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Forord till Folke von Krusenstjernas vitbok
av Hans Sjogren

Det var en tid av stark oro. Fortroendet for det svenska banksystemet befann
sig i borjan av en lang utforsbacke. De manga foretagskonkurserna bade skapat
en dominoeffekt som fortplantat sig praktiskt taget genom hela naringslivet.
Flera av de kreditgivande institutionerna skakade i sina grundvalar. Den djupa
depressionen hade foregatts av en tid med stor optimism och starkt fortroende
for svensk industri. Exportmarknaderna bade varit goda, pri~stegringarna om-
fattande och inflationstrycket hogt. Bankerna hade oforhindrade fatt deltaga i
expansionen och volymtillvaxten. Deras generosa utlaning hade definitivt un-
derblast prisutvecklingen. Men det var da det. Stegen bar inte Keller derma
gang hela vagen till himlen. Scenbilden fdrandrades dramatiskt inom loppet av
ett ar och foljderna bleu katastrofala. Under tre ar tvingades affarsbankerna
skriva av kreditforluster motsvarande 12 procent av sin utlaning (Ostlind,
1945). Det allmanna prisraset innebar att levnadskostnadsindex sjonk med en
tredjedel och partiprisindex med annu mer. Som en foljd fick manga banker
uppenbara likviditetsproblem. Staten tvingades trada in och tillfalligtvis halla
bankerna under armama. I visa fall fick Staten axla faderskapets roll fullt ut
och tiara de skadade bankerna over de varsta finansiella djupen (i ett fall gick
det t. o. m. sa langt som till adoptions).
Aven om beskrivningen ovan gasser 1920-talet kanns bilden igen fran vart

eget artionde. Det finansiella systemet under det tidiga 1920-talet hade aldrig
tidigare upplevt ett stone bakslag. Kritiken mot ansvariga var naturligtvis
massiv. I derma ordvaxling fick tillsynsmyndigheten bank- och fondinspektio-
nen2 utsta mycket kritik. Lars-Erik Thunholm belyser ingaende derma kritik i
sitt efterord. Nagra menade att inspektionen gjorde for site medan andra argu-
menterade fdr motsatsen. De fiesta var dock overens om att inspektionen, da
krisen var ett faktum, aktiverat sin kontroll hogst aysevart. Ledande ekonomer
vande sig mot tendenserna till overformynderi, byrakratisering och den makt-
fullkomlighet som bankinspektor von Krusenstjerna visade prov pa. Har farms
ocksa fragan om var granserna gick for ambetsmannamakten. De ideologiska
sakskalen avvek inte namnvart fran dem som framfdrdes i diskussionen da fi-

I Det som asyftas har ar rekonstruktionen av AB Svenska Lantmannens Bank, som foljde
pa de kreditforluster och ekonomiska problem vilka drabbade banken 1922-23. For att derma
rekonstruktion skulle bli lyckosam tvingades staten ga in som huvudagare. I den nya banken
som bildades, Jordbrukarbanken (en foregangare till dagens Nordbanken) hade staten over 90

' procent av agarkapitalet och rosterna.
z I f6rordet anvands Hera olika namn pa tillsynsmyndigheten, vilket beror pa att inspektio-

nen bytt namn ett antal ganger under 1900-talet. Nar den centrala banktillsynen flyttades fran
finansdepartmentet till ett nybildat ambetsverk 1907, fick verket namnet bankinspektionen.
Ar 1919 utokades uppgifrerna med kontrollen over bors- och fondhandeln, och verket bytte
namn till bank- och fondinspektionen. Den gamla beteckningen, bankinspektionen, anvandes
emellertid fortfarande i visa offentliga sammanhang, for enkelhetens skull. En foretell ater-
gang till det gamla namnet skedde 1962 med anledning av fusionen med sparbanksinspektio-
nen. Det nuvarande namnet, finansinspektionen, infordes 1991 da den gamla inspektionen
sammanfordes med forsakringsinspektionen.



nansinspektor Anders Sahlen ingrep mot forsakringsbolagens aterbaringsstra-

tegier och bankernas redovisningsprinciper i borjan av 1990-talet, vilket mark-

ligt nog undergravde hans fortroende och bidrog till hans tidiga avgang. Sah-

lens tidiga foregangare Krusenstjerna stod dock pall for de skottsalvor han ut-

sattes for, t ex dem som levererades av direktor Malte Sommelius. I riksdagens

andra kammare 1921 deklarade Sommelius klart och tydligt sitt personliga

missnoje med Krusenstjerna:

Det ar atskilligt, som har skett, och kanske icke alla varit i tillfalle att folja bankinspektionens
verksamhet. I pressen, uttalanden, som vittna om, att det ingalunda ar valbestalldt med de
forhallanden, under hvilka vara banker existera under bankinspektionens ledning. Det ar
dock icke meningen, att bankinspektionen skall beharska wart ekonomiska li£ Den ar icke
vuxen derma uppgift. Dess stallning till bankstyrelserna ar att utofva det stod at naringsverk-
samhet, som kan erfordras for bedrifvande of en lycklig verksamhet. Men bankinspektoren
har tagit sig friheten att vid upprepade tillfallen gripa in och reglera bankernas forhallanden,
och han har i detta afseende tillatit sig att t. o. m. verka och fungera som om han varit na-
ringslifvets ofverstyrelse. Han sammanblandar synbarligen sin befattning, och, nar han gor
det, ar det verkiigen enligt mitt formenande tid pa, att vi nagon man soka salt streck for den
vidare utvecklingen of bankinspektorens makt. (RA, Bank- och fondinspektionens arkiv, O
VI:1.)

Direktor Sommelius och professor Sven Brisman, tva tongivande roster i de-
batten, anklagade i sak K. for att ga alltfor langt vad betraffar inskrankningar i
bankernas aktieforvarvsratt och viljan att forstatliga delar av bankvasendet.
Den foljande propositionen om en ytterligare neddragning av den redan be-
gransade aktieforvarvsratten foranledde en skribent i Helsingborgs Dagblad att
komma med foljande liknelse i april 1921:

Det ar ju alldeles tydligt och klart att det osfilcerhetstillstand, som ovillkorligt skulle folja
med den of bankinspektoren rekommenderade dispensvagen, skulle binda vara banker i ge-
men iden stodjande verksamhet, som nu ar den hogsta uppgift och en lifsuppgift for alit
foretagande. Nagon har yttrat att bankinspektoren i dag ar vart samhalles nervlakare. Finge
den annu sittande bankinspektoren rada, sa skulle den lakaren i morgon tvingas att obarm-
hartigt stanga sitt mottagningsrum och alit elande fritt fa bryta ned massan of betryckta. Och
delta ar det tydligen som efterstrafvas of den det Svenska naringslifvets sjalfvalde kustos,
som bar titeln bankinspektoren. (Helsingborgs Dagblad 1921-04-07)

Den gangse uppfattningen bland de kritiker som deltog i debatten, som aven K.
gjorde, var att det var viktigt att skilja pa vad som var bank- och fondinspek-
tionens ursprungliga uppgift och vad som tvingats pa inspektionen som en
foljd av krisen.

Genom en statlig bankinspektion far Staten i allmanhetens ogon ett moraliskt ansvar for ban-
kernas ledning och speciellt for insattarmedlens sakerhet /.../ dar allmanheten utan vidare ac-
cepterat principen av statens skyldighet att ingripa for att tacka forluster som hota insattarne.
(Affarsvarlden 1923, s 765)

Man efterlyste en tydligare distinktion mellan statens roll som overvakare och
statens roll som garant av banksystemet. Tillsynsmyndighetens funktion, pape-
kades det, var enbart kontrollorens, d. v. s. se till att bankerna foljde de lagar
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och forordningar som fanns. Att sta som garant for insattarnas medel liksom att
aktivt medverka i rekonstruktioner av banker barde inte aligga en tillsyns-
myndighet: "Det ar uppenbart att det ar i hog grad skadligt for uppkomsten av
ett Bunt bankvasen". Enligt Affarsvarlden borde man darfor "awarja forsok att
inlagga mer i bankinspektionens verksamhet an som lagligen tillkommer den-
samma". (Affarsvarlden 1923, s 765-6)
Den kritik som framfdrdes var alltsa inte sallan riktad mot bankinspektoren

personligen. Det faktum att K. hamtats fran Stockholms Enskilda Bank, ett ode
han for ovrigt delade med sin foregangare Benckert, togs av }~ a Skandinaviska
Kreditaktiebolaget som inteckning pa att han sprang Enskildas arende (se Ef-
terord). Kritiken kan ha varit befogad. Emellertid ar det wart att tro att enbart
de tva aren da K. var anstalld pa Stockholms Enskilda Bank skulle innebara att
han byggde upp en livslang lojalitet med derma bank. Den pastadda partiskhe-
ten kan, om den nu farms, daremot ha legat pa ett annat plan, och haft mer per-
sonliga och sociala fortecken. Dessutom, det faktum att Enskilda under Wal-
lenberg var en av de mest valskotta bankerna under 1910-talet bor givetvis ha
paverkat K. i bedomningen av andra banker. Det forefaller dock nagot egen-
domligt om K., med sin dokumenterade karvhet och pliktmedvetenhet, skulle
visa stone hansyn at ett visst hall, och frestas till att franga banklagar och
praxis. Det firms dessutom farskning som visar hur K. kravde betydande for-
andringar aven inom Stockholms Enskilda Bank3. Dessutom menar Gasslander
(1959) att utnamningen av Krusenstjerna kom som en total overraskning for
Marcus Wallenberg d.a. Det tidiga avhoppet fran banken, som man i vanliga
fall "gifte sig med", skulle kunna tolkas som ett utryck for att K. helt enkelt
rote passade in. Om sa var fallet, torde knappast de tva wren pa banken ha kun-
nat resultera i en favorisering av Wallenbergarna i ett senare skede.
En bankinspektor ar av sekretessskal ofta forhindrad att deltaga i den offent-

liga debatten och i synnerhet att, vilket ofta krays, kommentera enskilda fall, t
ex i de fall da inspektionen anklagas for "laissez faire". Detta dilemma beskri-
ver K., nagot omskrivet, i slutet av sin vitbok. Har aterges endast en mindre
passage:

Klagomalen tilltaga i bitterhet och ingen fragar sig pa ort och stalle om motiven eller fdrut-
sattningarna for inspektionens handlingssatt. Att inspektionen icke har tid och krafter for
journalistverksamhet torde ligga i oppen dag. Och darfdr Nava klagomalen mestadels fatt va-
ra utan svar. Vad man emeilertid kunde hava hoppats slippa var ett misstankliggorande av in-
spektionens verksamhet baserat pa overderhaftiga uppgifter och vilseledande pastaenden av
den art som det, vilket ar 1921 forekom i riksdagen.

3 I mars 1924 faun bankinspektionen vid en rutinundersokning hos Stockholms Enskilda
Bank att namnda bank hade ett stort aktieinnehav i fyra relativt nybildade bolag med uppgift
att driva handel i aktier och fast egendom. Da nyforvary av aktier i sadana bolag var fdrbju-
den enligt banklagen kravde K. att dessa aktieinnehav skulle avyttras omedelbart. Ett annat
exempel ar da K. 1935 kravde att hela Caritas' forvaltningsrorelse skulle avvecklas, och till-
gangarna aterforas till banken. Bankledningen lydde order och de fiesta aktieposterna ham-
nade slutligen i bankens egen portfdlj. (Lindgren, 1987, s 309 och 354).



Nar trycket bade varit starkt pa honour och inspektionen under en langre tid,
kande han sig foranlaten att reagera. Detta skedde bl. a. i form av en intern vit-
bok, signerad i december 1923. Beteckningen vitbok anvands inte av K. sjaly,

utan det egentliga namnet var "Anteckningar fran bankkrisen 1922/23". Manu-
skriptet bestar av 68 maskinskrivna foliosidor. Det forekommer ursprungligen
inga rubriker i manuset utan texten ar i huvudsak lopande. I nagra fail, framst

I da banker diskuteras ingaende, har emellertid K. sarskilt markerat dessa i tex-
ten. For att oka lasbarheten har vi dock i derma utgivning valt att fora in rubri-
ker i Krusenstjernas text. Den omsorgsfulla presentati~ sour K. ville ge pro-
blemet samt de andringar sour K. senare infort, vilka aven bestar av rattningar
av mindre stavfel och visa sprakliga forbattringar, tyder pa att K. stravat efter
att fa manuset sa fullstandigt sour mojligt.
Krusenstjernas efterlamnade handlingar bevaras pa Riksarkivet under be-

teckningen Bank- och fondinspektionens arkiv, ovriga handlingar, O VI. Ma-
terialet bestar av tva volymer dar "vitboken" aterfinns i den andra volymen. I
den fdrsta volymen av Krusenstjernas handlingar, O VI:1, firms ocksa intres-
sant forskningsbart material bevarat.4 Vid sidan av korrespondensen aterfinns
smaskrifter och sartryck ur pressen, sour K. troligen sparade for att kunna folja
de stromningar sour farms i samhallet. Datidens tidningsdebatt firms atergiven i
tva haften med det gemensamma namnet "En fara for wart naringslif', i vilka
bankinspektionens for- och nackdelar diskuterades livligt. Tidningsrubrikerna
ayslojar nagot our innehallet och our var tyngdpunkten i derma debatt lag: "Nar
korten kom pa bordet", "Industrikrisen och bankerna", "Bankinspektoren forr -
och nu", "Nar makt far rada", Ett olampligt formyndarskap" samt
"Bankinspektoren sour diktator". Aven our derma korta upprakning knappast ar
representativ kan vi konstatera att direkta utfall mot K. var vanligt forekom-
mande i de Svenska dagstidningarna under derma tid.
En av de bevarade skrifterna ar ett inlagg i den etikdebatt sour fordes med

anledning av bankkrisen. Haftet innehaller exempel pa oetiska affarer sour ge-
nomforts sedan seklets borjan, och baseras pa ayskrifter av offentliga hand-
lingar och andra dokument och urkunder. Forfattaren bar det uppfordrande
men misstankt falska namnet Per Granskare, och titeln pa hans undersokande
journalistik ar "Allmanna Sparbanken. Nargangen titt bakom kulissen". Efter
en kallkritisk granskning skulle hans utgangsmaterial mycket val kunna an-
vandas for en mindre vetenskaplig uppsats.
I Krusenstjernas efterlamnade handlingar firms aven skrifter med mer ex-

trema tankar och ideer our det Svenska bankvasendet. En salon fran 1922 bar
namnet "Finansiell plundringspolitik (i skuggan av stora W.)", med underrub-

4 I de tva narliggande volymerna (O V:l-2) firms dels utredningar av bankernas egna hol-
dingbolag, dels forarbeten och fardiga undersokningar room 1945 ars b2nkkommitte. I det
senare materialet fines bl. a. tidigare hemligstamplade utkast till fdrslag och riktlinjer for
upprattandet av en statlig affarsbank i Sverige. Forfattarna, S. Algott, Statens Byggnadslane-
byra och K. Wulff, Bank- och fondinspektionen, analyserar grundligt marknadsforutsattning-
arna och de alternativ sour farms till det privata affarsbanksvasendet.
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riken "Bakom Wallenbergska finanshusets mahognydorrar". Pa omslaget, un-
der bilderna av Knut Agaton och Marcus Wallenberg, kan man lasa foljande:

Man tror att det ar regering och riksdag, som regera kungariket Sverige. Saliga och oskulds-
fulla barnatro. Sveriges verklige regent ar varken Gustaf V, Hjalmar Branting eller riksdagen.
Det ar i framsta rummet huset Wallenberg —. En namnteckning av hr Knut Wallenberg har
under visa omstandigheter stone rackvidd an vilken regeringshandling som heist. Och
derma gyllene makt ar fornimbar pa samhallslivets mest olikartade omraden. (RA, Bank- och
fondinspektionens arkiv, O VI:l.)5

~**

Vem var da personen Folke von Krusenstjerna? Svaret kan naturligtvis inte bli
fullstandigt, men med hjalp av nagra biografiska data kan vi anda skapa oss en
oversiktlig bild av hans sociala tillhorighet och Tanga yrkesliv. Han tillhorde
den med tyskbaltiskt urprung adliga slakten von Krusenstjerna. Egentligen var
slaktnamnet vid adlandet 1649 von Kruus, men detta fick andras efter protester
fran den adliga slakten Kruus. Istallet bleu det von Krusenstiern, som seder-
mera kom att bli von Krusenstjerna. I slakten farms bl a den ryska generalami-
ralen Adam Johann von Krusenstiern, som 1803-06 genomforde den forsta
ryska varldsomseglingen. Till andra beromda slaktingar raknas Eduard, som
var svenskt statsrad 1883-89 och generalpostdirektor efter 1889, och natur-
ligvtis Agnes, som var en syssling till Folke.
Folke von Krusenstjerna foddes ar 1872 och var till yrket jurist och ambets-

man. Innan han eftertradde Robert Benckert som bankinspektor vid arskiftet
1913/14, var han bl a chef for Stockholms fondbors 1906-11 och kassadirektor
i Stockholms Enskilda Bank 1911-136. Han var fran 1912 gift med Elsa Ben-
ckert (slakting till Robert Benckert?). Hans tid som bankinspektor varade i na-
ra tjugofem ar, fran 1914 till 1937. Karriaren var dock inte slut i och med detta.
Han var darefter under manga ar jourhavande direktor i Forsakringsaktiebola-
get Skandia, liksom styrelseordforande i Inteckningsbanken. Vid 69 ars alder
bleu han chef for hovforvaltningen, en tjanst han uppeholl i do ar. Folke von
Krusenstjerna dog 1966.

5 Forfattaren till delta epos ar anonym, och utgivaren, Broschyrforlaget, ayslojar tiara sitt
postfacksnummer. Ett genomgaende monster i derma och andra skrifter ar det harda angrep-
pet mot storbanksherrarna, men aven vad man kallade for "judefinansens landvinningar", dar
de Svenska storbankerna, i synnerhet Enskilda Banken, anklagades for att i alltfor hog grad
knyta judiska personer till Sig. I en artikel, som far illustrera derma kontroversiella stand-
punkt, berattas bl. a. om en utlandsk affarsman pa besok i Stockholm som onskar fa traffa
den kande judiske bankmannen Marcus Wallenberg sr. Nar han blir upplyst om att W. inte ar
Jude, replikerar han; "men han tanker ju som en jude." (RA, Bank- och fondinspektionens
arkiv, O VI:1.)

6 Nar K. eftertradde Carl Frisk som kassadirektor i Stockholms Enskilda Bank valdes han
samtidigt in i styrelsen. Han fick under derma tid erfarenhet av en affarsbanks inre arbete,
dessutom vidgade han sitt natverk av nyckelpersoner room svenskt bankvasende, vilket han
senare bade nytta av som bankinspektor. Nar han slutade i banken eftertraddes han av Erland
Berglof fran Diskontobanken. Berglof hade daremot ingen plats i styrelsen, och istallet for
kassadirektor bar han titeln direktorsassistent (Gardlund, 1976, s 288). Den som snarare er-
satte K. i styrelsen var istallet kammarherre Jacques Arfwedson (Lindgren, 1987, s 51).



Lexikonets karakteristik av K:s personliga egenskaper som bankinspektor
betonar dels hans talmodiga arbete med att skapa enhetliga lagar och normer
for hur sund bankverksamhet skulle bedrivas, dels hans varningar och kritik
mot en ohammad kreditexpansion. Professor Karl-Gustaf Hildebrand skriver i

Svenskt biografiskt lexikon:

[K.] lyckades av allt att Boma forena fasthet i sak med realistisk uppskattning av det mojliga
och med en pafallande frihet fran formalism. Skarp kritik, stundom framford i karvt humori-
sitiska vandningar, forenades med en konstruktiv vilja som bidrog tillaterstallandet av bade
tillvaYt och balans. Det har ansetts att K. darmed gjorde en m~ycket vasentlig insats i det sv
kreditvasendets historia.

I sin monografi over Handelsbanken 1971 tillagger Hildebrand att K. dessutom
"kom att spela en mycket betydelsefull roll for svenskt bankvasende under
1920- och 30-talens kriser genom det realistiska och framsynta salt, varmed
han tog upp och behandlade bankernas problem." Den positiva bild som Hilde-
brand har malar upp kontrasterar mot den uppfattning som Soderlund (1978)
gett uttryck for och som aven tydligt framkommer i Thunholms efterord base-
rat pa riksdagsdebatten, tidningsdebatten samt Oscar Rydbecks erfarenheter av
K. Att personintrycken skiftar ar knappast overraskande med tanke pa det
langvariga inflytande K. bade i bankvarlden. Under denna minst sagt handel-
serika tid i svensk finanshistoria kom visa aktorer att drabbas mer an andra,
och omdomena om K. speglar givetvis de olika partsintressen som farms under
skilda perioder.
Det ar ett obestridligt faktum att K. kritiserade saval den ohammade bankut-

laningen som den livliga aktiespekulationen under 1910-talets hogkonjunktur.
Hans indignation over bankernas oetiska medverkan i dansen kring guldkalven
foranledde honour att vid bankmotet 1918 gora foljande reflektion, sour har
hamtats fran Thunholms bok our Oscar Rydbeck och hans tid:

Under senaste wrens inspektionsresor i landsorten hava patraffats ett flertal platser belagna i
', soder och non saval sour i Oster och vaster, dar aktiespekulationen tagit en omfattning sour
', maste vacka alivarliga betankligheter. Upphovet till derma spekulation kan ofta ledas tillbaka

till startandet av fondhandelsforetag eller inrattandet av en fondavdelning pa platsen. Om-
fattningen av spekulationen och formerna for densamma hanfor sig dock givetvis till den be-
redvillighet med vilken platsens banker stalla medel till forfogande. (Thunholm, 1991, s 85)

Med anledning av K:s skarpa anmarkningar fastslog bankmotet 1918 att bank-
foreningens belaningsregler for aktier skulle inprantas med stone tydlighet i
bankorganisationerna. For att stavja tendenserna till overdriven konkurrens
bankerna emellan och vad man kallade for "okynnesetableringar", fastlog mo-
tet dessutom att kredit mot namnsakerhet for spekulationsandamal inte fick
lamnas till annan banks tjansteman.
Det framgar helt klart, inte tiara genom detta dokument, att K. forsokte kyla

ned de overhettningstendenser sour farms pa finansmarknaderna under slutet av
1910-talet. Han hade dock inte i egenskap av bankinspektor den makt sour
gjorde det mojligt for honour att forhindra en bankkris under uppsegling.
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"Storbanksherrarna" var alltfor mycket "economic men" for att K. skulle vinna
den kampen. I lika liten utstrackning Batt 1980-talets finansinspektion inne
med derma befogenhet. Vad som daremot tycks skilja 1910-talets fran 1980-
talets bankinspektor ar en stone medvetenhet hos den Torre om vilka krafter
som satts i rorelse vid en avreglering. Riskmedvetandet var betydligt stone och
tog sig i Krusenstjernas fall uttryck i ideliga varningar for de faror som lag och
lurade langre fram, om man fortsatte pa den vag man borjat ga. Att bankkrisen
1922/23 anda inte kunde undvikas kan man knappast skylla K. for. Aven om
bank- och fondinspektionen hade haft betydligt stone resurs~r och befogenhe-
ter hade knappast de krafter i finansvarlden som Batts i rorelse kunnat stoppas.
Mojligen kan det faktum att dagens bankkris, matt som redovisade kreditfor-
luster irelation till utlaning, overtraffat 1920-talets bankkris ses som ett tecken
pa att K. i alla fall hade viss framgang i sitt preventive arbete och med sine for-
sok till sjalvsanering inom bankvarlden.~ Hans aktiva deltagande i flera ban-
kers saneringsprogram, liksom hens kompletterande och uppfoljande arbete i
olika kommitteer, bor ha haft en viss inverkan pa utgangen.
Finansinspektionen och dess inspektorer inter en central plats i svensk fi-

nanshistoria. Det ar min forhoppning att publiceringen av detta menus, som en
efterfoljare till "Benckerts testamente", far utgora ett ytterligare steg narmare
inspektionens kompletta historia. Med Krusenstjernas vitbok som underlag her
ocksa diskussionen om inspektionens roll igar och idag fatt nytt bransle. Vit-
boken aktualiserar fragan om finansinspektionens skyldigheter och befogenhe-
ter under var egen tid. Vi venter med spanning pa den deg da vi far lase Hans
Lowbeers och Anders Sahlens vitbocker, for de firms val?

~ Hans deltagande i de grundliga undersokningarna av Skandinavbankens kontor i Malmo,
Goteborg och Stockholm under perioden juni 1920 till april 1921 ar en intressant lasning for
den som vill bekanta sig med hur en bankinspektor arbetade under mellankrigstiden. Her
firms detaljerade genomgangar av alla for bankkontoren betydelsefulla engagemang. I en PM
hosten 1921, baserad pa undersokningsberattelserna, gar han till hart angrepp mot den fri-
kostiga utlaningen till Kreuger och hans bolag en skuldsattning som han menade "vilade i
huvudsak pa enbart namnsakerhet" och 'bard den storsta uppmarksamhet". Forutom lan pa
30 mkr farms even betydande indirekta intressen via tva sidobolag, vilket Krusenstjema me-
nade var "agnat att oka sarskilt revisorernas uppmarksamhet for detta engagemang." Aven
om Krusenstjerna nagot missbedomde Skandinavbankens och Oscar Rydbecks mojligheter
att to Big igenom derma kris, bleu hans farhagor i hogsta grad besannade vad galler den fort-
satta historien pa dramat Kreuger, Rydbeck och Skandinaviska Banken. (Soderlund, 1978, s
343-7).



Anteckningar fran bankkrisen 1922/23
av Folke von Krusenstjerna

Bank- och fondinspektionens ambetsverksamhet angives i den for verket gal-
lande nadiga instruktion salunda:

'Bank- och fondinspektionen aligger att ova den tillsyn over bankaktiebolag, solidariska
bankbola~, emissionsbanker, fondkommissionarer och fondborser, varom i gallande eller bli-
vande forfattning och foreskrifter finnes stadgat.
Det aligger bank- och fondinspektionen vidare att, darvid unders~kning eller eljest befin-

nes, att i bank, hos fondkommissionar eller vid fondbors forekomma forhallanden, som pa-
kalla rattelse, meddela de erinringar eller vidtaga de atgarder i ovrigt, som finnas erforderliga
och har inspektionen att meddela vederborande banker, fondkommissionarer eller fondborser
begarda upplysningar i fraga om deras verksamhet."

Darjamte har bank- och fondinspektionen bland annat att efter anmodan avgiva
underdanigt utlatande i amnen, som rora bank- och kreditvasendet. Framst
kommer darvid utlatanden over ansokningar, som foranledas av banklagens
bestammelser att for bedrivande av bankrorelse under bolagsform erfordras
Kungl. Maj:ts tillstand (oktroj), att Kungl. Maj:ts faststallelse erfordras a banks
bolagsordning samt a andringar i redan faststalld sadan, samt sedan ar 1918 att
bankbolag icke utan Kungl. Maj:ts medgivande ma inratta avdelningskontor a
plats dar huvudkontoret ej ar belaget och sedan ar 1919 att for sammanslagning
av banker erfordras Kungl. Maj:ts tillstand. I forstnamnda trenne ayseenden har
nu kritik riktats mot meddelade beslut. Derma kritik traffar aven om det ar
Kungl. Maj:t som fattat besluten givetvis egentligen bankinspektionen, som
avgivit de utlatanden varpa besluten i regel grundats.

Id~Ianga banketableringar

Betraffande da Forst fragan om oktroj for nya banker har val kritik i de sar-
skilda fallen icke fornummits i nagon stone omfattning eller over huvud
kommit till allmanhetens kannedom. Vid Skandinaviska handelsmotet i Gote-
borg sommaren 1923 framfordes emellertid av en bankchef den meningen att
aven om oktrojsystemet har i Sverige icke medfort nags patagliga olagenheter
sa hade det icke Keller medfort nagon pataglig nytta.
Bakom detta yttrande Jigger nu otvivelaktigt en kritik av det satt pa vilket

oktrojfragorna behandlats. Sadan kritik har bland bankmannen tidigare fram-
tratt i en betydligt skarpare form. Man har dar formenat att under krigsaren
oktroj bort i betydligt stone utstrackning an som skett vagras for nya banker.
Bestammelsen att Kungl. Maj:t skall prova nyttan for det allmanna av ett

bankbolag for vilket oktroj sokes ar betraffande bankaktiebolag ny i 1911 ars
lag. Och det var ej utan tvekan som den dar infordes. 1907 ars bankkommitte
hade forordat en sadan bestammelse under motivering att det skulle vara lamp-
ligt om utvag funnes att hinds bildandet av aktiebanker nar de uppenbarligen
icke skulle vara till nytta for det allmanna. Lagradet aystyrkte bestammelsen
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och Kungl. Maj:t foljde lagradet i sin proposition om ny banklag till 1911 ars
riksdag. Bankoutskottet foreslog emellertid bestammelsens intagande i lagen
under anforande bl.a. att man syntes "kunna vara forvissad om att vid tillamp-
ningen av omfdrmalda provningsratt storsta varsamhet kommer att iakttagas".
Forsta kammaren ayslog men andra kammaren godkande forslaget, darvid un-
der diskussionen varsamhetsmomentet framhavdes, varefter samma jamk-
ningsvis andra kammarens mening bleu riksdagens beslut.
Enligt motiven till bestammelsen ifraga skulle alltsa oktroj vagras allenast da

den ifragasatta banken uppenbarligen icke skulle vara till ny~,a for det allman-
na och vid provningen harav skulle storsta varsamhet iakttagas. Hur har da be-
stammelsen tillampats under wren 1915-1922? Under dessa ar har, fransett re-
konstruerade banker, oktroj beviljats for 16 nya bankaktiebolag och har an-
sokning om oktroj ayslagits i fyra fall (i ovannamnda yttrande sades ett fall).
Avslagen utgora alltsa 20 % av samtliga behandlade ansokningar. Fem av de
oktrojerade bankerna voro dock redan bestaende bankaffarer, som ikladdes
bankaktiebolags form, darav tre mast soka ombilda sig pa grand av 1918 ars
lag om forbad for handels- och kommanditbolag att driva bankrorelse. En ut-
gor ombildning och utvidgning av ett aldre mindre bankinstitut. Fyra hava till-
kommit, omedelbart efter det aldre pa samma platser varande banker samman-
slagit sig med storbanker, sasom ett uttryck for den pa sin tid starka opinionen
mot banksammanslagningar. ~tersta alltsa sex, darav fyra voro mindre orts-
banker och en, Svenska lantmannens bank, bildades for att tillgodose visa
speciella intressen.
Om alltsa hos oss de egentligen nya bankernas antal inskranker sig till 10

star denna laga siffra i bjart motsats till motsvarande siffror i vara grannlander.
I Norge bildades salunda under wren 1916-1920 mer an 70 bankbolag darav
mer an 30 med ett kapital overstigande en miljon kronor, allt fransett bank-
bildningar genom overtagande av aldre bank- eller bankirforetag. Dessa nya
bankbildningar falla i all huvudsak pa de tre fdrsta av de sagda wren en fdljd
bland annat av att en provisorisk lag av den 9 mars 1918, som for stiftande av
bank fordrade Kungens samtycke. I Danmark hava under samma tid bildats c:a
60 nya banker, darav dock Hera tillkommit sasom en foljd av det danska terri-
toriets utvidgning efter kriget.
Visserligen aro dessa siffror icke direkt jamforbara, enar bankbehovets till-

godoseende genom filialbildning vunnit stone utbredning hos oss an i grann-
landerna, sarskilt Norge. Men siffrorna torde anda peka darhan att darest icke
koncessionstvang funnits antalet bankbildningar har i landet skulle blivit be-
tydligt stone an som skett. I Hera fall hava aven planer pa nya bankbildningar
skrinlagts sedan vid forfragningar under hand hos bankinspektoren, huruvida
sannolikhet funnes for en tillstyrkan av oktroj for en ny bank, svaret gatt i av-
bojande riktning och i flera fall torde dylika planer pa ett mycket tidigt stadium
fatt forfalla pa den grand att oktroj icke ansetts kunna utverkas.
Antagandet att, Barest koncessionssystemet ej funnits de sjalvstandiga

bankbildningarnas antal skulle varit betydligt stone, winner ytterligare stud i
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det forhallande, att under wren 1916-1918, intill dess genom 1918-ars lagstift-
ning stopp sattes harfor, filialbildningen var sa ofantligt omfattande. Sakerli-
gen skulle i manga fall i stallet for filialer bildats sjalvstandiga bankinstitut. Att
doma av beskaffenheten av rorelsen vid en mangfald av dessa filialer och de
forluster som for vederborande banker darvid uppkommit ar det icke oberatti-
gat att antaga, att om filialen varit ett sjalvstandigt bankforetag detta gatt over
Styr under depressionstiden med ty atfoljande oro och svarigheter. 1907 ars
bankkommittes motiv for forslaget om oktroj for bankaktiebolag att det lokala
kreditbehovet mestadels ur allman synpunkt tillgodo,~sages lampligare genom
en filial an genom ett sjalvstandigt institut far erfarenheten anses hava bevisat
sasom riktigt. De med ett lokalt bankinstituts fall forenade svarigheterna hava
nu undvikits; forlusterna hava tagits av moderinstitutet utan att den legitima ro-
relsen vid filialen darvid lidit nagot avbrack.
Att oktrojsystemet icke varit till nagot gagn for oss under den gangna ab-

norma perioden torde, sasom framgar av vad ovan anforts, icke med fog kunna
pastas. Bevisas kan i detta hanseendet intet, men av erfarenheten har och fran
vara grannlander kan med storsta sannolikhet dragas den slutsats, att darest
icke oktrojsystemet funnits bankbildningarna under hogkonjunkturen och sa-
som en foljd darav fallissemangen under depressionen skulle blivit mycket tal-
rikare.
Givetvis kan man hysa den asikten att myndigheterna skulle under strangare

synvinkel bedomt fdrekommande fall. Om man erinrar sig pa vad satt Riksda-
gen lamnat bemyndigandet ifraga och betanker den anvisning om stor varsam-
het i tillampningen, som darmed forknippades layer nagon befogad erinran i
detta hanseende icke kunna goras. Val ar det sant att de nybildade institut, som
sedermera gatt upp i andra banker eller rekonstruerats kunnat undvaras. Men
detta beror i mycket av konjunkturutvecklingen, vilken icke kunde forutses vid
oktrojernas beviljande. Ett aystyrkande av ansokningarna om oktroj for t.ex.
Industribanken och Svenska lantmannens bank for att icke tala om de mindre
lokala banker, som tillkommo i stallet for andra fusionerade institut skulle ock
givetvis hava motts av en stark opinion, som med ratta kunnat krava beaktande
av Riksdagens direktiv.

Koncessionstvang for bankers avdelniregskor►tor

Efter forslag av 1917 ars bankkommitte infordes genom lag den 26 juni 1918
koncessionstvang aven betraffande banks avdelningskontor. Derma lag bleu
retroaktiv i sa matto att den kom att galla aven kontor, som oppnats efter mars
manads ingang samma ar. Over bankkommittens forslag bade bankforeningens
styrelse avgivit yttrande och darvid utan meningsskiljaktighet tillstyrkt det-
samma. Att fragan hos styrelsen varit foremal for grundligt overvagande torde
framga bland annat darav att samma fraga fast i annan form vid 1916 ars
bankmote varit foremal for behandling. — Givetvis maste tillampningen av la-
gen valla vanskligheter sarskilt da fraga bleu om indragning av redan etable-
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rade kontor. Uppenbart ar namligen att en bankchef hellre sag lagen anvand pa
en annan bank an pa sin egen och de vanligen personliga intressen, som voro
forknippade med ett dylikt kontor, gjorde ocksa anstrangningar for dess bibe-
hallande. Under hand gjordes ocksa invandningar mot tillampningen av be-
stammelsen da den gallde indragning av sadana kontor. For att fa del av den
uppfattning, som radde inom bankmannens egen krets, holl jag vid allmanna
bankmotet i slutet av oktober 1918 — alltsa finnan respittiden for kontor upprat-
tade under tiden 1 mars — 30 juni samma ar utgick — ett anforande rorande de
synpunkter, som gjorts gallande room bankinspektionen vid,~ehandling av fra-
gor rorande avdelningskontor. Harpa foljde diskussion. Nagot allmannare
missnoje med bankinspektionens utlatande i detta hanseende hava darefter icke
forsports aven om nagon gang i ortspressen synts klagomal over "byrakratisk
syn" pa en avdelningskontorsfraga. Detta senare har dock mindre varit en foljd
av fragans reala innebord an av vederborande banks benagenhet att skjuta
bankinspektionen framfor sig da det gallt att slippa uppratta ett av banken i
motsats till platsintresset sasom onodigt ansett kontor.
Betraffande ett par fall har emellertid kritik vid Hera tillfallen framkommit i

pressen — en kritik som aven fatt genljuda i Riksdagen (Sommelius) — och det
kan darfor vara pa sin plats att har nagot berora dem. Det ena gaper aktiebola-
get Malareprovinsernas bank. Man farm det anmarkningsvart att derma bank
fick ayslag pa ansokning om visa kontor i Sodermanland under det att den en
tid efterat fick tillstand att hava kontor i saval Ostergotland som Smaland. Med
derma sak forhaller sig pa foljande Batt. Under den utomordentligt starka ex-
pansion for vilken Malarbanken var foremal under wren 1916-1919 hade ban-
ken pa varen 1918 forlagt ett antal kontor aven till visa mindre platser i So-
dermanland. (Sparreholm, Bjornlunda, Stigtomta och Stjarnhov). Behovet av
bankforbindelser a dessa platser hade tidigare tillgodosetts av lansbanken, So-
dermanlands enskilda bank. Derma bank farm sig ocksa bora, for att bevara si-
na gamla forbindelser dar, lagga kontor till de ifragavarande platserna. Dessa
platser blevo alitsa, fran att savitt kant ar utan olagenhet Nava varit utan bank-
kontor, begavade med tva sadana. Just for sadana fall hade lagen den 26 juni
1918 kommit till. Da nu ungefarligen samtidigt ansokningar inkommo fran ba-
da bankerna om tilistand att hava avdelningskontor pa dessa platser forordade
inspektionen ortsbankens ansokan och aystyrkte Malarbankens. Kungl. Maj:t
foljde inspektionen. Nagon tvekan om att detta beslut var sakligt valmotiverat
lar icke finnas.
Betraffande titer de patalade kontoren i Ostergotland och Smaland fick Ma-

larbanken dem i sammanhang med overtagandet av Provinsbanken. Det var
fraga om tre platser Norrkoping, Linkoping och Kalmar dit kontoren i fraga
forlagts a tid da lagen den 26 juni 1918 icke ens var patankt. Nu hade Riksda-
gen isin skrivelse den 13 juni 1918 framhallit att sarskild varsamhet borde
iakttagas finnan tillstand vagrades betraffande avdelningskontor som uppkom-
me darigenom att en bank overtoge en annan banks rorelse. Om man ailtsa
medgav sammanslagningen lag redan i nyss anforda uttalande av Riksdagen ett



skal att icke forvagra Malarbanken att overtaga dessa kontor aven om de lago
utanfor bankens dittillsvarande omrade. Men ett ytterligare starkt vagande skal
fanns i den omstandigheten att ett bifall till Malarbankens framstallning i
derma del var ett bestamt villkor for att fusionen med Provinsbanken skulle
komma till stand. Och att for att hindra Malarbanken att fa kontar pa platser
utanfor dess forutvarande verksamhetsomrade omintetgora fusionen, varige-
nom for Provinsbankens del undgicks tvangslikvidation och sannolikt konkurs,
kunde givetvis icke komma ifraga.
Sammanfattas det sagda, sa var det i forra fallet fra~a om nya kontor a sma

platser dar ortsbanken av alder genom ombud fyllt och fortfarande ville genom
avdelningskontor fylla behovet av bankforbindelser; i det senare fallet titer
gallde det kontor med viss upparbetad rorelse vilka erhollos i samband med en
onskvard fusion, for vilken kontorens overtagande var en forutsattning. For
den opartiske bedomaren torde en jamforelse av dessa bada fall framsta sasom
i allo opakallad.
Vidare har horts anmarkning mot det forhallandet att bankaktiebolaget Sodra

Sveriges kontor i Solvesborg indrogs i sammanhang med namnda bankbolags
uppgang i aktiebolaget Svenska handelsbanken. Harmed forhaller sig salunda.
Lagen den 26 juni 1918 bleu sasom ovan antytts retroaktiv betraffande avdel-
ningskontor, som tillkommit efter mars manads ingang samma ar. Pa grand
darav kunde kontor, som inrattats efter den forsta mars av Kungl. Maj :t indra-
gas. Givetvis farms en hel del kontor vilka inrattats omedelbart fore namnda
dag eller sa att saga i portlasningen, pa vilka alldeles samma synpunkter kunde
laggas i fraga om deras reala berattigande som pa dem, vilka tillkommit efter
namnda dag. Till derma kategori horde bankaktiebolaget Sodra Sveriges kontor
i Solvesborg. Det hade namligen oppnats den 15 februari 1918 och intet tvivel
torde rada datum att om tillstand skulle sokts till kontorets nyinrattande detta
blivit aystyrkt enar bankbehovet pa platsen enligt vad da var kant och senare
bekraftats var val tillgodosett med de tva forutvarande affarsbankskontoren och
stadens gamla sparbank. Redan harutinnan lag alltsa skal for kontorets indrag-
ning da mojlighet hartili erbjod sig nar fragan om Sodra Sveriges uppgang i
aktiebolaget Stockholms handelsbank ar 1919 kom under Kungl. Maj:ts prov-
ning. Emellertid hade kontoret under sin korta tillvaro fatt en ej obetydlig in-
laning och aven om derma icke var av nagon betydelse for det valdiga institutet
— aktiebolaget Svenska handelsbanken — vari Sodra Sverige skulle uppga ansag
man inom inspektionen det onskvart att nagon kompensation bereddes derma
bank for forlusten av inlaningen. Nu hade aktiebolaget Industribanken ar 1917
inrattat ett avdelningskontor i Ystad, om vars behovlighet samma omdome
gallde som om Sodra Sveriges Solvesborgskontor och som aven av andra skal
lampligen borde upphora. Inlaningen vid bada kontoren var ungefarligen den-
samma. Vid provningen av fragan om Industribankens uppgaende i aktiebola-
get Goteborgs handelsbank vilken samtidigt med nyssnamnda fusionsfraga fo-
relag till behandling erbjods ocksa en mojlighet att indraga sagda banks Ys-
tadskontor. Man menade da att om Sodra Sveriges avdelningskontor i Solves-



borg indroges kunde Industribankens darvarande kontor overtaga dess rorelse,
varemot Sodra Sveriges kontor i Ystad skulle fa rorelsen vid Industribankens
darvarande kontor. Pa sa satt skulle den redan av bankkommitten sasom lamp-
lig for avveckling av overflodiga bankkontor antydda kompensationsvagen
betradas, en vag som for ovrigt tidigare praktiserats av bankerna sjalva. Emel-
lertid intraffade, sedan bankinspektionens forslag om bada de ifragavarande
kontorens indragning, avgivits, att lokalintressena satte sig i gang fdr bibehal-
lande av bada kontoren. Och Ystadintresset torde darvid hava gjort sig battre
gallande ty Kungl. Maj:t lat Ystadkontoret vara kvar, men inc~og Solvesborgs-
kontoret. Nu forelag sasom ovan sagts tillrackligt skal for indragande var for
sig av de bada kontoren men den banken som fick sitt kontor indraget och for
vilken kompensationssynpunkten var kand, torde hava ansett sig mindre val
behandlad an den andra. Darmed ma forhalla sig hur som halst, men kritiken
bor icke drabba bankinspektionen.
Att icke a andra sidan Riksdagens ovan aberopade hemstallan om varsam

behandling av avdelningskontorsfragor som uppkommit i samband med bank-
fusioner blivit betraffande de ifragavarande bada bankerna asidosatt, torde
framga darav att vid fusionen med Stockholms handelsbank av bankaktiebola-
get Sodra Sveriges 67 kontor foreslogos till indragning allenast fem, darav tva
belagna pa platser dar den forra banken forut hade kontor, samt att fdr aktiebo-
laget Industribankens del motsvarande siffror voro femtio och sex.
Det fdrtjanar har namnas att sedan avdelningskontorslagen tradde i kraft hos

bankinspektionen behandlats dels utan sammanhang med banksammanslag-
ning c:a 540 fall darav c:a 230 foranlett ayslag dels i sammanhang med bank-
sammanslagning c:a 285 fall darav endast c:a 35 fdranlett indragning.

Aktiekapitalets okning

Den 16 januari 1919 avgav bankinspektionen utlatande over en av aktiebolaget
Malareprovinsernas bank gjord ansokan om faststallelse a beslut om andring
av bankens bolagsordning i vad den aysage grundfondens belopp. Beslutet in-
nebar att aktiekapitalet skulle kunna utgora i stallet for lagst 16 och hogst 32
miljoner kronor lagst 32 och hogst 64 miljoner kronor. Bankinspektionen fo-
reslog pa anforda skal att gransen uppat skulle faststallas till 40 miljoner. Re-
dan 1917 hade bankinspektionen betraffande en liknande ansokan fran aktiebo-
laget Stockholms handelsbank foreslagit en lagre grans for sagda banks max-
imikapital an banken begart. Fallet Stockholms handelsbank gick forbi utan att
vacka uppmarksamhet, men inspektionens utlatande i fallet Malarbanken bleu
foremal for stark kritik. I bada fallen foljde Kungl. Maj:t bankinspektionen, i
det senare dock Forst efter horande av bankofullmaktige som med en langre
motivering forordade inspektionens forslag.
Jag skulle icke heller har hava uppehallit mig vid detta fall darest icke det-

samma figurerat i herr Sommelius' angrepp pa undertecknad vid 1921 ars
Riksdag dar herr Sommelius vine "forklara" att bankinspektorens ifragava-
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rande "atgard gent emot Malarbanken varit i hogsta grad komprometterande

for honour", varjamte efterdyningar av derma "forklaring" fornummits i arets

presskampanj. Nu berodde ju fdrklaringen pa en missuppfattning our vad i sa-

ken forekommit: bankinspektionen bade icke vidtagit nagon atgard mot Malar-

banken; den hade i ett till Kungl. Maj:t avgivet utlatande forordat att ett an-
sokningsarende fran Malarbanken skulle behandlas pa enahanda Batt sour ett

annat liknande arende tidigare blivit behandlat. Malarbanken led, savitt av an-

sokningshandlingarna kunde bedomas, ingen olagenhet av den begransning av

maximikapitalet sour foreslogs. Den behovde oka,~,itt kapital med 2,600,000

kronar till 34,600,000 kronor for overtagande av tva mindre banker varom be-

slut fattats, men nagon okning darutover var da icke ifragasatt. Medgivas ma

att den motivering, sour bankinspektionen gav for sitt forslag var val summa-

risk, det var ock en punkt i derma, sour sarskilt drabbades av presskritiken. Det

ar nu emellertid sa, att bankinspektionens ambetsverksamhet beror sa omtaliga

forhallanden, att en uttommande motivering for ett forslag eller en atgard icke

alltid kan bringas till offentligheten; de kanske kraftigaste skalen fa understun-

dom av hansyn till banksekretessen hallas tillbaka. Sa forholl det sig aven i

detta fall. Malarbankens expansion under krigsaren bade i olika ayseenden

varit utomordentlig. Den bade fusionerat med fyra banker darav en gammal

solidarisk provinsbank och avtal hade traffats our fusion med ytterligare tva

banker; den hade dessutom synnerligen kraftigt okat sitt filialkontorsnat. Sam-

tidigt harmed bade dess kreditgivning blivit alltmera omfattande och alltmera
liberal. Darigenom hade dess likviditetsstallning blivit mindre god. Nu var det
for mig kant att Malarbankens narmaste ledning umgicks med planer pa att ge-
nom fusion med en stone huvudsakligen i vastra och sodra Sverige arbetande

bank utvidga sitt verksamhetsomrade aven till dessa landsdelar. Aven our det

icke funnits nagot att saga daremot i och for sig, sa var i alla fall bada banker-
nas allmanna likviditetsstalining sadan, att en fusion dem emellan maste Inge
allvarsamma farhagor. Det var darfor onskvart att derma fusion icke kom till
stand. Visserligen vantades, nar bankinspektionens utlatande avgays, en Kungl.
proposition our forbud for banker att utan Kungl. Maj:ts medgivande foretaga
banksammanslagningar. Men propositionens ode var ganska ovisst (det var se-
dermera mycket nara att den Poll i Riksdagen) och vidare skulle det blivit med
hansyn till den andra banken, for vilken en fusion var onskvard, synnerligen
wart for bankinspektionen att aystyrka bifall till en sammanslagning mellan de
ifragavarande bankerna varom ett avtal blivit i laga ordning traffat. Det var
darfor av vikt att Malarbankens eller rattare dess direktors planer i den vagen
motades ab initio. Bankinspektionens utlatande och Kungl. Maj:ts i overens-
stammelse darmed fattade beslut ledde ocksa darhan, och den andra banken
fusionerade med en annan starkare bank. — Hur utvecklingen skulle gestaltat

sig for Malarbanken efter en sammanslagning med sagda bank ar numera for

den initierade icke wart att fdrestalla sig. Da saken i pressen framstalits sa, att

bankinspektionen forhindrat Malarbanken att foretaga en okning av aktiekapi-
talet genom nyemission ar detta sasom av det anfdrda framgar oriktigt; nagon
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mojlighet att tillfora banken friskt kapital fanns for ovrigt icke vid den ifraga-
varande tiden. Och aven om sadant funnits torde med fullt fog kunna ifragasat-
tas om ett forhindrande darav icke mast anses nyttigt for det allmanna. Att sa
var forhallandet ansago bankofullmaktige och aven i fackpressen gjordes utta-
lande i samma riktning. For min del ar jag fortfarande av enahanda mening.
Bankernas, allt efter som krigskonjunkturen utvecklade sig, i liberalitet alit me-
ra tilltagande kreditgivning var enligt mitt formenande jamte$ visa statsatgar-
der t.ex. branslekommissionen den huvudsakliga orsaken till inflationen. Ut-
laningen var visserligen en foljd av inlaningens okning, men nom utlaningen
skapades ny inlaning, som titer maste lanas ut. Det bleu en circulus vitiosus
fran vilken ingen annan vag var mojlig an ett aystannande av kreditgivningen.
Da sjalva bankverksamheten bestar i att utlana anfdrtrodda medel, inlaning och
eget kapital, kunde ett sadant aystannande icke aga rum utan att tillforseln av
kapital inskranktes. Detta titer kunde svarligen ske med inlaningen, men gick
for sig med egenkapitalet. — Pa denna tankegang vilade ock i nagon man den
atgard, som vidtogs ar 1917 att suspendera bestammelsen i banklagen om viss
proportion mellan inlaning och fonder.

Bankkontrollens granser

Om harmed far anses bemott den kritik, som riktats mot bankinspektionen i
dess ambetsutovning sasom sakkunnig myndighet fran vilken Kungl. Maj:t in-
hamtat utlatande i forekommande bankfragor — i ett par punkter framforda av
Halsingborgs Dagblad ar 1921 har jag icke har ansett nodigt upptaga kritiken
da den grundat sig pa en for varje sakkunnig uppenbar missuppfattning eller
misstolkning — sa aterstar att nagot granska den kritik, som aysett bankinspek-
tionen och undertecknads verksamhet i den man denna statt i omedelbart fdr-
hallande till bankerna.
Sasom ovan framhallits har inspektionen jamlikt sin instruktion dels att ova

den tillsyn over bankbolag varom i gallande eller blivande forfattningar och fo-
reskrifter finnes stadgat, dels att dar vid undersokning eller eljest befinnes att i
bank forekomma forhallanden, som pakalla rattelse meddela de erinringar och
vidtaga de atgarder i ovrigt, som finnes erforderliga. I form hanseendet anses
det i framsta rummet aligga inspektionen att overvaka att de bestammelser i
banklag och bolagsordning varigenom bankernas verksamhet sarskilt regleras
av dem efterlevas samt i det senare att soka befordra en sund och motverka en
osund bankpolitik aven da den ror sig inom lagens ramarken.
Kritiken har nu velat gora gallande att inspektionen i form hanseendet under-

latit att gora sin skyldighet samt att densamma i det senare overskridit sin be-
fogenhet.
Vad da angar de framstallda beskyllningarna for underlatenhet att fullgora

tillsynsskyldigheten hanfora de sig i den man de nagot narmare preciserats till

R Krusentjerna har efter ardet "jamte" bifogat ett tillagg i marginal som bestar av toly ord,
vilka dessvarre ar otydbara (red).
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tre fall: aktiebolaget Privatbanken, aktiebolaget Provinsbanken och aktiebola-
get Jamtlands folkbank samt vidare ehuru i mera allmanna ordalag till de ban-
ker, som under wren 1922 och 1923 mast rekonstrueras enkanneligen Sydsven-
ska kreditaktiebolaget och aktiebolaget Svenska lantmannens bank.
Betraffande forst aktiebolaget Privatbanken sa har derma sak blivit grund-

ventilerad iden skriftvaxling som forts under sommaren 1923 med anledning
dels av insattares i sagda bank hos Kungl. Maj:t gjorda framstallning om er-
sattning av allmanna medel for lidna forluster dels av en utav herr E.E. Brim-
berg hos J.O. gjord anmalan mot undertecknad for tjary~tefel vid utovandet av
tillsynen over samma bank. Sedan den hos J.O. gjorda anmalningen numera
blivit provad utan att foranleda nagon atgard torde beskyllningarna i derma del
fa anses vederlagda pa ett sa effektivt Batt som mojligt ar; och torde ytteriigare
ordande i derma sak fa apses overflodigt. Tillaggas ma endast att fallet Privat-
banken foranledde bankinspektionen att den 10 januari 1919 gora framstall-
ning om andring av banklagen i syfte att forhindra ett upprepande av detta fall.
Till foljd darav infordes genom lag den 22 juni 1921 i banklagen foljande
stadgande:

"235 a §. Yppa sig, utan att sadant fall ar for handen, som i 235 § 2 mom. awes, betraffande
bankbolags ledning sa allvarliga missforhallanden, att bolagets verksamhet kan befaras
komma att bliva till skada for det allmanna, tiger bankinspektionen forelagga bolagets styrel-
se att vidtaga de atgarder, som finnas erforderliga for rattelses vinnande. Underlater styrelsen
att stalla sig sadant forelaggande till efterrattelse, vane lag som i ovannamnda stadgande
sags."

"Ovannamnda stadgande" innehaller att Kungl. Maj:t kan forklara oktrojen
forverkad.
Under det att kritiken ifraga om Privatbanken aven framforts i Riksdagen (av

Herr Sommelius) har fallet Provinsbanken berorts mera i forbigaende i dags-
pressen. Man har antytt att Provinsbankens kapital — 10 miljoner kronor over
huvud icke farms till eller i varje fall icke farms i kontanter inbetalt da banken
oppnade sin rorelse. I forra hanseendet ar pastaendet oriktigt, i det senare ar det
riktigt, men att daremot framstallts anmarkning beror pa missuppfattning om
forhallandena. Provinsbanken skulle enligt sin oktroj overtaga den bankrorelse,
som bedrevs av bankirfirman Bruno Soderstrom. Jamlikt stadgandet i 254 §
banklagen ma da bankbolag bildas for overtagande av annan bankrorelses an-
del i vad bolaget salunda skall overtaga utgora vederlag for aktier i bolaget el-
ler med andra ord inbetalning av aktiekapitalet i sadant bankbolag ma ske ge-
nom overlatelse av tillgangar, som tillhora den bankrorelse, som skall overta-
gas. Innan registrering for Provinsbanken beviljades styrktes ock i vederborlig
ordning infor bankinspektionen att aktiekapitalet i Provinsbanken farms i full-
goda tillgangar, vilka overtagits fran bankirfirman Bruno Soderstrom. Emot
dessa tillgangar gjordes vid Malarbankens overtagande av Provinsbanken
ingen anmarkning trots att sakerheten for ett storre lap mot aktier blivit under
mellantiden forsamrad genom aterstallandet av en darfor lamnad borgensfor-
bindelse. Att emellertid Provinsbankens aktiekapital vid' namnda tid, icke
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mycket mer an tre manader efter bankens start skedda overtagande icke farms
kvar till stone del an c:a 20 % — en omstandighet, som ger ett sken av beratti-
gande av pastaendet ifraga — berodde pa den omstandigheten att vid overta-
gandet av bankirfirmans inlaning motsvarande tillgangar efter hand blew alit
svagare. Da dessa insattningar skulle vara prioriterade i forhallande till aktie-
kapitalet kommo de tillgangar, som ursprungligen representerat aktiekapitalet
sa smaningom att sta emot insattarebehallningen.
Bankinspektionen uppdagade i oktober 1921 stora forskingringar i aktiebo-

laget Jamtlands folkbank. Forskingringarna hade pagatt i fler~, ar. Och man
menade i pressen att de bort av bankinspektionen upptackas forr, och att da sa
ej skett, bankinspektionen gjort sig skyldig till forsummelse. Det framholls vis-
serligen ocksa, att bankinspektionen icke ar utrustad att fullgora detektivtjanst
och darfor icke alltid kan aysloja falsarier, men de forra rosterna voro hog-
ljudda, sarskilt da de hordes i det sammanhanget att bankinspektionen befattar
Big med andra Baker (lanepolitiken i visa banker) fran vilka den halst horde
halia sig fjarran. Nu skall villigt medgivas att detektivtjansten ar den minst
tilltalande i bankinspektionens i allo fdga angenama verksamhet. Bankled-
ningen ser namligen i dess utovning ofta en misstanke om att ledningen sjaly
gjort Big skyldig till oegentligheter. Sa omfattande undersokningar, som erford-
ras for att upptacka falsarier goras darfor mera undantagsvis — efter Oster-
sundsforskingringarna dock oftare an fdrut — och later man endast sadana ban-
ker drabbas darav dar pa grand av bankens sma egna medel fara foreligger for
att pa grand av forskingring bankens bestand kan bliva hotad. I de stone ban-
kerna sker sadan undersokning daremot icke, utan nojer man Big med att tillse
att kontrollanordningarna aro tillfredsstallande. Befinnas de icke vara detta
framstalles till bankstyrelsen erinringar om saken med forslag i amnet. Vill
bankstyrelsen icke folja fdrslaget saknar inspektionen befogenhet att genom-
driva det och pafoljden far bliva styrelsens ensak. — Nu hade betraffande
Jamtlands folkbank skriftligen till bankstyrelsen samt muntligen till styrelsens
ordforande och bankens verkstallande direktor framhallits behovligheten av en
sarskild sifferrevision. Styrelsen hade efter utredning fattat beslut i fragan och
darvid funnit Big bora av kostnadsskal lata den falla. Ehuru bankens egna fon-
der voro sa betydande, c:a 10 miljoner, att en fdrskingring av sadan omfattning
att bankens stallning skulle bliva rubbad ansags och aven torde hava varit
praktiskt taget otankbar, foranstaltade bankinspektionen, pa grand av visa
misstankar att ej allt stod ratt till vilka misstankar for ovrigt delgivits banksty-
relsens ardforande, om en genomgaende undersokning med fullstandig inven-
tering i juni 1920. Till visst material, som vid undersokningen framkom bered-
de Big den skyldige — kamrern i banken — tillgang och fdrfalskade detsamma
genom att infora oriktiga siffror. Darmed omintetgjordes upptackten av
oegentligheterna vid derma tidpunkt, da de hade en vasentligt mindre omfatt-
ning an darpa fdljande ar. Att sa skedde och att den skyldige lyckades fora un-
dersokningsforrattaren bakom ljuset ar i och for Big mycket beklagligt, men
kan icke rattvisligen framstallas sasom bevis for att bankinspektionen underla-
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ter att skota sina aligganden. Den vid detta tillfalle vunna erfarenheten har man
emellertid icke underlatit att tillgodogora sig pa sadant satt att fallet sa vitt
mojligt icke ma bliva upprepat.
I den man kritiken aysett bankinspektionens forhallande till de nyligen re-

konstruerade bankerna skall den nedan i annat sammanhang beroras.

Mellan tva eldar

Da man skall forsoka till bemotande upptaga den kritik+~^som bankinspektionen
och bankinspektoren fatt tuna fdr formenta overgrepp mot bankerna, for in-
blandning i forhallanden, som de icke hava med att gora och for en framtra-
dande tendens till utvidgning av inspektionens befogenhetsomrade, framstar
det sasom bemarkansvart huru fa hallpunkter det finnes for ett dylikt bemo-
tande. — Vare sig kritiken horts i Riksdagen (herr Sommelius) eller fornummits
i pressen har den i regel rort sig med allmanna fraser: Bankinspektoren lagger
sig i bankernas kreditgivning; han yttrar sig om balansrakningar; uttalar sig om
utdelningar m.m.; han har tagit sig friheten att gripa in och reglera bankernas
forhallanden; verkar som om han varit naringslivets overstyrelse och overfor-
myndare likasom bankernas, sager herr Sommelius. Och i pressen talcs om
bankinspektorens stravan att tillvalla Sig myndighet over de Svenska bankernas
utlaningspolitik; att inspektionen ingripit med direktiv och pastaenden i de
olika, sarskilt de mindre bankernas kreditgivning; inspektionen har gatt over
sin ursprungliga uppgift att skydda insattarna; bankinspektoren har pa ett
mycket ingaende satt ingripit i bankernas inre fdrhallanden, i detalj granskat
deras kreditgivning samt darvid tillampat formella synpunkter, vilkas beak-
tande maste medfora svarigheter for den ifragakommande industrien m.m, dy-
likt.
Det ar givetvis omojligt att utan nagon som halst hallpunkt i angivna fakta

forsoka klarlagga halten av de gjarda anmarkningarna och darvid lamna mate-
rial for ett objektivt bedomande av anmarkningarnas berattigande. Jag skall
darfor i den man sadant ar moj ligt fdrsoka i korthet angiva de synpunkter efter
vilka bankinspektionens verksamhet under min tid varit ledd och de atgarder,
som vidtagits, dels mera allmant rorande bankpolitiken i gemen dels ock ro-
rande de banker, som svarast drabbats av krisen. I enahanda sammanhang
kommer da under bemotande av den kritik for bristande tillsyn over vissa av
dessa banker, som de nyss antydda krascherna framkallat.
Dessforinnan skall jag dock ett ogonblick uppehalla mig vid kritiken i dess

allmanhet. Herr Sommelius yttrade i Riksdagen bl.a.: "bankinspektionen tilla-
I ter sig till och med att ingripa i bankernas kreditgivning". Tydligen underfor-

star han har att sadant Jigger utanfor bankinspektionens befogenhet och att da
det sker bankinspektionen gor Sig skyldig till ett overgrepp. Och samma tanke
gar igenom flertalet av de citerade tidningsartiklarna. Fragar man sa, vad skall
bankinspektionen da gora, jo, far man till svar, den skall bevaka och skydda in-
sattarnes ratt. Kontentan ar: bankinspektionen skall skydda insattarne fran for-
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luster men darvid far den icke pa nagot Batt blanda sig i bankernas kreditgiv-
ning. Detta innebar emellertid en orimlighet. Huvudparten for att ej saga i det
narmaste hela beloppet av de forluster, som de rekonstruerade och andra ban-
ker under senaste ar mast ayskriva hanfor sig till kreditgivningen. Vill man att
inspektionen skall soka skydda insattarne sa far man icke fdrmena den att pa-
verka bankerna i deras kreditgivning och detta bade sa, att den bor soka dels
motverka en for bankerna farlig kreditgivning, dels forma bankerna att ej over
solida granser utstracka en redan paborjad kreditgivning, dell aven paverka
dem att medan tid ar avveckla krediter, som pa grund av konjy~kturforandring
eller dylikt blivit vasentligt mera riskabla (aktielan) an da de beviljades. Att
sadant bor ske med varsamhet ar givet, likasom att det bor ske under sadana
former att icke ansvaret for en banks forvaltning flyttas over fran dess egen
ledning. De berorda uttalandena peka emellertid pa vilken vansklig stallning
bankinspektionen i realiteten har, den star sa att saga mellan tva eldar. 1~ ena
sidan hava insattarne och fdr ovrigt aven aktieagarne (professor Lindskogs in-
terpellation vid 1922 ars Riksdag) pretention pa att av bankinspektionen skyd-
das mot forluster; drabbas de av sadana skriande och med till synes full ratt, ty
for detta andamal, formena de, ar inspektionen inrattad. !~ den andra sidan star
naringslivet som soker sitt stod hos bankerna och ears representanter naturligt
nog bliva hogst ilia berorda om hinder laggas for dem att fa sitt legitima kre-
ditbehov tilifredsstallt; och legitim ar i affarsmannens egna ogon all den kredit
varav han kanner sig i behov. Pressen for garna naringslivets talan och veten-
skapsmannen pa det ekonomiska omradet stalla sig i dess tjanst. Olyckan i
detta fallet ar endast att naringslivet tages over en kam, varigenom dit kommer
att raknas aven sadant som foga har med naringslivet eller med ett sunt affars-
liv over huvud att gora. Och mahanda ar det sa att de som foranleda de varsta
skriken aro sadana som ur synpunkten av ett Bunt affarsliv aldrig borde fa hava
med en bank att skaffa.
Bankinspektionen far icke vara nagon overstyrelse for landets banker — detta

ar givetvis riktigt — och — enligt mitt formenande kan den aldrig bli det om
darmed forstas att den skulle dirigera bankernas kreditgivning i annan riktning
an som av bankledningarna i allmanhet anses riktig. Haremot skulle bankerna
opponera sig och med den stora betydelse som kreditvasendet fatt for sam-
hallslivet overhuvud skulle bankledningarna i derma opposition fa det mest
kraftiga stod av allmanheten. Faran for att det overstyrelsefantom, som 1921
frammanades i Riksdagen och pressen skall bliva en verklighet ar darfor skali-
gen ringa. Men det ar uppenbart att medvetandet room inspektionen om att
varje dess atgard i ovan angivna hanseenden kan bli foremal for offentlig kri-
tik, som icke later sig medelst framlaggande av fakta offentligen bemotas,
maste foranleda en mycket stor forsiktighet med ayseende a sadana atgarders
vidtagande. Och detta desto mer som det gaper ett omrade, dar mojligheterna
for misstag aro stora och dar foljderna av ett misstag kunna vara irreparabla.
Bankinspektionens verksamhet skiljer sig i nu berorda hanseenden fran t.ex.

forsakringsinspektionens. Da derma senare till skydd for forsakringstagarna
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vidtager nagon atgard gent emot ett forsakringsbolag berores darmed vanligen

icke nagot annat intresse an bolagets eget. Nar bankinspektionen till skydd for

bankinsattarna patalar en banks kreditgivning traffar den vanligen ett bakom

liggande intresse, ears innebord och betydelse bankinspektionen ofta har wart

att bedoma. Arbetar bankledningen ihop med ett dylkt intresse ar det uppen-

barligen for bankinspektionen praktiskt taget ogorligt att vinna framgang i sina

stravanden for sa vitt icke de hanfora sig till visst stadgande i lag eller bolags-

ordning.
I det nu sagda torde ligga en forklaring (den huvudsakl~i a Jigger pa ett annat

plan) till att de atgarder, som fran bankinspektionens sida vidtagits med ayse-

ende a kreditgivningen hos de banker, som gatt over Styr, icke kunnat bliva till-

rackligt effektiva. Nedan skola ytterligare nagra synpunkter framhallas. De

vidtagna atgarderna ha i alla fall varit tillrackliga att framkalla en kritik sa pass

allman, att den sannolikt icke i langden skulle latit sig f6rklinga ohord.

Bankernas aktieforvarvsratt

Uti en av professor Cassel i den tyska tidskriften Die Bank sasom genmale a ett

angrepp pa bankinspektionen hosten 1919 publicerad artikel sager professor C.
pa tal om bankinspektionens bristande effektivitet att det Svenska bankvasen-
dets soliditet, "die wohl in der ganzen welt ziemlich alleinstehend ist", talar i
motsatt riktning. Efter 1922 ars handelser inom bankvariden onskar nog pro-
fessor Cassel modifiera sin uppfattning om vart bankvasendets soliditet, aven
om det a andra sidan maste inrymmas att intet lands bankvasen, som staff Sig
battre an wart, arbetat under sa svara forhallanden och varit utsatt for sadana
pafrestningar som det svenska varit under krigsaren och darefter. I varje fall
framstar numera det engelska bankvasendet — bankvasendet i de egentliga in-
flationslanderna saknar betydelse i detta sammanhang — sasom det vilket bast
klarat Sig igenom foljderna av varidskriget. Visserligen beror detta sannolikt i
ej ringa utstrackning pa Hera gynnsamma omstandigheter, varpa har icke ar
platsen att inga, vasentligt mindre inflation, kortare inflationstid, tvangsplace-
ring av inlaning m.m. Men givetvis tyder det ocksa pa att den grundval pa vil-
ket det engelska bankvasendet ar uppbyggt och de grundsatser efter vilka det
arbetar aro solida och andamalsenliga.
Vart bankvasen ar ock uppbyggt pa samma grundval det s.k. depositenbank-

systemet, (i motsats till det tyska effektenbanksystemet) vars fdrnamsta kan-
nemarke ar att en bank skall vara formedlare av kapitalets placering, kreditgi-
vare, men icke sjaly foretagare. En avvikelse fran detta system gjordes emel-
lertid ar 1909 och 1911 da i banklagarna infordes bestammelser om ratt for

banker av viss storlek att forvarva och besitta aktier. Det var dock med synner-
lig tvekan man tog detta steg och ratten till aktieforvary bleu mycket starkt be-
gransad. For de banker, som efterstravat aktieforvarvsratten, och dit horde de

fiesta, bleu det emellertid en latt sak att kringga de begransande bestammelser-

na. De anvande sin lagliga aktieforvarvsratt eller del darav till att bilda dotter-
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bolag, vilka sedermera kunde medelst kredit i moderbanken forvarva aktier i
mart sagt vilken omfattning som heist. Da nu under aren 1913 och 1914
(sistnamnda ar tilltradde undertecknad befattningen som bankinspektor) mart
sagt alla banker som dartill agde mojlighet bildade dotterbolag for aktiefor-
varv, ingick bankinspektionen den 31 mars 1915 med en underdanig skrivelse
till Kungl. Maj:t dari framholls de vador for bankvasendet, som av anmarkta
forhallandet kunde uppkomma och foreslogs atgarder till forekommande haray.
Forslaget hanskots till behandling av sakkunniga, vilka den 6 januari 1916 av-
gavo utlatande i saken. Deras forslag, som overensstamde med,~ankinspektio-
nens, var fardigt att forelaggas 1917 ars Riksdag. Det kom dock av flera an-
ledningar icke infor Riksdagen forran ar 1921 efter att forut hava varit under-
stallt 1917 ars bankkommitte och av derma forordats. Detta bankinspektionens
forslag hade det goda med sig att dotterbolagen i allmanhet icke blew i stone
omfattning anvanda i befarad riktning. Det kunde ju i forekommande fall pa-
pekas att bankinspektionens forslag, som gick ut pa dotterbolagens ayskaf-
fande, vunnit understod i olika instanser och darfor hade all utsikt att sa sma-
ningom ga igenom. Endast i ett fall bleu en erinran om detta forhallande full-
standigt lamnad asido namligen av Stockholms handelsbanks davarande verk-
stallande direktor, som efter varandra bildade tva dotterbolag, Finansaktiebola-
get och aktiebolaget Handion, vilket senare bolags verksamhet varit for banken
synnerligen forlustbringande. Men a andra sidan medforde det langa drojsma-
let med fragans avgorande —den bleu ju faktiskt icke avgjord forran den i varje
fall i derma konjunkturcykel saknade praktisk betydelse —den uppfattningen
hos atskilliga bankledare att man pa hogsta ort icke sa mycket intresserade sig
for sjalva saken, utan mera av formella grunder hanskjutit bankinspektionens
forslag till utredning. Detta hade nog ocksa till foljd att de ansago sig saklost
kunna vara med om bildningar, som aven, om de icke voro dotterbolag, hade
samma andamal som dessa. Och i derma anda tillkommo under hogkonjunktu-
ren i nara anslutning till banker alla dessa s.k. emissionsbolag och aktiefor-
valtningsbolag, vilka sedermera blivit sa utomordentligt forlustbringande for
bankerna.
Inspektionen, som haft sa ringa framgang med sitt dotterbolagsforslag, hade

givetvis svart att med vederborlig verkan patala en kreditgivning till dessa bo-
lag, vilken icke i andra hanseenden an dess storlek avvek fran den allmanna
kreditgivningen mot aktier.
Man torde kunna rakna bankinspektionen sasom fdrtjanst, att icke dotterbo-

lagstrafiken bleu odesdiger for Hera banker, men knappast 1agga den till last att
emissionsbolags- och forvaltningsbolagstrafiken bleu sa forlustbringande for
visa banker.

Bankernas soliditet och likviditet

En god banks kannemarken aro soliditet och likviditet. I bada hanseendena in-
nehaller banklagen bestammelser, vilkas efterlevnad det ar bankinspektionens
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uppgift att overvaka. Betraffande da till en borjan likviditeten Nava de lagbe-
stammelser, som hava ayseende darpa och som forsta gangen infloto i 1911 ars
banklag, syntes en del banker besvarande. Och till kritik av dessa mobilisera-
des vid 1916 ars bankmote professor Brisman, som dar holl ett foredrag, vars
kontenta var, att da vid krigsutbrottet och omedelbart darefter, da bankernas
likviditet Batts pa ett allvarligt prov, nagon av sarskilda foranstaltningar for
likviditetens bevarande beroende formaga att tillgodose allmanhetens krav icke
visat Big av behovet pakallad, alla dylika foranstaltningar voro obehovliga.
Erfarenheterna efter varldskriget hava givit ett annat utslag och pavisat —

kanske mera t.ex. i Norge, men aven hos oss — huru utomordentligt viktigt det
ar for en bank med hansyn till dess rorelsefrihet att bevara en hog likviditets-
standpunkt.
Vid 1917 ars bankmote boll jag sa ett anforande rorande samma problem dari

jag, jamte det herr Brismans nyssnamnda foredrag kritiserade, med stod av in-
om bankinspektionen utarbetat siffermaterial pavisade en reel fdrsamring av
bankernas likviditet sedan krigsutbrottet. Till foredraget fogades en marring till
aterhallsamhet i kreditgivningen med foljande ord:

Det ser ut som om likviditetsfragan pa senare tid agnats alit for ringa uppmarksamhet, i stal-
let for att det val, trots alit Big narmande fredsslutet bort verka i motsatt riktning. Redan nu —
alltsa finnan de forhallanden intratt vilka ovan framhallits sasom betydelsefulla — formarkes

', en atstramning a penningmarknaden. Det ar darfor av sa mycket stone vikt, att var och en i
sin stad agnar likviditetsfragan en ingaende provning. Storsta aterhallsamhet bor vid fraga
om nya krediter av alla slag iakttagas, sarskilt da det galler investering av penningar i nya
eller gamla foretag, och krediter, som lamnats for mindre nodvandiga andamal, exempelvis
aktiespekulationer, bora sa smaningom minskas eller helt indragas. Med hansyn till den
kommande fredskrisen, da bankernas a/v forbindelser med storsta sannolikhet komma att
bliva utsatta for synnerligen starka pafrestningar, och da ett okat behov av forlagskapital for
handeln och industries kommer att alstra okade krav pa kredit, bora, eventueilt i samrad med
riksbanken, effektiva atgarder vidtagas for starkande av bankernas likviditet, sa att de val rus-
tade kunna mota dessa pafrestningar och kray. Det later namligen icke vara forsvarbart att sla
sig till ro med den forhoppning, att, nar tides kommer, riksbanken skall under aila omstan-
digheter sta till tjanst med erforderliga medel.

Riksbankschefen Moll, darom av mig ombedd, holl even vid samma mote ett
anforande darvid hen yttrade:

"Jag tillater mig med nagra ord instamma i den marring till forsiktighet, som Jigger i bankin-
spektorens anforande. Det firms mange och tvingande anledningar att lyssna till de tad hen
her givit. Den Svenska penningmarknaden befinner Big, som vi alla veta, i ett synnerligen ab-
normt tillstand. Ser man pa forhallandena utat, gentemot utlandet, ken vid ett ytligt betrak-
tande situationen fdrefalla nog sa lysande. Bankernas fordringar i utlandet efter avdrag av
skulderna visade vid slutet av sistlidne September maned enligt bankrapporterna en behall-
ning av 535 millioner kronor. Deena siffra anger emellertid icke det verkliga beloppet, delta
ar vide stone. Vi ha under de senaste tre aren fran utlandet aterkopt Svenska vardepapper till
ett varde, som ken uppskattas till inemot 300 millioner kronor. Vi aro dagligen och stundli-
gen overlupna med kreditansokningar fran olika hall i utlandet —man vote nastan frestad alt
tro, alt Sverige blivit Europas bankir. Och till sist den Svenska valutan star hogre i varde an
segos av 6vriga valutor.
Dessa for vat sjalvkansla mahanda smickrande forhallanden give emellertid ells ingen an-

ledning till sjalvforhavelse. Skulle tendenser i den riktningen yppa Big, behove vi Mott kasta
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en blick inat, pa stallningen room landet. Dar moter knapphet och brist pa ett stort antai av
vara viktigaste fdrnodenheter, odragligt uppdrivna priser och en abnormt stor och stadigt sti-
gande sedelcirkulation.
Riksbankens sedelcirkulation okades under fjarde kvartalet ar 1914 med 9, 1915 med 18

och 1916 med 31 millioner kronor eller procentuellt ar 1914 med 3 %, med 1915 med 6
och 1916 med 8 %. Om utvecklingen innevarande kvartal kommer att to sig ungefar lika som
under sista kvartalet 1916, och nagon anledning att antaga att den skall bli gynnsammare la-
rer icke finnas, kommer riksbankens sedelcirkulation att vid arets slut uppg~ till 563 millio-
ner kronor, vilket representerar en okning under kvartalet av 42 millioner kronor. Riksbank-
ens sedelresery utgjorde den 30 sistlidne September 33 millioner kronor. Saledes om sedel-
cirkulationen innevarande kvartal liksom under sista kvartalet 1916 okas med 8 % och om
guldkassan forblir oforandrad, skulle riksbankens sedelutgivningsratt vi~C"arets slut vara over-
skriden med 9 millioner kronor. Det ar emellertid knappast anledning att befara, alt delta
skall komma att intraffa, ty sa vitt nu kan bedomas, lara inga ooverstigliga svarigheter
komma alt mota att oka guldkassan med det belopp, som kan bliva nodvandigt for alt halla
sedelcirkulationen room de lagliga granserna for sedelutgivningsratten, men meningen ar ju
icke, att riksbanken skall operera pa kanten av sedelutgivningsratten. Darfor far den mojlig-
heten ingalunda anses utesluten, att riksbanken kan bli tvungen alt fore arets slut skrida till
ytterligare ranteforhSjning.
Under dessa forhallanden kan jag icke annat an pa det livligaste instamma med bankin-

spektoren, nar han uppmanade bankerna att i ayseende pa kreditgivningen iakttaga storsta
mojliga varsamhet. All anledning finnes att iakttaga sadan varsamhet."

Enligt vad nedan skall pavisas torde dessa anforanden till en tid haft sin goda
verkan och de torde kanske hava bidragit till att room visa banker likviditets-
fragan under hela inflationsperioden och aven darefter agnades en stor och
framgangsrik omsorg.
Om professor Cassels ovanberorda uttalande om bankernas soliditet till synes

kunde Nava sin giltighet ar 1919 sa gallde det ganska sakert i realiteten vid
slutet av ar 1915. Vid krigsutbrottet funnos nog i atskilliga banker riskfyllda
engagemang, och aven om den vid samma tid kullbytterade Stockholms folk-
bank darutinnan utgjorde ett undantag, sa var det icke uteslutet att en vanlig
konjunkturnedgang skulle kunnat ge Stockholms folkbank atminstone en stone
bank till i sallskap. Krigskonjunkturen medforde emellertid en fullstandig for-
andring i dessa forhallanden och vid 1915 ars utgang farms i stort sett i banker-
na praktiskt taget ingenting, som efter da radande forhallanden bedomt kunde
betecknas sasom svagt eller osunt. De gamla svagheterna hade under konjunk-
turens inverkan forsvunnit och inga nya hade annu kommit till. Mot slutet av ar
1915 borjade emellertid aktiespekulationen med hjalp av bankkredit, vilken
vasentligen legat nere sedan krigsutbrottet, att vakna till liv, och under 1918
tog den stark fart — en foreteelse, som gjordes till foremal fdr oavlatlig upp-
marksamhet fran bankinspektionens sida.
Allt sedan 1912 bade, pa initiativ av bankfdreningens nuvarande ordforande,

av bankforeningens styrelse upp~jorts forslag till belaningskurs for diverse
borsnoterade aktier. De salunda satta kurserna hade saval vid 1912 ars borskris
som vid krisen i sammanhang med krigsutbrottet visat sig val halla mattet.
Belaningskurser faststalldes pa enahanda satt under krigsaren, darvid bedo-
mandet syntes aga rum med forsiktighet och efter objektiva grunder. Vad man
darvid mojligen nu kan forebra styrelsen ar att belaningskurser angavos aven
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for ganska nya foretags samt for emissionsbolagsaktier. Under wren 1916 och
an mer 1917 framstalldes efter snart sagt varje bankundersokning erinringar ro-
rande aktiebelaningen darvid ofta forekommande hogbelaning av inspektionen
patalades. Det var framfor allt de mindre bankerna men aven de stone sarskilt
visa deras avdelningskontor, dar verkliga hardar for borsspel utbildat sig, som
salunda blevo foremal for bankinspektionens verksamhet.9 Da emellertid det
vid fornyade undersokningar ofta visade sig att de framstallda erinringarna
icke i vederborlig grad beaktats och inspektionen for ovrigt med sina begran-
sade arbetskrafter icke Kann med att na alla kontor dar aktiebelaning bedrevs,
framlade undertecknad i ett anforande vid 1918 ars bankmote visa synpunkter
pa aktiebelaningsfragan och foreslog att vid sadan belaning vissa angivna reg-
ler skulle tillampas. Detta bleu ock motets beslut, vilket delgays samtliga ban-
ker.
Otvivelaktigt har bankinspektionens verksamhet i derma del varit mycket

gagnerik i det den forhindrat en starkare utbredning av en osund aktiespekula-
tion. Att bankerna det oaktat lidit fdrluster pa sin aktiebelaning under defla-
tionstiden — och for flertalet banker aro dessa forluster de huvudsakligaste —
har sin forklaring framst i den omvandling av alla vardeforhallanden, som efter
kriget agt rum och som ingen anade vid den tid da belaningen skedde. Sasom
en illustration till det nyss sagda kan namnas att enligt en berakning av riks-
galdsfulimaktigen Hildebrand publicerad i tidskriften Norden 1923 den totala
nedgangen i kursvardet for de a fondborsens A-lista noterade aktier under aren
1918-1921 representerar ett varde av mer an tre milliarder kronor.
Det var emellertid ett stort falt for bankernas kreditgivning betraffande vilket

bankinspektionen snart faun sig icke Nava mojlighet att gora nagot stone infly-
tande gallande. Det var den av emissionsbolagen eller andra bankerna narsta-
ende organ bedrivna griinderverksamheten. Derma var en foljd av den allman-
na och starka optimism, som krigskonjunkturerna efter hand alstrade. Att aven
har nagot horde goras for att avvarja de faror, som den pa bankkredit baserade
grunderverksamheten, om den ginge for 1angt, maste komma att medfora syn-
tes emellertid klart. Da 1917 ars bankkommitte, dari jag var medlem, avgav
yttrande angaende ifragasatt inlaningsratt for riksbanken inflot i kommittens
skrivelse en passus av foljande lydelse:

"Enligt kommittens mening hanfora sig de nuvarande sv'arigheterna pa penningvasendets
omrade i stor utstrackning till den av kristiden orsakade utvecklingen av vara ekonomiska
forh~lianden over huvud. Harvid torde statsatgarder av olika slag spela en ej oviktig roll. Det
synes kommitten vara uppenbart, att en utredning av dessa omfattande och komplicerade fra-
gor bor genom sarskilda sakkunniga snarast mojligt komma till stand. Det torde da ock bora
undersokas, huruvida icke den nuvarande utvecklingen pakallar vidtagande av sarskilda at-
garder i syfte att astadkomma, att nodig aterhallsamhet och planmassighet iakttages vid dis-
positionen av landets kapitaltillgangar samt att darvid i forsta hand tillgodoses allenast sada-
na andamal, som for landet aro mest angelagna och nyttiga."

9 Krusentjerna har efter ordet "verksamhet" bifogat ett tillagg i marginal som bestar av
sjutton ord, vilka dessvarre ar otydbara (red).
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Sista punkten tillkom pa mitt initiativ. Detta anforande foranledde tillsattandet
av 1918 ars finanssakkunniga. I sitt den 30 juli 1918 avgivna betankade fore-
slogo de sakkunniga bl.a., en ransonering av tillgangligt kapital under kontroll
av en delegation av finansradet vars medgivande skulle fordras;

* "for upplaggande av obligationslan sannt for emission av obligationer av alla slag, med un-
dantag av statens,

* for beviljande av kredit at kommun,

* for bildning av aktiebolag eller utvidgning av aldre sadant, yF
* for emission av aktier saval i nybildat som i aldre bolag med undantag av gratisaktier

(utgivning av sadana ar en bolagets inre angelagenhet utan betydelse for nu ifragavarande
sporsmal),

* for anvandning av eget eller upplanat kapital till nyanlaggning eller till utvidgning av igang
varande foretag,

* for beviljande av ny forlagskredit eller okning av aldre salon med undantag av kredit, som
kan arses motsvara normal driftskredit for igang varande foretag."

I sitt over de sakkunniges fdrslag avgivna utlatande framhollo emellertid ban-
kofullmaktige bl.a.: "att den ojamforligt storsta delen av naringslivets kapital-
behov tillgodosages genom fdrstrackningar fran de privata bankerna, att Riks-
banken enligt sakens natur utovade viss kontroll over bankernas verksamhet
samt att derma kontroll utan svarighet syntes kunna utvidgas". Fullmaktige ha-
de salunda i fortrolig skrivelse till de privata bankerna uppmanat till storsta
mojliga aterhallsamhet vid all kreditgivning, sarskilt salon, som aysage inves-
tering av nytt kapital, och jamval vidtagit forberedande atgarder fdr att kunna
kontrollera, att derma uppmaning ocksa skulle leda till efterfoljd. Nagon sar-
skild kontroll genom en delegation av finansradet syntes darfor fullmaktige pa
nu ifragavarande omrade icke var av behovet pakallad. I detta sammanhang
yttrade fullmaktige:

Genom de atgarder, som salunda vidtagits, anse sig fullmaktige redan hava tagit ett viktigt
steg for vinnande av syftet med den av de sakkunniga foreslagna kapitalransoneringen. Ge-
nom ett ytterligare utvecklat intimt och fortroendefuilt samarbete mellan riksbanken och ov-
riga banker kan enligt fullmaktiges overtygelse betraffande dispositionen av den mest bety-
dande delen av landets for naringslivet tillgangliga kapital ernas en kontroll, som a era sidan
bor bliva sa effektiv som mojiigt med hansyn till har aysedda andamal och a andra sidan kan
goras sa varsamt, att den icke fororsakar sadana rubbningar pa arbetsmarknaden, att darige-
nom aistras en arbetsloshet, som staller rya krav pa statsmakternas ekonomiska ingripande.

Betraffande titer aktiebolags bildande eller utvidgning av aldre sadant ansago
fullmaktige en verksam kontroll dara vara av patagligt behov pakallad, och for
vinnande av salon kontroll borde koncessionstvang for viss kortare tid av
statsmakterna pa lagstiftningens vag aterinforas." Den proposition i amnet,
som forelades 1918 ars urtima riksdag och som aysag att begransa inom landet
tillgangligt kapitals anvandning for bolagsandamal, bleu emellertid icke av
riksdagen bifallen, utan Poll pa forsta kammarens motstand". Den egentliga
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anledningen hartill kan utlasas av fdljande passus i utskottsbetankandet:

Enligt vad utskottet inhamtat, har emellertid kontrollen av kapitalanvandningen icke in-
skrankts allenast till overvakandet av bankemas kreditgivning, utan utstrackts att numera i
viss man omfatta aven kapitalanvandningen for bolagsandamal. Pa uppmaning av riksbanken
hava namligen bankerna overenskommit att icke belana aktier eller obligationer av bolag,
som emittera nya aktier eller oka sitt aktiekapital eller utgiva obligationer, utan att emissio-
nen eller kapitalokningen undergatt sarskild provning.
For kontrollen over bolagsbildningen har salunda pa riksbanksledningens initiativ tillsatts

en sarskild namnd, den s.k. kapitalkontrollnamnden, sammansatt av en representant for riks-
banksfullmaktige, en for Sveriges industriforbund, en for Sveriges allmanna exportforening
och tva representanter for Svenska bankforeningen. Namndert~ar inom Sig utsett, till ordfor-
ande ordforanden i riksgaldsfullmaktige Emil Kinander och till vice ordforande bankofull-
maktigen Victor Moll. Det ar till derma namnd vederborande bolag gora anmalan om de
emissioner av aktier eller obligationer de onska foretaga, och efter behorig granskning av de
foreliggande omstandigheterna och atgardens andamal fattar namnden sift beslut i saken.

Den kapitalransonering i vidstracktare mening, som av de sakkunnige foror-
dats, kom icke under riksdagens provning. Orsaken hartill torde sasom i utskot-
tets betankande framhalles, vara att soka i bankofullmaktiges uttalande rorande
"de anordningar, som av dem vidtagits for att overvaka och reglera kreditgiv-
ningen genom de enskilda bankanstalterna i riket." Att icke den av de sakkun-
nige foreslagna kapitalransoneringen genom en delegation av finansradet kom
till stand ar enligt mitt formenande hogeligen att beklaga. Aven om kontrollen
skulle kommit for sent for att forekomma de svaraste utsvavningarna pa grun-
deromradet, vilka hanforde Sig till ar 1917 och borjan av ar 1918 ar det visst,
att vi darigenom skulle sluppit ifran Hera av 1922 ars bankolyckor, samt att i
varje fail banksvarigheterna skulle blivit vasentligt mindre. Derma mening de-
las aven av enskilda sakkunnige. Kontrollens anordning genom finansradet var
namligen tankt pa annat och rationellare Batt an den som kom att utovas av
Riksbanken. Den skulle hava agt rum genom forhandsgranskning av sokta
krediter, under det att Riksbanken utovade kontrollen pa grund av uppgifter,
vilka lamnades av bankerna rorande krediter, som av dem redan beviljats.
Emellertid ar det icke med billighet overensstammande da man i Riksdagen

och pressen velat a bankinspektionen lagga ansvaret for foljderna av bankernas
kreditgivning for spekulations- och grunderverksamhetens finansiering. Man
hade sokt fa till stand en effektiv kontroll over derma kreditgivning, men ej
lyckats tack ware den omstandigheten att en viss kontroll, om vars behovlighet
ingen meningsskiljaktighet syntes rada, overtagits av Riksbanken. Visserligen
var det av valutapolitiska skal som detta overtagande skedde, men da kontrol-
len aysag att forhindra onyttig eller onodig kreditgivning maste den i samma
man som den nadde sitt egentliga syftemal aven fa den verkan, att den forhind-
rade bankerna att iklada Sig engagemang, som sedan visat sig forlustbringande.
Ty det ar pa krediter av den art varom har ar fraga, som i flertalet banker de
storsta forlusterna uppkommit. Uppenbart ar ocksa att bankinspektionens moj-
lighet att utova inflytande pa bankernas kreditgivning bleu mindre darigenom
att Riksbanken atagit Sig kontrollen over densamma, en kontroll, som bankerna
torde Nava uppfattat sasom icke enbart tillkommen for valutans skull.
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Svangningar i penningvardet

Givetvis verkade Riksbankens och aven bankinspektionens maningar och var-
ningar i nagon man aterhallande; i somliga banker mera i andra mindre. Det
Riksbankens cirkular, som har bifogas~~ torde salunda pa sina hall hava be-
markts. Finansradets verksamhet var ock i det ayseendet gagnelig, i det att den
i gynnsam riktning paverkade kreditgivningen till utlandet. Bankinspektionen
tillsag att Finansradets direktiv foljdes och patalade avvikels~P darifran. Salun-
da torde kunna raknas dessa bada institutioner till fortjanst att spekulationen i
utlandsk valuta medelst Tanta medel bleu sa jamforelsevis ringa i vart land.
Enstaka undantagsfall, darvid kreditens ratta art icke var skonjbar, tyda pa att,
darest derma tillsyn icke funnits, forhallandet skulle varit ett annat. Erfarenhe-
ten fran ett av vara grannlander bekraftar ock detta antagande.
Den anpassning i prisnivan efter det lagre penningvardet, som smaningom

agde rum — har i landet fortare an i andra, bl.a. tack ware nationalekonomernas
standigt aterkommande offentliga papekande av att dyrtiden intet annat var an
en forsamring av penningvardet — forde emellertid med sig, att bankerna vid
sin kreditgivning for legitima andamal skarskadade den erbjudna sakerheten ur
synpunkten av dess davarande nominella varde d.v.s. dess varde matt med det
forsamrade penningvardet. Ett foredrag, som professor Heckscher holl vid
1919 ars bankmote om "Mojligheterna att hoja penningvardet" torde salunda
hava bidragit till att befasta bankcheferna i den uppfattning att en hypoteks-
granskning efter sagda varderingsgrund icke var farlig. Kontentan av herr
Heckschers fdredrag var att "mojligheterna att hoja penningvardet praktiskt ta-
get aro i stort sett obefintliga" och sasom en konsekvens harav maste man sa-
som Orden folio "i sitt sinne multiplicera alla prisuppgifter fran tiden fore kri-
get med 3". Derma uppmaning bleu nog ocksa ofta foljd pa sa satt, att vardet av
ett sasom hypotek erbjudet realobjekt skattades till tre ganger vardet av samma
eller liknande objekt ar 1914. En viss bekraftelse pa riktigheten av Heckschers
utsago syntes ocksa utvecklingen under 1920 ars forsta manader lamna. Den
enorma prisstegringen a alla travaruindustriens alster var ett fenomen, som i
detta hanseende hade stark verkan. Men ar 1921 fingo vi bevittna, hurusom
Heckschers uppfattning rorande mojligheterna av en forbattring i penningvar-
det var oriktig, och hurusom bankernas krediter, dar sakerhetens uppskattning
grundats vid 1919 ars tackningsvarden komma att till stone eller mindre del
bliva utan tackning.

1918 ars finanssakkunnige bade foreslagit restriktioner aven med ayseende a
importen. I sadant ayseende anforde de foljande:

I delta sammanhang anse sig sakkunnige bora framhalla angelagenheten av alt atgarder i god
tid vidtagas, for alt varuimporten till riket under tiden narmast efter krigets slut ma komma

10 I fdreliggande Report har alla bilagor utelamnats, framst med hansyn till det begransade
utrymmet (Red.).
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under effektiv kontroll. Stark koplust kommer utan tvivel da att gora sig gallande pa alla hall
for fyllande av de hart medtagna eller uttomda varuforraden. Den liviiga tavlan, som harige-
nom kommer att uppsta, bor regleras till forekommande av en ohejdad och planlos import.

Tillates derma tavlan att utveckla sig fritt utan andra hansyn an till det enskilda vinstintresset,
Loper man icke Mott fara, att landets kapitaltiligangar komma att splittras och i stor utstrack-
ning tagas i ansprak for ur det allmannas synpunkt mindre angelagna eller rent av onyttiga

andamal, utan beframjar aven de atgarder, som i de krigfdrande landerna redan nu forberedas
i syfte att efter krigets slut stegra priserna pa dessa Landers exportvaror. En klok ransonering

av importen bor mojiiggoras genom omfattande importfdrbud.

De sakkunnigas forutsagelser besannade sig hosten 1919 och varen 1920. Im-

porten tog ett hapnadsvackande omfang till en de'~ beroende pa att bestall-

ningar, som gjorts under aratal tillbaka nu pa en gang effektuerades, och det

torde kunna pastas att en mycket stor del av derma import var sadan som aysag

"mindre angelagna eller rent av onyttiga andamal". Men inga atgarder for att

motverka importen hade vidtagits eller blevo vidtagna. Forsok gjordes visserli-

gen att i visa hanseenden fa till stand en importreglering och de understoddes

varmt av finansradet, men de ledde icke till nagot resultat. Emellertid bade

derma import blivit finansierad av landets banker. Detta medforde en ofantlig

pafrestning pa dem och en stark belastning av Riksbanken. Salunda steg pri-

vatbankernas upplaning i Riksbanken under de fyra sista manadema 1919 fran

320 miljoner till 510 miljoner kronor. Den 24 januari 1920 utsande finansradet

till landets banker det cirkular som i ayskrift bifogas. Den salunda givna ma-

ningen torde till en borjan icke hava varit utan verkan, ty bankernas upplaning

icke Mott okades utan minskades under januari och februari manader. Men un-

der mars okades den anyo och april medforde icke nagon nedgang. Riksbank-

ens sedelresery hade ultimo mars varit nere i 30 miljoner kronor.

Inom politiska kretsar bade sa smaningom uppkommit en stamning mot vi-

dare forsamring av vart penningvarde, en stamning, som vid behandlingen den

17 mars av propositionen nr 221 angaende befrielse for Riksbanken att inlosa

sina sedlar med guld givit sig starkt tillkanna.
Detta varslade, att darest Riksbanken skulle for att tiligodose behovet av be-

talningsmedel nodgas begara okad, av guld icke tackt sedelutgivningsratt Kara

kunde riskeras ett ayslag. Da nu under april manad sedelreserven gick ytterli-

gare ned —den var den 3 april 13 miljoner kronor —under det att samtidigt

bankernas utlaning fortfor att okas, foreslog jag vid ett sammantrade med riks-

bankschefen och bankforeningens ordforande, att ett mote skulle aga rum med

cheferna for de till bankforeningen anslutna stone bankerna, riksbankschefen

och undertecknad, darvid den enligt min uppfattning synnerligen vanskliga si-

tuationen skulle dryftas. Jag sag staliningen salunda: Samhalisopinionen borjar

alltmera klart onska en forbattring av penningvardet och motsatter sig i varje

fall en ytterligare forsamring, nationalekonomerna Nava riktat blicken pa Riks-

banken sasom den dar bar ansvaret for penningvardesforsamringen och som

ensam ar i stand att titer gora det battre; vid sadant forhallande har man wart

att tanka sig att Riksbanken skall fa utstrackt sedelutgivningsratt om sadant

skulle tarvas; nu pagar emellertid bankernas kreditgivning for allehanda anda-



mal och okas med betydande belopp for varje manad, detta sker till stor del
medelst rediskontering och annan upplaning i Riksbanken; om nu Riksbankens
formaga att tillhandahalla kredit sinar, kan det hela stoppa upp och ju langre vi
komma ut pa det sluttande planet desto svarare blir det att undvika katastrofen.
Laget maste darfor klarlaggas for de narmast intresserade — ledarna av landets
banker — pa det de icke i blindo ma rasa i fordarvet. Efter nagon betanketid
ansloto sig riksbankschefen och bankforeningens ordforande till mitt forslag
och ett mote agde rum den ZO maj 1920 darvid forekom vad som inhamtas av
Bilaga. '`~
Slutorden i mitt inledningsanforande antyda en farhaga for en genom ytterli-

gare ranteforhojning framkallad deflation och darmed foljande verkningar for
bankerna. Detta mote och bankofulimaktiges cirkular nagra dagar darefter voro
inledningen till den s.k. kreditatstramningen, vilken, enligt mitt formenande,
utan att pa hosten ytterligare accentueras genom en diskontoforhojning till den
da abnorma satsen av 7 '/2 %, varit tillracklig for att aterfora wart finansiella och
ekonomiska liv till sundare forhallanden. Utan ytterligare diskontofdrhojning,
mojligen med en snarare av fdrhallandena, mot slutet av aret betingad minsk-
ning, hade sannolikt deflationen fatt ett langsammare forlopp och naringslivet
hunnit lattare anpassa sig efter den sig andrande prisnivan; nagot som ej minst
for vara bankers del varit onskvart. — I Norge och Danmark fortsatte inflatio-
nen med stark fart under ytterligare Hera manader och prisnivan steg kraftigt.
Mahanda ar det dessa manaders stone inflation som for grannlanderna forsva-
rat atergangen till guldmyntfoten.

Namnsakerhet, realsakerhet och aktieutdelning

Av vad ovan anforts och nedan skall visas framgar att undertecknad under in-
flationstidens uppgangsperiod i och atom bankinspektionen sokt paverka ban-
kerna i aterhallande riktning samt verkat for tillampning av Sunda principer vid
utlaningen. — I sadant hanseende kan aven fortjana framhallas de pa mitt ini-
tiativ traffade anordningarna fdr kontroll over flerbankssystemet. Vid under-
sokningar, som aren 1917 och 1918 foretogos vid samtliga bankkontor i Ore-
bro och Ostersund, bemarktes den betydliga omfattning, i vilken alla platsens
banker anlitades av samma lantagare. Det befanns att man i de olika bankerna
hade foga begrepp om i vilken utstrackning en kund begagnade Sig aven av
andra banker. Da kreditgivningen huvudsakligen vilade a namnsakerhet var
forhallandet desto mera vart uppmarksamhet. Med riksbankens pa sagda plat-
ser medverkan organiserades da ett rapportsystem medelst vilket samtliga ban-
kerna manad for manad kunde folja flerbanksgaldenarernas sammanlagda
bankengagemang pa platsen. Sedermera har samma anordning traffats pa annu
en plats. Bankerna torde genom denna anordning hava besparats manga obe-
hagliga overraskningar.
Under andra halften av ar 1918 borjade en avmattning gora Sig kannbar i

konjunkturen. Detta tog Sig uttryck sasom alltid forst pa aktiemarknaden. Kur-
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serna borjade falla, ett fall som med kortare avbrott fortsatt tills dato. Under
wren 1919 och 1920 riktades nu bankinspektionens verksamhet narmast pa att
tillse, att sakerheten forstarktes i de engagemang dar den pa grand av kursned-
gangen eller av andra skal bleu otillracklig eller att krediterna blevo nedbetalda
med belopp, som motsvarade differensen. Sarskilt ansags det angelaget att dar
krediter beviljats enbart mot namnsakerhet, vilket i stone omfattning an som
varit lampligt och riktigt agt rum under hogkonjunkturen — realsakerhet ut-
kravdes i storsta mojliga utstrackning. Klart ar emellertid att bankerna nar de
gjorde detta skoto bankinspektionen framfdr sig. Det var naml~en icke vidare
angenamt for dem, som mahanda under hogkonjunkturen uppmuntrat till 1an-
tagandet, att pressa lantagarne med amorteringar eller sakerhetsforstarkningar.
En fdrestallning om allmanhetens kanslor infor detta far man av foljande ut-
drag av ett bland manga mig tillhandakomna brev. ~ ~
Vissa banker anvande, sasom sedermera blivit uppenbart vid sina stravanden

efter forstarkning for lamnade krediter bankinspektionen sasom skylt i stort
och smatt. Jag paminner mig salunda fran en undersokning i en stone lands-
ortsbank ett brev fran en prastman i orten. Han hade for att underhalla sin son i
Uppsala fatt taga ett mindre lan mot hypotek of aktier i vilka han lagt sina be-
sparingar. Nu hade banken tydligen kraut prastmannen pa viss stone avbetal-
ning under forebarande av krav pa sadant fran bankinspektionen. Ty brevet in-
neholl en begaran om modifikation i det stalida kravet vilket han hoppades "att
bankinspektoren icke skulle satta sig emot". En annan bank, namligen Syd-
svenska kreditaktiebolaget skall hava varit sarskilt fdrdomsfri nar det gallt att
anvanda bankinspektionen sasom skylt.
Uppenbart ar, att de manga kredittagare, som tidigare ansago sig klamda av

bankinspektionen skulle da de 1922 i pressen Taste om de oerhorda forluster,
som bankerna gjort pa krediter till emissionsbolag och fondmaklare tycka att
bankinspektionen shat myggen och svaljt kamelerna. De Bade sig givetvis att
inspektionen helire bort pressa bankerna med ayseende a emissionsbolagens,
fondmaklares och styrelseledamoternas krediter an att alagga dem ga pa de
mindre. — Nu forholl det sig i verkligheten sa att bankinspektionen icke alagt
bankerna vare sig det ena eller andra. Bankinspektionen hade framhallit att
over huvud alla engagemang med bristfallig sakerhet borde nedbetalas eller

1 i " X den 7. 11. 1918. Pa grand av den har i staden verkstallda inspektionen hava
bankerna sarskilt industribanken atdragit krediten pa ett hogst pinsamt Batt. Att nagon ny
kredit ej beviljas ar ju klart och begares ej Keller, men att bankerna nu i dessa svara penning-
tider allt for bryskt upptrader, da de i de goda tiderna med givmild hand lamnade kredit, sy-
nes mig forvanansvart. Salunda begares 20 a 30 % avbetalning a vaxlar och Tan. Da nagra
nya Tan ej sta att erhalla tvingas ju lantagare fdr att kunna utgora dessa avbetalningar, att till
nuvarande laga kurser salja sina aktier, vilket ju helt naturligt skall medfdra stora fdrluster, ja
kanske for manga rent av ruin. Mig synes det vara lampligare, om bankerna, nar de nu en
gang beviljat kredit, late densamma sta orubbad tills battre tider intrada eller late sa sma-
ningom efter rad och lagenhet amortering verkstallas. Da i annat fall stora forluster ~samkas
vederborande lantagare, vilket val ej kan vara meningen. Da har allmant klagas over banker-
nas hansynslosa forfaringssatt, har jag tagit mig friheten lata delta komma till Herr Bankin-
spektorens kannedom for den handelse nagot kunde goras till allmanhetens hjalp."
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forstarkas och om den pekat pa nagot sarskilt engagemang hade detta varit av
sadan omfattning att dess skotsel kunna hava betydelse for banken. Detta visste
ej allmanheten och bankinspektionen kunde icke tala om det for densamma, for
att icke desavouera bankerna. Det har i pressen uppgivits att "ommande fall"
forekommit dar bankinspektionen kraut reglering av krediter. Nagot sadant fall
har icke kommit till min kannedom och icke ett enda skall kunna pavisas da in-
spektionen sedan fallets ommande natur blivit kand ifragasatt nagon atgard.
Tvartom har jag pa bankmoten och ofta under hand framhallit nodvandigheten
av varsamhet. +~^
Men, aven om bankinspektionen fatt over hovan tjana bankledningarna sa-

som Buse for lantagarne, sa torde detta hava haft den for banken goda verkan,
att de, medan tid var, lyckades, i stone utstrackning an eljest kanske varit moj-
ligt, forskaffa sig fdrstarkning av sakerhet eller betalning for lan som annars
kommit att bliva nodlidande.
Med 1921 intrader en ny fas i bankinspektionens verksamhet. Konjunktur-

forandringen, som borjar sommaren 1920 och accentueras under hosten, med-
forde for bankerna kannbara verkningar, i det att antalet och omfanget av de
krediter dar sakerheten var omtvistlig okades. Det gallde da att se till att i
samma ars bokslut vederborliga ayskrivningar verkstalldes, aven om darmed
skulle folja minskning eller indragning av utdelning. Att man i sistnamnda
hanseende fick framga med mycket stor fdrsiktighet for att icke oka den psy-
kiska depression inom affarslivet, som bl.a. det under arets sista manader tima-
de kursfallet a aktier medfort, var emellertid klart. I de fall dar stallningen var
sadan att det under forutsattning av marknadens ytterligare forsamring kunde
befaras, att vid blivande bokslut forlusterna icke skulle kunna tackas av ars-
vinsten var det emellertid nodvandigt att anlagga en nagot strangare syn pa
tingen. Boksluten, sarskilt i de mindre bankerna samt i sadana banker, dar port-
fdljernas sammansattning ansags foranleda sadant, underkastades en noggrann
granskning och det tillsags att alla konstaterade eller darmed likstallda forluster
blew ayskrivna eller tackta med anvandande av arsvinsten eller eljest for an-
damalet disponibla medel. Pa mitt foranledande nedsattes salunda utdelning-
arna i ett flertal banker daribland Malarbanken, Sydsvenska banken, Sma-
landsbanken, Hallands lantmannabank, Bollnas folkbank och Orebro Tans
bank. De i sadant hanseende framstalida kraven motte i nagra banker starkt
motstand. Sarskilt framtradande voro harutinnan Malarbanken och Sydsvenska
Kreditaktiebola~et. For den form bade jag preliminart foreslagit en nedsattning
fran 14 till 6 %. Bankstyrelsen, som i stallet for nedsattning tankt sig en hoj-
ning av utdelningen, bleu infor detta forslag alldeles konsternerad. Verkstal-
lande direktoren uppbjod all den fintlighet, varover han f6rfogade, for att stalla
visa engagemang i ljusast mojliga dager och foretedde till den andan varde-
ringsinstrument och sakkunnige-utlatanden rorande de for engagemangen
stalide sakerheterna. Resultatet harav bleu att bankinspektionen fick giva med
sig sa till vida att sankningen av utdelningen stannade vid 2 %.
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Da inspektionen givetvis hade mycket wart att redan vid den tiden, i borjan
av den stora vardeforandringsperiod, som vi darefter genomlevat, forebringa
fullgiltiga skal for en viss uppfattning om vardet av omtvistliga tillgangar och
darmed fa bankstyrelsen med pa sin uppfattning, ansags det av vikt att icke ge-
nom oriktig balansering av raptor, underlaten aysattning till skatter eller dylikt
en vinst skulle framkonstrueras, varpa det kunde komma suit efter.
Betraffande aysattning till skatter bade 1917 ars bankmote efter en langre

diskussion enhalligt beslutat uttala sig for att vid upprattande av bokslut
"hansyn matte tagas till de skatter, som komme att utga a den wader aret intjan-
ta vinsten". Darmed hade nu motet givit sin anslutning till en grundsats, som
bort vara sjalvklar, men som icke tidigare bragts i allman tillampning allden-
stund, da skatterna voro jamforelsevis sma, saknade stone praktisk betydelse.
Grundsatsen bleu ock darefter allmant genomford i bankerna; och aven Malar-
banken bade tillampat densamma. Vid bokslutet fdr ar 1920 bleu det emellertid
icke mojligt att fa fram det vinstresultat man onskade utan genom att underlata
aysattning till skatt. Da denna beraknades till det aysevarda beloppet av c:a
900,000 kronor payrkade jag att sadan aysattning skulle ske, vilket styrelsen
icke Keller motsatte sig. Derma episod berordes av Kerr Sommelius i hans utta-
lande i riksdagen den 9 april 1921 sasom bevis pa de overgrepp bankinspekt-
ionen gjort sig skyldig till gent emot bankerna. Han yttrade "da man begar att
fa bestamma en hogre utdelning sa sager bankinspektoren: nej, ni skola i stallet
aysatta 900,000 kronor till skattemedel". Nagot bemotande av detta angrepp
utover vad som Jigger i ovan framforda relation av grunden till och fdrloppet
vid framstallandet av yrkandet a skatteaysattning och nedsattning av utdel-
ningen torde numera, sedan banken ett ar efterat fatt bortskriva alla sina reser-
ver och tva tredjedelar av grundfonden, icke vara av noden.
Betraffande Sydsvenska banken yrkades att banken skulle helt installa ut-

delningen. Detta yrkande framstalldes i bankens styrelse vid sammantrade har i
Stockholm. Yrkandet motte ett kompakt motstand fran hela styrelsens sida och
sarskilt erinrar jag mig ett skarpt anforande av forsakringsinspektionens fore
chef professor Phragmen, Bari Kan opponerade mot overdriven pessimism och
mot att styrelsen skulle patvingas en annan mening an den densamma kommit
till efter moget overvagande. Mera an detta imponerade emellertid bankstyrel-
sens ordforandes personliga erbjudande att, darest banken finge lamna 6 % ut-
delning, stalla till bankens forfogande 1 miljon kronor i fullgoda vardepapper
att darmed mota forluster a visa engagemang for vilka jag ansett aysattning av
vinstmedel bora aga rum. En i handling sa starkt bevisad tro pa riktigheten av
styrelsens uppfattning av laget kunde icke lamnas obeaktad. Med inberakning
av dispositionsfond och andra dylika medel farms ocksa darmed ungefarlig
tackning for de da beraknade forlusterna.
For aktiebolaget Svenska lantmannens bank installdes utdelningen helt och

ballet. Detta skedde efter ett sammantrade med bankens styrelse, dar jag pavi-
sat de sannolika svarigheterna for banken att i langden existera sasom sjaly-
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standig bank samt, ehuru utan resultat, foreslagit, att styrelsen skulle for ban-
kens del soka anslutning till annan bank samt harvid erbjudit min medverkan.

Deflationskris och bankrekonstruktioner

Kursfallet pa aktier fortsatte emellertid aven sedan boksluten for 1920 upp-
gjorts och publicerats. Det har ansetts att bankinspektionen skulle, finnan ba-
lansrakningarna vid ordinarie bolagsstammorna faststalld~,s och utdelning av
vinstmedel verkstalldes, med hansyn till det forandrade laget vidtagit nagon
atgard. Formodligen menar man att bankinspektionen skulle sokt forma ban-
kerna att minska eller installa av styrelserna redan beslutad utdelning. Visserli-
gen skulle det sasom forhallandena sedermera utvecklade sig, varit valbetankt
om bolagsmannen sjalvmant gjort detta. Men att bankinspektionen, sedan
boksluten en gang granskats och godkants, skulle kunna med nagot hopp om
framgang framstalla ett yrkande i den riktnigen anser jag uteslutet. Fastmer var
det av synnerlig vikt att bankinspektionen icke utan att vara dartill forpliktad
foretog sig nagot, som kunde oka oron i landet. Ett utslag av en stravan efter att
icke pa grund av en tidigare tillampad, mera formell tolkning av gallande be-
stammelser nodgas vidtaga atgarder, som i det helas intresse horde om mojligt
undvikas, var bl.a. det sammantrade, som pa mitt initiativ den 8 mars 1921
hops infor statsradet och chefen fdr finansdepartementet och varom i bil. nar-
mare formales.
Vid diskussioner i sammanhang med boksluten for ar 1920 samt vid bank-

undersokningar senare under ar 1921 hade jag markt, att den meningen var
mycket utbredd, att foreteelserna pa det ekonomiska omradet voro av hastigt
overgaende natur. Att betrakta vardeminskningen i tillgangarne sasom annat an
tillfallig och darefter ratta sig med ayseende a sina dispositioner, dartill var
man synnerligen obenagen.
Nedgangen i kursen for dollarvalutan tydde dock pa att vi befunno oss i en

deflationskris eller med andra ord att den forbattring av penningvardet, som
professor Heckscher i oktober 1919 betecknat sasom praktiskt taget utesluten
pagick i hastigt tempo. Avbrottet i kursnedgangen omkring halvarsskiftet gjor-
de dock bedomandet osakert. Emellertid holl jag vid 1921 ars bankmote ett fo-
redrag dari jag redogjorde for situationen, samt framholl nagra synpunkter ro-
rande situationens uppkomst och pavisade en del missgrepp, som under hog-
konjunkturen begatts av bankerna. Kontentan av fdredraget var att man icke
skulle sla sig till ro med den forhoppning, att forhallandena snart skulle andra
sig och vardena komma tillbaka. Man horde gora sig beredd pa att varde-
minskningen kunde bliva i viss man bestaende och darefter inrikta sig i sin
politik naval utat som inat. De ofrankomliga forlusterna horde man taga, sa
snart man kunde belt overblicka dem; darigenom skulle bankvasendet anyo
komma pa en sund basis.
Under aret hade bankundersokning gjorts i ett stort antal banker utan att i na-

got fall stallningen kunnat pastas vara sadan att likvidationsanledning forelag.

37



Men det faktiska fdrhallandet var nog, att genom den kreditgivning till indust-
ribolag, som mot dessa bolags hypotisabla tillgangar agde rum under aret for
uppehallande av driften, for betalning av skatter m.m. berovades aktierna i
samma bolag helt eller delvis sitt varde. Da nu dylika aktier i stort omfang lago
belanade i samma eller andra banker sedan en tid da icke blott borsvardet, utan
aven det reela vardet pa aktierna oftast var vasentligt hogre an belaningsvardet,
maste forutberorda kreditgivning om ock indirekt bliva forlustbringande for
bankerna sasom totalitet betraktade. Bankledningarna befunno sig under dessa
tider i ett hart nar olosligt dilemma. Till en borjan var uppehall'~Tidet av driften
vid industriforetagen ett samhallsintresse av storsta betydelse under radande
arbetsloshet. Det ar ju vidare ett kant faktum att en langre tids driftnedlaggelse
vid ren foradlingsindustri gor fdretaget ett stort avbrack, i det att arbetare-
stammen skingras, driftledningen andras o.s.v., dartill kommer att icke alla
omkostnader kunna bortelimineras (forsakring, vard och rantor pa obligations-
lan etc.). Om driftsnedlaggelse sker, minskas alit efter den tid for vilken den
fortfar eo ipso aktiernas realvarde. Alitsa var situationen den att hur bankerna
an vande sig maste aktiebelaningen nar den en gang var gjard, medfora forlust.
Nu valde bankerna i regel, dar det ej gallde rena kristidsfdretag, driftens upp-
ratthallande om ock i begransad omfattning och lamnade darfor erforderlig
kredit. Harigenom bleu sasom forhallandena utvecklade sig, forlusten sannolikt
stone an om driften installts. Produktionskostnaderna undergingo namligen
icke minskning i samma man som priserna folio. Och nar med mars manad
1922 en viss stabilitet i prisnivan kunde anses Nava intratt, var vardet a det pa
grand av driftsuppehallen tillkomna lagret betydligt reducerat. Jamsides med
prisfallet a produkterna intradde en vardeminskning i foretagens ovriga real-
tillgangar sasom skogar, gruvor, byggnader och maskiner. Alit detta en direkt
foljd eller rattare sjalva inneborden av den hojning av den Svenska kronans
varde, som under samma tid agde rum.
Harav drabbades nu samtliga banker mer eller mindre hart. Svarast gick det

ut over dem, som mest deltagit i finansieringen av krigskonjunkturens expan-
sion, enkannerligen dem, som i stone utstrackning belanat aktier i de foretag,
som varit foremal for expansionen. Konsekvensen av alit detta bleu att Hera
banker kommo pa obestand. Och sa ingick med ar 1922 de stora bankrekon-
struktionernas period.
Till en borjan skedde over lag en stone eller mindre nedsattning av utdel-

ningarna. I nagra fall bleu den helt installd, darvid pa bankinspektionens direk-
ta foranledande i Smalands enskilda bank, Sydsvenska kreditaktiebolaget,
Hallands lantmannabank, Jamtlandsbanken, Orebro folkbank, Boras bank och
Ovre Vasterdalarnes bank.
Betraffande rekonstruktionerna innehalla pressreferaten fran bolagsstam-

morna utforliga redogorelser saval for orsakerna till vederborande bankers ira-
kade lage som for sattet for rekonstruktionerna. Infor den bebadade kommitten
for revision av banklagstiftningen tarde detaljerna fa framlaggas. Har nedan
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skall endast nagot klarlaggas bankinspektionens stallning till dessa banker och
nagot belysas kritiken mot bankinspektionen i dess fdrhallande till dem.

Aktiebolaget 1Vlalareprovinsernas bank
Betraffande derma bank, vars rekonstruktion var en foljd av en allt for liberal
kreditgivning for allehanda andamal, dock relativt ringa for aktiespekulation,
har i sammanhang med rekonstruktionen ingen kritik riktats mot bankinspekt-
ionen. Kritiken har vants i ratt riktning, namligen mot bankens tidigare verk-
stallande direktor, i vars ringa forstand pa ekonomiska r~liteter och darav
foljande okritiska Mick pa krigskonjunkturens foreteelser, alit parat med en
stark expansionslusta, de egentliga orsakerna till bankens nodlage aro att soka.
Efter undersokning 1920 patalade bankinspektionen i skrivelse till bankstyrel-
sen dess kreditgivning; en atgard, som jamte revisorernas erinringar mot den-
samma torde haft en viss verkan i aterhallande riktning.

Sydsvenska kreditaktiebolaget
I fraga om derma bank har kritiken mot bankinspektionen varit sa mycket star-
kare. Till bemotande darav har tidigare utarbetats bilagda P.M. Bil.
Tillaggas ma har fdljande: I den ena promemorian framhalles hurusom man,

da man klandrat bankinspektionen for att den icke tidigare ingripit, underlatit
att omtala hur och nar detta ingripande skulle hava skett. De under detta ar
upprepade angreppen hava icke heller klarlagt detta sporsmal. Om man nu me-
nar att bankinspektionen skulle kunnat fdrhindra banken att iklada sig de enga-
gemang pa vilka de storsta forlusterna lidits, sa tager man mister det har icke
statt i inspektionens makt att gora detta, desto mindre som nagon skyldighet
for en bankstyrelse att pa forhand meddela eller nagon ratt for bankinspektion-
en att pa forhand fa kannedom om nagon kreditfraga icke funnits. Vore sa for-
hallandet och lage det i inspektionens makt att forhindra bankstyrelsen att be-
vilja en kredit, som den sjaly ansag betingad, skulle detta innebara att bankins-
pektionen vore en overstyrelse for bankerna. Vad de, som forlara pengar pa
bankerna eller deras talesman nu mena, ar i realiteten att inspektionen bort
fungera sasom en dylik overstyrelse; men ar 1921 var det de formenta tenden-
serna till en dylik utveckling, som framkallade herr Sommelius' haftiga an-
grepp i riksdagen. Det torde icke vara wart att forestalla sig pa vad Batt ett for-
sok att "blanda sig i bankernas kreditgivning" genom att hindra Sydbanken att
lamna en kredit till t.ex. Sydsvenska emissionsbolaget skulle ha mottagits da
krigskonjunkturen stod i sin blomstring, och det ar fran derma tid de forlust-
bringande engagemangen harstamma. Det skulle for ovrigt kraut mer an vanlig
tro till egen allvishet att i foreliggande fall emot den teoretiska sakkunskapen,
som i dagspressen och annorstades havdade den mening att det fall i penning-
vardet, som var hogkonjunkturens orsak skulle bliva bestaende med utsikt att
okas, soka forhindra en utlaning av de flodande insattningsmedlen mot vid den
tiden fullgod sakerhet av aktier i industriella foretag. Nu gores mahanda den
invandningen att industriforetagen voro antingen nybildade eller ombildade
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och darvid urvattnade under krigstiden. Detta ar riktigt, men att medverka vid
bildning och ombildning av aktiebolag ar emissionsbankers ilag angivna an-
damal och givetvis lika naturligt for vanliga emissionsbolag. Urvattningens in-
nebord var ju for ovrigt ingenting annat an en anpassning av det nominella
vardet efter den stegring i realvardet, matt efter det nya penningvardet, som
tillgangarna undergatt genom penningvardets fall. — En annan sak ar att denna
emissionsbolagens verksamhet var fordarvlig och att kreditgivningen for be-
framjande av deras verksamhet var skadlig, icke minst darfor att den var en di-
rekt medverkande orsak till inflationen. Men detta galld~alla emissionsbolag —
aven dem dar den storsta praktiska ekonomiska sakkunskapen i vart land ut-
ovade ledningen. Och att bankinspektionen skulle kunnat forhindra uppkoms-
ten eller utvecklingen av dessa bolag da den icke lyckats fa till stand den
sjalvklara lagandring, som behovdes for att mota dotterbolagstrafiken, bor for
varje initierad framsta sasom uteslutet. Och lika uteslutet ar att bankinspektio-
nen med nagon framgang skulle kunnat rikta sig mot nagot sarskilt bolag, vars
finansiering icke skedde pa annat Batt an finansieringen av de framste bland de
ovriga emissionsbolagen.
Mahanda asyftar man vid klandret av bankinspektionen att densamma skulle

sokt tvinga fram en avveckling av de ifragavarande engagemangen pa ett tidi-
gare stadium. Hur ett fdrsok i den riktningen skulle bedomts, darom far man ett
begrepp da man laser sista delen av herr Sommelius ofta berorda anforande.
Han yttrar:

"jag ser att med ayseende a bankernas nuvarande aktieinnehav bankinspektoren fortfarande
hailer pa att dessa skola realiseras pa tva ar. Jag for min del anser att det vore i hogsta grad
betankligt om en sadan asikt fran bankinspektorens sida skulle omsattas, ty intet ar val farli-
gare i vara tider an att borja realisera aktier varigenom astadkommes ytterligare prisfall pa
mdustripapper."

Nu hade detta uttalande visserligen sin grand i fullstandig missuppfattning
av det lagforslag angaende bankers dotterbolag som omsider 1921 bleu fore-
lagt Riksdagen. Enligt detta skulle dotterbolagen upplosas room tva ar fran la-
gens ikrafttradande. Foljden darav skulle icke sasom herr Sommelius antog
bliva att dotterbolagens aktieinnehav realiserades, utan endast att de i stallet for
att ligga sasom hypotek i banken for dotterbolagets krediter aven formellt
overtoges av banken och pafdrdes dess aktiekonto. Men blotta tanken pa att
nagon realisation av aktier skulle kunna komma till stand kom herr Sommelius
att, finnan han undersokt saken, som lag under bankoutskottets behandling, dar
han var ledamot, beskylla bankinspektoren for att vara malsman for en i hogsta
grad betanklig asikt. Med mera skal men icke mindre skarpt skulle allmanna
opinionen sakerligen hava reagerat mot en atgard fran bankinspektorens sida
som pa den alit sedan 1919 ars borjan labila aktiemarknaden kastade ut for
realisation sa ofantliga kvantiteter aktier som de, vilka av det forenamnda
emissionsbolaget och andra belanats i Sydsvenska banken.
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Vad bankinspektionen ansag sig, utan att kranka andra intressen, kunna med
Kopp om framgang gora betraffande Sydbanken underlat den icke. Den patala-
de alltsa pa ett tidigt stadium i upprepade skrivelser dell bankens aktiebelaning
over huvud dels bankens utlaning till de sagda bolagen i den man den hade ka-
raktaren av hogbelaning. Den fick ur banken avlagsnad en belaning av aktier i
Sydsvenska emissionsaktiebolaget och aktiebolaget Ellenbogen. Vidare tillsag
den under stark opposition att i 1920 ars bokslut medel voro eller blew reser-
verade for att tacka forlust som nedgangen i aktiekurserna da medfort. I ovrigt
overlat inspektionen at bankens revisorer att hos styrelsen ~,ayrka de atgarder
med ayseende a engagemangen ifraga, som de i egenskap av aktieagarnes for-
troendeman kunde firma pakallade. Ty att det ur insattarnes synpunkt skulle
vara nagon risk darom syntes icke kunna vara tal vid det forhallande att banken
fdrfogade over fonder pa mer an 60 miljoner kronor. Till slut ma for ovrigt
framhallas att Sydsvenska kreditaktiebolagets hela laggning predestinerade den
till att hart drabbas av en kris sadan som den ifragavarande. Bankens utla-
ningsverksamhet omfattade namligen likasom ett par ands relativt sent till-
komna banker — fdrutom en viss ej obetydlig sparbanksrorelse vid dess otaliga
kontor — huvudsakligen aktiebelaning. Att lava ut de instrommande medlen
mot borsnoterade aktier till forsiktig belaningskurs ansag bankledningen vara
den lampligaste utlaningsformen. Nar sa ett kursfall a alla aktier intraffade,
vars omfattning oversteg alla manskliga berakningar, var bankens ode beseglat.

Smalandsbanken
Betraffande derma bank dar fonderna voro av relativt mindre styrka an i ands
under 1922 rekonstruerade banker har bankinspektionen kanske mera an i de
ovriga ansett sig bora soka paverka bankens utlaningspolitik i restriktiv rikt-
ning. Bilagda skrivelseutdrag (bil.) utvisa att bankinspektionen pa ett mycket
tidigt stadium patalat visa krediter, som sedermera visade sig sarskilt fdrlust-
bringande for banken. Det betraktelsesatt, som i dessa skrivelser antytts, har
vidare efter muntliga underhandlingar mellan mig och en i Stockholm bosatt
styrelseledamot enligt uppgift med skarpa framforts i bankstyrelsen. Man har
emellertid dar varit helt overtygad om den patalade utlaningens riskfrihet samt
stadse sasom ofrankomligt skal for densamma aberopat bankens sasom pro-
vinsbank for Smaland skyldighet att stodja landskapets speciella industri-trava-
ruindustrien. Sasom ett Bevis for att styrelsens tro pa utlaningens riskfrihet de-
lades aven av ands kan namnas att en riksdagsman i orten, ledamot av ban-
koutskottet, vid 1921 ars riksdag farm anledning for mig papeka att den farhaga
for forlust for Smalandsbanken, som han visste att jag hyste med ayseende a ett
visst travaruengagemang, saknade grand.
Jag har framhaliit detta senare mindre for att pavisa huru wart det vid den ti-

den var att bilda sig en riktig uppfattning om foreliggande kreditfragor an for
att soka tydliggora, att ett starkare tryck pa Smalandsbanken i det ifragava-
rande hanseendet t.ex. genom sammankallande av extra bolagsstamma skulle
haft mycket sma utsikter att Leda till asyftat resultat; men i vilken dager en dy-
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lik aktion under da radande forhallanden skulle stallt bankinspektionen ar icke

wart att forestalla sig. Medgivas maste ock att den markliga haussen pa trava-

rumarknaden varen 1920 gav ett sken av berattigande at bankstyrelsens upp-

fattning av laget.

Varmlands enskilda bank
Angaende dess fall hanvisas till bil. P.M. Likasom i Sydbanken var det har ak-

tiebelaningen som bleu den egentliga orsaken till fallet: enkannerligen utla-

ningen till aktiebolaget Alb. Soderberg & C:o, samt till viss~,fondmaklare i

Stockholm. Medverkande arsaker hava varit bankstyrelsens sarskilt direktorer-

nas spekulativa laggning samt tillvaron av ett dotterbolag, som anvandes for

aktiespekulation. Fran bankinspektionens sida har bankens aktiebelaning i re-
gel patalats efter varje undersokning, forsta gangen ar 1912. Svaret a derma

skrivelse, daterat den 20 maj 1912 ar karakteristiskt och meddelas darfor har i

transumt.12
Sedermera har, da mellan ledamoter av styrelsen och undertecknad bankens

aktiebelaning varit under diskussion fran bankens silo stadse havdats den me-

ning, att sedan banken for placering av sina medel anvant alla de utlanings-
mojligheter, som stods till buds inom det egentliga verksamhetsomradet och
darvid i syfte att stodja den varmlandska industrien mahanda gatt langre an
med en strangt forsiktig bankpolitik varit forenligt, vore banken nodsakad att
ga utanfor verksamhetsomradet for placering av de alit rikligare tillstromman-
de medlen. Nagot lampligare laneobjekt an borsnoterade aktier till laga bela-
ningsvarden farms darvid enligt styrelsens mening icke. Detta resonemang har
varit wart att bemota fran inspektionens silo. Annat placeringsobjekt att han-
visa till stod under krigsaren icke tillbuds; obligationer ratades med fog da de
voro i stadigt fallande. Enda utvagen att komma ur svarigheterna hade varit att
stanga bankerna for inlaning eller att satta inlaningsrantan sa lagt att medlen
uteblevo; ett sadant tiilvagagangssatt har dock hittills ansetts uteslutet room

svensk bankforvaltning. Bankens lottagare voro nojda med den forda bankpo-
litiken enar den gav dem stora vinster. Revisorerna, till vars hjalp bankinspekt-

ionen sasom alimant ombud Batt en synnerligen intresserad och forfaren per-

1z °Inledningsvis tillater sig styrelsen framhalla, att alit efter som bankens inlaning med
wren vuxit, nodvandigheten att utflytta granserna for bankens utlaningsomrade i samma man
framtratt. Sedan varmlandsk handel och industri i storsta utstrackning blivit tillgodosedda,
har styrelsen haft att pa annat satt gora fruktbarande forhandenvarande overskottsmedel. Att
satta in dessa hos andra banker hade varit att valja en nodfallsutvag, som icke skulle hava
gillats vane sig av lottagare eller revisorer. Icke heller inteckningar hava garna kunnat komma
ifraga, enar banken redan har inteckningsbelaningen uppe i ett proportionsvis hogt belopp.
Aterstod alltsa att pa annat Batt gora medlen vinstgivande, och har styrelsen darfdr ansett, att
borsnoterade aktier skulle hartill Tampa sig bast, enar dessa bora vid eventuell atstramning
latt kunna realiseras. Att harvid belaningskurserna i stort sett skulle skilja sig fran dem, vilka
tillampas av ovriga solida banker, kan styrelsen icke firma. Vid sammantrade mellan banker-
na vacktes visserligen forslag och uttalades onskvardheten av att normera belaningskurserna,
men det betonades aven, att dessa senate icke finge eller kunde pa rigorost Batt anses for na-
gon bindande, utan skulle i varje sarskilt fall hansyn aven tagas till den lanesokandes eko-
nomiska stallning och forhallande till banken."

42



son, som hade inspektionens skrivelser och muntlga meddelanden till ledning,

bade ingenting att erinra. Inspektionen har sasom ovan pavisats varit urstand-

satt att forekomma den kreditgivning, som fdrde till katastrofen. —Sedan vid

1922 ars ordinarie bolagsstamma ny ordfdrande i styrelsen och en vice verk-
stallande direktor tillsatts —for vilka atgarder jag icke var frammande — sokte
jag under varen samma ar paverka styrelsen att forbereda den rekonstruktion,
som syntes oundviklig aven om dess omfattning da annu icke kunde over-
blickas. Till den andan foreslog jag verkstallande direktorerna och ordfdranden
visa atgarder, for starkande av bankens likviditet. De bl~vo emellertid trots
Hera patryckningar icke genomforda, vilket i hog grad forsvarade rekonstruk-
tionen, nar denna i november 1922 ansags icke langre kunna uppskjutas. I re-
konstruktionsarbetet tog undertecknad givetvis en livlig del. Huruvida jag
darvid kan tillgodorakna mig nagot av den erkansla, som bankens revisorer
enligt uttalande i 1923 ars revisionsberattelse ansago dem varda fran lottagar-
nes sida som medverkat vid rekonstruktionen, vet jag icke, men sakert ar att
hittills nagot erkannande icke kommit mig till del for den insats, som gjordes
for att hindra aktiebolaget Svenska handelsbankens fall i borjan av november
1922. Mina atgoranden darvidlag hava i pressen betecknats sasom till en bor-
jan opakallade, vidare sasom overgrepp, drangtjanster at Stockholms enskilda
bank m.m. och sarskilt har patalats den indiskretion vartill jag mot fdrfatt-
ningen skulle hava gjort mig skyldig genom att lata frammande person fa taga
del av bankens engagemangsuppgifter. En redogorelse for vad som forelupit i
denna sak lamnas i bil.
Av promemorians innehall torde fa anses framga, att mina atgoranden med

ayseende a Svenska handelsbanken icke vore opakallade, icke inneburo ware
sig nagot overgrepp eller nagon indiskretion samt icke heller kunnat tjana na-
gon annan an banken sjaly. Man har sarskilt klandrat herr M. Wallenbergs
granskning av bankens stallning och datum lamnade intyg. — Inom ansvariga
kretsar var man pa det klara med, att man icke med armarna i kors kunde aska-
da fallet i bankens aktier; harpy kunde folja rusning, vilket maste medfora be-
talningsinstallelse fdr banken. Man var ocksa inom dessa kretsar tamligen pa
det klara med att, om bankens stallning kravde Wagon aysevard nedskrivning
av bankens fonder, man maste tillfora banken friskt kapital. Att fa sadant fran
aktieagarna ansags omojligt; kreditkassans av ar 1922 kvarvarande medel
maste reserveras for andra andamal; Stockholms enskilda bank kunde och vine
— sannolikt den enda banken vid det tillfallet — lamna medel till erforderligt
belopp under en hittilis oprovad form mot s.k. fdrlagsbevis. Att ledningen for
Stockholms enskilda bank vine gory sig fullt underkunnig om handelsbankens
stallning finnan banken ikladdes en risk pa 40 miljoner kronor, var i och for sig
lika naturligt, som att dylikt villkor uppstalits av Skandinaviska kreditaktiebo-
laget for dess medverkan till Malarbankens rekonstruktion eller senare upp-
stalldes av kreditkassan av 1922 vid Bess medverkan till aktiebolaget Svenska
lantmannens banks rekonstruktion. Att publicerandet av granskningsresultat i
form av ett utlatande fran M. Wallenberg skulle vacka en viss uppmarksamhet
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och genera en och annan inom handelsbanken forstod jag val och hade darfor
heist sett att det kunnat undvikas. Men jag erinrade mig att M. Wallenberg pa
sin tid i en liknande situation granskat bankaktiebolaget Stockholm- Ovre
Norrlands portfdlj och darvid kommit till ett resultat, som var vasentligt samre
an verkligheten sedermera visade betingat. Jag menade nu att bland handels-
bankens intressenter inom Norrlands bankens gamla omrade (derma bank hade
overtagits av handelsbanken) dar man ju horde hava nagon kannedom om
nyssnamnda fdrhallande ett utlatande av M. Wallenberg skulle betraktas sasom
mera pessimistiskt an stallningen kravde. Detta titer skulle h'8`va till foljd att
oron desto sakrare och fortare skulle lagga sig dar och samma stamning daref-
ter fortplanta sig till andra delar av bankens verksamhetsomrade. Formen for
klarlaggandet av bankens stallning likasom de aven klandrade rantevillkoren
for forlagsbevisen var for ovrigt efter mitt satt att se saken av mycket ringa
betydelse i jamforelse med den fordel, som bereddes handelsbanken, dess ak-
tieagare och samhallet i dess helhet genom att bankens stallning verkligen bleu
klarlagd, banken pa ett betryggande Batt konsoliderad och oron omkring den-
samma sasom en foljd darav stillad. Om riktigheten av sjalva atgarden torde
numera knappast rada mer an en mening.

Kopparbergs enskilda bank
Angaende derma banks tvungna fusion med aktiebolaget Goteborgs bank for-
males i bil. Kopparbergsbankens fall hanfdr sig till fdljande omstandigheter.
En mycket stor post Lotter i banken c:a en tredjedel av lottkapitalet forvarvas
genom uppkop under wren 1918 och 1919 av ett emissionsbolag — Stockholms-
emission. Medel for kopet erhollos, genom belaning av lotterna, i Malarepro-
vinsernas bank. Kopparbergsbanken utnyttjas dock icke i mera anmarknings-
vard grad av detta bolag och detsamma narstaende personer. ter 1920 overgar
den ifragavarande posten Lotter till ett annat emissionsbolag, aktiebolaget In-
dustriemission, vilket samarbetar med Stockholmsemission. Samtidigt over-
flyttas lottlanet till Skandinaviska banken. Derma bank har vid overtagande
1919 av aktiebolaget Skanska handelsbanken fatt pa sig overflyttade en del
krediter till aktiebolaget Industriemission och detta bolag narstaende herrar S.
Huldt, K. Tillberg m.fl. Dessa krediter hava intill borjan av 1920 fatt okas over
hovan, beroende pa bristande kontroll fran Kreditbolagets Stockholmsstyrelses
sida gentemot det s.k. Skanska kontoret, dar herr Huldt haft ledningen. I sam-
manhang med overflyttningen av Janet mot kopparbergslotter till Skandina-
viska banken overforas nu en stone del av nyssberorda krediter, vilka Skandi-
naviska banken torde hava funnit osakra, fran derma bank till Kopparbergsban-
ken. — Nar bankinspektionen genom engagemangsuppgifterna for Koppar-
bergsbanken under februari 1920 far kannedom om kreditgivningen till Herrar
Huldt-Tillbergs foretag gores undersokning i banken. Harpa foljer en skrivelse
med bestamd gensaga mot ett fortsattande av sagda kreditgivning. Sadan
kommer ej heller till stand. Men nagon avveckling kan icke ske enar depres-
sionsperioden redan inbrutit. Pa grund av deflationen faller nu vardet pa de hy-
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potiserade tillgangarna — gruvor och industriella anlaggningar — sa att i slutet
av 1921 stallningen blir ohallbar. — Forutom grundorsaken till detta tvangslage
vari banken salunda kom, ett spekulantintresses pa stort delagarskap i banken
baserade inflytande over bankens ledning, aro sasom medverkande orsaker att
anteckna den synnerligen svaga ledningen samt overforingen av svaga enga-
gemang fran en storbank, till vilken Kopparbergsbanken varit pa visst Batt an-
knuten. — I och for fusionens genomdrivande har undertecknad varit verksam
pa olika satt och torde darigenom en katastrof hava undvikits. Att forekomma
den olycksbringande kreditgivningen har bankinspektion~fi icke kunnat; den
forsiggick for ovrigt pa alit for kort tid. Men om kapitalkontrollnamnden
kommit till stand i dess av 1918 ars finanssakkunniga foreslagna form skulle
Kopparbergsbanken otvivelaktigt hava sluppit ifran att bliva fdrlaggare at de
spekulantintressen, som nu bragte den pa fall.

Svenska lantmannens bank
Betraffande denna banks rekonstruktion, som i pressen framkallade mycket
kritik mot bankinspektionen och undertecknad hanvisas till bil. Tillaggas ma
folj ande.
Fragan om statens hjalp till Svenska lantmannens bank kan ses ur olika syn-

punkter. Sett enbart ur skattedragarnas eller ur andra personers, vilka icke hava
med banken eller naringslivet att skaffa, ter den sig ganska naturligt sasom
oriktig. Men att den setts pa samma satt av visa bankchefer synes mig vara
agnat att vacka forundran. Varfor har Staten tidigare bidragit att halla visa
banker vid makt och varfor hava de andra bankerna deltagit i derma assistans
eller varfor hava i vara grannlander ofantliga uppoffringar gjorts fran det all-
mannas sida for samma andamal? Jo, fdr att forhindra de olyckor, som aro for-
bundna med ett fallissemang av en stone bank; men vad bankerna sjalva angar
framfor alit for att icke fortroendet, det allmanhetens fortroende som ar basis
for all bankverksamhet skulle rubbas i sadan omfattning att darav skulle upp-
komma olycksdigra pafoljder aven for hjalparna. Lantmannens bank bildades
sa sent att den icke hunnit samla nagra aysevarda reserver vid depressionens
intradande. De sakerheter banken vid sin utlaningsverksamhet betingade Sig
uppskattades vid belaningen efter dess varde i det deprecierade myntet. Nar
penningvardet steg folio hypoteksvardena i motsvarande grad, varav uppkom
forlust over hela linjen. Missgrepp hava visserligen begatts, men icke stone an
dem, som gjorts bade i hjalpta banker och i sadana, som trots missgreppen
ingen hjalp behovt. —Men vad bade foljden blivit om banken fatt ga i konkurs?
I de trakter dar banken har kontor — och den drev som bekant rorelse i alla de-
lar av landet utom de nordligaste — skulle i de kretsar, som anlitat banken sa-
kerligen hava uppkommit en misstro mot bankerna emot vilken den misstro,
som Privatbankens fall pa sin tid uppvackte varit en obetydlighet; och som i
dessa tider da de aura fiesta bankerna rona en pafrestande inverkan av krisen
kunde blivit for en eller annan av dessa senare banker betydligt mera besva-
rande. Men dessutom bade det for kunderna i lantmannens bank mast to sig

45



som en grov orattvisa att de icke blevo hjalpta da sa manga kunder hos andra i
lika lage varande banker blivit detta. Och det missnoje, som bland dessa upp-
statt bade sakerligen vunnit spridning till vidare kretsar. Man bor darvid erinra
sig att bankens kunder i stor utstrackning rekryterats fran lantmannens led,
darifran ock manga insattare i vara ovriga banker kommo. Om den mening
blivit spridd att den omstandigheten att denna bank icke fick hjalp berott pa
motstand fran andra banker hade detta kunnat Leda till forstorande och skar-
pande av den mot bankerna ovanliga opinion vartill spar icke saknas aven ut-
om kommunisternas led och aven detta hade i dessa tider varit o°~`yckligt.
Att lantmannabanken icke fick bliva utan hjalp synes darfor icke bora kland-

ras fran bankhall. For ovrigt borde fran samma hall betankas att det, om derma
bank fatt falla, knappast skulle varit lont, att om nya banksvarigheter skulle
uppsta, komma igen till Riksdagen med begaran om bistand.
Den skarpa kritik, som i sammanhang med lantmannens banks rekonstruk-

tion, riktats mot undertecknad har hanfort sig till tva omstandigheter; den ena
var att rekonstruktionsfragan skulle tagits upp fdr sent och den andra att det
forsta rekonstruktionsforslaget, vilket enligt meddelande till aktieagarne skett i
samrad med bankinspektionen, icke var tillrackligt barkraftigt. I fdrra hanseen-
det torde fa hanvisas till promemorian, endast med det tillagg att Riksdagens
medverkan var ofrankomlig for att en rekonstruktion over huvud skulle komma
till stand samt att, sedan det under senare halften av ar 1922 blivit tydligt att en
rekonstruktion var nodvandig darest ej banken skulle nodgas ga i likvidation
och detta av undertecknad meddelats saval davarande finansministern som
riksbankschefen, ingen meningsskiljaktighet radde om att man barde avvakta
Riksdagens sammantrade for att soka genomfora rekonstruktionen. —For ov-
rigt larer det nog forhalla sig sa att om lantmannens bank fdrsatts i likvidation
1922 finnan Varmlandsbanken rekonstruerats derma senare rekonstruktion icke
kunnat genomforas; nagot som skulle hava givit anledning till en verklig
landsolycka.
I det andra hanseendet torde ock kunna hanvisas till promemorian. Tillaggas
ma allenast att fdr det forsta rekonstruktionsforslagets genomforande var en
nodvandig forutsattning for kreditkassans av ar 1922 medverkan pa visst Batt
och i viss omfattning. Derma medverkan soktes av bankens styrelse och vid det
fdrhallande att representanter for statsintresset inom kassan stallt sig valvilliga
till saken, fanns for styrelsen grundad anledning antaga, att den ock skulle av
kassan lamnas. Saken Poll emellertid pa motstandet fran representanterna inom
kassan for privatbankerna. Hade kassans medverkan lamnats i tilltankt om-
fattning skulle det forsta rekonstruktionsfdrslaget otvivelaktigt varit tillrackligt
barkraftigt. Den starka pafrestning pa inlaningsrakningen, som rekonstruktio-
nens forhalande medforde, hade om saken genomforts lika snabbt som andra
rekonstruktioner, sannolikt uteblivit.
I sammanhang med lantmannens banks rekonstruktion fornams titer det pa

sin tid (1907 ars kris) inom bankkretsar mera allmant forekommande talet att

ingesting bor goras for att halla uppe banker, som ej sjalva kunna klara sig;
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"allmanheten skall Tara sig att skilja mellan bank och bank"; allmanheten far
skylla sig sjaly om den inlater sig med en icke-solid bank, da det finns dem,
som aro solida. Detta tal, som tidigare kunnat hava nagot fog for sig, har det
icke mera. Ty varpa skall alimanheten basera sitt omdome om en banks solidi-
tet, da hos oss de tva aldsta sasom hogst solida ansedda solidariska bankerna
och tva stora aktiebanker mast soka hjalp for att kunna reda sig under det att
flertalet av vara mindre banker icke behovt detta; for att icke tala om vara
grannlander dar de storsta bankerna mast soka sadan hjalp i an stone utstrack-
ning.

Bankkontrollens effektivitet

Det har i diskussionen angaende bankinspektionen framhallits, att det endast
yore de fall da bankinspektionen ej haft framgang med sina atgarder, som
tranga till allmanhetens kannedom vid en banks irakade svarigheter, varemot
de talrikare fall da inspektionens atgarder Lett till asyftat resultat, stanna i det
tysta. Allmanheten uppfor till inspektionens debet varje bankkalamitet, som
kommer till dess kannedom, men blir icke i tillfalle att kreditera inspektionen
de fall da den lyckats uttratta nagot med sina atgarder. Nu ar det i manga fall
wart att bedoma i vad man inspektionen kan hava nagon del i att en bank for-
valtas pa ett tillfredsstallande Batt. Vad bankinspektionen i ena eller andra han-
seendet kan hava uttrattat, later sig i atskilliga fall icke pavisas, enar ofta
muntliga forhandlingar legat till grand harfor. Och vidare kan ofta icke avgoras
om det ar bankinspektionens erinringar eller andra omstandigheter, som paver-
kat bankledningen i ratt riktning. Att forsoka utreda detta skulle har fora for
langt. Emellertid torde det kunna pastas att da vart bankvasen trots en mera ge-
nomgripande deflation, hittilis kommit jamforelsevis lindringare ifran krisen
an t.ex. vara grannlander, detta i nagon man kan raknas bankinspektionen till
fdrtjanst. Ty givetvis hava de allmanna uttalanden, varom ovan formalts, gjort
verkan har och var likasom erinringar, som framstallts till bankstyrelserna
vunnit tillborligt beaktande mera i en an i en annan bank. Aven om detta om-
dome torde fa galla saval stone som medelstora banker gaper det i sarskild
grad om de mindre bankerna. Det torde fa anses pafallande att under det i
Norge och Danmark en mangfald mindre banker gatt omkull med hogst bety-
dande forluster for insattarna har i landet under den egentliga kristiden ingen
bank gatt over Styr. Visserligen Nava aven de mindre bankerna lidit svara for-
luster, men i flertalet fall icke stone an att de kunnat klara sig med egna reser-
ver och i intet fall stone an att banken kunnat rekonstrueras eller overlata sin
rorelse pa annan bank utan forlust fdr insattarne. I atskilliga fall kunna atgarder
fran bankinspektionens sida pavisas hava direkt medverkat till detta resultat.
Sasom exempel kunna namnas foljande.
En bank i Norrland bade kominit i forbindelse med ett bankirbolag i Stock-

holm, som forvarvat en stone post aktier i banken; bankens verkstallande di-
rektor bleu styrelseledamot i bankirbolaget. Bankinspektionen gjorde anmark-
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ning mot bankens kreditgivning till bankirbolaget. Detta medforde en stark be-
gransning av den direkta kreditgivningen. Inspektionen uppdagade emellertid
vid undersokning i annan bank vaxlar a aysevart belopp utstallda av bankirbo-
laget, endosserade av forutnamnda bank. Vaxlarna befunnos icke vara bokfor-
da hos endossentbanken. Detta foranledde verkstallande direktorens
suspension och ett avbrytande av forbindelserna med bankirbolaget, som se-
nare gick om styr. Banken kan darigenom hava undgatt att over hovan exploa-
teras av bankirbolaget.
I en annan mindre bank i Norrland hade direktor Osterman i Privatbanken

forvarvat aktiemajoriteten i syfte att utnyttja banken for eget behov. Bankin-
spektionen lamnade sa fort detta bleu kant sadana upplysningar, att kreditgiv-
ningen till Osterman upphorde; forlusten for banken pa derma forbindelse bleu
darigenom begransad. Samma bank har aven eljest under krigstiden varit fore-
mal for uppsikt som motverkat ledningens bojelse att vid kreditgivningen
mindre se pa sakerheten an de provisioner banken kunde erhalla utover rantan.
Att banken fortfarande bestar sasom sjalvstandigt institut, darfdr har den sa-
kerligen derma uppsikt att tacka.
En annan bank i en mindre Norrlandsstad befanns pa ett mycket tidigt stadi-

um av krigskonjunkturen finansiera en osund aktiespekulation av stor om-
fattning. Den forsta erinringen haremot ledde icke till nagot skonjbart resultat.
Den andra titer var sadan att ledningen som sjaly var intresserad i aktieaffarer
och som icke vine underkasta sig nagra restriktioner i detta ayseende, foredrog
en overlatelse av banken a en stone bank. Derma senare banken fick i sa god
tid hand om rorelsen att en del kunde avvecklas, men forlusterna blevo andock
sa stora att om de drabbat den overlatna banken sasom sjalvstandig, derma gatt
under.
En fjarde mindre Norrlandsbank bade under den tid, da inlaningen overflo-

dade till en bankirfirma i huvudstaden utlanat inemot 1 miljon kronor, vid den
tiden som goda betraktade aktier. Sedan bankens overflodsmedel absorberats
for utlaning inom verksamhetsomradet kunde bankinspektionen med hanvis-
ning till bankens mindre tillfredsstallande likviditet tillrada indragning av hu-
vudstadskrediten. Banken fdljde radet, och som detta skedde i sa god tid att
bankirfirman kunde losa krediten, erholl banken full betalning for sin fordran,
dara eljest pa grand av hypotekets beskaffenhet uppkommit mycket stor for-
lust. Dalig ledning och alltfor liberal kreditgivning i orten nodsakade emeller-
tid sedermera derma bank att uppga i en annan bank. Overlatelsen agde rum
efter anvisning och under medverkan av bankinspektionen.
De ovan omtalade forskringringarna i Jamtlands folkbank upptacktes av

bankinspektionen om ock, tyvarr, pa ett sent stadium, sa dock sa tidigt att
darav uppstaende forlust jamte andra vid samma tid beraknade forluster kunde
tackas av arsvinst och reserver. Och forskingringar, fast i betydligt mindre
Skala, hava nyligen av bankinspektionen ayslojats vid en mindre bank a Vast-
kusten. En opartisk bedomare skall sakerligen icke Keller vagra att rakna
bankinspektionen ti11 nagon fortjanst att icke en annan i Ostersund varande,
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under kriget bildad bank, sasom en foljd av ledningens optimism och bristande
vederhaftighet rakade i stone svarigheter an som skedde finnan banken 1923
uppgick i folkbanken.
En mindre bank i vastra Sverige befanns stodja en omfattande spekulation i

centralmaktsvalutor genom belaning av valutorna till dagskurs. Deena bela-
ning bleu efter ingripande av bankinspektionen i tid avvecklad.
En stone folkbank i mellersta Sverige bade for att vinna forrantning av den

flodande inlaningen utlamnat aktielan av betydande belopp till Goteborg, dar-
vid saval belaningsvillkoren (hoga belaningskurser och hole rantor) som i ett
flertal fall aktiehypotekets beskaffenhet var anmarkningsvard. Bankinspektio-
nen gjarde erinringar, vilket foranledde indragning eller omlaggning av kredi-
terna ifraga.
En annan stone folkbank bedrev mycket omfattande aktiebelaning, darvid

banken begagnade sig icke blott av egna medel utan aven av medel som er-
hallits genom rediskontering och upplaning i andra banker. Inspektionen gjor-
de erinringar mot den politik banken salunda forde, till en borjan med ringa
verkan, men, sa smaningom med resultat att banken i tid indrog en mycket be-
tydande del av utlaningen, erholl forstarkning av hypoteket dar sadan erfordra-
des samt fick en i likviditetshanseende mycket god stallning. Banken har vis-
serligen pa de kvarvarande aktiekrediterna lidit stora forluster, som medtagit
stone delen av bankens reserver. Men banken synes komma igenom krisen och
detta, sasom ock darifran sjalvmant erkants, tack ware den forandrade politik,
vartill den genom bankinspektionens atgorande faun sig driven.
Med ayseende a de under kriget nybildade bankerna med deras mindre er-

farna ledning har bankinspektionens verksamhet varit till obestridlig nytta i det
bankinspektionen dels under hogkonjunkturen med framgang kunnat paverka
deras utlaningspolitik i restriktiv riktning, dels darefter sokt verka for konsoli-
dering genom reservering av vinstmedlen i stallet for utdelning av desamma.
Dessa banker hava visserligen trots detta lidit stora forluster och nagra hava fo-
redragit att overlata sin rorelse a andra banker i stallet for att soka kampa sig
igenom krisen. Men sakert ar att utan bankinspektionens tillsyn hade stall-
ningen varit vasentligen samre. Detta erkannes ock numera i det att man un-
derstundom hort yttras att "bankinspektionen har hallit oss strangt, men for
detta aro vi numera tacksamma".
Det kan nu invandas att bankinspektionens verksamhet med ayseende a dessa

smarre banker, sett ur allman synpunkt, varit av mindre betydelse, och salunda
ingenting ar att skryta med. I sadant ayseende skall garna medgivas, att fallet
av en stone bank aven relativt taget medfor stone svarigheter an fallet av en
mindre sadan. Ty de intessen, som aro fdrbundna med den stone bankens be-
stand, aro samhalleligt sett, mera betydelsefulla an dem, som aro beroende av
den mindre banken. Men a andra sidan bor man icke underskatta vardet av det
forhallandet att intet fallissemang under kristiden intraffat bland dessa mindre
banker. En dylik handelse, aven om dess direkta verkningar aro begransade till
ett visst omrade, sprider namligen alltid oro omkring sig, och intraffar Hera sa-
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dana handelser accelereras oron. Darav kan uppkomma misstro aven mot andra
banker och detta aven sadana som ingen misstro fortjana. Detta bestyrkes av
erfarenheten fran Norge, dar de manga smabanksfallissemangen torde lika
mycket som de stone bankernas kanda svarigheter hava bibringat allmanheten
en misstro mot alit vad banker heter och aven mot sadana, som, om de fatt ar-
beta i ro, anses hava sjalva kunnat Lida igenom krisen. Bankinspektionens arbe-
te med de mindre bankerna torde darfor kunna sagas hava varit till gagn for
bankvasendet i gemen och darmed for samhallet i dess helhet.
Det kan mojligen vidare fragas. Da nu bankinspektionen hade framgang med

sina bemodande med ayseende a de mindre bankerna, varfor lyckades den icke
gora sin rust hord aven av de stone; talade den icke tillrackligt tydligt eller an-
vande den icke for sadant andamal de medel, som stode till buds. — Redan min
foretradare i ambetet gjorde den erfarenheten att "i regel de smarre bankerna
aro melt mottagliga for erinringar". Klart ar emellertid att om det skall vara
bankinspektionens uppgift att framst bevaka insattarnes intressen det i allman-
het ar mera maktpaliggande att overvaka de mindre bankerna, dar fonderna
lamna ett relativt mindre skydd och dar ett missgrepp, som i en stone bank
skulle vara betydelselost, kan bliva odesdigert. Men vidare ar det givet att
bankinspektionen gent emot de stone eller storsta bankerna, dar all den forma-
ga och erfarenhet pa bankomradet, som i landet Styr till buds, ar eller horde va-
ra representerad, har wart att da det galler sjalva bankpolitiken, driva en me-
ning pa samma Batt som mot mindre banker. Bankinspektionen har icke under-
latit att muntligen eller skriftligen i detta ayseende framlagga sin mening aven
for de stone bankerna, men bankstyrelserna ha haft ratt att folja sin egen me-
ning och om bankinspektionen sasom erfarenheten fran tidigare ars bankkra-
scher visar redan under de betydligt mindre svarbedombara forhallanden, som
da radde var ofdrmogen att emot styrelsen utova nagot mera vasentligt infly-
tande a en banks politik, sa har detta under de senare aren annu mera blivit fdr-
hallandet. Det ar till en borjan uppenbart, att en bankstyrelse, som t.ex. bland
sina medlemmar raknar inf~ytelserika riksdagspolitici, vilka ibland beklada
poster i regeringen, understundom sasom bankinspektionens principal, kunna
karma sig icke behova folja bankinspektionen om dess uttryckta onskningar sta
i strid med styrelsens egna. Den syn pa de ekonomiska tingen, som hogkon-
junkturen under kriget sa att saga patvingade affarsmannen bleu for ovrigt sa
allman och sa starkt markerad att ett mera kraftigt anlaggande av en annan syn
fran bankinspektionens sida knappast skulle tolererats. Vad skulle exempelvis
allmanheten och vederborande aktiebolag hava sagt om bankinspektionen,
darest den haft mojlighet dartill sokt hindra bankerna fran att belana nyemis-
sioner aven om de skedde genom emissionsbolag eller fondhandlare.
Bankernas skyldighet att stodja naringslivet, enkannerligen industrien, hade

vid den tiden blivit axiomatisk. Och detta skedde da pa ett rationellt Batt genom
att bankerna lamnade aldre aktionarer och andra kredit mot nyemitterade akti-
er. Emissionsbolag och fondhandlare upptradde darvid sasom fdrmedlare.
Bankernas verksamhet i derma del under krigsaren betraktades nog fran stora
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delar av naringslivets representanter sasom samhallsnyttig. Bankinspektionen

sokte tillse att aktiebelaningen skedde pa villkor som kunde anses bankmassiga

(bankforeningens belaningskurser) och detta likaval i de stone som i de mindre

bankerna.
I pressen har man patalat visa undertecknads atgoranden betraffande ban-

kers narmaste ledning. Det har salunda uppgifits att undertecknad av- och till-

satt vissabankers verkstallande direktor. Datum skall har framhallas foljande. I

sin skrift angaende den statliga bankkontrollen sager davarande bankinspektor

Benckert foljande: ,,~

Det ar patagligt, att en kritik mot en banks skotsel i framsta rummet ar riktad mot verkstal-
lande direktoren; och icke sallan gaper de atgarder, som han pa egen hand vidtagit. Och fdr-
hallandena kunna vara sadana, att enda botemedlet ar direktorens avlagsnande. Jag har salun-
da i atskilliga fall oljat bradet for olampliga direktorer och darvid stundom vidtagit nog sa
energiska atgarder, da jag tydligt sett periculum in mora. I regel ha ju dessa liksom andra
bankinspektionens atgaranden icke trangt till offentligheten; men da i nagon man sa skett, har
det i pressen saint man och man emellan sagts, att bankinspektionen, som ju eljest forebras
att icke "i tid ingripa", kommit in pa ett omrade, som icke hor den till. Bankinspektionen har
att tillse, heter det, att en bank skotes val, men den skall icke utova patryckning i fraga om
direktorsbefattningen; om den bor det lamnas at styrelsen elier bolaget att fritt bestamma
utan ingripande av nagon utomstaende. Man forbiser harvid, menar jag, att det enda verk-
samma sattet att "ingripa" vid en banks vanskotsel just kan vara en attack mot direktoren.
Om denne ar oduglig och an mera om han forbiser bankens intressen for sina egna, maste sa-
dant klargoras for styrelsen for att avagabringa ett chefsombyte. Och sasom vara bankstyrel-
ser ofta nog aro sammansatta, kunna mycket ledsamina misstag och mycket betankliga over-
grepp goras av en direktor, utan att styrelsen marker nagonting, eller utan att den forstar in-
neborden av vad som sker. Bankinspektionen ar da efter min mening skyldig att klargora
delta, och hansynslost draga ut konsekvenserna. Ty det ar visst, alt en bank seglar pa grand,
om en oskicklig eller en icke renharig chef star vid rodret. Jag har under min praktik sett alit
for manga fall, som bestyrka delta pastaende.13

Ett engelskt ordsprak sager: "Not measures but men". Och lika Sant som det ar
att, om ratt man finnes pa ratt plats i regel alit gar val utan reglerande bestam-
melser, lika sakert gar det i langden pa tok med en bank trots dylika bestam-
melser, om ledningen ar oduglig. Nu hava de under krigsaren och darefter ra-
dande forhallandena stallt mycket stora krav pa de personer, som varit med om
att Leda vart ekonomiska liv och icke minst pa vara bankledare. — Att darvid
svara missgrepp begatts ar fullt forklarligt. Detta i och for sig har aldrig foran-
lett nagon atgard av personlig art. Men vad man maste kunna begara ar, att de,
som begatt missgreppen, insett dem, sedan de blivit fullt klara for andra, och i
sin fortsatta verksamhet handlat darefter. Det ar i fall da sa ej skett, som jag
vidtagit atgarder i det syfte, som i ovannamnda referat omfdrmales. Detta har
givetvis icke skett av nagon bojelse for maktutovning sasom i pressen yttrats;
tvartom har det for mig stallt sig synnerligen motbjudande att medverka till att
berova en person, till vilken jag kanske tidigare stadse statt i ett gott personligt

forhallande, stallning och inkomster. Jag har darfor tovat i det langsta, men da

13 Krusenstjernas citat skiljer sig till visa delay fran den publicerade versionen av Benck-
erts testamente, salcerligen pa grand av Ernst Soderlunds redigering (red). Se Soderlund,
1976, s 110.
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min uppfattning i saken blivit befast har jag icke tvekat att vidtaga atgarder.
Tillvagagangssattet har, da fraga icke varit om oegentligheter i vilket fall inga
omstandligheter behovts, varit det att jag infor ordforanden i vederborande sty-
relse eller annan lamplig styrelseledamot under hand framlagt mina skal for att
ett ombyte pa verkstallande direktorsposten voro onskvart eller nodvandigt.
Darefter har saken blivit foremal for overlaggning inom styrelsen och resultatet
vanligen blivit det asyftade om ock i nagot fall efter en langre betanketid. An-
nu forsiktigare har jag gatt till vaga da det gallt ny direktor i en avgaendes
stalle. I detta hanseende har i manga fall saval da det gallt huvudkontor som
avdelningskontor forfragningar gjorts hos mig angaende lamplig kandidat.
Svaret pa dylik forfragning har vanligen blivit att jag icke vine nominera na-
gon kandidat; styrelsen, som hade att bara ansvaret for bankens ledning, borde
sjaly soka firma den lamplige mannen; dock bade jag intet emot att sedan sty-
relsen funnit nagon enligt dess mening lamplig person om sa onskades medde-
la for mig eventuellt kanda omstandigheter, som kunde foranleda en forandrad
uppfattning rorande vederborandes lamplighet. Pa sa satt kunde styrelsen icke
karma sig befriad fran ansvar vid valet och bankinspektionen bleu icke bunden
vare sig gent emot styrelsen eller den valde om denne sedermera skulle befin-
nas icke vara den ratter a andra sidan stod den personalkannedom, varover jag
kunde forfoga, styrelsen till buds for att forekomma ett olampligt val. Endast i
ett fall — Sydsvenska kreditaktiebolaget — enar detta tillvagagangssatt pa grund
av vederborandes ringa intresse for sjalva saken icke ledde till resultat, har jag,
da en forandring var nodvandig, direkt utpekat en person, vilken sedermera
ocksa bleu utsedd. — Daremot har jag icke sasom i pressen pastatts haft med
direktorsskiftet i aktiebolaget Svenska lantmannens bank ar 1921 att gora i an-
nan man an att jag, da en ledamot av styrelsen under hand meddelat mig att den
davarande verkstallande direktoren skulle avga samt att man funderade pa G.
Djurklou till hans eftertradade, tillstyrkt ombyte samt formalt mig icke Nava
kannedom our nagon omstandighet betraffande Djurklou, sour gjorde honour
olamplig till direktor. Djurklou var fore hans anstallande i sagda bank for mig
personligen okand. — I de fall dar jag medverkat till direktorsskifte har darmed
vunnits vad sour asyftats — en regimforandring, sour kunde Leda till ett aterfo-
rande av vederborande bank fran undergangens Brant pa vilken den befann sig
till en sakrare tillvaro.
Fran visst hall har sedan Lange drivits den satsen, att bankinspektionen skulle

under de goda wren motverkat bankernas konsolidering genom att formena dem
upplaggandet av dolda reserver. Derma Bats aterkom i skilda versioner i arets
presskampanj mot bankinspektoren skarpast formulerad i Svensk Tidskrift dar
det hette foljande: "Det ar kant hur han under wren fore de senaste hindrat dem
(bankerna) fran nodig nedskrivning av deras warden och darfor stallt dem
skyddslosa mot lagkonjunkturen." Denna beskyllning, vilken innebar att
bankinspektionen under krigsaren motarbetat en riktig bankpolitik och darige-
nom verkat direkt skadligt for bankvasendet, skulle otvivelaktigt, our den wore
sann, motives synnerligen starka anmarkningar mot bankinspektionen och
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dess ledning. Nu forhaller det sig emellertid i realiteten alldeles tvartom.
Bankinspektoren har ingalunda hindrat bankerna fran att skapa reserver utan
fastmer, saval under som efter kriget till en borjan tilisett att lagliga reserve-
ringar gjorts samt dessutom i man av fdrmaga arbetat for att bankerna skulle
genom ayskrivningar a tillgangar samt genom forsiktighet i utdelningspolitik i
mojligaste man konsolidera sin stallning och bereda sig pa kommande svara ar.
Sarskilt kan framhallas att bankinspektionen genom att rigorost krava ned-
skrivning av obligationsportfoljerna till dagsvarde, da obj~.gationerna stodo
lagt, bidragit till att hos bankerna skapa betydliga dolda reserver, vilka efter
stegringen av obligationsvardena 1921 och 1922 kommit val till pass for mo-
tande av forluster a andra tillgangar. Vad bankinspektionen pa grand av gal-
lande lag icke kunnat vara med om ar att av forefintliga vinstmedel reserve-
ringar gjorts utan att detta pa ett eller annat Batt kommit till synes i forvalt-
ningsberattelsen. Och det tarde vara detta, som ursprungligen foranlett an-
markningarna. Till belysning av ifragavarande sak skall har nagot redogoras
for dess forhistoria.
En av de principer, som vunnit tillampning vid uppbyggandet av vart bank-

vasen, ar den om publiciteten. Darom heter det har och var i urkunderna bland
annat. Den naturligaste och verksammaste kontrollen over bankernas rorelse
beredes helt visst darigenom att resultaten av deras verksamhet i den man sa-
dant kan ske, framlaggas for allmdnheten. I overensstammelse med derma
princip har i mer an 50 ar genom det allmannas forsorg forst kvartalsvis och
sedermera manatligen offentliggjorts en oversikt over de olika bankernas
stallning, likasom arligen en uppgift over deras arsresultat. Att overvaka att de
meddelanden angaende bankerna, som i form av manadsrapporter och arsredo-
gorelser lamnades allmanheten voro riktiga och fulistandiga, har tidigare varit
den statliga bankkontrollens huvudsakliga uppgift och ar fortfarande en viktig
sadan. Efter hand har ocksa i den speciallagstiftning, som reglerar bankverk-
samheten, upptagits bestammelser i syfte att befordra publicitetsandamalet.
Salunda infordes i 1903 ars banklagar de foreskrifter rorande uppgorande av
banks balansrakning, som annu i huvudsak galla, och som fingo tjana till fo-
rebild for 1910 ars aktiebolagslagsbestammelser i enahanda ayseende. Med
foranledande av ett utav 1907 ars bankkommitte framstallt forslag infordes sa i
65 resp. 181 §§ av 1911 ars banklag foljande bestammelse: "Vinst- och forlust-
rakningen skall icke blott redovisa bolagets samtliga inkomster och utgifter
under aret utan aven angiva verkstallda ayskrivningar." Denna bestammelse
innebar i realiteten ingenting nytt ty uppgift om bankernas ayskrivningar bade
sedan langliga tider lamnats i den officiella publikationen over bankernas ars-
resultat. Det var salunda endast en praxis, som bleu lagfast, troligen darfor att
det befunnits att en eller annan bank icke vine vara med om att uppratthalla
derma praxis. Emellertid bleu det i och med lagfastandet en ofrankomlig plikt
for bankinspektionen, vars fornamsta aliggande ar att overvaka efterlevnaden
av banklagens foreskrifter, att tillse det i en banks bokslut gjorda ayskrivningar
blew vederborligen redovisade a vinst- och forlustkonto. Och bankinspektio-
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nens uppfattning om inneborden av derma skyldighet delgays bankerna vid
1912 ars bankmote.
Emellertid farms det ett par banker, vilka voro obenagna att stalla sig lagfo-

reskriften till efterrattelse, i det de verkstallde ayskrivningar i sina bokslut,
utan att lata ayskrivningarna passera vinst- och forlustkonto. Detta foranledde
en pa sin tid (1913) inom bankkretsar uppmarksammad kontrovers mellan
Skandinaviska kreditaktiebolaget och bankinspektionen. Enligt anmalan av
allmanna ombudet hade i 1912 ars bokslut visst belopp ayskrivits a fastigheter
och obligationer, utan att detta redovisats a vinst- och forlu~konto. Bankin-
spektionen forelade banken att verkstalla rattelse. Banken overklagade bankin-
spektionens beslut hos Kungl. Maj:t varefter foljde en lang skriftvaxling dar-
under skarpa hugg skiftades. Bankinspektionens beslut undanrojdes, men a~
formella grunder; man kom namligen under fund med att sasom 1911 ars lag
avfattats bankinspektionen saknade befogenhet att lamna forelaggande med
ayseende a bankers balans- samt vinst- och forlustrakningar. Justitiekansler-
sambetet, som horts i arendet, hade emellertid framhallit att sagda forhallande
berodde pa ett forbiseende och bade foreslagit en andring av banklagen i syfte
att reparera detta. Sa lag derma sak da jag den 1 januari 1914 tilltradde ambetet
sasom bankinspektor.
Proposition med forslag till ifragasatt lagandring utarbetades for att framlag-

gas fdr 1914 ars riksdag men pa grand av motstand, som fran bankforeningens
styrelses silo restes mot forslaget bleu detsamma for en tid skrinlagt. Forst ar
1919 kom det infor Riksdagen da det ocksa antogs. Bestammelsen ifraga bleu
darmed tillamplig Forst pa de bokslut, som uppgjordes i borjan av ar 1920.
Emellertid hade bankinspektionen, da vid bankundersokning befanns att vid

uppgorande av bokslut 65 § i banklagen asidosatts, icke ansett sig kunna un-
derlata att framhalla detta for vederborande bankstyrelse, aven om nagot medel
att astadkomma rattelse ej stod den till buds.
Den ovannamnda tvisten emellan Skandinaviska kreditaktiebolaget och

bankinspektionen hanforde sig ursprungligen till skiljaktiga meningar om den
ifragasatta bestammelsens tillampning a visst slag ayskrivningar — det gallde
narmast obligationer.
Avsikten med tvistens hanskjutande till Kungl. Maj:ts avgorande var ur-

sprungligen att fa avgjort vilkendera meningen som skulle anses vara den rik-
tiga. Sasom ovan antytts bleu emellertid sakfragan icke provad. Nagon anled-
ning att frantrada den av bankinspektionen tidigare omfattade meningen roran-
de tolkningen av bestammelsen ifraga farms darfor icke. Vid 1917 ars bankmo-
te holl sa professorn i handelsteknik vid handelshogskolan Sillen efter anmo-
dan ett foredrag betitlat "Nagra synpunkter ifraga om ayskrivningar", dari han
sokte vindicera fram en viss mot bankinspektionens stridande tolkning av av-
skrivningsstadgandet. Derma tolkning befanns visserligen alldeles ohallbar av
bestammelsens upphovsman, men da foredraget och an mer den darefter forda
diskussionen gav vid handen att derma fraga, som fran min synpunkt sett icke
erbjod nagot sarskilt stort intresse, fran bankhall betraktades sasom varande av
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stor vikt, hemstallde jag att ett samarbete skulle fa aga rum mellan mig och
bankforeningens styrelse i andamal att soka sa vitt mojligt erna samstammighet
rorande tolkningen av den ifragavarande lagbestammelsen. Detta forslag vann
understod vid motet. Nagot samarbete kom emellertid ej, trots paminnelser fran
min sida, till stand forran hosten 1919, da fragan kom till overlaggning mellan
bankforeningens davarande ordforande och undertecknad. Darvid naddes enig-
het, vilket fran min sida icke innebar annat an en for ovrigt redan nagot tidigare
tillampad modifikation ifraga om ayskrivning a obligationer och aktier. Det
hade forut ansetts att till vinst- och forlustkonto skulle redovisas saldot av
vinst- eller fdrlust, som uppkommit vid fdrsaljning under aret av dylika effek-
ter. Man ansag sig kunna ga med pa att detta saldo skulle omfatta aven av kurs-
forluster betingad nedskrivning a icke forsalda obligationer eller aktier. Det
fastslogs emellertid, och detta var huvudsaken, att vinst fran en rorelsegren
icke lagligen kunde anvandas till ayskrivning av forlust a annan rorelsegren
eller till reservering utan att Forst passera vinst- och forlustkonto.
Vad angar tillampningen av ifragavarande stadgande har fran bankinspektio-

nens eller min sida, fransett ovan berorda i realiteten betydelselosa fall, endast
i sa vitt jag nu kan paminna mig vid tva tillfallen anledning funnits till nagot
atgorande. Det ena gallde Stockholms enskilda bank, som i bokslutet for ar
1917 ayskrivit pa aktier och obligationer c:a 1,000,000 kronor utan att detta
angays a vinst- och forlustrakningen, och det andra Skandinaviska kreditaktie-
bolaget, som i bokslutet for ar 1918 forfarit pa samma satt ifraga om aktier till
ett belopp av c:a kr. 2,800,000. I bada fallen anmaldes forhallandet till bankin-
spektionen av vederborande allmanna ombud, varefter jag under hand erinrade
vederborande direktor att forfaringssattet yore i strid med banklagen. Rattelse
vidtogs for Stockholms enskilda banks vidkommande pa det satt att vid bo-
lagsstamman fore balansrakningens faststallande upplysning gays om saken
samt for Skandinaviska Kreditaktiebolagets del salunda att i forvaltningsberat-
telsens text meddelande lamnades om de gjorda ayskrivningarna, efter det ban-
ken i skrivelse till inspektionen sasom det hette "funnit att ett fel darvid blivit
beganget". Nagot twang anvandes icke i nagotdera fallet det behovdes ej, och
sasom av det ovan sagda framgar, farms ej heller nagon mojlighet att utova ett
sadant.
Dessa senare tva fall aro ocksa de enda for mig kanda dar det varit tal om att
med forbigaende av vinst- och forlustrakningen bilda s.k. dolda reserver. Det
torde for ovrigt forhalla sig sa att med undantag for nyssnamnda tva banker
och mojligen ett par till, nagon onskan att bilda dolda reserver overhuvud icke
forefunnits. Sedan av vardeminskning betingade ayskrivningar a obligationer
verkstallts, och en under hogkonjunktursaren mattligt forhojd utdelning lam-
nats, har namligen av nettovinsten icke funnits nagot till overs for sadant an-
damal. Det fortjanar aven erinras att av ett par banker, daribland Skandinaviska
kreditaktiebolaget, stora dolda reserver bildats genom aysattning over vinst-
och forlustkonto till ett delcrederekonto, en atgard, som haft det storsta gillan-
de av inspektionen och som icke rout nagot motstand fran annat hall. Nar nu
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den ifragavarande anmarkningen framstalles mot inspektionen, ar det wart att

frigora sig fran den formodan, att man velat gora sing reserveringar i det for-

dolda for att undga att bliva beskattad for den daremot svarande vinsten. Villigt

medgives, att den alltfor starka beskattningen av, sasom det sedermera visat

sig, fiktiga vinster, bidragit att for bankerna forsvara genomkampandet av kri-

sen. Da sadant begarts har jag ocksa beredvilligt gjort vad jag kunnat for att bi-

bringa taxeringsmyndigheten en for bankerna sa formanlig syn pa en skatte-

fraga som moj ligt. Men det ar for mycket begart att bankinspektionen, for att

en bank ma kunna undandraga sig beskattning, skall underlata s plikt att till-

se att banklagens foreskrifter efterleves.

***

Banklag och bankinspektionen

I ett anforande vid 1918 ars bankmote yttrade bankforeningens nuvarande ord-

forande foljande: "Tack vare en tidig, utmarkt banklagstiftning, vidstrackt

publicitet och effektiv bankinspektion hava forsvinnande fa och ovasentliga

bankfallissemang forekommit." Da banklagstiftning och bankinspektion fram-

hallas sasom jamte publiciteten enda orsakerna till wart bankvasendes goda so-

liditetsstallning ligger darutinnan naturligtvis en Sverdrift. Orsakerna dartill

aro givetvis Hera, daribland det, allt sedan bankvasendet fick nagon stone om-

fattning och betydelse, for varje ar tilltagande valstandet i landet. Men a andra

sidan torde namnda bada faktorer icke kunna frankannas ett vasentligt infly-

tande pa det forhallande, att vara banker, sasom totalitet betraktade, vid krigets

inbrott voro fotade pa en synnerligen sand och Baker grand. Och utan tvivel ar

det i detta fdrhallande, som man framst har att soka orsaken till att wart bank-

vasen, trots den svara felbedomningen under krigstiden av den blivande ut-

vecklingen och trots den revolutionerande omvandlingen av alla varden daref-

ter hittills statt Big sa jamforelsevis bra som det gjort. Lagstiftningen tillkom-

mer fdrtjansten kanske framst darigenom att den velat och intill emissionsbo-

lagens framtradande aven i huvudsak lyckats att halla bankerna frig fran att va-

ra direkt intresserade i foretagarverksamheten. Och aven bankinspektionen

torde med fog kunna rakna Big en icke ringa del av fortjansten tillgodo i den

man densamma verkat for en tillracklig marginal vid all kreditgivning, samt

stadse sokt overvaka att boksluten upp~jorts efter riktiga grander, framst sa, att

vederborliga ayskrivningar agt rum.
Under kriget har med lagstiftningens hjalp ej mycket kunnat goras och ny

lagstiftning i restriktivt syfte har man antingen ej alls eller fdrst for sent velat

vara med om. Den nyttan torde lagstiftningen dock ailtid hava gjort, att vi har i

landet i motsatts till vara grannlander, sluppit ifran en mangfald nya banker,

vilka, om de kommit till stand, forsvarat awecklingsarbetet under krisen, lika-

som den i viss man forekommit en skadlig expansion genom avdelningskontor

for aldre banker.
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Om under kriget bankinspektionens uppgift att overvaka att banklag och bo-
lagsordning av bankerna efterlevts, varit jamforelsevis latt sa har uppgiften att
soka verka for en sund utveckling av bankvasendet varit sa mycket svarare.
Uppgiftens innebord under denna tid, kan i korthet karakteriseras salunda, att
bankinspektionen skulle pa ett mycket tidigt stadium Nava framkallat en reak-
tion hos bankerna mot den allmanna optimism, som inflationsarens omvarde-
ring av de fiesta warden medforde, tillrackligt stark for att hamma inflationen.
Av wad ovan anforts torde framga det bankinspektoren i det ayseendet sokt pa
Batt, som lampligen statt till buds — vid bankmote, sasom lecie~mot av finansra-
det samt i samrad med bankofullmaktige — arbeta for en restriktiv bankpolitik.
Dessa atgarder kunna val sagas ligga utom ramen for hans egentliga verksam-
het, men hava varit motiverade av de abnorma och for bankerna olycksmattade
forhallandena under krigstiden och darefter. Bankinspektionen har likaledes
nar anledning yppats i skrivelser till vederborande bankstyrelser gjort fram-
stallningar i enahanda syfte. Sasom ovan aven antytts hava dessa atgarder haft
effekt da det gallt mindre banker och aven for de stones vidkommande torde
de icke varit utan verkan, stone eller mindre alit efter vederborande bankled-
nings egen mera eller mindre optimistiska syn pa forhallandena. I nagra fall
hava de visserligen fdrklingat ganska ohorda, men till bankinspektionens for-
fogande har icke statt nagot medel lampligt att under forhandenvarande om-
standigheter brukas for framtvingande av horsamhet.
Bankinspektionen har vidare efter krigets slut oavlatligen verkat for att ban-

kerna skulle i tid soka fdrstarkning for svaga engagemang samt for att veder-
borliga ayskrivningar skulle goras. Harigenom torde krisens verkningar for
manga banker hava i icke ringa grad mildrats.
Under sjalva kristiden titer har inspektionen fdr att icke forsvara avveckling-

en forhallit sig mera passiv an kanske gallande bestammelser vid en formell
tolkning ratteligen medgivit.
Darigenom har visserligen inspektionens chef blivit utsatt for en starkare

kritik an som skulle behovts om han anlagt mera formella synpunkter. Han har
emellertid ofta haft i tankarna ett uttalande efter 1907 ars kris av en kand ut-
landsk bankman av foljande innebord. Om en bankinspektor over huvud icke
skulle lata sig ledas av andra motiv an att sjaly undga anmarkningar, skulle
hans verksamhet kunna medfora stone skada for ett lands bankvasen och na-
ringsliv, an den nytta han over huvud nagonsin kunde gora desamma.
I sjalva rekonstruktionsarbetet har bankinspektoren personligen, nar sa krauts

for att bringa foreliggande fragor till en tillfredsstallande losning, varit oavlat-
ligt verksam. Att de personliga forbindelser vari undertecknad sedan sin tidiga-
re verksamhet statt till ledningen av wart starkaste bankinstitut varit till storsta
nytta vid Hera av dessa rekonstruktioner, ar det mig enbart ett noje att konsta-
tera. — Det ar nu en gang sa, att bankinspektionens roll vid bankrekonstruktio-
ner icke kan vara aktiv i detta ords reela mening. Den skall stadse vara au cou-
rant med forhallandena inom de olika bankerna och bankinspektoren bor da ti-
den for en rekonstruktion kan anses inne ingripa for att fa den till stand, soka
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utvagar for densamma, tillhandaga med alla upplysningar som for rekonstruk-
tionens ratta genomforande kunna vara behovliga, samt verka for att forhand-
lingarna mellan olika medverkande forlopa pa for andamalet Basta Batt. Direkt
kan han svarligen gora nagot mera for astadkommande av ett resultat, ty han
saknar vad som for en rekonstruktion alltid ar det enda nodvandiga namligen
pengar. Att sasom en skribent efter rekonstruktionen av Sydsvenska banken
klandra bankinspektoren for att det icke var han utan de andra bankerna som
rekonstruerade derma bank, bevisar darfor ingenting. Alla bankrekonstruktio-
ner, som nu eller tidigare gjorts, Nava haft till forutsattning "fri~ca pengar" och
Nava, for att fa fram sadana, medverkan erfordrats fran andra banker, Riks-
banken eller privata (pa sistone i ett par fall aven Staten); att fa bankerna med
pa en dylik medverkan ar vanligen den svara konsten. Sa var det pa sin tid for
bankinspektoren Benckert i ett par fall och sa har det varit nu. Men att banker-
na, som slappa till dessa pengar, sjalva bora fa utan onodig inblandning be-
stamma de linjer efter vilka en rekonstruktion bor ske, synes mig ligga i oppen
dag.
Da bankinspektionen icke kunnat astadkomma vad den bankintresserade

allmanheten forvantat av densamma, namligen att forekomma forluster for
bankdelagarna, sa beror detta pa ambetet sjalvt, pa dess lagbestamda innebord
och omfattning. Sadan bankinspektionens ambetsverksamhet nu ar bestamd,
kan den sasom, bankinspektoren Benckert efter Norrlandsbankens rekonstruk-
tion ar 1910, skrev aldrig "bli nagot preventivmedel mot bankkrascher", en
cats, vars giltighet icke blivit mindre i en tid av vardeforandringar varom ingen
tidigare kunnat dromma.
Sasom en forklaring till de skarpa angreppen mot bankinspektionen fran tva
fronter torde slutligen fa framhallas foljande:
Naringslivet ar ett nat av varandra bekampande krafter. En handling fran

bankinspektionens sida eller underlatenhet att utfora en handling har ett visst
inflytande, fordelaktigt for en part och ofordelaktigt for en annan. Medan det
intresse, som gynnas av handlingen eller underlatenheten givetvis tiger, bekla-
gar Sig det intresse, som kanner Sig krankt eller hammat. Pa grand darav maste
den offentliga atmosfaren omkring bankinspektionen bliva klagomal. Dartill
kommer, att i en nedgangens och besvikelsens period klagandena alltid soka
orsakerna icke i forhallandenas ofrankomliga natur, utan i andra personers go-
randen eller latanden. Klagomalen tilltaga i bitterhet och ingen fragar sig pa ort
och stalle om motiven eller f6rutsattningarna for inspektionens handlingssatt. —
Att inspektionen icke har tid och krafter for journalistverksamhet torde ligga i
oppen dag. Och darfor Nava klagomalen mestadels fatt vara utan svar. Vad man
emellertid kunde hava hoppats slippa var ett misstankliggorande av inspektio-
nens verksamhet baserat pa ovederhaftiga uppgifter och vilseledande pastaen-
den av den art som det, vilket ar 1921 forekom i Riksdagen.
Huruvida bankinspektionen kan eller bor organiseras om i syfte att battre

fylla de ansprak, som allmanheten staller pa densamma utan att dock andra lika
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viktiga intressen darmed sattas i fara att krankas, detta viktiga sporsmal torde
bliva foremal for utredning av 1924 ars bankkommitte.

Stockholm i december 1923.

~~i~ r
Y • ~--~-~'~G

F.v. Krusenstjerna
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Efterord till Folke von Krusenstjernas vitbok
av Lars-Erik Thunholm

I april 1922 hade Skandinavbankchefen Oscar Rydbeck en overlaggning i olika

fragor med landets davarande finansminister, Jacob Beskow. Han sager datum

i sina minnesanteckningar:

Sedan mitten pa april bade Jacob Beskow blivit finansminister. Han bade belt mig komma
ned p$ onsdagen kl. '/z 11 for att fa spraka om litet av varje. Bl.a. bad han try uppriktigt saga
honour our min asikt our Folke von Krusenstjerna sour bankinspektor. Sammanfattandet av
mitt svar var vikten av ett ombyte pa bankinspektorposten. Krusenstjerna saknade den erfor-
derliga begavningen, var icke att lita pa betraffande hans omdome. Personligen var han kand
sour en hederlig man, men kunde icke frigora sig fran inflytandet fran Stockholms Enskilda
Bank, men i synnerhet fran Marcus Wallenberg.

Pa ett annat stalle i sina minnesanteckningar betecknar Rydbeck rent av Kru-
senstjerna sour en fara for svenskt bankvasende, och i korrespondensen mellan
Rydbeck och kollegan Herman Mannheimer under wren 1922-23 kommer ide-
ligen kritiska synpunkter till tals pa "Krusis" (sour de nagot vanvordigt kallar
sin overvakare) och dennes hiskeliga framfart. Det verkar nastan sour our de
kande sig utsatta for en systematisk forfdljelse.
Vad lag bakom denna kritiska attityd? Ja, framfor alit hade den val att gora

med den motsatsstallning Skandinavbankens ledning — och manga andra
bankledningar med, for den delen — hade hamnat i, nar det gallde synen pa
bankernas ayskrivningspolitik under krisarens deflationsforhallanden. Derma
motsatsstallning kom till skarpt uttryck i en debatt pa 1921 ars bankmote. For
att aterstalla bankvasendets sundhet efter inflationsarens excesser kravde Kru-
senstjerna i sitt anfdrande en radikal saneringspolitik, med uppsagningar av
krediter, realisation av hypotek och kraftiga nedskrivningar eller rent av instal-
lande av utdelningar till aktieagarna. Rydbeck vande sig med skarpa mot derma
syn och menade, att ett agerande enligt Krusenstjernas mening tiara skulle for-
varra krisen. Han forordade en mera varsam behandling av kunderna. Bankerna
borde inte under deflationskrisen fdregripa forlusterna sour kanske aldrig pa
langre sikt skulle behova uppsta, our man sag tiden an och fick radrum for
olika sanerande atgarder, sour kunde aterstalla kundernas kreditvardighet. Han
menade ocksa, att det vore farligt att sanka utdelningarna pa det satt Krusen-
stjema forordade, vilket skulle skada allmanhetens fortroende for bankerna och
forsvara deras kapitalanskaffning.
Nu var det rote tiara bankcheferna sour var kritiska mot Krusenstjernas age-

rande i olika hanseenden. Aven fran politiskt hall bleu denne foremal for en
trumeld av kritik, vilket bl.a. omvittnas av interpellationsdebatter i riksdagen
och en mot bankinspektionen mycket negativ pressdebatt under aren 1921-22.
Inte minst den kande hogerpolitikern Sommelius gick till upprepade angrepp. I
en debatt i andra kammaren 1921 avlossar denne foljande "grausame Sable":
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Skall var bankverksamhet.... kunna utova en gagnande uppgift for landets industriella arbete
och icke Mott for industries utan for hela vart naringsliv, maste den aga mojligheten att
kunna arbeta under nagorlunda fria former och icke med den tvangstroja en eventuellt makt-
lysten bankinspektor kan tillata sig att anvanda gentemot den. Jag ber att fa erinra om att det
icke ar nog med att man ingriper i bankernas administration; man t.o.m. tillater sig att ingripa
i kreditgivning.... Det ar dock icke meninges, att bankinspektoren skall beharska wart eko-
nomiska liv. Han ar absolut icke vuxen den uppgiften. Jag anser i sa fall bankstyrelserna i
langt hogre grad vara skickade att lamna stod at naringsverksamheten. Men bankinspektoren
har tagit sig den friheten att vid upprepade tillfallen gripa in och reglera bankernas forhallan-
den, och han har i detta ayseende tillatit sig att t.o.m. verka och fungera som om han varit
naringslivets overstyrelse och overformyndare liksom bankernas. +~°

Samtidigt fick bankinspektionen pa det politiska planet utsta en kritik av helt
motsatt slag, namligen forebraelser for att inspektionen rote gjort tillrackligt
for att forhindra eller stoppa den lattsinniga kreditgivningen under hogkon-
junkturen, som sedan under bankkrisen ledde sa manga banker ratt in i fordar-
vet. Typiskt for derma kritik ar en interpellation av professor Lindskog vid
1922 ars riksdag, foranledd av de enorma forlusterna i Sydsvenska Banken,
som praktiskt taget sopat bort hela det egna kapitalet i banken. Vid den rekon-
struktion av banken som skedde med bankinspektionens medverkan, raddades
visserligen insattarna fran forlust, men aktieagarna fick noja sig med att fa ut
10 kronor for sina aktier, som tidigare emitterats till ett pris av 160 kronor.
Lindskog menade, att bankinspektionen bade kunnat fdrhindra en sadan ka-
lamitet, om den pa ett tidigare stadium ingripit mot den losslappta kreditgiv-
ningen. Markligt nog fick has pa den punkten instammande av Sommelius,
som tydligen glomt vad has sagt ett ar tidigare.

***

Att bankinspektionen pa detta Batt far uppbara kritik for sift agerande, en kritik
som kommer fran olika hall och med olika syftning, ar nu rote agnat att for-
vana. Det sammanhanger framfor alit med den omtaliga mellanstallningen
mellan intressen av olika slag som en tillsynsmyndighet pa bankomradet intar.
Att pa en gang tillgodose insattarnas, lanekundernas och aktieagarnas intressen
ar rote latt. Att det i detta hanseende foreligger avvagningsproblem av mycket
grannlaga art, var man fran forsta borjan klart medveten om. Bankinspektionen
tillkom som ett sjalvstandigt ambetsverk Forst ar 1907. I det betankande av
1905 ars bankkontrollkommitte, som drog upp riktlinjerna for det nya ambets-
verket, poangterades, att den tillsynsverksamhet det har var fraga om maste
bedrivas med mycket varsam hand. Banksinspektoren far rote fdrhalla sig pas-
siv, menade kommitten, men framholl ocksa att det var val sa viktigt "att en
ivrig och alltfor energisk bankinspektor icke lamnas frig hander att vidtaga at-
garder, som, om ocksa formellt forsvarbara, kunna vara okloka. Ty det lider
intet tvivel, att ett aggressivt steg av bankinspektionen kan, om det icke ar mo-
get overvagt, komma stor skada astad".
Den forste bankinspektoren, den smatt legendariske Robert Benckert, kom

ocksa ofta att befinna sig i kritikens blasvader. Nar has lamnar sin befattning
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1914, skriver han betraffande bankinspektionens stallning i den allmanna
opionen:

Dess verksamhet har ju blivit olika bedomd, men i alimanhet icke gunstigt. Man maste nog
saga, att bankinspektionen efter varje bankkrasch icke haft en god press. Och detta ar icke
mycket att undra pa. Man resonerar helt enkelt sa har: 'Det haz visat sig att NN-banks skotsel
har varit oforstandig; och da vi ha en statlig institution, som har till uppgift att overvaka ban-
kerna; ar det tydligt att derma forsummat att i tid ingripa ', det ar det slagord som framkom-
mit vid alla bankkatastrofer. Men detta resonemang, om det ock i all enkelhet ma lata plausi-
belt, ar ej riktigt, darfor att bankinspektionen icke har bestammanderatt i~fraga om en banks
skotsel, for savitt laga foreskrifter iakttagas.

Som regel har bankinspektionens fdretradare haft sma mojligheter att offentligt
bemota den kritik man varit utsatt for, hammad som man ar av banksekretes-
sens kray. Desto tacknamligare ar det att Folke von Krusenstjerna efter de
duster han fick utsta under krisaren i borjan av 1920-talet faun for gott att to
upp kritiken till en grundlig granskning och darmed forsoka rattfardiga sitt
agerande. Det gjorde han f.o. for fdrsta gangen redan 1922 i en promemoria
som finansminister Thorson refererade fdr riksdagen i samband med svaret pa
ovannamnda interpellation av professor Lindskog. Den i december 1923 dag-
tecknade "vitboken" ar egentligen en utvidgad version av derma promemoria.
Krusenstjernas bemotande av kritiken har karaktaren av en "apologia pro

causa sua" och skall naturligtvis laws som en sadan, som en partsinlaga, ut-
formad fran bankinspektionens standpunkt. Aven om den andra parten inte har
nagon chans att komma till tals i sammanhanget, har Krusenstjernas synpunk-
ter och argument ett betydande allmant intresse. Forst och framst fran bankhis-
torisk synpunkt med hansyn till det ljus de kastar over deflationsarens bank-
kris, dess orsaker och vagarna till sanering och rekonstruktion av krisdrabbade
banker. Men ocksa med hansyn till de paralleller som kan dras med var egen
tid. Bankinspektionens forhallanden, dess befogenheter och arbetsmetoder ar
en fraga som standigt tycks befinna sig i stopsleven, och det ar, som allom be-
kant ar, en aktuell fraga ocksa just nu.

***

Med det perspektiv vi nu har, ar det uppenbart, att den svara bankkris som
drabbade vart land under 1921-23 och hade efterverkningar langt fram under
artiondet, till avgorande grad sammanhangde med deflationen av den Svenska
prisnivan under dessa ar. Den ekonomiska politiken i vart land var benhart in-
stalld pa att aterknyta kronan till guldmyntfoten vid forkrigspariteten, kosta
vad det vine, och man lyckades ju ocksa med detta. Men det skedde till priset
av allvarliga storningar for hela naringslivet och inte minst bankvasendet, som
drabbades av katastrofala vardefall pa de tiligangar som lag till grund for kre-
ditgivningen. Det saknades inte varningar fran naringslivet, fran banker och
fran visa nationalekonomer (framfor allt Gustav Cassel), som forutsag va-
dorna av en drastisk deflationspolitik. Krusenstjerna synes ha varit medveten
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om konsekvenserna vad bankerna betraffar, och man kunde kanske ha forvan-
tat sig, att han skulle ha stallt sig kritisk till den politik som forsatte bankva-
sendet i en sadan situation. Nagon sadan installning kan dock icke utlasas av
hans kommentarer till utvecklingen. Han Jagger hela ansvaret pa bankerna
sjaly och kritiserar dem for deras overdrifter i kredithanseende under krigs-
arens inflationsgalopp. Och den hastkur han fdreskrev skulle, om man pa alla
hall fullt ut foljt hans intentioner, ha gjort krisen etter vane. Nu kunde man
dock tack ware solidariska aktioner fran de battre stallda bankernas sida och
genom de stodaktioner som kanaliserades via den tidens b~ankstodsorgan —
Kreditkassan av ar 1922 — i alla fall rida ut stormen, utan att nagra insattare i
bankerna behovde Lida forluster. Allvarligare stallde det sig naturligtvis for ak-
tieagarna i de manga banker som maste rekonstrueras —men det ar en annan
historia som Krusenstjerna rote beror och kanske rote haft anledning att berora.
Hans installning har hela tiden varit att det ar insattarnas intressen bankinspek-
tionen ar satt att bevaka. Aktieagarna far sta sitt kast, om de av dem utsedda
fortroendemannen misskoter sing uppgifter.
Det var ju Staten som satsade de egentliga resurserna for Kreditkassans

stodatgarder, och i ett par fall — Lantmannabanken och Nordiska Handelsban-
ken — fick Staten lov att direkt ga in medagarkapital for att radda situationen.
Krusenstjernas argument for en sadan statlig insats ar av betydande intresse,
rote minst med hansyn till den diskussion som forts i vara dagar kring fragan
om statens insatser i bankstodjande syfte. Det ar veterligen forsta gangen som
det sa explicit och utfdrligt argumenteras for statens roll som yttersta garant for
bankvasendets stabilitet. Huvudargumentet, som sedan standigt aterkommit i
liknande situationer, ar att ett fallissemang i en stone bank som orsakar insat-
tarna forluster, riskerar att fa allvarliga aterverkningar over hela bankvasendet,
rubba alimanhetens fortroende for bankerna och darmed forsatta aven i och for
sig goda banker i svarigheter.
Derma fraga var, nar den kom till sin spets i Lantmannabankens kris, mera

kontroversiell an den skulle komma att bli vid senare bankkriser, och foran-
ledde mycket hetsiga debatter nar fragan var uppe i riksdagen. Det var rote tiara
forsta gangen en sa massiv insats av statsmedel till stod for en bank ifragasat-
tes. Det var ocksa fraga om en bank som kommit pa fallrepet genom en grav
misskotsel. Den aspekten gar Krusenstjerna forbi i sin argumentering. Han
havdar blott till bankens fdrsvar, att den var sa ny att den rote hunnit bygga upp
tillfredstallande reserver. Den framsta orsaken till bankens kris var dock den
ohammade expansionspolitik som dess ledning slagit in pa, med ackvisition av
inlaning till hogre rantor an de pa marknaden gangse och med investering av
betydande medel i allehanda spekulativa affarer langt utanfor dess egentliga
verksamhetsomrade, jardbruket. Nar bankrepresentanterna i Kreditkassans sty-
relse vagrade att medverka till en rekonstruktion, var de fdr ovrigt rote, som
Krusenstjerna antyder, ensamma. Aven kassans verkstallande ledamot, Henrik
Tamm, stallde Sig negativ, och motivet var helt enkelt, att den insats som be-
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hovdes lag vida utanfor kassans resurser. Daremot motsatte de sig rote i och for
sig en statlig raddningsaktion for banken.

* **

Den Tanga tid da Krusenstjerna satt med ansvaret for bankinspektionen, d.v.s.
1914-1937, praglades av stora omvalvningar pa bankvasendets omrade och
ocksa tidvis av allvarliga pafrestningar pa bankerna. Han fick uppleva den ge-
nomgripande koncentrationen av bankvasendets struktur sores skedde under
derma tid, spekulationsfebern under forsta varldskriget, emissionsbolagens
uppgang och fall, den allvarliga bankkrisen 1921-23 och slutligen ocksa dep-
ressionen och Kreugerkraschen i borjan av 1930-talet. Det maste ha varit
manga modosamma ar pa bans post. Men det bade sakerligen sin stora bety-
delse att tillsynen over bankerna under dessa turbulenta tider anfortrotts at en
kraftfull — och stridbar —person, som formadde gora sitt inflytande gallande i
stabiliserande syfte. Detta inflytande var naturligtvis sarskilt effektivt nar det
gallde de mindre bankerna. Av hans anteckningar kan man, mellan raderna,
utlasa, att han rote alltid bade det sa latt med de mera kaxiga storbanksherrarna.
Att han motte en del motstand pa den kanten bekraftas ocksa av den intressanta
skriftvaxlingen mellan bankinspektionen och de olika bankernas styrelser i
samband med de periodiska bankundersokningarna. Den far vi dock soka i
ands kallor. Nar Krusenstjerna skrev sin redogorelse for bankkrisen, var han
strangt bunden av banksekretessen och kunde rote ga in pa enskilda fall.
Att Krusenstjerna var ganska upprord over den kritik han utsattes for, kan

man forsta. Han farm den orattvis och hade begransade mojligheter att offent-
ligt forsvara sig. Det ar a ands sidan rote onaturligt, att en bankinspektor ham-
nar i en viss motsatsstallning till de overvakade bankerna och att det ibland
brister i det omsesidiga fortroendet. Bankinspektionen har alltid haft stor res-
pekt for vad vi brukar kalla "Murphy's law", — som sager: "If anything can go
wrong, it will, " — och handlar darefter. Bankerna a ands sidan kan, om de
skall vara till effektiv hjalp for naringslivet, rote undga att to risker, och ibland
betydande risker, i sin kreditgivning. De gor naturligtvis vad de kan for att
skydda sig mot sadana risker, men nar det blir ekonomisk kris, sa smaller det.
Det kan rote hjalpas. Oaysett hur man formulerar bankinspektionens uppgifter
och dess befogenheter, kan sadana eventualiteter rote undvikas.
I Krusenstjernas fall skarptes val ocksa motsattningarna vis-a-vis bankvarl-

den av den ganska karva framtoning som praglade hans agerande. Han hade
rote den avvapnande humor som Benckert gav prow pa. Han skradde rote heller
arden. Nar han i en ambetsskrivelse 1920 stamplade Ivar Kreuger som nagot
av en aventyrare, fick han ocksa ata upp sina ord och be vederborande om ur-
sakt. Vad som sedan hande i varlden vicar dock att han rote var ute i alldeles
ogjort wader.
Med Robert Benckerts tidigare utgivna "Konfidentiella anteckningar" och nu

med Krusenstjernas "vitbok" om bankkrisen 1921-23 har vi fatt intressanta
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inblickar i bankinspektionens satt att i kristider hantera sina maktpaliggande
uppgifter. Dessa handlingar ger mersmak. Annu har ingen ekonomisk histori-
ker tagit pa Sig uppgiften att skriva den Svenska bankinspektionens historic
med utgangspunkt fdr det rika material som finns i inspektionens undersok-
ningsberattelser, och som i varje fall for tidigare skeden horde var befriade fran
banksekretessens band. Vore det inte pa tiden?
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