagare, vare sig för samtidens aktörer
eller i det samtida formella regelverket. Företagen var ofta något som sågs
synonymt med företagaren som person, inte minst i kreditsammanhang.93 Det
är alltså högst sannolikt att en del av de krediter som enligt uppgifter i käll-
materialet beviljades till företagare i själva verket beviljades till, och utnytt-
jades inom, ett eller flera företag som låntagaren ifråga hade intressen i.
Denna delundersökning behandlar framför allt de krediter som i källmateri-
alet kategoriseras som den mer renodlade typen av företagskrediter.

Generella drag i företagskrediternas utveckling
I Södermanlands enskilda bank var krediter till företag ett stående inslag från
och med bankens bildande. Vid bankens huvudkontor i Nyköping utgjorde
företagskrediterna regelbundet ungefär en tredjedel av de stora kreditenga-
gemangen som förtecknats i Bankinspektionens undersökningsberättelser
från och med 1890.94 Bankens organisatoriska uppbyggnad med ett växande
antal lokalkontor, vilka med avseende på kreditgivningen också hade en

tilltagande grad av självständighet, medförde bland annat att företagskredi-
tema i stor utsträckning beviljades till lokalt baserade företag. Denna tendens
förstärktes ytterligare av att styrelserna för lokalkontoren i hög grad bestod
av lokalt verksamma företagare. Vid en del lokalkontor dominerade före-
tagskrediterna helt kontorets sammanlagda kreditgivning. Särskilt omfat-
tände var denna kreditgivning vid bankens kontor i Eskilstuna och i Söder-
tälj e.95

Även vid Södermanlands enskilda banks katrineholmskcntor dominerade

företagskrediterna utlåningsrörelsen. Av de utestående krediter som förteck-
nats av Bankinspektionen år 1915 och 1916 var drygt 80 respektive 90 pro-
cent företagskrediter. Sett till kontorets hela utlåningsverksamhet, det vill
säga inklusive de mindre krediter som inte förtecknades i Bankinspektionens
undersökningsberättelser, motsvarade dessa företagskrediter därmed knappt

93
Heckscher (1957), s. 287-288 och Bergström & Samuelsson (1997), s. 36-38. Se också

Hasselberg (1998), särskilt s. 112-129.
94

Om dessutom de privatpersoner som enligt undersökningsberättelserna bedrev näringsverk-
samhet inräknas ökar andelen kraftigt. Till exempel utgjorde krediterna till företag och företa-
gare både 1890 och 1900 drygt 80 procent av de stora engagemangen, se Bankinspektionens
undersökningsberättelser 1890-1916, RA.
95

Såväl kontoret i Eskilstuna som i Södertälje orsakade dock banken stora kreditförluster,
vilket av Bankinspektionen framför allt hänfördes till de lokala bankstyrelsernas bristande
omdöme vid kreditgivningen. Kreditförlusterna ledde också till att eskilstunakontorets själv-
ständighet inskränktes kraftigt och till att kontorsledningen i Södertälje byttes ut, se Bankin-
spektionens undersökningsberättelser 1909-1916, RA.
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70 procent av de utestående krediterna. I likhet med bankens andra kontor
utnyttjades flera olika typer av säkerheter för företagskreditema också vid
katrineholmskontoret. I drygt hälften av företagskreditema användes fastig-
hetsinteckningar som säkerhet medan borgens/namnsäkerheter och aktie-
säkerheter svarade för en fjärdedel vardera.96

Den tradition av företagskrediter till lokalt verksamma företag som eta-
blerats inom Södermanlands enskilda bank, var stark även vid bankens katri-
neholmskontor. Koncentrationen av krediter till företag verksamma inom
stationssamhället var stor, vilket återspeglade både Katrineholms centrala
betydelse i regionen och lokalsamhällets näringsstruktur. De katrineholmsfö-
retag som beviljades krediter var sålunda verksamma framför allt inom verk-
stads- och träindustrin och inom handeln med jordbmksredskap och jord-
bruksmaskiner.97

Den kraftiga ökningen av kreditgivningen vid katrineholmskontoret var
en orsak till att Bankinspektionen genomförde en mycket noggrann under-
sökning av kontorets verksamhet år 1915. Förutom en särskild genomgång
av de fem största enskilda engagemangen, vilka samtliga var företag,
genomfördes också en sammanhållen räkenskaps- och riskanalys av dessa
låntagares ekonomiska ställning.98 Bankinspektionen noterade särskilt att
flera av företagen var mycket högt skuldsatta i relation till tillgångarna.
Dessutom bedömdes kompetensen hos lokalkontorets nytillträdde chef, Axel
Frössén, vara otillfredsställande eftersom denne varken "tycktes ha tillägnat
sig kunskap om de större kredittagamas förhållanden" eller besatt tillräcklig
erfarenhet av denna typ av bankverksamhet. Sammantaget ansåg Bankin-
spektionen att kreditengagemangen vara synnerligen riskfyllda för banken.
Genomgången av katrineholmskontoret avslutades med en uppmaning till
bankens centralstyrelse att med anledning av de stora riskerna i kreditport-
följen noggrant följa kontorets framtida utveckling.99

I Oppunda sparbank beviljades de första företagskreditema under hög-
konjunkturen i böljan av 1870-talet. Företagskreditema utgjorde dock en
mycket begränsad del av bankens totala utlåningsverksamhet under återsto-
den av 1800-talet. Efter sekelskiftet tilltog utlåningen och utgjorde som
mest, åren 1914 och 1915, drygt 10 procent av den totala utlåningsvolymen i

96
Inräknas dessutom krediterna till låntagare som angivits som företagare i undersökningsbe-

rättelserna till kategorin företagskrediter, var katrineholmskontorets stora krediter helt och
hållet inriktad på företagskrediter, se Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och
1916, RA och Jämförande översikt över Södermanlands enskilda banks ställning enligt må-
nadsrapporterna, FSF.
97

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och 1916, RA.
98

De sammanlagda engagemangen, det vill säga inklusive alla typer av krediter men även till
exempel borgensförbindelser, i de fem största låntagarna utgjorde 1915: Kullberg & Co AB -
3 060 000 kr, Wermbohls fabriks AB - 876 000 kr, Carl Fredrikssons träförädlings AB -
665 000 kr, Grönkvists mekaniska verkstad AB - 532 000 kr och AB Katrineholms elektrici-
tetsverk - 263 000 kr, se Bankinspektionens undersökningsberättelse 1915, RA.
99

Bankinspektionens undersökningsberättelse 1915, RA.
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banken. Sammanlagt 56 företagskrediter beviljades under perioden 1881-
1916. Företagskunderna i Oppunda sparbank kan utifrån associationsformen
indelas i två kategorier; dels aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor
vilkas huvudsakliga ändamål var att skapa direkt ekonomisk vinst till del-
ägarna, dels olika former av kooperativa sammanslutningar, vilka också
bedrev ekonomisk verksamhet men där det direkta vinstsyftet var underord-
nat. Sammantaget svarade den förstnämnda kategorin av företag för den helt
övervägande delen av bankens företagskrediter.100

Samtliga företagskrediter i Oppunda sparbank beviljades mot säkerhet av
inteckning i fastigheter.101 Genom att företagen använde sina fasta tillgångar
som säkerheter för krediterna framkommer det därmed inte i sparbanksstati-
stiken att företagskrediterna i banken i realiteten ökade fram till 1916. Före-
tagskrediterna i Oppunda sparbank, liksom aktiekredite/na, utvecklades
därmed över tid i motsatt riktning till lagstiftningens intentioner om en

gränsdragning mellan aktörerna på kreditmarknaden.
19 av de sammanlagt 23 företag som beviljades krediter i Oppunda spar-

bank under perioden 1881-1916 bedrev verksamhet inom bankens verksam-
hetsområde, det vill säga i Oppunda härad.102 På samma sätt som kommun-
krediterna var dock Oppunda sparbanks företagskrediter geografiskt
koncentrerade till företag verksamma i eller i närheten av stationssamhället
Katrineholm.103

Krediter till företag med verksamhet utanför stationssamhället
De företagskrediter som beviljades av Oppunda sparbank och Söderman-
lands enskilda banks lokalkontor i Katrineholm till företag med verksamhet
utanför stationssamhället, dominerades av engagemangen i Wermbohls fa-
briks AB. Södermanlands enskilda banks krediter till bolaget uppgick 1915
till 872 000 kr och utgjorde därmed katrineholmskontorets näst största en-
skilda kreditengagemang. Wermbohls fabriks AB hade av centralstyrelsen i
Nyköping i maj 1912 beviljats ett lån om 560 000 kr mot säkerhet av aktier i
det nyligen inköpta bruksföretaget Carl & Dan. Indebetou. Genom att belåna
aktierna i det förvärvade företaget kringgick därmed Wermbohls fabriks AB
bestämmelserna i 1910 års aktiebolagslag som inte längre medgav rätt till
belåning av aktier i det egna bolaget.104 Bankinspektionen hade inte heller
100

Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS. Se också Petersson (1999) s. 102 och 122.
101

Undantaget lånen till bolagen med infrastrukturella ändamål, till exempel avdikningsbolag,
där styrelseledamöterna tecknade borgen.
102

Undantagen utgjordes av Nartorps AB och Stens bruks AB, båda i Skedevi socken i Öster-
götland, Flens centralmejeriförening samt Klacka-Lebergs gruvbolag i Örebro län, se Han-
delsregistret 1888, s. 37 och 55 samt Svenska aktiebolag 1905. Backa-Hosjö AB hade visser-
ligen sin huvudsakliga verksamhet i Hyltinge socken men drev också ett sågverk i Oppunda
härad, vid Hålbonäs i Sköldinge, se Schnell (1955), s. 90.
103

Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS. Se också Petersson (1999), s. 122.
104

SFS 1910:88, § 51 och Gårdlund (1947), s. 145.
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någon synpunkt på denna lånekonstruktion, utan koncentrerade kritiken i
1915 års undersökningsberättelse på bolagets svaga ekonomiska ställning.
Bankinspektionen konstaterade också att Södermanlands enskilda banks vd
Carl Cullberg var styrelseledamot även i detta bolag och hade tillsammans
med övriga styrelseledamöter tecknat borgen för ungefär en fjärdedel av
bolagets utestående krediter. Oppunda sparbanks lån till Wermbohls fabriks
AB var bankens i särklass största företagskredit vid undersökningsperiodens
slut och uppgick då till knappt 100 000 kr. Tillsammans tillgodosåg Op-
punda sparbank och Södermanlands enskilda bank för i princip hela behovet
av lånat kapital i Wermbohls fabriks AB under åren 1912-1916.105

Oppunda sparbank hade också sedan mitten av 1880-talet beviljat det av
Wermbohls fabriks AB uppköpta AB Carl & Dan. Indebetou krediter vid ett
flertal tillfällen. Sparbankens första lån till Bruksbolaget Carl & Dan. Inde-
betou beviljades i juni 1885. Företaget, som i april 1900 ombildades till ak-
tiebolag och i maj 1912 bytte firmanamn till AB Forssa bruk , var därefter en
av sparbankens mest frekventa låntagare och beviljades fram till 1916 ytter-
ligare ett tiotal krediter.106

Vid sidan av krediterna till Wermbohls fabriks AB och Carl & Dan. In-
debetou beviljade Oppunda sparbank också ett tiotal lån till olika gmvbolag.
Kretsen av företagskunder var dock något smalare än vad firmanamnen av-
slöjar, vilket är principiellt intressant inte minst med avseende på bankens
riskspridning. Samtliga de gruvbolag som var låntagare i Oppunda sparbank,
det vill säga Kantorps Gruv AB, Klacka och Lebergs gruvbolag och Nar-
torps AB, tillhörde nämligen i själva verket en och samma företagsgrupp —

AB Finspongs styckebruk.107
Ett gemensamt drag för de ovan redovisade företagskreditema i såväl Sö-

dermanlands enskilda banks katrineholmskontor som i Oppunda sparbank
var att företagen påfallande ofta hade någon personförbindelse med respek-
tive bank. Till exempel var Södermanlands enskilda banks vd Carl Cullberg

105

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och 1916, RA; Oppunda sparbanks
utlåningsböcker, OHS samt Styrelse- och revisionsberättelser för Wermbohls fabriks AB
1912-1916. Se också Petersson (1999), s. 122. Wermbohls fabriks AB fö.värvades i juli 1916
av det betydligt större Holmens bruk AB, med säte i Norrköping, se Handelsregistret 1916 s.
2452 och Helmfrid (1954), s. 381-382. Ägarförändringen innebar inte något omedelbart byte
av bankkontakter.
106

Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS och Handelregistret 1900 s. 539 och 1912 s.
1866. Före ombildandet till aktiebolag år 1900 såldes företagets pappersbruk till det nybildade
Forssa pappersbruks AB. Detta bolag hade 1900 och 1902 utestående krediter om 78 000
resp. 60 000 kr i Södermanlands enskilda bank, se Bankinspektionens undersökningsberät-
telse 1900 och 1902, RA och Handelsregistret 1897 s. 1619.
107 Även två andra företagskunder i sparbanken — Ramsta kraft- och trafikbolag och Stens
bruk AB — tillhörde samma företagsgrupp. Boxholms AB, också med säte i Östergötland,
ägde också andelar i Ramsta kraft- och trafikbolag. Från och med 1915 övertog Boxholms AB
också Kantorpsgruvorna, se Handelsregistret 1888 s. 37 och 55,1889 s. 628 och 1899 s. 1564,
Svenska aktiebolag 1900,1905 och 1911 samt Anestad (1947), s. 216-224 och Kuuse (1996),
s. 132.
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styrelseledamot mellan 1912 och 1916 i Wermbohls fabriks AB. Även
August Kullberg, verksam i både lokalkontoret i Katrineholm och i Oppunda
sparbank, var styrelseledamot i bolaget från 1898 till sin död 1913.108

Krediter till företag i Katrineholm
Vid Södermanlands enskilda banks katrineholmskontor var krediterna till
Wermbohls fabriks AB det enda större engagemanget i företag med verk-
samhet utanför stationssamhället. Övriga företagskrediter var inriktade på
företagen i Katrineholm. I Oppunda sparbank var inte koncentrationen av
företagskrediter till företag i Katrineholm lika hög men tendensen gick i
motsvarande riktning. Förutsättningarna för en ökad kreditgivning till lokalt
baserade företag, främst i form av tilltagande efterfrågan på krediter, har
berörts i föregående avsnitt. Återigen bör dock både den kraftiga expansion
som flera av företagen i Katrineholm genomgick och grundandet av nya

storskaliga företag i stationssamhället poängteras. En viktig komponent i
utvecklingen av det lokala näringslivet var den försäljning av lantbruksma-
skiner och jordbruksredskap, producerade bland annat av Grönkvists meka-
niska verkstad, som August Kullbergs handelsfirma bedrev mycket fram-
gångs rikt efter sekelskiftet, både inom landet men också till stor del på
export. Ytterligare en bidragande faktor till de förändrade förutsättningarna
för en ökad kreditgivning till det lokala näringslivet var att flera företag i
stationssamhället ombildades från enskilda firmor och handelsbolag till ak-
tiebolag.

Kullberg & Co, som 1914 ombildades till aktiebolag, och dess grundare
August Kullberg var en stor låntagare både i Oppunda sparbank och i Sö-
dermanlands enskilda bank från och med slutet av 1800-talet.109 Vid Bankin-

108
I Wermbohls fabriks AB:s styrelse under perioden 1888-1916 återfanns också Claes

Lewenhaupt och Carl Manderström, båda verksamma i Oppunda sparbank. Robert Almgren,
som från 1888 innehade flera ledande positioner i sparbanken, hade arbetat inom Bruksbola-
get Carl & Dan. Indebetou sedan 1862. Från 1884 var Almgren själv också delägare i Bruks-
bolaget och mellan 1900 och 1912 var han dess verkställande direktör. Merparten av bolagets
krediter i sparbanken beviljades under den period som Almgren var verksam i banken. I AB
Carl & Dan. Indebetous styrelse mellan 1900 och 1912 satt också Hugo Odelberg, som tillika
var sparbankens revisor och huvudman 1901-1909. Även August Kullberg var styrelseleda-
mot i AB Carl & Dan. Indebetou mellan 1912 och 1913. Otto Gumaelius var direktör i samt-

liga de gruvbolag som var lånekunder i Oppunda sparbank och tillika spaibankens revisor och
huvudman åren 1887-1899, se Handelsregistret 1888 s. 11,1889 s. 628,1898 s. 1740,1900 s.
539, 1912 s. 1866, 1912 s. 2722 och 1913 s. 2648, Styrelse- och förvaltningsberättelser för
Wermbohls fabriks AB och Indebetou (1925), s. 60-77.
11)9

Krediterna till Kullberg & Co, som alltså bedrevs i handelsbolagsform fram till 1914, och
till privatpersonen August Kullberg utgör ett exempel på svårigheterna att skilja på företag
och person i samtidens kreditsammanhang. I Bankinspektionens engagemangsregister för
1895 förtecknas August Kullbergs förbindelser till drygt 60 000 kr. I det engagemangsregister
som upprättades två år senare var det Kullberg & Co;s förbindelser som förtecknades av
Bankinspektionen. August Kullberg beviljades 1882 ett lån om 5 000 kr i Oppunda sparbank.
Detta lån utökades till 12 000 kr från 1888 och till 50 000 kr 1904. Lånet övertogs av sterbhu-
set och löpte fortfarande 1941. Dessutom beviljades Kullberg ett lån om 25 000 kr mellan
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spektionens genomgång av katrineholmskontoret 1915 hörde krediterna till
Kullberg & Co AB till de enskilt största i hela Södermanlands enskilda bank.
Bolaget hade vid denna tid utestående krediter på drygt 900 000 kr och in-
klusive de andra förbindelser som bolaget svarade för, som borgensman och
som endossent, uppgick hela engagemanget till närmare 3 mnkr.110

Omfattningen av katrineholmskontorets engagemang i Kullberg & Co
AB medförde att Bankinspektionen utförligt kommenterade bolagets eko-
nomiska ställning och de krediter som beviljats av banken. Vd i Kull-
berg & Co AB var Olof Kullberg-Mayer, gift med August Kullbergs enda
barn. Bolaget hade etablerat egna försäljningsfilialer i Kristiania, Köpen-
hamn och Moskva och hade dessutom kontrakterat agenter på ett flertal orter
i Ryssland, Finland och Tyskland. Det som främst bekymrade Bankinspek-
tionen var dock varken bolagets nya ledning eller dess skuldsättning utan
istället på vilka grunder som katrineholmskontoret beviljat krediter till bola-
get. Framför allt riktade Bankinspektionen anmärkningar på bankens mycket
omfattande krediter mot säkerhet av de varor som Kullberg & Co formed-
lade. Bankinspektionens sammanfattande omdöme var att engagemanget i
Kullberg & Co AB sköttes okritiskt av lokalkontorets ledning och innebar en
stor risk för banken. Den starka kritiken var sannolikt huvudorsaken till att

bankens engagemang i Kullberg & Co nästan halverades påföljande år.m
Katrineholms två dominerande tillverkningsföretag, Carl Fredrikssons

träförädlings AB och Grönkvists mekaniska verkstad AB, tillhörde båda den
krets av företag i stationssamhället som beviljades omfattande krediter av
framför allt Södermanlands enskilda bank men även Oppunda sparbank.
Båda bolagen hade 1915 utestående krediter i Södermanlands enskilda bank
på cirka en halv miljon kr vardera.112 Bankinspektionens bedömning av de
två bolagens ekonomiska ställning var relativt likartad — skuldsättningen
var hög. Avseende Carl Fredrikssons träförädlings AB poängterade dock
Bankinspektionen att bolaget var "oerhört skuldbelastat". Skulderna uppgick
enligt 1914 års balansräkning till närmare 950 000 kr medan det egna
kapitalet endast utgjorde 150 000 kr. Någon påtaglig minskning av bankens
engagemang i Carl Fredrikssons träförädlings AB ägde dock inte rum fram
till nästa års inspektion. Däremot halverades krediterna till Grönkvists

1904 och 1907 samt ett lån om 15 000 kr mellan 1912 och 1914. Firman Kullberg & Co
beviljades ett lån om 5 000 kr i Oppunda sparbank mellan 1909 och 1915 och ytterligare ett
lån om 9 200 kr mellan 1914 och 1915, se Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS.
110

Bankinspektionens undersökningsberättelse 1915, RA.
111

Bankinspektionens undersökningsberättelse 1915 och 1916, RA. Minskningen av kredi-
terna till Kullberg & Co AB innebar att Södermanlands enskilda banks andel av bolagets
externa skulder reducerades från 50 till knappt 40 procent, se Kullberg & Co:s förvaltningsbe-
rättelser 1915-16.

1121 relation till krediterna i Södermanlands enskilda bank var bolagens lån i Oppunda spar-
bank av avsevärt mindre storlek. Grönkvists mekaniska verkstads AB:s lån uppgick som mest
till 18 000 kr (år 1901) och Carl Fredrikssons träförädlings AB:s till 40 000 kr (år 1910-13),
se Oppunda sparbanks utlåningsböcker, OHS.
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mekaniska verkstads AB, vilket dock troligen kan hänföras till att bolaget i
november 1915 köptes upp av det avsevärt större verkstadsbolaget SKF.113

Det var dock inte enbart de tidigt etablerade företagen i stationssamhället
som beviljades krediter av Södermanlands enskilda banks lokalkontor i Ka-
trineholm. Forssjö trävaru AB bildades i december 1913 och uppförde under
1914 både en brädgård och en produktionsanläggning för tillverkning av
olika trävaror i Katrineholm. Vid årsskiftet 1914/15 sysselsatte bolaget när-
mare 200 arbetare. Forssjö trävaru AB:s utestående krediter i Södermanlands
enskilda bank uppgick 1915 till 155 000 kr. I april 1916 köpte bolaget en
större skogsegendom för 900 000 kr, ett köp som finansierades genom ytter-
ligare lån i Södermanlands enskilda bank. Sammantaget hade bolaget 1916
utestående krediter på drygt 1,8 mnkr, vilket gjorde att bolaget passerade
Kullberg & Co AB som den största enskilda låntagaren vid katrineholms-
kontoret.114

Även mellan ovan nämnda katrineholmsföretag och de två lokala ban-
kerna i stationssamhället var personförbindelsema täta. Bankinspektionen
uppmärksammade i 1914 års undersökningsberättelse att Södermanlands
enskilda banks vd Carl Cullberg var involverad i ett flertal av de bolag som

beviljats krediter i banken, bland annat som styrelseledamot i Wermbohls
fabriks AB och Södra Södermanlands egnahems AB. Bankinspektionen ver-
kar dock inte, enligt vad som framkommer i undersökningsberättelserna, ha
varit medveten om att Cullberg också inträdde som delägare i Kullberg & Co
AB vid dess bildande 1914. Cullberg var dessutom suppleant i styrelsen
fram till att aktiemajoriteten i bolaget förvärvades av AB Arvikaverken i
slutet av 1916.115

Ett flertal personrelationer mellan företag i Katrineholm och Oppunda
sparbank respektive Södermanlands enskilda banks lokalkontor i stations-
samhället härstammade från August Kullbergs tid som företagare och bank-
man. Förutom engagemanget i den egna handelsfirman var August Kullberg
dessutom styrelseledamot Grönkvists mekaniska verkstad AB från och med
1907 och i Carl Fredrikssons träförädlings AB från och med 1910. En del
styrelseposter, till exempel i Carl Fredrikssons träförädlings AB, övertogs
efter Kullbergs död 1913 av svärsonen Olof Kullberg-Mayer. Familjen
Kullbergs inflytande över näringslivet i stationssamhället utövades också
genom August Kullbergs yngre bror Karl, som var ledamot i katrineholms-

113

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och 1916, RA.
114

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och 1916, RA och S .yrelseberättelser för
Forssjö trävaru AB 1914-1916.
115

Dessutom var Axel Frössén, det vill säga katrineholmskontorets chef från 1914, tillsam-
mans med Oscar Wichman, ledamot i bankens centralstyrelse vid huvudkontoret i Nyköping,
revisorer i Kullberg & Co 1914 och 1915. Ägarförändringen inom bolaget innebar inte något
omedelbart byte av bankkontakt, se Bankinspektionens undersökningsberättelser 1914, 1915
och 1916, RA och Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll för Kullberg & Co AB 1914-1916,
KKA.
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kontorets styrelse sedan 1903 och dessutom delägare och styrelseledamot i
Kullberg & Co AB från bolagets bildande.116

Carl Cullberg och medlemmar av familjen Kullberg var engagerade i yt-
terligare ett antal företag som beviljades krediter av Södermanlands enskilda
bank. Ett exempel utgör AB Katrineholms elektricitetsverk, som bildades i
december 1911 av bland annat August Kullberg, Olof Kullberg-Mayer och
Gustaf Grönkvist. Bolaget beviljades kort efter bildandet ett lån om 125 000
kr i Södermanlands enskilda bank mot säkerhet av inteckning i elektricitets-
verket. Ar 1916 hade bolagets utestående krediter ökat till drygt 330 000
kr.117

Ett avsteg från mönstret med gemensamma ledamöter mellan bank och
låntagare utgjorde katrineholmskontorets kreditengagemang i Forssjö trävaru
AB. Initiativtagare till och störste delägare i bolaget var Carl G Bonde, inne-
havare av fideikommissegendomen Eriksberg och socknen Stora Malms
dominerande jordägare. Varken Bonde, någon annan person i bolagets led-
ning eller någon av dess delägare innehade en befattning i Södermanlands
enskilda bank. Däremot var naturligtvis Bonde en väletablerad person inom
lokalsamhället, och dessutom styrelseledamot i Oppunda sparbank.118

Vid sidan av de ovan nämnda, direkta företagskreditema i Oppunda spar-
bank och i Södermanlands enskilda banks katrineholmskomor bedrev också
ett stort antal andra låntagare i Katrineholm någon form av näringsverksam-
het, ofta inom handeln och inte sällan i form av enskild firma. I sparbanken
utnyttjades vanligen fast egendom inom municipalsamhällets gränser som
säkerhet medan borgenskrediterna dominerade i Södermanlands enskilda
bank.119

116
Karl Kullberg var dessutom styrelseledamot i Carl Fredrikssons träförädlings AB, se Han-

delsregistret 1907 s. 197, 1910 s. 2107 och 1913 s. 1114 och Styrelse- och bolagsstämmo-
protokoll för Kullberg & Co AB 1914-1916, KKA.
117

Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och 1916, RA och Styrelse- och bolags-
stämmoprotokoll för Katrineholms elektricitetsverk AB, KKA. Andra exempel utgörs av: 1.
AB Stadshuset, som från 1914 bedrev fastighetsrörelse i stationssamhället. Styrelseledamöter
i bolaget var bland annat Carl Cullberg och Olof Kullberg-Mayer. Bolaget hade 1916 utestå-
ende krediter på 149 000 kr vid katrineholmskontoret. 2. Tegelbruks AB Valla-Katrineholm,
grundat 1898 av bland annat August Kullberg och Gustaf Grönkvist, hade utestående krediter
på 16 000-25 000 kr fram till 1916, se Bankinspektionens undersökningsberättelser 1915 och
1916, RA; Handelsregistret 1914 s. 857 och Protokollsbok för Tegelbruks AB Valla-Katrine-
holm 1898-1923, KKA.
118

Styrelseberättelser för Forssjö trävaru AB 1914-1916 och Indebetou (1925), s. 61.
119

Exempel på låntagare i Oppunda sparbank som bedrev näringsverksamhet: Handlanden
John Färdig, som 1896 beviljades ett lån om 5 000 kr, utökade efterhand sitt lån och 1912, då
lånet övertogs av en annan handlande i samhället, August Feldt, uppgick Färdigs krediter till
40 000 kr. Även handlanden Ludvig Lundin och bageriidkerskan Carolini Larsson hade båda
lån i sparbanken på mer än 40 000 kr löpande under knappt tio respektive mer än 25 år. Andra
exempel på handlare inom stationssamhället som var lånekunder i sparbanken: Martin Nilsson
18 400 kr mellan 1900 och 1903, Sven Erik Paulsson 10 000 kr mellan 1902 och 1904, Carl
Hallberg 18 000 kr mellan 1906 och 1912 och 55 500 kr mellan 1912 och 1914 samt Gustaf
Ekström som lånade 18 000 kr mellan 1909 och 1913, se Oppunda sparbanks utlånings-
böcker, OHS. Exempel på näringsidkare som beviljats krediter i Södermanlands enskilda
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Sammanfattning
Företagskrediterna i Oppunda sparbank och i Södermanlands enskilda banks
lokalkontor i Katrineholm uppvisade både stora likheter och markanta skill-
nåder. Traditionen av omfattande krediter till ett lokalt baserat näringsliv
inom Södermanlands enskilda bank var också tydligt närvarande vid katrine-
holmskontoret. Ledningen för kontoret bestod, i likhet med flertalet av ban-
kens andra lokalkontor, huvudsakligen av lokalsamhällets ledande företa-
gare. Även Oppunda sparbanks band till det agrara samhället hade böljat
försvagas i samband med att ett växande antal företrädare för näringslivet i
stationssamhället valdes in i bankens styrelse.

Kreditgivningen till företag dominerade utlåningsrörelsen vid Söder-
manlands enskilda banks lokalkontor i Katrineholm. Cirka 70 procent av
kontorets sammanlagda utestående krediter hade vid undersökningsperio-
dens sista år beviljats till företag, verksamma framför allt inom stationssam-
hället. I Oppunda sparbank var företagskreditema av avsevärt mindre bety-
delse och svarade vid samma tid för cirka 10 procent av bankens totala
utlåningsvolym. Även sparbankens företagskrediter var utpräglat lokala till
sin karaktär, dock var inte koncentrationen till företag verksamma i stations-
samhället lika stark som i Södermanlands enskilda bank. Oppunda sparbank
engagerade sig därmed mer i företag verksamma inom verksamhetsområdets
traditionella näringar, medan Södermanlands enskilda bank i högre utsträck-
ning beviljade krediter till företag inom relativt nyetablerade branscher. Op-
punda sparbanks försiktighet, och de traditioner som fanns inom banken,
yttrade sig också i att samtliga företagskrediter beviljades mot säkerhet av
fastighetsinteckningar. I Södermanlands enskilda bank däremot beviljades
företagskrediter mot alla förekommande former av säkerhet.

Avseende båda de två lokala bankernas företagskrediter fanns det ett tyd-
ligt inslag av täta personförbindelser mellan respektive bank och de företag
som beviljades krediter. Dessa insiderlån hade dock inte enligt de tillgäng-
liga uppgifterna i källmaterialet bättre lånevillkor, till exempel i form av
lägre ränta, än andra lån.

Det kan också konstateras att det skapades ett nätverk av ekonomiska och
sociala relationer inom stationssamhällets ledande bank- och näringslivskret-
sar. Inom detta nätverk, där Södermanlands enskilda banks vd Carl Cullberg
och medlemmar ur familjen Kullberg var särskilt viktiga noder, kunde in-
formation mellan banker och företag, mellan långivare och låntagare, utbytas
och värderas. Nätverket medgav insyn i företagens ekonomiska situation,
vilket i sin tur möjliggjorde riskbedömningar från bankens sida vid kreditbe-
slut.

banks katrineholmskontor, hämtade ur Bankinspektionens undersökningsberättelse för år
1916: byggmästare August Plantin 46 000 kr, byggmästare August Eriksson 36 000 kr och
grosshandlaren F A Andersson 20 000 kr.
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Men eftersom nätverket var uppbyggt av både sociala relationer, till ex-
empel släktskap och vänskap, och ekonomiska relationer, fanns det natur-
ligtvis också en fara för att bankerna inte skulle göra objektiva bedömningar
av låntagarnas kreditvärdighet och därmed i förlängningen utsätta banken för
stora risker. Det var också dessa tilltagande risker i Södermanlands enskilda
banks företagskreditgivning som Bankinspektionen riktade anmärkningar
mot. Bankinspektionen var 1915 tveksam både till kompetensen hos katrine-
holmskontorets ledande tjänstemän och till att banken skulle kunna upprätt-
hålla objektiviteten i sina kreditbeslut. Bankinspektionen saknade dock for-
mella maktmedel att hindra denna utveckling och insiderlånen var därför en
fortsatt central del i Södermanlands enskilda banks utlåningsrörelse.120

Sammanfattning och slutsatser
Kreditgivningen i såväl Oppunda sparbank som Södermanlands enskilda
bank både växte kraftigt och förändrades i flera andra avseenden från 1880-
talets böljan till och med 1916. Kreditgivningen till låntagare inom stations-
samhället Katrineholm utgjorde en med tiden allt viktigare del av respektive
banks utlånings rörelse. De två bankerna utvecklades dock utifrån väsentligt
olika förutsättningar. I Oppunda sparbank var utlåningsverksamheten vid
1880-talets böljan i det närmaste helt och hållet inriktad på jordbrukets kre-
ditbehov. Inom Södermanlands enskilda banks organisation fanns vid katri-
neholmskontorets etablerande redan sex andra lokalkontor vid sidan av hu-
vudkontoret i Nyköping. Lokalkontoren inom banken bedrev en relativt
självständig utlåningsrörelse som i hög grad anpassades till de lokala kredit-
behoven inom respektive kontors verksamhetsområde. Denna tradition blev
också förhärskande vid katrineholmskontoret.

Den förändrade inriktningen av Oppunda sparbanks utlåningsrörelse in-
nebar att banken omvandlades från en i flera avseenden typisk landsbygds-
sparbank till en sparbank vars kunder i allt högre utsträckning var både bo-
satta och, i de fall låntagarna var företagare och företag, bedrev sin
verksamhet i det expanderande stationssamhället. Förändringen av utlå-
ningsverksamheten genomfördes dock inte utan svårigheter. Det över-
gripande problemet var hur banken skulle kunna möta den ökade efterfrågan
på nya typer av krediter utan att samtidigt öka risken för kreditförluster.
Olika lösningar utnyttjades för olika typer av krediter. Avgörande för att

120

Bankinspektionen ägnade även efter 1916 särskilt uppmärksamhet på katrineholmskonto-
rets utveckling. I 1919 års undersökningsberättelse varnades återigen för att kreditgivningen
hanterades okritiskt av lokalkontorets ledning. Bankinspektionens varningar hade dock föga
effekt och visade sig dessutom vara välgrundade. Katrineholmskontorets kreditengagemang i
en lång rad industriella projekt orsakade på 1920-talet banken mycket stora kreditförluster. De
största förlusterna härstammade från engagemangen i Forssjö trävaiu AB och i Kull-
berg & Co AB, se Bankinspektionens undersökningsberättelser 1919, 1921, 1923 och 1925,
RA. Se också Carlsson (1997), s. 58-60.
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bryta motståndet mot inteckningskrediter inom Katrineholms gränser var
bildandet av en garantiförening som i hög grad säkrade banken mot förluster
på denna form av utlåning.

I Södermanlands enskilda bank fanns inte samma starka tradition av in-

teckningskrediter som i Oppunda sparbank. Bankens centralstyrelse arbetade
också efter sekelskiftet aktivt för att minska omfattningen av denna utlå-
ningsform, framför allt eftersom omsättningshastigheten på inteckningskre-
diterna ansågs alltför långsam. Efterfrågan på inteckningskrediter vid lokal-
kontoren, till exempel i Katrineholm, medförde dock att banken i viss mån
var tvungen att ompröva sitt beslut. Inteckningskrediterna förbehölls dock
prioriterade grupper av särskilt viktiga låntagare. I praktiken innebar detta att
företag och andra stora låntagare även fortsättningsvis kunde utnyttja sin
fasta egendom för att erhålla krediter i Södermanlands enskilda bank.

Borgens- och namnkrediter var en utbredd företeelse i det äldre kreditsy-
stemet, både på den institutionella och den icke-institutionella kreditmarkna-
den. I Oppunda sparbank var och förblev dock borgenskrediterna en ytterst
marginell företeelse. Inom Södermanlands enskilda bank hade däremot bor-
gens- och namnkrediterna en stark ställning under hela undersökningsperio-
den och även dessa krediter utnyttjades framför allt av näringsidkare och
företag.

Både antalet och omfattningen av aktiekrediterna i Södermanlands en-
skilda bank ökade efter sekelskiftet. Till skillnad mot akdekrediterna vid
bankens huvudkontor i Nyköping belånade katrineholmskontoret huvudsak-
ligen aktier i lokalt verksamma bolag. Även i Oppunda sparbank ökade ak-
tiebelåningen efter sekelskiftet. I relation till Södermanlands enskilda bank
var dock även denna utlåningsform av mindre betydelse sett till sparbankens
samlade utlåningsrörelse. Det mest anmärkningsvärda avseende aktiekredi-
tema i Oppunda sparbank var istället att aktier i Södermanlands enskilda
bank fullständigt dominerade denna utlåningsform.

Kommunkrediternas expansion i Oppunda sparbank och Södermanlands
enskilda bank sammanföll med att efterfrågan på krediter ökade när de
kommunala myndighetemas kompetens- och verksamhetsområden expande-
rade efter sekelskiftet. Stationssamhället Katrineholms kreditbehov för inve-

steringar i infrastmktur tillgodosågs i det initiala skedet av de två lokala
bankerna. När investeringarnas omfattning ökade erbjöd det Stockholms-
baserade försäkringsbolaget Trygg en långsiktig finansieringslösning som
varken Oppunda sparbank eller Södermanlands enskilda bank kunde, eller
ville, konkurrera med.

Sammanfattningsvis uppvisar kreditgivningen och dess utveckling i Op-
punda sparbank respektive i Södermanlands enskilda bank och dess lokal-
kontor i Katrineholm ett antal tydliga karakteristika. I Södermanlands en-
skilda bank var kreditgivningen till företag mycket dominerande.
Företagskrediterna vid katrineholmskontoret beviljades i hög grad till lokalt
verksamma företag. Utnyttjandet av Oppunda sparbanks egna handlingar har
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visat att företagskrediterna i banken var mer omfattande än vad till exempel
sparbanksstatistiken visar.

En del av de kreditförbindelser som etablerades mellan företag/företagare
och de två bankerna blev mycket långsiktiga. Särskilt gällde detta i de fall
som låntagarna samtidigt var engagerade i respektive bank. Därmed intog
framför allt Södermanlands enskilda bank rollen som husbank åt ett flertal
lokalt baserade företag i och i närheten av Katrineholm. Husbanksförbindel-
sema innebar framför allt att företag utnyttjade Södermanlands enskilda
bank för att tillgodose behov av långa krediter. Ett flertal av de största före-
tagskrediterna beviljades till företag vilka, enligt Bankinspektionens mening,
var påfallande högt skuldsatta och därmed innebar ett stort risktagande från
bankens sida. En förutsättning för dessa företagskrediter i Södermanlands
enskilda bank, och för ett flertal av de husbanksförbindelser som etablerades,
var därför sannolikt de täta personrelationerna mellan bank och företag.

Utmärkande för både aktiekreditema och företagskrediterna i Oppunda
sparbank var också att utlåningsverksamheten bedrevs i motsatt riktning till
sparbankslagstiftningens intentioner om dels ett minskat risktagande från
sparbankernas sida, dels en tydlig arbetsdelning mellan aktörerna på den
svenska kreditmarknaden. Både Oppunda sparbank och Södermanlands en-
skilda bank tolkade de formella regelverken på ett annat sätt än företrädare
för myndigheter vid ett flertal tillfällen. De egna tolkningarna, och i förläng-
ningen alltså de lokala och privata intressena, gavs därmed företräde i rela-
tion till myndigheternas synpunkter på hur bankemas verksamhet skulle
bedrivas.

Föregående kapitel har visat hur Oppunda sparbank och Södermanlands
enskilda bank genom ett tidigt etablerat samarbete lade gmnden för ett lokalt
banksystem i Katrineholm. Undersökningen av kreditgivningen i Oppunda
sparbank och vid Södermanlands enskilda banks katrineholmskontor förstär-
ker intrycket av ett lokalt system inom vilket aktörerna tilldelas delvis skilda
roller. Södermanlands enskilda bank var och förblev främst en bank för det
lokala näringslivet och dess företrädare. Oppunda sparbanks roll inom det
lokala bank- och kreditsystemet var mindre tydlig. Den tidigare strikt kon-
centrerade kreditgivningen till jordbruket förbyttes till en mer diversifierad
utlåningsverksamhet. I relation till Södermanlands enskilda bank var dock
sparbanken mer försiktig i sin kreditgivning. Till exempel krävde man enligt
traditionerna inom banken fastighetsinteckningar som säkerhet för samtliga
de företagskrediter som beviljades fram till 1916. Sammantaget skapade
interaktionen mellan de två bankerna ett lokalt banksystem präglat av sam-
arbete och av en marknadsuppdelning med avseende på kunderna i respek-
tive bank.

Förekomsten av insiderlån var ett annat utmärkande drag i bankernas
kreditgivning, framför allt i Södermanlands enskilda bank men även i Op-
punda sparbank. Insiderlånen minskade naturligtvis informationsasymmetri-
erna mellan banken och låntagarna, men det är mycket tveksamt om det var
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det främsta skälet till insiderlånen. De omfattande insiderkrediterna kan
istället kopplas till etablerade traditioner inom det svenska banksystemet.
Insiderlån var från och med de första spar- och affärsbankernas etablering
vid tidigt 1800-talet en utbredd företeelse inom det svenska banksystemet.
Insiderlånen i Södermanlands enskilda bank och Oppunda sparbank utgjorde
därför ingen avvikelse från den gällande normen för hur kreditgivning
genomfördes vid denna tid. Bankinspektionen riktade dock efterhand allt
mer omfattande kritik mot insiderlånen, vilket åskådliggör en omsvängning i
myndigheternas attityd till och syn på denna typ av kreditgivning. Omsväng-
ningen innebar att insiderlånen alltmer ansågs försämra bankernas objekti-
vitet i riskbedömningen och därmed leda till en högre grad av risktagande.

Insiderlånen i Södermanlands enskilda bank och Oppunda sparbank på-
verkades också av de specifika lokala förhållandena i Katrineholm. Stations-
samhällets näringsliv präglades i hög grad av företag verksamma inom bran-
scher som var nya för regionen och av företagare som inte tillhörde
lokalsamhällets traditionella ledande socioekonomiska kretsar. Eftersom
även Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda banks katrineholms-
kontor ingick i detta nyetablerade lokala nätverk inriktades de båda banker-
nas krediter på det expanderande stationssamhällets kreditbehov.
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KAPITEL 8

Framväxten av ett lokalt banksystem:
sammanfattning och slutsatser

Huvudsyftet med denna undersökning har varit att beskriva och analysera
framväxten och utvecklingen av det lokala banksystemet i stationssamhället
Katrineholm med omland under perioden 1850-1916. I undersökningen har
de aktörer, regelverk och marknader som tillsammans utgjorde det lokala
systemet studerats. Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank
bildades vid mitten av 1800-talet. Undersökningen har omfattat en beskriv-
ning och analys av de båda bankerna under perioden också före etableringen
i stationssamhället i början av 1880-talet. Utvecklingen på den lokala nivån
har genomgående relaterats till omvandlingen av det svenska banksystemet
som helhet, främst i syfte att belysa relationen mellan det lokala och det na-
tionella banksystemet.

Kombinationen av aktörs-/mikrostudier med de strukturella utvecklings-
linjerna innebär att denna undersökning tillämpat traditionella metoder inom
den bankhistoriska forskningen. I relation till tidigare forskning har dock
denna undersökning i högre grad fokuserat på dels interaktionen mellan ak-
törer inom banksystemet, dels de specifikt lokala förutsättningarna för bank-
verksamhet. Betydelsen av tillförlitlig information vid bedrivande av bank-
verksamhet har utgjort den centrala teoretiska utgångspunkten. Information
är för banker av avgörande betydelse ur flera aspekter, särskilt med avseende
på hantering och reducering av risker. Banker har därvidlag behov av infor-
mation om såväl generella ekonomiska förhållanden inom samhället som om
enskilda kunders ekonomiska situation. Den informationsasymmetri som i
normalfallet råder mellan en bank och dess kunder utgör ytterligare en

aspekt av de teoretiska utgångspunkterna för denna undersökning.
De teoretiska utgångspunkterna tillsammans med de metodiska vägvalen

har omsatts till såväl principiella som konkreta frågeställningar. Interaktio-
nen mellan sparbanker och affärsbanker, exemplifierat genom studien av
Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank på den lokala markna-
den i Katrineholm, har utgjort den centrala problemställningen i avhand-
lingen. Utifrån denna har frågor om samarbets- respektive konkurrensför-
hållanden, riskhantering samt regelverkens och de personliga förbindelsemas
betydelse behandlats.
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Det svenska banksystemets omvandling
Omvandlingen av det svenska banksystemet från det tidiga 1800-talet till
och med mitten av 1910-talet innefattade bland annat etableringen av nya
aktörer och ett utökat engagemang från offentliga myndigheter på regional
och central nivå. Kreditgivningen på den institutionella kreditmarknaden
dominerades under lång tid av Riksbanken. Sparbankernas, affärsbankernas
och hypoteksinstitutens kraftiga expansion från och med mitten av seklet
innebar, tillsammans med att Riksbankens funktioner omdefinierades, att de
nya aktörerna vid slutet av seklet övertagit den dominerande positionen på
den växande institutionella kreditmarknaden.

Tidigare forskning har belyst ett flertal aspekter av det svenska bank-
systemets utveckling under perioden 1820-1916. Till exempel har de stora
affärsbankernas betydelse, sparbanksväsendets strukturella utveckling samt
den ekonomisk-politiska debatten i riksdagen undersökts. Utgångspunkten
för denna undersökning har varit att även interaktionen mellan sparbankerna
och affärsbankerna hade betydelse för det nationella banksystemets utveck-
ling.

Motiven till bildandet av de första svenska sparbankerna och affärsban-
kerna var helt olika. Syftet med affärsbankerna var först och främst att be-
driva utlåningsverksamhet, och därmed i förlängningen stimulera landets
ekonomiska tillväxt. Sparbankerna skulle däremot genom sin inlåningsverk-
samhet, riktad mot ekonomiskt svaga grupper i samhället, minska de offent-
liga utgifterna för fattigvård och uppmuntra allmänheten till ett önskvärt
ekonomiskt beteende. Sparbankernas associationsform, icke-vinstdrivande
organisation, var också en bidragande orsak till att sparbanker redan på
1820-talet erhöll en skatterättslig status som välgörenhetsorganisation.
Denna karaktär förstärktes efterhand i den samtida ekonomiska debatten och
litteraturen. Uppfattningen om sparbanker som välgörenhetsorganisationer
grundades dock främst på de motiv som framförts vid bildandet av de första
sparbankerna och de uttalade syftena i reglementen, och inte på den konkreta
verksamhet som bedrevs. Affärsbankerna däremot var renodlat vinstdrivande

organisationer och skapade också stora överskott till delägarna, vilket i sin
tur bidrog till affärsbankernas impopularitet och till krav på ett reformerat
banksystem vid mitten av 1800-talet.

Parallellerna mellan de tidiga sparbankemas och affärsbankernas etable-
ring och utveckling var dock flera. I hög grad var samma personkretsar i
lokalsamhällena involverade i bildandet av såväl sparbanker som affärsban-
ker. Kreditgivningen var inriktad på lokalsamhällenas ekonomiska medel-
och överklass samtidigt som insiderlån var vanliga i båda kategorierna av
banker. Det tidiga banksystemet präglades också av lokal självständighet.
Den offentliga regleringen av bankerna syftade främst till att stimulera bil-
dandet av nya banker, dock utan direkt ekonomiskt stöd till vare sig spar-
banker eller affärsbanker. Det tidiga offentliga inflytandet utövades genom
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normerande reglementen, vilka som regel stadfästes av Kungl. Maj:t. Samti-
digt stärktes därmed bankernas förtroende hos allmänheten, vilket förbätt-
rade förutsättningarna för det tidiga banksystemets etablering och tillväxt.

Inlåningen från allmänheten utgör ett tydligt exempel på hur sparbanker-
nas och affärsbankernas verksamhetsområden under 1800-talet närmade sig
varandra. De tidiga affärsbankernas ointresse för att upparbeta inlåning har
ansetts bero på sedelutgivningsrätten, vilken var ett relativt billigt sätt att
finansiera kreditgivningen. I denna undersökning påtalas också den konkur-
rensfördel, för att upparbeta de lokala inlåningsmarknaderna, som sparban-
kerna hade i sin associationsform. Det är därför tveksamt om affärsbankerna
hade kunnat upparbeta de tidiga lokala inlåningsmarknaderna på samma sätt
som sparbankerna.

De affärsbanker som bildades efter seklets mitt grundade kreditgivningen
i högre grad än sina föregångare på inlåning från allmänheten, vilket innebar
att konkurrensen om sparmedlen ökade. Mot slutet av seklet indrogs sedelut-
givningsrätten stegvis, vilket ytterligare ökade konkurrensen om inlånings-
kunderna på den svenska marknaden. I denna förändrade situation tvekade
inte affärsbankerna att inrikta inlåningsverksamheten även mot sparbanker-
nas traditionella kundgrupper.

Konkurrensen inom banksystemet tilltog även avseende kreditgivningen
mot slutet av 1800-talet. Ett stort antal sparbanker med uttalat syfte att
främst driva lokal utlåningsverksamhet hade bildats samtidigt som en del
stora stadssparbanker kunde konkurrera även om de större kreditengage-
mangen. Dessutom intresserade sig affärsbankerna efterhand även för lånta-
gare utanför de traditionella kretsarna. Sparbankernas formellt och informellt
grundade status av välgörenhetsorganisation blev dock en hämsko på ut-
vecklingsmöjligheterna, främst med avseende på kreditgivningen.

Syftet med den lagstiftning som infördes kring sekelskiftet var, till skill-
nad mot tidigare regleringar, att förhindra en alltför hög grad av konkurrens
mellan aktörerna inom banksystemet, vilket skulle riskera insättarnas pengar
och rubba allmänhetens förtroende för systemet. Med föreställningar om en
"naturlig ordning" på den svenska kreditmarknaden motiverades omfattande
inskränkningar av sparbankernas utlåningsverksamhet. Det främsta argu-
mentet var att sparbankerna såsom småspararnas bank inte skulle riskera
insättarnas pengar genom att beträda affärsbankernas traditionella områden
för kreditgivning, med vilket avsågs framför allt krediter till industri och
näringsliv.

Sammantaget bidrog finansiella och organisatoriska innovationer, särskilt
efter mitten av 1800-talet, till en integration av det svenska banksystemet.
Den ökade offentliga regleringen och kontrollen medförde en ökad grad av
genomlysning, vilket i sin tur förbättrade förutsättningarna för en minskning
av den asymmetriska informationsfördelningen inom systemet som helhet.
Men det ökade offentliga engagemanget bidrog också till att upprätta gränser
mellan sparbankernas och affärsbankernas respektive verksamheter. Det är
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dock ytterst tveksamt om dessa ambitioner slog igenom i praktiken. Den
naturliga ordning inom det svenska banksystemet som lanserades i slutet av
seklet utgör också en av utgångspunkterna för studien av bankverksamhet på
lokal nivå i denna undersökning.

Oppunda sparbank, Södermanlands enskilda bank och
det lokala banksystemet i stationssamhället Katrineholm
Oppunda sparbank bildades 1850 i en region där jordbruket var den helt
dominerande näringen. Sparbankens tidiga organisation och dess in- och
utlåningsverksamhet präglades också i hög grad av verksamhetsområdets
agrara karaktär. Södermanlands enskilda bank konstituerades i och med att
verksamheten i Filialbanken i Nyköping togs över vid årsskiftet 1866/67.
Under 1860- och 70-talet var verksamheten i Södermanlands enskilda bank
koncentrerad till de tidigindustriella städerna i länet, Nyköping och Eskils-
tuna. Kreditgivningen i banken dominerades av krediter dels till företag och
näringsidkare i dessa två städer, dels till större gods- och bruksägare inom
länet.

De erfarenheter av samarbete med lokala sparbanker som Södermanlands
enskilda bank hade förvärvat sedan 1850-talets slut, utnyttjades när bankens
organisation inom länet byggdes ut. De första kontakterna mellan Oppunda
sparbank och Södermanlands enskilda bank togs i slutet av 1860-talet. Sam-
arbetet mellan de två bankerna var dock i det initiala skedet huvudsakligen
begränsat till att sparbanken periodvis deponerade insättarmedel i affärsban-
ken.

Både Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank inlemmades
på olika sätt i det nationella banksystem som var under uppbyggnad. De två
bankernas förvärv av obligationer som handlades på obligationsmarknaden i
Stockholm tillsammans med de kortsiktiga depositionerna i såväl regionala
som rikstäckande affärsbanker återspeglar hur de lokala bankerna integrera-
des i det nationella bank- och finanssystemet. Särskilt tydligt framkommer
hur Södermanlands enskilda bank omedelbart efter bankens etablering, ge-
nom olika typer av förbindelser, införlivades i det rikstäckande nätverk av
affärsbanker som vid denna tid byggdes upp under ledning av framför allt
Stockholms enskilda bank och Skandinaviska kredit AB.

Samarbete, personliga nätverk och lokal självständighet
Katrineholm förvandlades efter stambanans öppnande 1862 till ett ekono-
miskt och demografiskt centrum i regionen. Oppunda sparbank omlokalise-

o

rade 1881 sitt kontor till det expanderande stationssamhället. Aret efter kon-
trakterade Södermanlands enskilda bank två växlingsombud i
stationssamhället, dels handlanden August Kullberg, dels Oppunda spar-
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bank. Samarbetet mellan de två bankerna blev över tid alltmer omfattande

samtidigt som antalet gemensamma befattningshavare mellan Oppunda
sparbank och Södermanlands enskilda banks kontor i Katrineholm ökade.
Med avseende på principerna för Södermanlands enskilda banks organisato-
riska expansion till mindre lokalsamhällen i länet framträder ett tydligt
mönster, vilket innebar att till de lokala bankstyrelserna rekryterades framför
allt personer med tidigare erfarenhet av de lokala marknaderna. Vid etable-
ringen av bankens kontor i Katrineholm hade flertalet av befattningshavarna
tidigare erfarenheter av bankverksamhet i Oppunda sparbank.

Södermanlands enskilda banks etablering i Katrineholm var framgångsrik
och ledde till att banken från och med 1889 erbjöd allmänheten ett urval av
in- och utlåningstjänster. Katrineholm växte därefter snabbt till en av ban-
kens viktigaste delmarknader inom länet. Södermanlands enskilda banks
kontor i Katrineholm var inledningsvis särskilt framgångsiikt med att upp-
arbeta den lokala inlåningsmarknaden. Banken utnyttjade metoder traditio-
nellt förknippade med sparbanker, till exempel utdelandet av sparbössor och
anställandet av speciella insättningsombud, och erbjöd ett brett utbud av
inlånings räkningar, inklusive sparkasseräkning.

Oppunda sparbank mötte inte den förändrade konkurrenssituationen på
den lokala inlåningsmarknaden med riktade eller offensiva motåtgärder. De
omorganisationer som genomfördes kring sekelskiftet innebar istället att
sparbankens vidsträckta organisation inom verksamhetsområdet skars ned
till förmån för verksamheten vid kontoret i Katrineholm. Förändringarna av
Oppunda sparbanks organisation medförde också en koncentration av led-
ningsfunktionema till ett färre antal personer, ett mer aktivt deltagande och
en större kontinuitet i den löpande verksamheten från styrelseledamöternas
sida. Över tid förändrades också sammansättningen av styrelsen i Oppunda
sparbank. Företrädare för nya ledande ekonomiska och politiska grupper i
Katrineholm besatte alltfler centrala befattningar i sparbankens ledning och
bröt därmed bankens starka förankring i det äldre, agrart dominerade lokal-
samhället. Sammantaget återspeglar de organisatoriska förändringarna inom
Oppunda sparbank dels stationssamhällets växande betydelse som ekono-
miskt centmm i regionen, dels sparbankens professionalise ring och anpass-
ning till de nya lokala förutsättningarna.

Kreditgivningen i Oppunda sparbank och vid Södermanlands enskilda
banks lokalkontor i Katrineholm har studerats med avseende på såväl struk-
turella som specifika förändringar. I Oppunda sparbank hade kreditgivningen
sedan bankens etablering 1850 dominerats av krediter mot säkerhet av in-
teckningar i jordbruksfastigheter i regionen. Inteckningskrediterna domine-
rade även vid undersökningsperiodens slut sparbankens kreditgivning. Där-
emot belånade Oppunda sparbank i allt högre grad även fastigheter inom
stationssamhället. Förutsättningen för förändringen var dock bildandet av en
solidarisk garantiförening i Katrineholm, som säkrade banken mot förluster
på denna typ av inteckningskrediter. Södermanlands enskilda bank valde att
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förbehålla inteckningskrediterna till bankens traditionellt viktigaste katego-
rier av låntagare, det vill säga främst företag och företagare.

Under perioden 1881-1916 var byggandet av bostadshus inom och i di-
rekt anslutning till stationssamhället omfattande. Byggandet skedde såväl i
privat regi som i kooperativ form. Varken Oppunda sparbank eller Söder-
manlands enskilda bank var dock i någon större utsträckning engagerat i
finansieringen av den kooperativa egnahemsrörelsen. Däremot deltog båda
bankerna i finansieringen av arbetarbostäder som byggdes i olika arbetsgiva-
res regi.

Förekomsten av borgens- och namnkrediter skiljde sig kraftigt mellan
Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank. I Oppunda sparbank
förblev borgenskrediterna en marginell utlåningsform, trots att sparbankslag-
stiftningen och bankens reglemente tillät en ökning av borgenskreditema och
trots att bankens revisorer uppmuntrade detta. I Södermanlands enskilda
bank däremot fanns en lång tradition av namn- och borgenskrediter. Denna
tradition förblev obruten fram till 1916. De mindre borgenslån som introdu-
cerades 1908, de så kallade avbetalningslånen, motiverades av konkurrensen
från bland annat sparbankemas borgenslån och riktade sig också direkt mot
mindre låntagare inom verksamhetsområdet. Introduktionen av dessa lån i
Södermanlands enskilda bank möttes inte heller den av någon aktiv mot-
reaktion från Oppunda sparbanks sida.

Aktiebolagsformens allmänna genombrott efter sekelskiftet återspeglades
också inom det lokala näringslivet i Katrineholm med omnejd. Aktiekredi-
terna var den utlåningsform som ökade mest i Södermanlands enskilda bank.
Huvudsakligen belånades aktier i lokalt verksamma företag, vilket bidrog till
att stärka bankens karaktär av husbank åt ett flertal företag i katrineholms-
regionen. Även i Oppunda sparbank tilltog aktiebelåningen efter sekelskiftet,
framför allt av lotter i Södermanlands enskilda bank. Ökningen av aktie-
krediterna i Oppunda sparbank gick stick i stäv med sparbankslagstiftning-
ens intentioner om ett minskat risktagande från sparbankemas sida. Aktie-
krediter hörde till affärsbankernas naturliga verksamhetsområden och skulle
därmed inte beträdas av sparbankerna. Oppunda sparbanks belåning av lotter
i Södermanlands enskilda bank visar att de lokala intressena och det lokala
samarbetet var viktigare än det formella regelverket och den offentliga upp-
fattningen om hur bankverksamhet skulle bedrivas.

Oppunda sparbanks och Södermanlands enskilda banks betydelse för lo-
kalsamhällets utveckling har också undersökts med avseende på finansie-
ringen den kommunala infrastrukturen i Katrineholm. Oppunda sparbank var
stationssamhällets huvudfinansiär i det initiala uppbyggnadsskedet. I takt
med att omfattningen av de kommunala investeringarna tilltog efter sekel-
skiftet övertog en extern aktör som arbetade på nationell basis, försäkrings-
bolaget Trygg, sparbankens roll. Exemplet med finansieringen av den lokala
infrastmkturen i Katrineholm konkretiserar därmed hur det svenska bank-
och finanssystemet integrerades vid denna tid.
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Tidigare bankhistorisk forskning har ingående behandlat de stora affärs-
bankernas betydelse för den svenska industrins finansiering och utveckling. I
flera avseenden bekräftar denna undersökning resultaten från tidigare forsk-
ning. Kreditgivningen vid Södermanlands enskilda banks kontor i Katrine-
holm var, i likhet med flertalet av de stora svenska affärsbankerna, i mycket
hög grad inriktad på företagskrediter. Denna undersökning visar också att det
genom täta personrelationer och genom långsiktiga kreditförbindelser skapa-
des en lokal motsvarighet till de bank-industrinätverk som växte fram kring
de stora affärsbankerna från och med slutet 1800-talet. I det lokala bank-
industrinätverk som skapades i Katrineholm hade även Oppunda sparbank,
genom krediter till företagen inom nätverket, en funktion.

Det formella regelverket, främst i form av alltmer normativa banklagar,
och den offentliga kontrollen och tillsynen över det svenska banksystemet
blev mer omfattande från och med slutet av 1800-talet. Oppunda sparbanks
och Södermanlands enskilda banks reglementen och bolagsordningar följde i
hög utsträckning de regler och normer som upprättades av myndigheterna.
Varken Oppunda sparbank eller Södermanlands enskilda bank tvekade dock
att göra egna tolkningar av regelverkens innebörd, och ibland till och med
bryta mot lagens bokstav. I praktiken hade därför de lokala, privata intres-
sena ofta ett starkare inflytande på bankernas verksamhet än de offentliga
regleringarna och myndigheternas uppfattningar.

Bankinspektionens återkommande men verkningslösa kritik mot vad som
uppfattades som en alltför riskfylld kreditgivning i Södermanlands enskilda
bank, tillsammans med Oppunda sparbanks aktie- och företagskrediter åter-
speglar både hur tandlös den offentliga tillsynen och regleringen var, och de
möjligheter som fanns för enskilda personer att tillgodose sina privata eko-
nomiska intressen inom ramen för det lokala banksystemet.

Den rikliga förekomsten av insiderlån i framför allt Södermanlands en-
skilda bank men även i Oppunda sparbank, var tidstypisk för kreditgivningen
inom det svenska banksystemet, på såväl lokal som nationell nivå. Insider-
lånen vid Södermanlands enskilda banks kontor i Katrineholm och i Op-
punda sparbank beviljades huvudsakligen till en mindre krets personer, som
besatte de centrala posterna i såväl banker, kommunala myndigheter som
företag i stationssamhället. Utan tvekan kan det därmed konstateras att de
personer som engagerade sig i uppbyggnaden av det lokala banksystemet i
Katrineholm utnyttjade sitt inflytande och sin ställning till att säkra till-
gången på kapital. Sannolikt var också denna möjlighet en viktig drivkraft
bakom individers engagemang i bildandet och driften av de två lokala ban-
kerna. Men det bör också framhållas att insiderlånen inte i normalfallet bröt
mot några formella, eller ens informella, regler.

Vid den etablerings- och uppbyggnadsfas av det lokala banksystemet som
behandlats i denna undersökning, var det dessutom sannolikt att informa-
tionsasymmetrierna mellan bank och låntagare var avsevärt högre än på en
mogen, väletablerad marknad. Både i samband med introduktionen av nya
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låneformer och när nya, större krediter beviljades var förekomsten av per-
sonrelationer mellan de två lokala bankerna och låntagare i respektive bank
stor. De personliga förbindelserna och insiderlånen kan i förlängningen ha
reducerat bankemas risktagande, förutsatt att bedömningen av låntagarnas
kreditvärdighet gjordes på objektiva gmnder. Bankinspektionen tvivlade
dock i allt högre utsträckning på att tjänstemännen och befattningshavarna i
Södermanlands enskilda bank hade tillräcklig kompetens och integritet och
försökte därför förmå banken att minska omfattningen av insiderlånen.
Bankinspektionens allt bistrare kritik mot insiderlånen vid Södermanlands
enskilda banks kontor i Katrineholm under 1910-talet återspeglar också
myndighetemas generellt sett avtagande tolerans mot insiderlånen inom det
svenska banksystemet.

Den naturliga ordningen inom det lokala banksystemet
I föreliggande undersökning har de lokala förhållandena samt interaktionen
mellan sparbanker och affärsbanker inom banksystemen på såväl lokal som
nationell nivå utgjort centrala frågeställningar. Interaktionen mellan
Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank präglade på flera sätt
det lokala banksystem som byggdes upp i stationssamhället Katrineholm
med omland under perioden 1850-1916. En effekt av interaktionen var de
två bankernas inriktning mot ett i hög grad gemensamt kundsegment på den
lokala marknaden. Denna utveckling gick i motsatt riktning till de intentio-
ner om en arbetsdelning mellan sparbanker och affärsbanker som framfördes
i samband med lanseringen av begreppet "den naturliga ordningen" i slutet
av 1800-talet. Den naturliga ordningen inom det lokala banksystemet i Ka-
trineholm innebar istället att sparbankens och affärsbankens verksamhet i
flera avseenden blev alltmer konform. Den innebar också att relationen mel-
lan Oppunda sparbank och Södermanlands enskilda bank i hög grad prägla-
des av ett omfattande samarbete. Detta var i sin tur ett resultat av tidigare
etablerade traditioner och de täta personförbindelsema mellan de två ban-
kerna i stationssamhället.

Inom det bank- och näringsliv som etablerades i och omkring Katrine-
holm hade en mindre krets personer ett avgörande inflytande. Dessa perso-
ners engagemang i såväl banker som företag innebar att det genom en kom-
bination av ekonomiska och sociala relationer mellan individer och

organisationer utvecklades ett lokalt finansiellt och industriellt nätverk i
Katrineholm. Det är därför otvetydigt att det lokala banksystem som byggdes
upp i stationssamhället i likhet med det äldre, icke-institutionella systemet i
hög grad var inbäddat i sociala relationer och beroende av det inflytande som
centralt placerade individer utövade. Lokalt förankrade traditioner och de
personliga relationerna utgjorde det kitt som band samman det lokala bank-
systemet i Katrineholm.
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Bilagor

Bilaga 1. Sparbankernas utveckling i ett nordiskt perspektiv.
De nordiska sparbankernas tillkomst och utveckling från 1800-talets början
uppvisar många likheter. Samtliga nordiska länder upplevde i början av sek-
let svåra ekonomiska tider, bristen på krediter var stor och banksystemen var
mycket outvecklade. Det fanns ett stort behov av både sparinrättningar, inte
minst för att i förlängningen minska fattigvårdskostnaderna, och kreditinsti-
tut, för att tillgodose kreditbehoven. I det initiala skedet grundades sparban-
ker främst i de större städerna där det fanns underlag för bedrivandet av stor-
skälig inlåningsverksamhet. Influenser till bildandet av sparbanker hämtades
från olika håll i västra Europa, där ett stort antal organisationer av olika slag,
till exempel i form av sparbanker, hade bildats i syfte att bedriva organiserad
självhjälp. De filantropiska motiven till bildandet av sparbanker stod därmed
i förgrunden vid seklets början. Betydelsen av det offentliga inflytandet på
bildandet av de nordiska sparbankerna var stort och var dessutom en bi-
dragande orsak till sparbankernas framgångsrika etablering på de lokala
kreditmarknaderna. Genom myndigheternas involvering i de första sparban-
kerna, till exempel genom fastställande av reglementen, gavs verksamheten
en offentlig prägel som troligen bidrog till ett ökat förtroende hos allmänhe-
ten.

De först bildade sparbankerna och deras reglementen utgjorde sedan på
olika sätt en förebild för senare etablerade sparbanker. De tidiga sparban-
kema i de nordiska länderna var därför ur organisatorisk synvinkel relativt
enhetligt uppbyggda efter de första mönsterbildande sparbankerna och de
normbildande reglementena. Myndigheternas betydelse för och inflytande på
de nordiska sparbankernas verksamhet långt in på 1800-talet har därför upp-
fattats som viktigt.1 I realiteten har dock det offentliga inflytandet i sparban-
kerna i hög grad skiftat mellan olika perioder och olika regioner. Sett till
nordiska banksystemen som helhet har dock statens inflytande varit stort,
inte minst genom att staten genom respektive centralbank varit en domine-
rande aktör på de nationella kreditmarknaderna under 1800-talet. I både

1
Colliander (1932) och Kuusterä (1997), s. 21-24.
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Norge och Finland var kommunala myndigheter särskilt viktiga både för
sparbankernas tillkomst och utveckling och för respektive banksystem me-
dan sparbankerna i Danmark och Sverige hade en tydligare privat karaktär.
Gemensamt för Norge och Finland länder var också att affärsbanker etable-
rades relativt sent och fick sitt genombrott på kreditmarknaderna först mot
slutet av seklet.2

Efterhand etablerades även sparbanker utanför de större städerna. Aren
kring 1860 tog bildandet av landsbygdssparbanker fart i Norge och Sverige
medan de danska sockensparbankernas expansionsfas inträdde något senare,

kring år 1870. I Finland ägde landsbygdssparbankernas verkliga genombrott
rum först några år in på 1900-talet. Utmärkande för landsbygdssparbankerna
var att det traditionellt viktiga sociala ändamålet med sparbanksverksamhet
fick stå tillbaka för kreditgivningen, främst till det lokala jordbruket. Med
framväxten av landsbygdssparbankerna tilltog den lokala förankringen sam-
tidigt som bankerna strävade efter så stor självständighet och så lite inbland-
ning från myndigheterna som möjligt.

Sparbankslagstiftning infördes också ungefär samtidigt i de nordiska län-
derna mot slutet av 1800-talet. Innehållet i och effekterna av sparbankslag-
stiftningen var relativt likartat. Det övergripande syftet var att tydligare ur-

skilja och avgränsa sparbankemas verksamheter, främst i relation till
affärsbankerna. Införandet av sparbankslagstiftning motiverades främst med
hänsyn till insättarnas intressen. De mindre bemedlade, vilkas sparade
pengar sparbankerna skulle omhänderta och förränta, hade inte möjlighet
eller kunskap att bedöma var de lämpligast borde placera sina medel. Därför
skulle de erbjudas ett så säkert alternativ som möjligt. Därmed fastslogs
också att sparbankerna inte skulle ägna sig åt riskfyllda ekonomiska aktivi-
teter. Men sett över hela tidsperioden från de första sparbankernas bildande
fram till första världskriget dominerades inlåningen i de nordiska sparban-
kema inte av de befolkningskategorier som ursprungligen avsågs och vilka
betecknades som mindre bemedlade. Istället var den ekonomiska medel- och

överklassen, och inte minst deras barn, som stod för huvuddelen av inlå-
ningen i sparbankerna. Motståndet till sparbankslagstiftning var överlag
utbrett i de nordiska länderna stort, främst bland jordbrukarna och deras fö-
reträdare i de lagstiftande församlingarna. En viktig bidragande orsak till
lagstiftning ändock infördes har varit ett antal fall av ekonomiska fallisse-
mang bland sparbankerna. Likheterna i den nordiska sparbankslagstiftningen
kan också ses som ett resultat av det gemensamma nordiska lagstiftningsar-
betet, där dock Finland ej deltog. Istället kopierade Finland år 1895 den
svenska sparbankslagen från år 1892.3

2, Urbans (1962), s. 54-65, s. 89-94 och s. 254, Bugjerde (1977), s. 28 och Lange (1992), s. 2.
3
Willerslev (1952), s. 198-199, Urbans (1962), s. 209-215, Bugjerde (1977), s. 30 och Hansen

(2001).
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Utlåningsverksamheten har dock bedrivits på delvis skilda sätt, där Norge
och Danmark utgör det tydligaste motpolerna fram till mitten av 1800-talet.
De norska sparbankemas utlåning var redan från böljan inriktad på krediter
till det lokala näringslivet och därtill intog sparbankerna en dominerande
position på den norska kreditmarknaden under hela seklet. I Danmark där-
emot intogs inledningsvis en mer passiv hållning och insättarmedlen place-
rades inledningsvis i statskassan. Kritiken mot detta system växte i slutet av
1830-talet och när insättningsrätten upphörde år 1862 var endast några få
procent av de danska sparbankernas förvaltade medel placerade i stats-
kassan. De danska sparbankerna fick därefter mycket stor betydelse för fi-
nansieringen av det danska jordbruket. Överlag har banden mellan jordbru-
ket och sparbankerna varit starka i de nordiska länderna. Både på in- och
utlåningssidan har jordbruket och landsbygdsbefolkningen varit betydande
kunder för sparbankerna. Sparbankernas betydelse för samhällsekonomins
utveckling har ansetts varit särskilt stor främst i Norge men också i Dan-
mark, ett antagande som tydligt stärks både av sparbankemas relativa andel
på de nationella kreditmarknaderna och av sparbankstätheten i dessa länder.
Sett ur ett större perspektiv framstår likheterna mellan sparbankemas ut-
veckling i de olika nordiska länderna tydligt. De avvikelser som ändock
finns kan till viss del förklaras utifrån skillnaderna i de grundläggande eko-
nomiska stmkturerna på nationsnivå.4

Antal sparbanker och marknadsandelar på de institutionella kreditmarkna-
derna i Norden 1840-1920.

År Antal sparbanker Antal sparbanker / 10 000 Marknadsandel pi
invånare kreditmarknaden3, %

Sve No Dk Fin Sve No1 Dk2 Fin Sve No Dk Fin

1840 64 26 21 2 0,2 0,2 0,2 0,0 8

1850 90 90 35 13 03 0,6 03 0,1 11 20 10
1860 155 174 57 27 0,4 1,1 0,4 03 12 27 19 6

1870 251 262 168 39 0,6 1,5 0,9 0,2 14 33 27 7

1880 347 311 443 111 0,8 1,7 23 03 14 36 26 11

1890 380 350 516 139 0,8 1,8 2,4 0,6 19 34 25 15
1900 391 413 512 192 0,8 1,8 2,1 0,7 18 29 23 12

1910 441 487 521 376 0,8 2,0 1,9 13 19 30 19 16

1920 489 562 505 456 0,8 2,1 1,6 13 154
Källa: Urbans (1962), s. 440-441, Bugjerde (1977), s. 33, Egge (1977), s. 19, Hansen (1977),
s. 20, Pihkala (1977), s. 40, Johansen (1985), s. 271-275, Nygren (1985), s. 140,143 och 150,
Cronbladh (1993), s. 97-101 och Mitchell (1998).
Anm. Sve - Sverige. No - Norge. Dk - Danmark. Fin - Finland.
1. Befolkningsuppgifter något osäkra till och med år 1880.
2. Befolkningsuppgifter för år 1900,1910 och 1920 avser år 1901,1911 resp. 1921.
3. Respektive lands institutionella kreditmarknad.
4. Avser år 1919.

4

Blinkenberg-Nielsen (1950), s. 18-19, Willerslev (1952), s. 195-199, Clemmensen (1985), s.
78-79, Brandal, Nerheim & Nordvik (1989), Lange (1992) och Lindgren (1997), s. 208-209.
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Bilaga 2. Befolkningens åldersfördelning i Sverige och i
Katrineholm år 1880 och 1920.
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Källa: 1880 års folkräkning, utdrag ur husförhörslängder, Stora Malms församling, SCB,
Sundbärg (1903), 1920 års folkräkning, utdrag ur församlingsböcker, SCB och 1920 års folk-
räkning, bil. III, SOS.
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Bilaga 3. Sparbankernas egna fonder 1860-1916. Andel av
förvaltat kapital.
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Bilaga 4. Inlåningsräntan i Oppunda sparbank och
Södermanlands enskilda bank 1881-1916.

5,5

4,5

% 4 -

3,5

2,5

1

"Oppunda sparbank

"Södermanlands enskilda bank

T— CO LO
oo oo oo CT> O) O)
cooooooocococoooco cr> cn cr> cd

Källa: Indebetou (1925), s. 108 och affärsbanksstatistiken.
Anm. Södermanlands enskilda bank: 1881-1901 = högsta erbjudna inlåningsränta. 1902-1916 = ränta på
sparkasseräkning.
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Bilaga 5. Obligationsemissioner i Södermanlands län till
och med år 1916.

Emittent1 Emissions Emissions- Emissions- Ränte

år storlek, institut -fot,
tkr %

Nyköpings stad 1861 100 Nyköping sparbank2 5,5
Nyköpings stad 1868 50 SöEB 6,0
Oxelösund-Flen-Västmanlands jvg 1873 6 000 SKAB, SkåEB, SHB, 5,5
AB CG Cervin
Eskilstuna järnmanufaktur AB 1882 200 SHB 5,5
Wermbohls fabriks AB 1884 200 CG Cervin 5,5
Eskilstuna stad 1886 700 SEB 4,5
Nyköpings stad 1887 300 Stockholms stads 4,5

sparbank2
Hargs fabrikers AB 1889 200 SHB 4,5
Oxelösund-Flen-Västmanlands jvg 1892 3 000 SKAB 4,0
AB
Oxelösund-Flen-Västmanlands jvg 1892 5 000 SKAB 5,0
AB

Nyköpings stad 1893 250 Stockholms kredit- 4,0
och diskonto fö ren.2

Strängnäs stad 1893 200 SKAB 4,0
Eskilstuna stad 1893 500 SHB 4,0
Eskilstuna järnmanufaktur AB 1897 400 Nordiska 4,0

Kreditbanken
Wermbohls fabriks AB 1898 160 CG Cervin 4,5
Södertälje bryggeri AB 1899 150 Bank AB Stockholm- 5

Öfre Norrland

Eskilstuna stad 1901 1 000 SHB 4,5
Nyköpings stad 1905 560 I Hirsch & Co, AB 4,0

Georg Strandberg
Carl Fredrikssons Träförädlings 1905 250 CG Cervin 5,5
AB

Näfveqvarns bruks AB 1905 800 SöEB, SKAB 5,0
Eskilstuna stad 1906 1 000 SHB 4,5
Södertälje stad 1906 1 355 SHB 4,5
Södermanlands läns landsting 1909 500 SöEB 4,5
Eskilstuna stad 1909 1 870 SHB, SKAB, SEB 4,5
Munktells mekaniska verkstad AB 1909 1 800 Mälarprovinsernas 5,5

EB, Nordiska
Kreditbanken
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Forts, bilaga 5.
Emittent1 Emissions Emissions Emissions- Ränte-

år storlek, institut fot,
tkr %

Nyköpings stad 1910 957 SHB, SEB, AB 4,5
Georg Strandberg

Södertälje stad 1910 645 SHB 4,5
Eskilstuna stålpressnings AB 1910 2 000 SöEB, Stockholms 5,0

Diskontobank,
Nordiska

Kreditbanken

Eskilstuna stålpressnings AB 1911 1 000 Stockholms 5,0
Diskontobank

AB Nordiska kompaniets 1911 950 SEB 5,0
verkstäder
AB Kantorps malmfält 1913 1 200 AB 6,0

Norrlandsbanken,
Skånska

Handelsbanken,
Östergötlands EB

Nyköpings stad 1913 1 118 AB Georg 5,0
Strandberg

Munktells mekaniska verkstad 1914 1 000 Mälarprovinsernas 5,5
AB EB

Södertälje stad 1914 725 AB Nya Banken 4,5
Eskilstuna stad 1915 1 870 SöEB m.fl.3 5,0
Södermanlands läns landsting 1916 2 892 SöEB m.fl.3 5,5
Carl Fredriksson 1916 500 SöEB 5,5
Träförädlings AB

Källa: Cervin (1875), Lundstedt (1885), Håkansson (1901) och Svensk obligationsbok 1911,
1916 och 1919.
Anm. SöEB - Södermanlands enskilda bank. SEB - Stockholms enskilda bank. SKAB -

Skandinaviska kredit AB. SkåEB - Skånes enskilda bank. SHB - Stockholms Handelsbank.
1. Fet stil = emittenter inom Oppunda härad.
2. Någon vidareförmedling av obligationerna ägde ej rum eftersom hela lånet placerat hos
institutet.
3. SHB, SKAB, SEB, AB Sveriges Privata Centralbank, AB Göteborgs bank och AB Mälar-
provinsernas EB.
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Bilaga 6. Obligationsemissioner i Sverige 1835-1916, mnkr.



Bilaga 7. Antal utestående lån, beviljade kreditiv och
diskonterade inrikes växlar i Södermanlands enskilda bank
1881-1916.

Int.1
Utestående lån, mot säkerhet av:

Namn/borgen Aktier Övr. Totalt

Kreditiv2 Växlar3 Totalt

1881 214 985 16 40 1255 614 431 2300

1890 352 1422 23 34 1831 673 1634 4138

1900 661 1181 40 71 1953 653 3027 5633

1910 1647 2283 159 97 4186 998 11226 16420

1916 4537 935 8237 13709

Källa: Affärsbanksstatistiken.
Anm. 1. Inteckning.
2. Inklusive andra räkningar, till exempel löpande räkning.
3. Inrikes växlar.
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Summary

The Emergence of a Local Banking System.
Oppunda Savings Bank, Södermanland's Enskilda
Bank and the Railway Junction Community of
Katrineholm 1850-1916

The principal purpose of this work has been to describe and analyze the
emergence and development of the local banking system in the railway
junction community of Katrineholm during the period 1850-1916. The ac-
tors, the rule structure and the markets that jointly form the system have
been studied. Oppunda Savings Bank and Sodermanland's Enskilda (unlim-
ited liability) Bank were established in the middle of the 19th century. This
work, therefore, also describes and analyzes the activities of these banks
before they started operations in Katrineholm in the beginning of the 1880's.
Local developments have consistently been related to the transformation of
the Swedish banking system as a whole, principally in order to illuminate the
relationship between the local and the national banking systems.

This combination of micro, actor dominated, studies with the general
structural developments means that this study has applied traditional meth-
ods of bank history research. Compared to previous research, however, it has
focused more closely on the inter-action among actors and on specific, local
conditions affecting banking activities. The importance of reliable informa-
tion to the pursuit of banking constitutes the central theoretical basis of the
work. Information is vital to banks in a number of aspects, especially in
dealing with, and reducing, risk. Banks need information both concerning
general economic conditions and about the individual customer's financial
position. The informational asymmetry that normally exists between a bank
and its customers is another aspect of this work's theoretical foundation.

This theoretical foundation, together with the methodological choices
made, has generated questions, both general and specific, to be investigated.
The inter-action between the savings banks and the commercial banks on the
local level, as exemplified by the relationship between Oppunda Savings
Bank and Sodermanland's Enskilda Bank in Katrineholm, has become the
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central problem addressed by the thesis. Related questions, such as competi-
tion versus co-operation, the handling of risk and the importance of the rules
of the game and personal relationships, have been spun off from this central
problem.

The Transformation of the Swedish Banking System
The transformation of the Swedish banking system from the early 19th cen-
tury through 1916 included the establishment of new actors and an increased
interest by public officials, both at the regional and the national level. For a
long time, lending by formal institutions was dominated by the Riksbank.
The great expansion of savings, commercial and mortgage banks starting at
mid-century, together with the re-definition of the Riksbank's functions,
meant that, by the end of the century, these new actors had assumed a domi-
nant position on the growing institutional (or formal) credit market.

Previous research has illuminated several aspects of the development of
the Swedish banking system during the period 1820-1916. Examples are the
role of the large commercial banks, the structural evolution of the savings
bank system and the economic-political debates within the Riksdag. A start-
ing point for the present work was also that the inter-action among the sav-
ings and the commercial banks affected the development of the national
banking system.

The motivation for the founding of the first Swedish savings banks dif-
fered sharply from that for the commercial banks. The function of the com-
mercial banks was first and foremost to provide loans, thus stimulating the
country's economic development. The savings banks, by contrast, were in-
tended, thanks to their deposit activities directed at low income social
groups, to reduce public expenditures on the poor and to encourage desirable
economic behavior by the public at large. The non-profit organization of the
savings banks also contributed to the these being, for tax purposes, classified
as charitable institutions as early as the 1820's. Over time, this characteriza-
tion was reinforced in the contemporaneous public economic discourse and
literature. The perception of the savings banks as charities, however, was
principally based on the motives put forth when the first such banks were
organized and the aims expressed in their by-laws, rather than on their actual
activities. The commercial banks, of course, were strictly profit making and,
indeed, they succeeded in generating large surpluses for their owners. This,
in turn, contributed to their unpopularity and to mid-century demands for a
reformed banking system.

Nonetheless, the establishment and early development of the two types of
banks shared a number of characteristics. To a large extent, the same group
of local notables were involved in founding both savings and commercial
banks. The supplying of credit was directed at local economic activities and
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the upper classes and insider loans were common in both types of banks. The
early banking system was also characterized by local independence. Gov-
emment regulation of banks was principally directed at stimulating the es-
tablishment of new banks, without, however, providing direct economic
support to either savings or commercial banks. Instead, early public influ-
ence was exercised through the normative regulation issued by the Crown.
This process increased the public's confidence in the banks, thus facilitating
the establishment and growth of the early banking system. The handling of
deposits from the public is a clear example of how the spheres of operations
of the savings and the commercial banks came to approach each other during
the 19th century. The disinterest of the early commercial banks in attracting
public deposits is usually ascribed to their right to issue bank notes, a rela-
tively cheap way of generating loanable funds. This study also notes the
competitive advantage on the local deposit markets that the savings banks
obtained from their form of organization. Indeed, it is doubtful that the
commercial banks originally were in a position to compete effectively with
the savings banks in the local deposit markets.

The commercial banks that were established after the middle of the cen-

tury, however, were more dependent on deposits from the public, thus in-
creasing the competition for savings. When the right to issue bank notes was
abrogated towards the end of the century, the competition for depositors
increased further. Under these circumstances, the commercial banks did not
hesitate to direct depositgenerating efforts towards the traditional customers
of the savings banks. Competition in lending among the banks also increased
at this time. A large number of savings banks expressly intended to service
local credit needs were established while some of the large city savings
banks became capable of competing even for large loans. Furthermore, the
commercial banks came to be increasingly interested in non-traditional bor-
rowers. The both formally and informally based status of the savings banks
as charitable institutions, however, evolved into an obstacle to their expan-
sion, especially with regard to the provision of credit.

In contrast to earlier regulations, the legislation enacted around the tum
of the century was principally directed at preventing excessive competition
among the actors in the banking sector. It was feared that such competition
might endanger the depositors' funds and undermine public confidence in
the system. Following the notion that there was a "natural order" of things
on the Swedish credit market, this legislation severely restricted the lending
activities of the savings banks. The principal argument was that, being the
banks of the small saver, the savings banks should not risk their depositor's
funds by intruding into the traditional sphere of the commercial banks, espe-
daily by making loans to business and industry.

Especially after the middle of the 19th century, financial and organiza-
tional innovations combined to integrate the Swedish banking system. In-
creased public regulation and control resulted in greater transparency, which,
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in turn laid the basis for reducing the degree of information asymmetry
within the system as a whole. Increased government involvement, however,
also contributed to the creation of boundaries between the activities of the
two types of banks. These boundaries can be seen as questionable in light of
the actual behavior of the banks of that period. The "natural order" with the
Swedish banking system that was advocated at the end of the century also
forms a starting point for this work's investigation of the local banking sys-
tern in the railway junction community of Katrineholm.

Oppunda Savings Bank, Södermanland's Enskilda Bank and
the Local Banking System in Katrineholm
Oppunda Savings Bank was formed in 1850 in a region totally dominated by
agriculture. Its early organization, as well as its deposit and lending activi-
ties, was strongly influenced by the area's agrarian character. Söderman-
land's Enskilda Bank was established through a take-over of the activities of
the "Filial" (affiliated with the Riksbank) Bank in Nyköping around New
Years of 1867. During the 1860's and 1870's, the bank's activities were
concentrated in the county's early industrial towns, Nyköping and
Eskilstuna. The bank's credit provision was dominated by loans to busi-
nesses and businessmen as well as to major estate owners and iron masters in
the county.

The experience of cooperating with local savings banks that Söderman-
land's Enskilda Bank had acquired since the end of the 1850's also was util-
ized when bank's county-wide structure was created. Contact between Sö-
dermanland's Enskilda Bank and Oppunda Savings Bank was first taken in
the late 1860's. Cooperation between the two banks, however, was initially
largely limited to occasional deposits by the savings bank in the commercial
bank.

Both Oppunda Savings Bank and Sodermanland's Enskilda Bank were in
various ways integrated into the emerging national banking system. The
purchase of bonds traded on the Stockholm bond market by the two banks,
as well as their short term deposits in both regional and nation-wide com-
mercial banks, reflect this integration of local banks into the national bank
and financial systems. Especially striking is the way Sodermanland's En-
skilda Bank immediately after its establishment, through various types of
connections, was incorporated into the nationwide network of commercial
banks that was then being built up under the leadership of particularly
Stockholm's Enskilda Bank and Skandinaviska Kredit AB.
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Cooperation, Personal Networks and Local Control
After the opening of the main railway line in 1862, Katrineholm was trans-
formed into a center of economic activity and population. In 1881, Oppunda
Savings Bank moved its office to the expanding community. The following
year, Sodermanland's Enskilda Bank arranged to have two note exchange
representatives there, one being a shopkeeper named August Kullberg and
the other Oppunda Savings Bank. Cooperation between the two banks in-
creased over time, as did the number of joint office holders between Op-
punda Savings Bank and Sodermanland's Enskilda Bank's office in Katrine-
holm. This behavior reflected one of the principles followed by the
Sodermanland's Enskilda Bank when they expanded into modest sized
communities in the county: that is, they principally recruited persons with
experience of the local markets for the local administration. This meant that
when the bank opened its office in Katrineholm, most of their office holders
had previous banking experience with Oppunda Savings Bank. Söderman-
land's Enskilda Bank's business in Katrineholm flourished and, as a result,
the bank offered the public a menu of deposit and loan services starting in
1889. Thereafter, Katrineholm quickly became one of the bank's most im-
portant markets within the county. Initially, the bank was especially success-
ful in developing its deposit business. In doing so, the bank did not hesitate
to utilize techniques usually associated with the savings banks, for example
the distribution of piggy banks and the employment of special deposit
agents. It also offered a wide range of deposit accounts.

Oppunda Savings Bank failed to meet the changed competitive situation
on the local deposit market with any degree of vigor. On the contrary, the
reorganization carried out at the tum of the century resulted in a paring back
of the bank's geographically widespread activities in favor of the office in
Katrineholm. In addition, the bank's administration was concentrated in
fewer hands and a more active and continuous participation in operations by
the Board of Directors was initiated. Over time, the composition of this
Board also changed. Representatives of the new dominant economic and
political groups in Katrineholm took over more and more central positions in
the saving bank's administration, thus breaking the bank's previous strong
ties to the older agrarian local community. Overall, these changes in the or-
ganization of Oppunda Savings Bank reflect both the railway junction com-
munity's growing importance as an economic center in the region and the
bank's increasing professionalization and adaptation to new local conditions.

The provision of credit by Oppunda Savings Bank and Sodermanland's
Enskilda Bank's local office in Katrineholm has been examined with regard
to both structural and detailed changes. Ever since Oppunda Savings Bank
had been founded in 1850, its lending had been dominated by mortgages on
agricultural property in the region. At the end of the period studied, mort-
gages still dominated the bank's lending, but these had increasingly come to
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be on real estate within Katrineholm. A prerequisite for this change had been
the creation of an unlimited liability guarantee association in Katrineholm,
which insured the bank against losses on such mortgages. Södermanland's
Enskilda Bank choose to limit its mortgage loans to the bank's traditionally
most important categories of borrowers, that is businesses and businessmen.

During the period 1881-1916, there was a substantial amount of housing
construction within, and immediately adjacent to, Katrineholm. This con-
struction was both under private and cooperative auspices. Neither Oppunda
Savings Bank nor Sodermanland's Enskilda Bank, however, was to any sub-
stantial degree involved in financing the cooperative "own your own home"
movement. On the other hand, both banks were involved in financing the
building of workers' housing by employers.

The prevalence of signature and co-signer loans differed greatly between
Oppunda Savings Bank and Sodermanland's Enskilda Bank. For the savings
bank, co-signer loans remained a marginal business, despite the fact that the
savings bank legislation and the bank's by-laws permitted an increase in
such loans. Indeed, the bank's auditors urged such an increase. In Söder-
manland's Enskilda Bank, on the other hand, there existed a long tradition of
signature and co-signed loans. This tradition continued until 1916. The co-
signer loans that were introduced in 1908, the so-called installment loans,
were motivated partly by the savings bank's own co-signer loans and they
were directed at the smaller borrowers in the area. The introduction of in-
stallment loans by Sodermanland's Enskilda Bank, once again, elicited no
active response from Oppunda Savings Bank.

The general breakthrough of the joint stock form of business organization
after the tum of the century, also occurred in Katrineholm and the surround-
ing area. Loans on share security was the type of loan that increased most
rapidly in Sodermanland's Enskilda Bank. Most of these loans involved the
shares of locally active firms, thus strengthening the bank's role as house
bank for a number of corporations in the Katrineholm region. These loans
also increased in Oppunda Savings Bank at this time, especially loans se-
cured by shares in Sodermanland's Enskilda Bank. This increase in loans on
shares by the savings bank, directly contradicted the savings bank legisla-
tion's goal of reducing the riskiness of savings bank portfolios. Loans se-
cured by shares naturally belonged to the commercial banks' sphere of op-
erations and the savings banks should keep out. Thus, Oppunda Savings
Bank's willingness to accept shares of Sodermanland's Enskilda Bank as

security for loans is evidence that local interests and local cooperation were
more important than the formal rules and the views of the authorities con-
ceming how banks should be administered.

The importance of Oppunda Savings Bank and Sodermanland's Enskilda
Bank for the development of the local community has also been studied in
terms of the financing of the communal infrastructure in Katrineholm. In the
initial stages, Oppunda Savings Bank was the principal financier of the town.

228



When the pace of local government investment accelerated after 1900, a
new, nationally active financial actor took over — the Trygg Insurance
Company. Thus, the financing of the local infrastmcture in Katrineholm is a
concrete example of the integration of the Swedish banking and financial
systems at this time.

Existing studies of Swedish banking history have examined the role of
the major banks in the financing and expansion of the country's industry.
This work tends to support several of the results of those studies. The loans
issued by the Katrineholm office of Södermanland's Enskilda Bank, as was
the case with most large Swedish commercial banks, were largely made to
businesses. This work also shows that close personal contacts and long-term
credit relationships created the local equivalent of the national bank-industry
networks that grew up around the major commercial banks starting at the
end of the 19th century. In this local bank-industry network that emerged in
Katrineholm, Oppunda Savings Bank also played a role by providing loans
to local firms. The formal banking rules, especially in the form of increas-
ingly prescriptive legislation, as well as government supervision of the
Swedish banking system, became more extensive starting at the end of the
19th century. The by-laws and rules of Oppunda Savings Bank and Söder-
manland's Enskilda Bank largely followed the norms established by the
authorities. Neither bank, however, hesitated to make their own interpreta-
tion of both the formal and the informal rules. Indeed, they sometimes were

prepared to violate even the letter of the law. Thus, in practice, local, private
interests often had a stronger influence on the banks' beha/ior than did the
formal rule structure or the views of the authorities.

The Bank Inspectors' repeated, but ineffectual, criticism of what they
perceived to be excessively risky loans by Sodermanland's Enskilda Bank,
as well as the business and share secured loans of Oppunda Savings bank, is
a reflection of the impotence of both the rules and the supervision system.
Clearly, opportunities existed for private individuals to advance their eco-
nomic interests within the framework of the local banking system.

The prevalence of insider loans, especially in Sodermanland's Enskilda
Bank, but even in Oppunda Savings Bank, was typical of Swedish banking
practice at that time, both on the local and the national level. The insider
loans issued by the two banks were largely limited to a small group of indi-
viduals who also held key positions in the local banks, government and busi-
ness. There is thus no doubt whatsoever that the persons that were involved
in building up the local Katrineholm banking system utilized their position
and influence to secure access to capital. Indeed, this possibility was proba-
bly a major motive behind their involvement in the establishment and opera-
tion of these banks. It must be noted, however, that these insider loans nor-

mally violated neither formal, nor even informal, rules.
During the establishment and development phase of the local banking

system studied in this thesis, it was also likely that the information asymme-
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try between the banks and their borrowers was greater than on a mature,
well-established market. Both in connection with the introduction of new

types of loans and when large, new credits were being considered, personal
relationships among the bank administrations and the borrowers played a
major role. Personal connections and insider loans may, in fact, have re-
duced the risk of defaults, assuming that the credit worthiness of the borrow-
ers was judged objectively. The Bank Inspectors, however, increasingly
doubted that the administration of Sodermanland's Enskilda Bank main-
tained objective lending standards. They therefore urged the bank to reduce
its insider loans. Indeed, their increasingly stern criticism of insider loans at
the Katrineholm branch of Sodermanland's Enskilda Bank during the 1910's
was a reflection of the authorities' generally reduced tolerance for insider
loans within the Swedish banking system.

The "Natural Order" and the Local Banking System
The central starting point of the present study has been the local conditions
and the interaction among savings and commercial banks on both the local
and the national level. The interaction between Oppunda Savings Bank and
Sodermanland's Enskilda Bank came in a number of ways to characterize
the local banking system that evolved in the railway junction town of Ka-
trineholm during the period 1850-1916. One result was that the two banks to
a high degree strove to serve the same local customer base. This develop-
ment did not accord with the intended division of functions between the

savings banks and the commercial banks that was being advocated as part of
the "natural order" concept at the end of the 19th century. On the contrary,
the natural order in Katrineholm resulted in the two types of banks becoming
increasingly similar in several regards. It also resulted in the relationship
between Oppunda Savings Bank and Sodermanland's Enskilda Bank be-
coming increasingly one of cooperation. This was in line with earlier tradi-
tions and was encouraged by the close personal contacts between the two
banks in the town.

Thus, the local banking system that was established in this railroad junc-
tion community, just like the older, pre-existing informal financial system,
was embedded in social relationships and was dependent on the influence
exerted by centrally placed individuals. Locally based traditions and per-
sonal relationships thus constituted the glue that held the local banking sys-
tern in Katrineholm together.
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