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ABSTRACT 

 

In 1817, the then fourteen-year old bank, Malmö diskont, was the target of a bank run and the 

bank had to close. It had already been put under government control, due to mismanagement in 

the last few years of its existence. At the time, Malmö diskont was one of three privately owned 

banks and all three had to close as a result of a loss of confidence and bank runs also on the 

other two banks. Thus, private banks, with their roots in the 18th century disappeared, with 

noticeable economic repercussions. Although there was an unofficial credit market, consisting of 

the merchants and private bankers, (in addition to the government-owned Riksens Ständers 

Bank) it took a long time to restore confidence in privately owned commercial banks. 

 

This Licentiate thesis deals with this financial crisis in Sweden in 1817. The purpose is to describe 

this crisis from an institutional perspective and incorporate both formal and informal institutions 

to help explain why this crisis occurred. The basic assumption is that institutions both set the 

limits for individuals’ actions and sometimes direct them towards actions. The research questions 

were aimed at answering what institutions existed, to analyze the qualitative aspects of the 

institutions and try to answer how they may have influenced the actions of the Malmö diskont 

management. The results show that institutions at the time both influenced and paved the way 

for the dubious management of the bank in its last years. Sometimes, institutions widened the 

perceived area of discretion; at others, it curtailed the freedom of action to such an extent that 

the rules of the institutional framework became virtually unmanageable. The broader 

contribution of my research is to add to the theory of financial crises, how both explicit and 

implicit rules of the game contribute to crises.  
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FÖRORD 

 

Denna licentiatavhandling är ett delmål på vägen mot en bättre förståelse av en hittills ganska 

okänd finansiell kris. Avhandlingen beskriver vägen mot den lokala banken Malmö diskonts fall 

1817. I fallet drog Malmö diskont med sig de båda övriga privatägda diskontbankerna. 

Förtroendet för privatägda affärsbanker var länge lågt efter denna krasch. De tre privata 

diskonterna svarade 1817 för ungefär en femtedel av den totala volymen utestående sedlar i 

Sverige och när diskonterna föll, gav det märkbara ekonomiska återverkningar.  

 

Krisforskning kommer alltid att ha aktualitet. Finansiella kriser kommer att inträffa lika 

regelbundet som de alltid hittills gjort. Jag träffade en gång en bankaktieanalytiker, som sade: 

”Bankers don’t make the same mistake twice – in a row”. Det faktum att jag arbetat 34 år i bank, 

och upplevt flera finansiella kriser, har varit en stark drivkraft i min forskning för att förstå 

mekanismerna hur diskonternas kris uppstod. Syftet med avhandlingen är att ge en bättre 

förståelse än tidigare av krisförloppet. Därför vill jag beskriva det på ett annorlunda sätt, genom 

att använda institutionell teori. Genom att knyta mitt arbete till tidigare forskning inom ämnet 

finansiella kriser vill jag blottlägga orsakssammanhang och därmed bidra till teoribildningen i 

detta ämne.  

 

Många har medverkat till att denna avhandling kan läggas fram. Mitt första tack går till min 

svärmor, Maja-Britta Jacobsson, som lärde mig hur jag kunde få ett ”tredje liv” och till min familj, 

som varit ett osvikligt stöd. Huvudhandledare för mitt arbete har varit professor Kent Eriksson 

och bihandledare har varit Enrique Rodriguez, adjungerad professor, båda verksamma på 

Centrum för bank och finans på KTH. Jag är tacksam för alla goda råd och att ni trott på mig. Jag 

skall göra mitt bästa för att motsvara era förväntningar även i framtiden.  Det finns många 

ytterligare att tacka, men jag inskränker mig till att tacka i grupp – tack alla stödpersoner, 

seminariekamrater och studiekamrater för att ni accepterat mig i er krets och hjälpt mig på alla 

möjliga sätt. Jag ber att få återkomma om ett par år med ett djupare och mer personifierat tack. 

Avslutningsvis, tack alla ni, som tvivlat på att jag skulle klara detta. Ni har varit en sporre i mitt 

arbete. Ge inte upp! Fortsätt tvivla! Mycket arbete återstår. 

 

Stockholm i maj 2008 

Tom Kärrlander 
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AVSNITT 1. INLEDNING OCH DISPOSITION 
 

Prolog 

Den 2 november 1818 skrev Samuel Christian Björkman, f.d. bankdirektör i Malmö diskont, från 

häktet i Malmö till baron Carl G. von Schwerin på Hjularöd: ”Sedan Högvälborne Herr Baron 

gjorde mig hedern af ett personligt besök har Bankens Advocat Fiscal (...) förnyat sina förra 

Påståenden om Dödsstraff.”2 Så långt hade det gått för Malmö Diskont, att dess f.d. direktörer 

hotades med avrättning. De ansågs ha misskött banken så grovt att den kollapsade 1817. Denna 

misskötsel skulle berättiga till lagens strängaste straff. Malmö diskont drog i fallet med sig 

Göteborgs diskont och Göta Kanaldiskonten. Hur förvandlades Malmö diskont från en lönsam 

bank, med en god intjäning och små kreditförluster till en bank, som när den upphörde med sin 

verksamhet utplånade ett helt banksystem för lång tid framöver, förorsakade staten en förlust på 

över 400 000 riksdaler och hotade bankdirektörerna med skampåle, straffarbete på fästning och 

t.o.m. dödsstraff? Dessa frågor väckte mitt intresse för att studera Malmö diskont. 

 

Diskonter var banker. Benämningen diskont berodde på att diskonten gav diskontlån. Detta 

betyder att låntagaren betalade ränta i förskott. Utlåningsräntan diskonterades till nuvärde och 

drogs av från lånesumman. Malmö diskont var en av tre diskonter, som grundades 1803, för att 

komplettera den av Rikets Ständers Bank (”RSB”, ”Banken”, ”Banquen”) styrda 

Riksdiskontverket (”Riksdiskonten”) i Stockholm. Gustav IV Adolf med statsrådet ansåg att om 

landsorten fick grunda banker skulle det gynna den myntreform, realisationen3, som genomfördes 

1803 och ”... att understödja ett uppsving för näringslivet och kreditväsendet.”4 Tre nya diskonter 

grundades då i Göteborg, Malmö respektive Åbo. Åbo diskont upphörde 1809, i samband med 

svensk-finska kriget. 1810 grundades Göta Kanaldiskonten, som en del av Göta Kanalbolaget. 

Detta bolag ansvarade för Göta Kanalbygget. Dessa fyra diskonter kallas ibland för ”de yngre 

diskonterna”5, så även i denna undersökning. 

Diskonterna tog emot inlåning, i första hand från allmänheten i Stockholm och lånade ut pengar, 

Malmö diskont i Skåne. I Stockholm hade Riksdiskonten monopol på den bankmässiga 

utlåningen. Inlåningen i diskonterna kom normalt från enskilda personer och åtminstone i Malmö 

                                                 
2 Brev från SC Björkman till CG von Schwerin den 2 november 1818, Fluurs gåva, LLA. 
3 Realisation ”... har av gammalt använts i Sverige för att beteckna övergång från pappersmyntfot till 

metallmyntfot.” Brisman (1908), s. 1. 
4 Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:2 och Kungl. Förordning den 26 augusti 1800, KB. 
5 Denna beteckning används t ex av Brisman (1924). 
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diskont gick även utlåningen mest till enskilda, även om lånen indirekt finansierade 

företagsamhet, t ex jordbruksinvesteringar.  

 

Under diskonternas första decennium gick affärerna lysande. Under kriget (1808 – 1809) 

fordrades medel till krigskassan och penningmängden ökade dramatiskt. Realisationen övergavs 

och Sverige övergick till pappersmyntfot. Diskonterna bidrog i högsta grad till denna monetära 

expansion. Penningmängdsökningen framgår av Diagram 1. Expansionen avstannade och till och 

med vändes i sin motsats åren efter 1812. Sverige drabbades då av en djup ekonomisk kris, med 

kraftigt sjunkande fastighetspriser och konkurser, först inom jordbruket, men senare även i 

handeln.  

 

Diagram 1: Priser, index och utestående sedlar, Rdr banco x 50, 1806 - 1819 
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Källor: Prisindex: Åmark (1921), s. 167. Utestående sedlar: Grönberg (1936), s. 294 (ur Sveriges 

Riksbank 1668 – 1924, del V, ”Tabellbilagan” (1931)). 

Anm. Sedelmängden är multiplicerad med 50, för att visa de relativa förändringarna till priserna. 

Mer information om sedelmängden finns i Diagram 7 och 8. 
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Det är under denna svåra tid, som denna undersökning börjar, nämligen med att handelsmannen 

i Malmö och låntagaren i Malmö diskont, Jonas Ståhle, gör sina första misslyckade affärer. Han 

var, vid Malmö Diskonts fall, den överlägset största låntagaren och hade ingen möjlighet att 

betala tillbaka sina lån.  

 

Diskonterna som en brygga 

Ett sätt att beskriva de yngre diskonternas roll, är att se dem som en brygga mellan banksystemet 

på 1700-talet, och 1800-talets senare banksystem. Diskonterna hade inslag i sin verksamhet, som 

var både innovativa och innebar en fortsättning av gammal bankpraxis. Göran B Nilsson skriver 

om diskonternas verksamhet: ” … en av tre enskilda banker [diskonterna], vars avancerade 

verksamhet gjorde dem till Europas kanske mest intressanta.”6  Sandberg skriver, när han 

behandlar filialbankernas upprättande kring 1850:”These banks, which it was thought would 

eventually replace the enskilda banks, closely resembled the earlier discount banks.”7 Sommarin 

är mer explicit: ” I själva verket har det vid bankstarten 1830-31 [av Skånska Privatbanken] icke 

varit fråga om något initiativ i meningen ’första idén och tanken på’ ett privat bankbolag för 

sedelutgivning. Denna tanke hade år 1830 redan stötts och blötts under åratal och blivit allt 

starkare aktuell efter diskonternas fall 1817.”8 Nygren pekar på en pool av erfarenhet, som kom 

de kommande bankerna till godo: ”Det var ingen tillfällighet, att Göteborgs sparbank etablerades 

redan 1820 och fick en specifik affärsbanksbetonad profil.”9 Även Andersson är inne på samma 

tanke: ”Under de privata diskonternas förhållandevis korta verksamhetsperiod lades de 

erfarenhetsmässiga grunderna för utvecklingen av en modern sparbanks- och affärsbanksrörelse 

under 1800-talet.”10. Erfarenheterna var, som denna undersökning kommer att visa, både av 

positiv och av negativ karaktär. I vissa avseenden dominerade de negativa inslagen i diskonternas 

verksamhet så mycket att diskonterna, som framhålls i forskningsöversikten, tjänade som 

avskräckande exempel. Därmed kan de sägas ha bromsat utvecklingen; men med facit i hand, kan 

man finna kan man finna både inslag, som de yngre diskonterna tog över från tidigare 

banksystem och inslag, som de själva utvecklade och som kom att vara inslag i kommande 

banksystem. 

 

                                                 
6 Nilsson (1988), s. 1. 
7 Sandberg (1978), s. 662. 
8 Sommarin (1924), s. 332. 
9 Nygren (1985), s. 32. 
10 Andersson (1985), s. 7. 
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Bland de drag som diskonterna övertog från 1700-talets banksystem, finns t ex den aktiva och 

välorganiserade inlåningen från allmänheten. Ett inslag i denna inlåning var den differentierade 

inlåningsräntan (beroende på belopp och löptid), som inte återkom förrän på 1850 – talet i 

Sverige. Vad avser inlåning är diskonterna en brygga mellan diskonterna på 1700-talet och 

sparbanksrörelsen, som inledde sin verksamhet redan 1820 i Göteborg samt de enskilda 

bankerna, där den första grundades 1830. När det gäller att skapa betalningsmedel, länkar 

diskonterna över från 1700-talets assignationer (i praktiken banksedlar, diskuteras utförligare i 

bakgrundsbeskrivningen, i avsnittet ”Politik och ekonomi”)  till de enskilda bankerna och deras 

aktiva sedelutgivning. Inom betalningsförmedlingen utvecklade de yngre diskonterna systemen 

för penningöverföring. De använde sig t ex av invisningar. En invisning var ett dokument, som 

innebar att en person A, t ex i Skåne, ställde ut en utbetalningsinstruktion, dragen på en person 

eller institution B i Stockholm. Dessa invisningar ersatte penningleveranser i Sverige. Detta var 

ett smidigt sätt att föra över pengar och var ett innovativt drag i diskontverksamheten. Fördelarna 

var flera, men framförallt att de kunde ställas ut på ojämna belopp och att de inte var lika 

stöldbegärliga som pengar. Om en invisning inte var grundad på en faktisk behållning eller 

fordran, var den naturligtvis värdelös. 

 

Vanskötsel 

Goda intentioner och en lyckosam rörelse präglade inledningen av de yngre diskonternas 

existens. I litteraturen läggs emellertid tyngdpunkten på hur Malmö diskont gick under på grund 

av tre direktörers vanskötsel och vissa låntagares dåliga affärer. Pettersson beskriver det t ex som: 

”… Malmödiskontens vanskötsel.”11 eller:”… När den misskötta Malmödiskonten föll…”12 

Rosenberg tar till svepande ordalag: ”Revisionen i Malmö samma år [1817] visar en exempellöst 

skamlig skötsel…”13 Flux beskriver skeendet på detta sätt: ” The audit of that year [1817] showed 

that a startling rashness14 had characterized the conduct of affairs…”15 vilket i Lars G Sandbergs 

referat blir: ”But excessive, unsound and illiquid investments eventually led to the demise of all 

                                                 
11 Pettersson (1989), s. 143. 
12 Ibid., s. 152. 
13 Rosenberg (1878), s. 69. 
14 I The Concise Oxford Dictionary of Current English (1934) definieras ”rash” med: ” Hasty, impetous, 

overbold, reckless, acting or done without due consideration”. En ungefärlig översättning av ”rashness” skulle 

alltså vara: Förhastat, överilat, vårdslöst eller oöverlagt beteende. 
15 Flux (1910), s. 27. 
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the discount companies by 1817.”16 Avsikten med denna avhandling är att ge en fullständigare 

och mer balanserad syn på Malmö diskonts sista år. 

 

Disposition av avhandlingen 

Dispositionen av denna licentiatavhandling är att i avsnitt 2 redogöra för syftet och formulera 

frågeställningarna. Avsikten är att problematisera bakgrunden för ledningens agerande. Den 

teoretiska institutionella begreppsapparaten och motiven till att använda en institutionell ansats 

redovisas i avsnitt 3.  Forskningsstrategin och metoden utvecklas i avsnitt 4. Avsnitt 5 innehåller 

en forskningsöversikt med käll- och litteraturgenomgång.  I avsnitt 6 beskrivs den kontext i 

vilken Malmö diskont verkade.  Huvuddelen av detta papper utgörs av beskrivningen av Malmö 

diskonts verksamhet i avsnitt 7 och en beskrivning av händelseförloppet före kraschen i avsnitt 8. 

Undersökningens resultat redovisas en sammanfattande diskussion i avsnitt 9. I Epilogen 

redovisas kortfattat vad som hände efter översiktsperiodens slut.  

 

AVSNITT 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syfte med avhandlingen 

Syftet med denna avhandling är att beskriva den institutionella bakgrunden för bankverksamhet 

under de sista åren av Malmö diskonts levnad. Syftet är dessutom att beskriva denna strukturs 

egenskaper och dess inflytande på tillgängliga handlingsalternativ och manöverutrymme för 

Malmö diskonts ledning. Det är a priori inte diskontledningens faktiska handlande jag vill 

analysera, det är bakgrunden till deras handlande. 

 

Forskningslucka 

Ingen av de yngre diskonterna har blivit föremål för en analys i en monografisk avhandling. Att 

så är fallet har kontrollerats genom att söka igenom forskningsarkiven på de ekonomisk-

historiska institutionerna i Sverige, samt att rådfråga ekonomhistoriker, som ägnat sig åt att skriva 

om Sveriges tidiga bankväsen. Däremot omnämns och beskrivs diskonterna i flera avhandlingar 

och forskningsrapporter. Den doktorsavhandling, som denna licentiatavhandling lägger grunden 

till, fyller en forskningslucka genom att vara den första att fokuserat behandla en av de yngre 

diskonterna och deras institutionella sammanhang och i detta sammanhang redovisa delvis nytt 

                                                 
16 Sandberg (1978), s. 659. 
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material. Detta lägger grunden för den fortsatta forskningen, som skall utgöra ett bidrag till 

teoribildningen om finansiella kriser.  

 

Malmö diskonts fall har behandlats tidigare. Som framgår av Forsknings- och Källöversikten, har 

skuldfrågan och den tekniska beskrivningen av det agerande som så småningom utlöste 

diskontens fall beskrivits utförligt av både Helander och Sjövall. Andersson har gjort ett stort 

arbete att analysera räkenskaperna i diskonten. Andreen har satt in diskonterna i ett politiskt 

sammanhang. Det är i skärningspunkten av dessa beskrivningar, som helhetsperspektivet träder 

in i form av en övergripande institutionell ram, som ligger mellan kontext och händelserna i 

Malmö diskont. 

 

Avsikten är att läsa tillgängliga källor på ett nytt sätt och därmed finna samband, som knyter ihop 

den institutionella ramen med händelseutvecklingen i Malmö diskont . I den mån underlaget 

medger, skall jag också föreslå möjliga förklaringar till dessa samband. Generaliserbarheten av 

dessa förklaringar kommer jag att diskutera i slutet av denna rapport. 

  

Motiv till frågeställningarna 

Skogman skriver: ”Såsom desse inrättningar[diskonterna] voro uppställde, var det mera underligt 

att de hade kunnat bära sig så länge, än att de nödgades inställa uppfyllandet af sina förbindelser, 

hvilken, af sjelfva deras organisation härrörande, nödvändighet visserligen påskyndades af oklok, 

och till en del oredlig, förvaltning.”17 Nyckelorden är:”... af sjelfva deras organisation 

härrörande...” och ”… till en del oredlig…”. Skogman kan läsas som att andra faktorer än en 

”oredlig” förvaltning bidrog till kraschen.  

Det finns fler än Skogman, som pekar på det märkvärdiga sätt, som diskonterna avvecklades på, 

med början 1817. Göran B. Nilsson hänvisar till Wirsén: “Detta var vad Gustaf Fredrik Wirsén 

kallade ’det rysliga kreditmordet’.”18 och Nilsson skriver: ”Detta ledde i sin tur till att samtliga tre 

fick hänga in skylten, vilket ingalunda skulle ha behövts, åtminstone inte för de två återstående 

diskonternas del: Göta kanaldiskonten och Göteborgsdiskonten.”19 Även landshövdingen af 

Klinteberg skriver: ”Det kan ei annat wara, än at följderna af denna [Malmö] disconts horribla 

                                                 
17 Skogman (1846), s. 74. 
18 Nilsson (1988), s. 1. Hans källa för Wirséns uttalande är inte angiven. 
19 Ibid., s. 1. Göteborgsdiskonten gav ett överskott till sina aktieägare när den avvecklades. Kanaldiskonten 

däremot var inte i gott skick, eftersom en så stor del hade lånats ut till kanalbygget och staten fick stå för den 

slutliga avvecklingskostnaden, som var mer än dubbelt så stor som den i Malmö diskont. 
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behandling skola medföra en oberäknelig inflytelse på hela financiela ställningen, och åstadkoma 

en gränslös omtanka hos dem, som äro satta at utfinna botemedlen.”20 Även Bergfalk pekar på 

diskonternas dåliga utrustning för att bedriva bankverksamhet: ”… och med ett ökadt antal på 

felaktig grund bygda kreditinrättningar gick Sverige 1810 framtiden till mötes. Det hade gränsat 

till det underbara, om ej vådliga kreditbruk under sådana förhållanden utbildat sig.”21 Även 

Hildebrand är inne på att det finns en fylligare förklaring:” Malmö diskont stupade emellertid 

1817, mycket beroende på egna försyndelser, …”22 Observera ordvalet: ”mycket”! Bakgrunden 

till kraschen var inte enbart en följd av vanskötsel av diskonten. Det fanns andra bidragande 

orsaker.  

 

Frågeställningar 

- Hur såg den institutionella bakgrunden för bankverksamhet åren före Malmö diskonts 

krasch ut? 

- Hur kan denna struktur bedömas kvalitativt? 

- Hur kan den institutionella bakgrunden ha påverkat ledningens i Malmö diskont 

handlingsutrymme?  

 

AVSNITT 3. TEORI 

 

Motiv till val av teori 

I detta avsnitt redovisas mina motiv att i mitt arbete använda institutionell teori som teoretiskt 

verktyg. North anser: “…incorporating institutions into history allows us to tell a much better 

story than we otherwise could.”23  John Commons och Douglass C. North är institutionella 

ekonomiska teoretiker. I deras studier finns en begreppsapparat och en teoretisk grund, som jag 

använder för att konstruera svaren på mina forskningsfrågor. Commons och North påvisar hur 

en struktur, som kan beskrivas med hjälp av denna begreppsapparat, kan påverka beteendet hos 

ekonomiska aktörer. Som framgår av nedanstående har deras idéer relevans för min forskning, 

även om deras arbete utfördes mer än hundra år efter det skeende som skall undersökas.  

 

                                                 
20 Brev från Vilhelm af Klinteberg till Gustaf Fredrik Wirsén den 18 januari 1818, E 6047, Wirsénska samlingen, 

RA 
21 Bergfalk (1859), s. 101. 
22 Hildebrand (1934), s. 51. 
23 North (1990), s. 131. 
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John Commons 

John Commons berör de styrande krafterna i samhället:  

 

”The concept of good or bad economy is so self-evident, and its psychological 

equivalent, the sense of fitness or unfitness, which is ‘common sense’ or ‘good 

sense’ or merely habit and approved custom, is so continually present in every act 

that, in the history of economic thought, good economy, which is merely a good 

proportioning of the parts, has often been either taken for granted or erected into 

an entity existing outside or above the parts.”24   

 

Commons beskrivning stöder tanken att de institutionella faktorerna skall diskuteras i samband 

med Malmö diskont. Han skriver om betydelsen av att vidga definitionen av den institutionella 

bakgrunden och inte minst att ta in det kollektiv den enskilde tillhör:  

 

“In fact, transactions have become the meeting place of economics, physics, 

psychology, ethics, jurisprudence and politics. A single transaction is a unit of 

observation which involves explicitly all of them, for it is several human wills, 

choosing alternatives, overcoming resistance, proportioning natural and human 

resources, led on by promises or warnings of utility, sympathy, duty or their 

opposites, enlarged, restrained or exposed by officials of government or of 

business concerns or labor unions, who interpret and enforce the citizen’s rights, 

duties and liberties, such that individual behavior is fitted or misfitted to the 

collective behavior of nations, politics, business, labor, the family and other 

collective movements, in a world of limited resources and mechanical forces.”25 

 

Commons definierar begreppet ” institution” som följer: ”If we endeavor to find a universal 

principle, common to all behavior known as institutional, we may define an institution as 

Collective Action in Control of Individual Action.”26 Commons ger exempel på Collective action:  

 

”Collective Action ranges all the way from unorganized Custom to the many 

organized Going Concerns, such as the family, the corporation, the holding 

                                                 
24 Commons (1924), s. 2. 
25 Ibid, s. 5. 
26 Commons (1934), s. 69. 
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company, the trade association, the trade union, the Federal Reserve System, the 

‘group of affiliated interests,’ the State. The principle common to all of them is 

more or less control of individual action by collective action.”27  

 

Det som skiljer Commons från North, som jag skall behandla i det följande, är Commons 

resonemang om normens uppkomst. Commons är mer explicit angående de grupper, formella 

eller informella, som genererar en norm. I det betydligt mindre komplicerade samhälle, som 

Malmö diskont verkade i, jämfört med 2000-talet, är de informellt etablerade normerna troligen 

mer betydelsefulla. Oavsett om de restriktioner, som kringgärdade Malmö diskont hade en 

formell utformning, var de resultatet av en grupp människors övervägande och samfällda mening.   

 

Commons resonemang om sanktioner är också relevant. Sanktioner, både formella och 

informella, har en avgörande roll för beteendet. ”These are the reciprocal promises and threats, 

express or implied, of man to man which determine the limits of human behavior in its social and 

economic transactions.”28 Malmö diskonts ledning bröt mot föreskrivna regler. Men dessa brott 

har begåtts efter ett övervägande, moget eller inte, om de påföljder deras handlingar ledde till. De 

straff, som”grupperna” kunde verkställa, kallar Commons”Collective Sanctions”:”But, whatever 

their [normer mm] differences and different names, they have this similarity, that they indicate 

what individuals can do, enforced by Collective Sanctions.”29   Commons konstaterar att 

resonemanget kan vändas på, så att de kollektiva sanktionerna som finns inbäddade i den 

ekonomiska teorin, juridiken och etiken utvecklar den institutionella ekonomiska teorin.  

 

Avslutningsvis pekar Commons på det sätt en praxis utvecklas genom precedens. Detta avser 

visserligen det juridiska systemet, som tillämpar ”case law”, men jag anser att det har relevans 

även för händelserna i Malmö diskont: ”The decisions [i rätten], by becoming precedents, 

become the working rules, for the time being, of the particular organized concern.”30 Commons 

vidgar detta till att gälla alla former av ”Collective Action”, som de exemplifierats ovan. Med 

andra ord, beteenden och beslut, som ”godkänts” eller förekommit utan negativa sanktioner, 

utvecklas till en institution. Jag kommer att beröra detta i den sammanfattande diskussionen bl a i 

                                                 
27 Ibid., s. 70. 
28 Commons (1924), s. 4. 
29 Commons (1934), s. 71. 
30 Ibid., s. 73. 
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samband med resonemanget om statens ansvar för penningsystemet och även i avsnittet om 

utvecklingen av banksed.   

 

Douglass C. North 

North’s definition av institutioner är:” Institutions are the rules of the game in society or, more 

formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction.”31 Vad detta citat 

säger är att institutionerna sätter de yttre ramarna för mänskligt beteende. North fortsätter sitt 

resonemang; institutionerna är:   ”...a mixture of informal norms, rules, and enforcement 

characteristics together defines the choice set and results in outcomes.”32 Med detta säger han att 

institutioner bestämmer, inte bara vilka handlingsalternativ som finns, utan också vilka val aktörer 

gör.  

 

 I sin presentation 1993, i samband med att North mottog ekonomipriset till Alfred Nobels 

minne, utvecklar han sin teori: ”Together they [formella och informella institutioner] define the 

incentive structure of societies and specifically economies.” 33  I detta papper skall inte 

händelsernas i Malmö diskont inverkan på den ekonomiska utvecklingen beröras, men däremot 

kommer incitamentsstrukturen tas upp till diskussion. North kan läsas som om det bara fanns 

positiva incitament. Jag kommer också att peka på incitament som verkar negativt (disincentives). 

North diskuterar också maktstrukturen:”Institutions are not necessarily or even usually created to 

be socially efficient; rather they, or at least the formal rules, are created to serve the interests of 

those with the bargaining power to create rules.”34  

 

Ett institutionellt angreppssätt medger också en förklaring, som innebär att aktörerna på grund av 

bristande eller osäker information inte kan finna bättre alternativ än de valde. ”Actors would 

certainly like to improve outcomes, but the information feedback may be so poor that the actor 

cannot identify better alternatives.”35 Nyckelordet i denna citerade mening är ”cannot”. Det 

knyter an till min senare diskussion om handlingsfrihet eller manöverutrymme.  

 

                                                 
31 North (1990), s. 3. 
32 Ibid., s. 53. 
33 North (1993), s. 1. 
34 Ibid., s. 2. 
35 North (1990),  s. 24. 
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Institutioner i denna uppsats delas in i formella och informella institutioner, vilket är en 

terminologi jag hämtat från North. Med formella institutioner avses lagar, 

myndighetsbestämmelser, etc. Med informella institutioner avses etablerade beteendemönster, 

som kan betraktas som oskrivna lagar, vanor, seder eller vanligt beteende. En väsentlig skillnad 

mellan de båda typerna av institutioner är att medan de formella kan ändras diskontinuerligt, från 

en dag till en annan, förändras de informella vanligtvis över en längre period. Dessutom har de 

informella institutionerna en grad av ”klibbighet”, vilket påpekas av en av Commons och Norths 

föregångare, Thorstein Veblen : ”Habits of thought – or ’institutitons’ as Veblen called them – 

could become stuck, remaining even when the circumstances that produced them had 

disappeared.”36  

 

Diskontdirektionens handlingsutrymme, som det definierades av den institutionella ramen, 

förändrades både i expansiv och i kontraktiv riktning under perioden. För att den institutionella 

strukturen skall var normativ, dvs. i detta sammanhang ge tydliga direktiv om möjliga 

handlingsalternativ, fordras det att kommunikationen mellan aktör och institution är tydlig. 

”Learning entails developing a structure by which to interpret the varied signals received by the 

senses.”37 Det är naturligtvis en fråga om både sändare och mottagare i detta samspel. North 

citerar Herbert Simon angående mottagaren - aktören:”Our theory must include not only the 

reasoning processes but also the processes that generated the actor’s subjective representation of 

the decision problem, his or her frame.”38 Hur tydliga signalerna var, skall diskuteras i detta 

arbete.  

 

Ett övergripande argument för att välja Commons och Norths institutionella teorier för denna 

undersökning är att de är evolutionära eller dynamiska. Som kommer att framgå av 

undersökningen, utvecklades framförallt de informella institutionerna under Malmö diskonts tid 

fortlöpande interaktivt. Signaler mellan parterna tolkades och omsattes i nya handlingsregler. 

Commons framhöll evolutionen. När det gäller hans syn på utvecklingen av institutioner, skriver 

Pålsson-Syll: ” Liksom alla institutioner är dessa [ ’working rules’] underkastade de evolutionära 

                                                 
36 Backhouse (2002), s. 195. 
37 North (1993), s. 3. 
38 Ibid., sid 3; citat från Simon, Herbert, Rationality in Psychology and Economics i Hogarth, Robin M. & Reder, 

Melvin W. (Editors), Rational Choice, 1986 
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utvecklingslagarna. När konflikter uppstår bilägger man dem och omdefinierar reglerna för att 

undvika framtida konflikter.”39   

 

Diskussion 

En invändning mot den valda teoretiska ansatsen kan vara att den följande beskrivningen alltför 

mycket koncentreras på begränsande institutioner. De institutionalister, som jag tagit upp, 

betonar att institutionerna skapar den begränsande ram, inom vilken den ekonomiske 

beslutsfattaren väljer sina vägar och fattar sina beslut; men institutioner kan också öka 

handlingsfriheten. Klara spelregler medger långsiktig planering. Paradoxalt nog ökar ”Moral 

Hazards”(som definieras i den sammanfattande diskussionen), som påverkar 

incitamentsstrukturen, faktiskt handlingsfriheten!  

 

Dessutom kan man kritisera den institutionella ansatsen för att den inte klargör samspelet mellan 

institutionerna och de, som skapar institutionerna. Pålsson-Syll tar upp den kritiken: ”North och 

Thomas talar om att man väljer institutioner, men man specificerar inte närmare de mekanismer 

varigenom valet sker.”40 Men Commons konstaterade att institutionerna och deras kontinuerliga 

omformning är resultatet av förhandlingar i samband med hot om kollektiva sanktioner. I den 

sammanfattande diskussionen finns fall, där denna beskrivning stämmer (t ex 

riksdagsförhandlingarna 1815). Som denna undersökning visar, utvecklades institutionerna dock 

inte enbart som resultatet av förhandlingar under hot om sanktioner, utan även genom tyst 

medgivande utan något uttalat hot. 

 

AVSNITT 4. FORSKNINGSSTRATEGI OCH METOD 

 

Forskningsstrategi 

Föreliggande undersökning är en speciell form av ekonomisk historia. Den institutionella ramen 

jag kommer att presentera är i hög grad knuten till sociala nätverk och aktörer. Enskilda personer 

var bärare och skapare av institutioner, som t ex banksed eller utgjorde institutioner, som de 

sociala nätverken. Den ekonomiska historia, som här redovisas, har starka inslag av personliga 

relationer och enskilt agerande.  

 

                                                 
39 Pålsson-Syll (1998), s. 232. 
40 Ibid., s. 393. 
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Ett fullständigare orsakssammanhang än tidigare redovisat och generaliserbarheten av resultatet 

av undersökningen ingår i forskningen. Det finns skäl att anta att banksystem och bankkriser har 

gemensamma drag över tiden. Resultatet av undersökningen kan ge underlag för den ekonomisk-

historiska forskningen om finansiella kriser. 

  

För att forskningsfrågorna skall kunna besvaras och en tydlig bild av den institutionella 

bakgrunden och dess återverkningar på diskonten behövs en uppfattning om den tidens 

affärsmetoder inom den organiserade bankverksamheten. Jag har valt att lägga tyngdpunkten på 

att studera samtida, ofta personliga, dokument. Med dessa institutioner som grund, hoppas jag 

kunna klargöra att grunden för direktörernas agerande var mer betydelsefull än vad som framgår 

av tidigare forskning och litteratur.  

 

Metod 

Inledningsvis studerades den tillgängliga litteraturen. Denna utgörs av både 1800-, 1900- och 

2000-talsskrifter. Denna del var en kartläggning av vad vi redan vet – eller - vad vi tror att vi vet. 

Därefter följde en genomgång av samtida källor, främst korrespondens. Med denna genomgång 

som grund, producerades en stomme för beskrivningen av händelseförloppet fram till Malmö 

diskonts kollaps. Källmaterialet är delvis nytt och har inte redovisats förr. Med denna stomme 

som bas, har jag identifierat institutioner – formella och informella. 

 

Materialet har studerats, med tanke på hur det kan ge information om de institutioner, som fanns 

i Sverige vid den tiden, inte hur de ”borde” se ut, med dagens måttstock. De formella 

institutionerna kan härledas med hjälp av samtida offentliga tryckta eller otryckta dokument – 

reglementen, lagar och protokoll(bland protokollen kan nämnas statsrådsprotokoll och 

bankoutskottets protokoll). De informella institutionerna, t ex bankseden, har härletts både ur 

samtida källor och ur litteratur, som behandlar tiden före översiktsperioden. Den andra 

forskningsfrågan, den om kvaliteten på institutionerna har hanterats genom att t ex försöka 

analysera hur denna institution uppfattats av diskontledningen. 

 

Kategoriseringen av institutioner har bjudit på problem. Utgångspunkten är att formella 

institutioner är de, som härrör ur lagar, reglementen och myndighetsbeslut. Det är svårare, när 

det gäller institutioner, vars karaktär är knapphändigt eller otydligt formulerad. Dit räknar jag 

huvudmannaskap för bankerna, revision och tillsyn. De kommer att diskuteras som formella 
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institutioner i sammanfattningen, men problemet är hur de skall uppfattas. Var de naturliga inslag 

i den tidens bankrörelse eller är de senare tiders påfund?  

 

Ännu tydligare är detta problem beträffande statens roll i finansiella kriser. Det går att 

argumentera för att staten genom sitt agerande, som beskrivs i den sammanfattande diskussionen, 

skapade en institution, som med dagens språkbruk skulle kunna kallas en Lender of Last Resort, 

men detta begrepp existerade inte på den tiden och det var långt ifrån formaliserat eller uttalat. 

Jag har ändå valt, eftersom statens roll utgår från myndigheterna, att kategorisera det som en 

formell institution. Jag kommer att argumentera för att ledningen för Malmö diskont uppfattade 

det som en existerande institution. Detta styrks inte minst av dokument under 1817, som 

redovisas i den sammanfattande diskussionen under rubriken ”Valutapolitik”. 

 

Bankseden, ryktet/ förtroendet och de sociala nätverken går att definiera som institutioner och 

också att de har ett samband med ledningens för Malmö diskont handlingar. De psykologiska och 

sociologiska begreppen Moral Hazard och Intressekonflikter redovisas som bestämningsfaktorer 

för den informella institutionen incitamentsstrukturen.  

 

Undersökningen är kvalitativ och induktiv. Detta gäller även i de avseenden den innehåller 

statistik. När jag använder statistik måste jag växla mellan ett kvantitativt och kvalitativt 

angreppssätt. Före 1820 var den makroekonomiska statistiken bristfällig. De 

räkenskapshandlingar, som använts, är dessutom otydliga även om de ytligt sett ger ett sakligt 

intryck och även reviderats.  

 

Ett mindre problem med denna undersökning, som har varit starkt fokuserad på handskrivna 

dokument är att översiktsperioden utgör en brytningspunkt mellan en förhärskande 

handstilspraxis och en ny. Brev och andra otryckta källor har skrivits av med den exakta stavning, 

som de har. Språket är inte moderniserat eller korrigerat. Dessutom innehåller detta papper en 

lång rad av citat, som är antingen delar av meningar, huvudsatser eller bisatser. Det är en fördel 

att redovisa hela meningar, men meningarna är oftast långa och sammansatta. I de delar de inte är 

redovisade, har jag bedömt att de är irrelevanta för ämnet Malmö diskont. 

 

En avslutande fråga är om undersökningen styrts av materialet, dvs. enbart behandlat de 

händelser, om vilka det finns dokument. Svaret är att alla väsentliga händelser troligen har 

behandlats. Däremot finns det dokument, som saknas. I korrespondensen mellan Carl Mengel 
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och Toll, finns bara de brev Toll skickade till Mengel bevarade. De brev, som Mengel skickade, 

innehöll sannolikt insidesrapporter om diskontens ställning, men dessa brev har inte kunnat 

lokaliseras.41 Vissa räkenskapshandlingar saknas.42 Källor, som inte studerats ännu är t ex 

Riksbankens arkiv och statsråds- och riksdagsprotokollen. Om dessa har tills vidare litteraturen 

använts och därmed har det urval författarna gjort av väsentliga handlingar om diskonten 

accepterats.  

 

Avgränsningar 

Enbart Malmö diskont skall behandlas. De tre diskonterna under perioden hade i och för sig 

starka relationer och gemensamma drag, men Malmödiskonten är den diskont som kollapsade 

och är därför ett naturligt val, för att studera den kris, som ledde till alla diskonternas fall. 

Malmödiskontens arkivmaterial är omfattande, vilket också talar för valet av 

undersökningsobjekt.43   

 

I föreliggande arbete kommer utgångspunkten vara att beskriva en finansiell kris. I detta papper 

skall dock inte redovisas detaljerna avseende de förfaranden, som direktionen och de tre stora 

låntagarna gjorde sig skyldiga till och som de åtalades för efter Malmödiskontens fall.44  

  

Översiktsperioden är 1813 till 1817. Utgångspunkten är de dåliga affärerna som Jonas Ståhle 

gjorde under 1813 och 1814. Det var i och med att dessa skulle regleras 1815, som Malmö 

diskont började tänja på sina regler, vilket skall visas i undersökningen. Slutdatum för 

undersökningen är den 4 oktober 1817, då staten övertog Malmö diskonts verksamhet och den 

gamla direktionen avsattes. Slutet på denna berättelse är egentligen inledningen till en annan, den 

om Malmö diskonts avveckling, som varade ända till 1848.  

 

 

                                                 
41 Det finns inga referenser till Mengels brev i någon källa, som genomgåtts i denna undersökning. Med hjälp av 

Otto Walldes Register över enskilda arkiv på LUB, fick jag uppslag om vart Mengels kvarlåtenskap tog vägen, 

men de vidare undersökningar jag vidtog har inte gett något positivt resultat. 
42 Det är möjligt att de kan finnas som bilagor till rättegångshandlingar i Justitierevisionens arkiv, men i så fall 

under osorterat material. Detta material har inte sökts igenom. 
43 ”Bäst bevarat syns Malmödiskontens [arkiv] vara.” Ludwigs (1998) Folke Ludwigs, f.d. arkivarie på 

Riksarkivet, är den, som katalogiserat diskonternas arkiv.   
44 Detta ämne är utförligt beskrivet av t ex Sjövall (1940). 
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AVSNITT 5. FORSKNINGS- OCH KÄLLÖVERSIKT 

 

Samtida otryckt material 

I arbetet med empirin har koncentrationen legat på att om möjligt använda ursprungskällor för 

att härleda institutioner. Det samtida materialet kan delas upp i två huvudgrupper. Den första är 

korrespondens i brevsamlingar. Urvalet har gjorts med hänsyn till vilka personer, som antingen 

varit viktiga aktörer i statsrådet eller i politiken, eller vilka varit inblandade i Malmö diskonts 

utveckling. Till de personer, vars korrespondens varit av intresse hör t ex Johan Cristopher Toll. 

Toll var militär och ämbetsman. Toll står först i Malmö diskonts aktiebok.45. Hans korrespondens 

med Carl Mengel, kamrer i Malmö diskont, är informativ. Carl Mengels relation till Toll 

grundades i Kristianstad, där Mengel var stadskassör46 och det framgår att relationen var 

öppenhjärtig. De övriga brevarkiv, som använts mest är Lars von Engeströms och Gustaf Fredrik 

Wirséns.  

 

Den andra huvudgruppen av samtida material är Malmö diskonts arkiv, som ingår i 

Riksgäldskontorets samlingar på Riksarkivet. Bara de handlingar, som rör Malmö diskont, utgör 

12,5 hyllmeter i 416 volymer. Utöver dessa, finns Riksgäldskontorets allmänna handlingar om 

diskonterna i 6 hyllmeter om 104 volymer. Materialet om Malmödiskonten utgörs dock till stor 

del av handlingar, som berör tiden före 1813 eller utredningen efter 1817, men en betydande del 

utgörs av material om översiktsperioden; dels Malmö diskonts räkenskapshandlingar, protokoll 

och korrespondens, dels offentliga handlingar, som handlar om Malmödiskonten. Arkiven är inte 

fullständiga. En ytterligare källa, som kan inrangeras i denna huvudgrupp är volym 9 i 

Riksarkivets ämnessamlingar/ Bankväsen. Där finns t ex Mengels Relation (se nedan) samt ett 

antal fragmentariska mappar, som bland annat innehåller protokoll, korrespondens och 

osignerade dokument om diskonterna. 

 

Litteratur 

Litteraturen om Malmö diskont sträcker sig över en lång period. Sättet att beskriva diskonten 

skiljer sig, beroende på i vilken samhällsmiljö den producerades. Så här fördelar sig några viktiga 

och i denna översikt berörda verk i litteraturen: 

 

                                                 
45Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RA. 
46 Sjöström (1897). 
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1820-40 1840-60 1860-80 1880-1900 1900-20 1920-40 1940-60 1960 -

Mengel Memorabilia Schinkel Falkman Clemensson Sjövall Andreen Andersson

 Bergfalk  “Halling” Brisman Höjer Bokholm

 Skogman  “Memorabilia”  Nygren

 Halling  “Mengel”  Helander

    ”Falkman”

 

Anm. Halling dog 1851 och var vid sin död fullt upptagen med att färdigställa sina Minnen, som 

han arbetat på sedan 1848 enligt egen uppgift i sina minnen. Wollmar har, enligt uppgift i 

företalet till hans skrift, skrivit Memorabilia under 1850-talet. Troligare är att det var ännu 

tidigare, eftersom Halling citerar Wollmar. Mengel avled 1837 och det troligaste är att han skrev 

sin skrift på 1820-talet, Falkman på 1880-talet. Därför finns dessa fyra författare på två ställen, 

där tiden för publiceringen är satt inom citationstecken. I källförteckning och noter anges 

publiceringsdatum, även om det är missledande. 

 

I det följande kommenteras litteraturen om diskonterna i kronologisk ordning. För varje period 

görs ett försök att beskriva hur Malmö diskont beskrivs och dess exempel används. Alla 

författare behandlas inte, utan bara de som haft mest inflytande på detta papper. De äldre 

diskonter, som verkade aktivt under 1700-talet, har Sven Fritz beskrivit i sin avhandling Studier i 

svenskt bankväsen 1772 – 1789, 1967. I denna behandlade han den inledande diskontverksamhet, 

som bedrevs i både statlig och privat regi. När riksdagen 1803 koncentrerade sin 

diskontverksamhet47 i Riksdiskonten, öppnade det vägen för de yngre diskonterna.   

 

Samtida litteratur 

Samtida litteratur klassificerar jag som den, som är skriven av inblandade eller släkt med 

inblandade i diskonternas verksamhet. Deras samtidighet diskuteras i avsnittet om källkritik. 

”Hvem har vunnit på Malmö f.d. Discont, Det Allmänna, Banken eller Aktieägarne”,48 är en ”relation” 

signerad ”Bolagsman sedan 1803”. Den är utgiven 1887 med efterskrift av Paul Frits Mengel, son 

till Carl Mengel, som hade en central position i diskonten. Skriften måste betraktas som en 

partsinlaga men Mengels trovärdighet är ändå hög. Den stärks av att han inte ställdes inför rätta 

efter kraschen. Det är en skrift full av indignation över det sätt på vilket diskonten behandlades. 

Skriften innehåller ett utförligt siffermaterial om diskonterna. Ytterligare en utförlig beskrivning 
                                                 
47 Med undantag för Manufakturdiskonten 
48 Denna skrift är handskriven 
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av Malmö diskont och Malmö vid början av 1800-talet finns i Minnen av CC Halling, ur Martin 

Weibulls ”Samlingar utgivna för de skånska landskapens historiska och arkeologiska förening”, 

1878, 79, 80. Halling hade under perioden 1812 till 1817 varit protokollförare vid diskontens 

bolagsstämmor under översiktsperioden och från 1818 var han en av de tre, som skulle utreda 

Malmö diskonts affärer. I sina minnen, ger han en initierad skildring av händelseförloppet. 

Halling hämtade vissa uppgifter från Memorabilia angående C.M. Nordlindh och Malmö diskontkatastrof 

1817. Denna skrift publicerades 1891 i Skånska samlingar, utgivna av Martin Weibull.  Skriften är 

enligt företalsskrivaren (Weibull) författad av Anders Wollmar, ägare till Häckeberga. Wollmar 

var son till en av Carl Magnus Nordlindhs ärkefiender, J.J. Wollmar, en rådman, som i tävlan med 

Nordlindh, blev utmanövrerad i striden om borgmästarämbetet i Malmö 1803. Skriften är 

aggressiv mot diskonten och speciellt mot Nordlindh. Falkman, Clemensson, Sjövall, Helander 

(se nedan) bygger sin framställning på Halling, som delvis bygger på Wollmar. Även Mengels 

Relation är viktig, speciellt för Falkman och Helander. Ludvig B Falkmans Om Malmö diskontverk, 

den trettioåttonde berättelsen i samlingsvolymen Minnen från Malmö ger en fyllig beskrivning av 

alla Malmö diskonts år. Falkmans Minnen skrevs före 1891 (när Falkman dog), men publicerades 

inte förrän under 1900-talet. Författaren var son till Henrik Falkman, en av de tre direktörerna i 

Malmö diskont. Skriften var ett försvarstal för fadern, men innehåller samtidigt en mängd fakta. 

Hans källor är samtida protokoll och officiella dokument, men han stöder sig också tungt på 

Hallings och Mengels berättelser. Eftersom Falkman dog vid 83 års ålder bara fyra år efter 

Mengels relation gavs ut, måste hans skrift om Malmödiskonten ha författats när Falkman redan 

var gammal.  

 

Samtida press49 

En av de nya grundlagarna efter statskuppen i mars 1809 var Tryckfrihetsförordningen som 

infördes i mars 1810. Denna medgav på papperet en långtgående frihet att skriva, trycka och 

distribuera skrifter. Statsmakterna, som i och för sig skulle granska vad som publicerades, fick en 

begränsad möjlighet att ingripa och förhindra oönskade skrifter. Gud, kungahuset och den 

evangeliska läran var dock fortfarande skyddade mot smädelser. Redan sommaren 1812 

begränsades denna yttrandefrihet genom den en ”ny” tryckfrihetsförordning. Denna gav 

Hovkanslern, vid denna tid Gustaf af Wetterstedt, rätt att dra in skrifter, som av (regeringen) 

ansågs misshagliga (”Indragningsmakten”). Denna rätt avskaffades inte förrän 1844. 

Indragningsmakten medförde att antalet tidningar, i vilka en debatt om diskonterna i allmänhet 
                                                 
49 Detta avsnitt bygger huvudsakligen på Edgren (2005), ss. 55 – 147 (Kapitel III och IV), men i undersökningen 

refereras t ex Anmärkaren, med direktcitat.  
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och Malmö diskont i synnerhet, var mycket begränsat. Några tidningar, som deltog i den politiska 

debatten var Anmärkaren, (1816 – 1829), med redaktören Fredric Cederborgh och Allmänna 

Journalen, (1813 – 1824), med redaktören P.A. Wallmark. Utöver dessa, fanns en rad litterära 

tidskrifter, samt skrifter, som bara kom ut ett eller ett par år, före eller efter översiktsperioden.   

 

Edgren skriver att Anmärkaren ofta framställs som ” ’ Sveriges första liberala oppositionella 

tidning’ ”50 Oppositionen riktade sig emot och behandlade många frågor av allmänt intresse, som 

utbildningen, nationalismen mm. Beträffande ekonomin företrädde tidningarna en liberal 

inställning: ”Lösningen på Sveriges ekonomiska problem uttrycktes i dagbladen med ett ord: 

näringsfrihet.”51 Men det var en liberalism med merkantilistiska förtecken: ” Det var de inhemska 

näringarna som skulle frigöras. I förhållande till utländska varor måste de svenska producenterna 

skyddas, eftersom fabrikerna och handeln i Sverige inte ansågs ha uppnått samma utvecklingsgrad 

som i Tyskland, Storbritannien och Frankrike.”52 

Beträffande diskonterna var tonen odelat negativ. Edgren refererar Anmärkaren och Allmänna 

Journalen: 

”Diskonterna utgjorde enbart ett hjälpmedel till kapitalistens, procentarens och växelhandlarens 

operationer. Med diskonternas assistans sjönk den stora ’massan av nationen’ ned i armod och 

egendomen hamnade i ett fåtal personers händer. Inställningen till kapitalismens grundelement, 

banker och finansiärer, var uppenbarligen inte odelat positiv under det tidiga 1800-talet.”53 

Eftersom Edgren inte har satt ut citationstecken i sitt referat är det svårt att veta hur han tolkat 

tidskrifterna. Dessutom hänför sig citaten till 1815, under pågående riksdag, som bland annat 

behandlade diskonternas öde; respektive till tiden för bolagsstämman i Malmö diskont 1816, med 

pågående kreditåtstramning respektive till tiden efter kraschen 1817. Jag betraktar det som 

osannolikt att inställningen till diskonterna var densamma vid alla dessa tre tidpunkter. 

 

Beroende på att antalet tidningsorgan var litet, de hade begränsade uttrycksmöjligheter och att 

den ekonomiska debatten sannolikt inte utgjorde en stor del av tidningsutrymmet har jag inte 

använt mig av tidskrifter i detta arbete annat än i några enstaka fall. Dessutom, tidskrifterna 

                                                 
50 Edgren (2005), s. 103. 
51 Ibid., s. 129. 
52 Ibid., ss. 129-30. 
53 Ibid., ss. 131-32 med angivande av Anmärkaren n:o 6, 14/ 6 1817; n:o 8 10/12 1817; Allmänna Journalen n:o 

73, 31/3 1815 som källor. Edgren har inga direktcitat som stöd för detta påstående.    
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nådde få läsare: ”Sammanfattningsvis: endast några få procent av Sveriges befolkning läste 

politiska tidningar under tidigt 1800-tal.”54     

 

Diskonterna som varnande exempel 1840 - 1860 

Under rubricerade tidsperiod var bankerna hett debatterade. I Carl David Skogmans standardverk 

Anteckningar om Rikets Ständers Bank och allmänna lånerörelsen i Sverge, 1846 behandlas diskonterna, 

men i mycket negativa ordalag. Skogman stod nära de beslutande personerna i staten, som 

hanterade diskontfrågan. Sedan 1814 hade han engagerat sig starkt i bankväsendets utformning i 

Sverige. Han var statstjänsteman och under 1810-talet en stigande stjärna i politiken. Skogman 

hade utvecklade idéer om banksystemet och var motståndare till diskonterna. Däremot hade han 

inget emot enskilda banker. Han hade tillbringat tid i England och Skottland och bidrog starkt till 

sparbanksrörelsens grundande (1820) i Göteborg. I sitt ”Bermudabrev” från 181455 lägger 

Skogman upp riktlinjerna för en delstatlig rikstäckande diskont. 

 

Bidrag till de under de sista hundrade åren inträffade handelskrisers56 historia, 1859, av P. E. Bergfalk, 

behandlade bland andra kriser diskontkrisen. Hans avsnitt om diskonterna är negativt. Även W 

Nordenankar, i Om enskilda banker i Sverige, 1848 är negativ, till och med varnande: ”[diskonternas 

fall] ännu framhålles såsom varnande exempel, ehuru anledningen dertill och följderne deraf hos 

många fallit i glömska…”57 Dessa författare skriver sina verk under en tid när de enskilda 

bankerna hade inlett sin verksamhet och striden om deras verksamhetsinriktning var hård. Vid 

denna tid fanns inga försvarare av diskonterna. Berndt von Schinkel, i Minnen ur Sveriges nyare 

historia, tionde delen, Carl Johan och hans tid 1817 – 1822; Minnen ur Sveriges och Norges historia efter år 

1814, andra delen 1817 – 1822, (1868) bygger sin sakframställning i huvudsak på Bergfalk, men har 

en del unika observationer i den allmänt fördömande beskrivningen av Malmö diskont. 

 

Rehabilitering av diskonterna  

Gustaf Clemensson skrev i Malmö Stads Historia, 1914 ett avsnitt om Malmö diskont, men det är 

inte originellt och i vissa avseenden förvirrande. Han antyder t ex att enda orsaken till att 

diskonten inte störtades tidigare, var att riksbanken och staten skulle få tillbaka sina krediter, 

vilket enligt Clemensson lyckades. Mengel konstaterar att lånet till staten var slutbetalt kort före 

                                                 
54 Ibid., s. 26. 
55Brevet finns i Common-Place Book, d. 12 september 1814, ss. 21 – 23, E 5372, Skogmanska samlingen, RA. 
56 Handelskriser var den tidens benämning på finansiella kriser. 
57 Nordenankar (1848), s. 11. 
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kraschen. Med Clemensson inleddes ändå en rehabilitering av diskonterna. Det var Sven Brisman 

som tog steget fullt ut. Brisman satte sin prägel på några efterföljande forskares syn på 

diskonterna, som Sveriges första affärsbanker, i sin bok Sveriges Affärsbanker: Grundläggningstiden, 

1924. Brisman var den förste, som utförligt behandlat diskonterna. Brismans verk är inte relaterat 

till annan forskning och redovisningen av källor med källkritik är mager. År 1940 publicerade 

Björn Sjövall i Malmö fornminnesskrift en uppsats om Malmödiskonten, Malmö diskontverks fall 

1817, som huvudsakligen bygger på egna studier av rättegångshandlingar efter diskonternas fall, 

men också på Halling och Wollmar. De trettio sidorna är sparsamt försedda med 

källhänvisningar, trots bestämda slutsatser om Malmö diskont och dess roll. Sjövall är den ende 

som i detalj behandlar diskontens affärsmetoder. I Ingemar Nygrens beskrivning av utvecklingen 

av bankväsendet i Sverige Från Stockholms Banco till Citibank: Svensk kreditmarknad under 325 år, 

1985 berörs diskonterna, men kortfattat. Han delar Brismans positiva syn på de yngre 

diskonterna och analyserar deras innovativa drag.  

 

Politisk-ekonomisk litteratur  

Torvald Höjer har i sin trilogi om Carl XIV Johan skrivit om diskonterna i del två: Kronprinstiden, 

1943. I den redovisar han det politiska spelet kring diskonterna. De yngre diskonterna behandlas i 

PG Andreens avhandling om växelspelet mellan politik och ekonomi: Politik och Finansväsen, från 

1815 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut, 1958. I denna avhandling passas diskonterna in i et 

politiska spelet under översiktsperioden. Höjer och Andreen är dessutom viktiga för en 

beskrivning av den viktigaste aktören under översiktsperioden, nämligen kronprinsen. De har inte 

divergerande uppfattningar om kronprinsens karaktär, men beskrivningen av hans samarbete med 

statsrådet och i relation till ständerna skiljer sig något.  

 

Modern litteratur – den sociologiska analysen och räkenskapsanalys 

Olle Helander har i Stadens historia 1719 – 1820, Malmö Stadshistoria, 2:a delen, 1977, skrivit en 

väldokumenterad tiosidig essä om Malmö diskont. I denna essä behandlar han framför allt tiden 

före sammanbrottet och beskriver hur de affärer gick till, som föregick och orsakade diskontens 

fall. Hans Excerpter på Malmö stadsarkiv har gett uppslag till nya källor. Bertil Andersson, 

Göteborgs universitet, har skrivit flera skrifter om Sveriges tidiga bankväsen, bland annat om 

diskonterna. Andersson är den, som senast producerat en analys av de yngre diskonterna. Det är 

framförallt de göteborgska diskonterna som tilldrar sig hans intresse, men han har också skrivit 

en forskningsrapport enbart om Malmö Diskont: Malmö Diskont 1803 – 1818, 1985. I denna 

markerar han klart sina avgränsningar, nämligen att med utgångspunkt i originalhandlingar, gå 
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igenom Malmö diskonts affärsmässiga verksamhet. Hans källmaterial är helt annorlunda än de 

övrigas, eftersom han utnyttjat det omfångsrika ursprungsmaterialet på Riksarkivet. Resultatet är 

en detaljerad och informativ kvantitativ bild av diskontens verksamhet. Avslutningsvis har Rune 

Bokholm i sin Handel och Vandel. Tre generationer Suell, 2004 tagit upp diskonterna och denna bok 

ger ökad förståelse om det sociala mönstret i Malmö under översiktsperioden.  

 

Återvändsgränder 

Det övergripande problemet med denna undersökning är samtidigt skälet till undersökningen. 

Det faktum att det inte finns någon total samlad undersökning om Malmö diskonts fall – det är 

en forskningslucka - innebär att jag har funnit många källor, som varit alltför grunda, behandlat 

endast delar av skeendet eller varit beroende av tidigare källor, för att ge något nytt till 

undersökningen. Detta förklarar också att jag i denna framställning citerar ett inte obetydligt antal 

verk, men med få citat från varje.  

 

Det finns också subjektivt upplevda återvändsgränder, dvs. sådana, där jag hade väntat mig finna 

mer användbart material. Bland dessa finns t ex både Carl David Skogmans och Hans Järtas brev- 

och dokumentsamlingar. Den förre var en betydelsefull politiker, som också var en flitig skribent. 

Han hade kronprinsens öra, eftersom hans franska var utmärkt. Dessutom var han mycket 

intresserad av bankfrågor, vilket inte minst avspeglas i hans stora betydelse för grundandet av 

sparbanksrörelsen 1820. Han var dessutom medlem av direktionen för Stockholmskontoret för 

Göta kanaldiskonten, vilket innebar att var aktiv i de yngre diskonterna och hade därför haft en 

unik möjlighet att ge insiktsfull information. Även Järta, som spelade en så betydelsefull roll för 

de yngre diskonterna, när de hade problem, var en flitig korrespondent, men inte heller i hans 

brevsamling (eller i de brevsamlingar, som innehåller hans brev) finns det mycket, som kan ge 

initierad information om diskonterna. Jag har även granskat hans publicerade brev (t ex Oscar 

Alin, Wirséns brevväxling med Hans Järta, 1897 och Valda skrifter, utgivna av Hans Forsell, 1882)), 

men de handlar mest om politiska frågor och frågor som har med hans tid som landshövding i 

Dalarna att göra. Inte heller har familjearkiven för Falkman, Halling eller Ståhle gett några 

substantiella bidrag. Även PG Andreens relativt nyinkomna arkiv på Riksarkivet har också gåtts 

igenom, men har inte lämnat några bidrag till detta arbete.  

 

En annan återvändsgränd är översikter över banksystemet och finansiella kriser i Sverige. 

Visserligen har både Brisman, Nygren, Skogman skrivit om diskonterna, men ett antal översikter 

och omfångsrika bankhistorier startar ofta med de enskilda bankerna 1830 och i än högre grad 
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med utvecklingen av banksystemet från 1850-talet. Detta gäller i hög grad även litteraturen om 

finansiella kriser i Sverige, t ex Erik Lundbergs Ekonomiska kriser förr och nu, 1983 och Johan 

Lybecks Finansiella kriser förr och nu, 1992.  

 

Avslutningsvis kan jag nämna författare av historiska verk eller minnen från översiktsperioden, 

som inte, eller mycket kortfattat, behandlat diskonterna. Bland dessa författare finns t ex Sten 

Carlsson, Sam Clason, Magnus Jacob Crusenstolpe, Gunnar Heckscher, AU Isberg, Lars 

Magnusson, P. A. Wallmark, m fl. Inte ens i J. Mortimer Agardhs bok: En sedelutgivande banks 

uppgift och sättet att lösa den. De svenska bankernas uppkomst och utveckling jämte tankar om svenska 

bankväsendets organisation, 1862 finns ett ord om diskonterna.  

 

Källkritik 

 Jag har valt att behandla källkritiken i följande grupper: Oberoende, Samtidighet, Tendens, 

Äkthet och Utelämnande: 

 

Oberoende – Den litteratur jag använder är i hög grad beroende. Det går att konstatera ”träd”, 

där senare författare stöder sig på tidigare och tillför väldigt lite ny kunskap. Vissa av dessa 

beroenden berördes i Forsknings- och Källöversikten. Enligt min uppfattning är de enda 

oberoende källorna räkenskaperna, den samtida korrespondensen och det offentliga materialet 

samt Mengels, Hallings och Wollmars skrifter. Halling stödde sig visserligen i vissa delar på 

Wollmar, men de var ändå så olika i sin framställning att jag klassificerar dem som oberoende. 

 

Samtidighet – Mina källor, som jag använt för att bilda mig en uppfattning om den institutionella 

bakgrunden, är huvudsakligen samtida. Räkenskaperna, korrespondensen och det offentliga 

materialet är otvetydigt samtida. Falkmans, Hallings, Mengels och Wollmars skrifter författades 

senare, men eftersom författarna var samtida, så betraktar jag dem ändå som samtida. Det finns 

grund för att anta att varken Mengel och Halling kan ha författat sina detaljerade skrifter utan 

samtida noteringar och även Wollmar använder ett beskrivningssätt, som tyder på att det baseras 

på dagboksanteckningar.   

 

Tendens - De källor jag använder, speciellt de samtida, är oftast tendentiösa i sak, dvs. i 

skuldfrågan, men de är samtidigt värdefulla för den typ av institutionell beskrivning jag avser att 

göra. Skuldfrågan är inte en huvudsak för mig, utan bakgrunden till direktionens handlande.  
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Äkthet – Det går att hävda att visst material i min undersökning skulle kunna vara oäkta. Mengels 

relation t ex påstås av sonen vara äkta, men Mengel hade inte själv signerat denna skrift. Jag avser 

att låta göra handstilsjämförelser för att styrka min uppfattning att detta dokument är Mengels. 

Vissa brev är med största säkerhet, att döma av avvikande handstilar, skrivna av sekreterare. 

Breven har ändå tillhört brevsamlingar, vars äkthet jag inte ifrågasätter. Jag har inte funnit andra 

möjliga förfalskningar, som skulle i väsentlig mån påverka resultatet av undersökningen 

 

Utelämnande – Som jag nämner i undersökningen, saknas väsentliga delar av räkenskaperna: 

Utlåningsböcker för 1815 och delar av 1817, kreditansökningar mm. Intressant att notera är 

också att i åtminstone två av huvudböckerna är blad utrivna, om än i slutet. Dessutom saknas 

hela Mengels korrespondens till Toll. Denna korrespondens gav, vad man kan döma av Tolls 

brev till Mengel, väsentlig information om diskontens tillstånd.  

 

AVSNITT 6. BAKGRUND 

 

Politik och ekonomi 

När översiktsperioden började, hade Sverige förlorat Finland, Gustav IV Adolf var avsatt, 

Bernadottedynastin hade grundats och Napoleonkrigen pågick. Sverige hade en ny grundlag med 

Regeringsformen 1809 och Riksdagsordningen 1810. Även Tryckfrihetsförordningen 1810 ingick 

i den nya konstitutionen, men den sattes ur spel av ”Indragningsmakten”, som infördes 1812. 

Den politiska situationen var osäker efter statskuppen 1809. Det bidrog till att marskalken 

Bernadotte välkomnades av den svenska riksdagen och folket. Valet av Bernadotte motiverades 

av hans handlingskraft och förmåga att styra. Även om han under hela översiktsperioden var 

kronprins, så var han i praktiken också den som styrde statsrådet. Rikets ständer prövade dock 

sin styrka, vilket innebar motsättningar med statsrådet och kronprinsen. En urtima riksdag med 

betydelse för denna avhandling hölls 1815.  

 

Efter en stark ekonomisk expansion fram till 1812 drabbades Sverige av en ekonomisk kris, från 

vilken landet inte hämtade sig förrän på 1830-talet. Fastighetsspekulationen under de goda åren 

med expansiv penning- och kreditpolitik vändes i sin motsats under framförallt 1812 till 1816, då 

antalet framtvingade fastighetsförsäljningar och konkurser ökade starkt. De dåliga tiderna 

sammanföll med en kontinuerlig försvagning av den svenska valutans värde och ett betydande 

handelsunderskott. Se Diagram 2. 
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Diagram 2: Valutakursen, Skilling banco mot Hamburger banco och utrikeshandeln, MRdr, 1803 
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Källor: Handelsbalansen: Edvinsson (2005), s. 322. Valutakurser: Grönberg (1936), ss. 294-5 (ur 

Sveriges Riksbank 1668 – 1924, del V, ”Tabellbilagan” (1931)) 

Anm. Ett högre värde i diagrammet innebär försvagning av den svenska valutans värde. Diagram, 

som visar valutakursens utveckling för kortare perioder, är Diagram 5, 10 och 11. 

 

Denna situation ledde till en hård debatt i statsråd och ständer, som delade politikerna i flera 

läger. En klar motsatsgruppering var den mellan expansionister och restriktionister å den andra. 

Den förstnämnda gruppen ville hålla penningmängden (vari diskonternas betalningsmedel ingick) 

hög eller till och med öka den och den senare grupperingen ville begränsa penningmängden och 

därigenom skydda penningvärdet. Till den förra gruppen hörde framförallt de jordägande 

klasserna och företagare och till den senare kapitalägare och vissa personer i statsrådet, bl a 

Wirsén. Detta kom framförallt till uttryck under 1815 års riksdag, som kommenteras senare i 

denna avhandling. Bidragande till krisen var bl.a. dåliga skördar från 1811 till 1820, med undantag 

för några enstaka år. Skördeutfallet illustreras i Diagram 3, där det kan konstateras att 1811 – 
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1813 samt 1816 – 1819 var mycket dåliga år och de mellan liggande var bara acceptabla.58 

Spannmålsbristen var påtaglig under översiktsperioden för denna avhandling (1813 – 1817). 

 

Diagram 3: Skördar 1803 – 1820, index 
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Källa: Historisk Statistik (1959), s. 44. 

 

Trots detta, ledde de medelgoda skördarna under 1814 och 1815 till ett ökat utbud av spannmål, 

som förstärktes av att kontinentalkrigen upphörde. Detta bidrog också till svaga jordbrukspriser 

under hela den period, som denna undersökning omfattar, vilket illustreras i Diagram 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
58 1816 har kallats för “artonhundra-frös-ihjäl”. Det årets sommar var extremt kall. Det berodde på ett 

vulkanutbrott i nuvarande Indonesien året före, som skapade moln, som förhindrade solstrålningen att nå jorden. 



 27

Diagram 4: Spannmålspriser 1803 – 1820, index 
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Källa: Åmark (1921),  s. 167. 

Anm. Siffrorna avser riksgenomsnittet. 

 

Valutapolitiken var ett starkt inslag i kronprinsens förda politik. Av detta skäl kommer 

valutakursutvecklingen att få en speciell behandling i den sammanfattande diskussionen. 

Kronprinsen ansåg att en svag valuta försatte ett land i beroendeställning till andra länder och 

minskade dess rikedom. Ett av de kraftfullaste politiska initiativ som kronprinsen därför drev, 

under hela översiktsperioden, var att genom försäljning av utländsk valuta under statens kontroll 

pressa kursen på utländsk valuta och stärka riksdalerns värde. Medel till detta fick han framförallt 

genom att disponera ersättningen för Guadeloupe. Valutakursen hade försvagats kraftigt under 

svensk-finska kriget, men också under åren därefter. Detta framgår av Diagram 1. En mer 

detaljerad beskrivning av valutakursens utveckling under översiktsperioden visas i nedanstående 

Diagram 5. Ett högre värde i diagrammet betyder att den svenska riksdalerns värde försvagades 

mot den tyska valutan. I diagrammet framgår att valutan fluktuerade kraftigt under 

översiktsperioden och på det hela taget mot ett allt sämre utbytesförhållande, dvs. att 

kronprinsens insatser för att försvara riksdalerns värde misslyckades. En beskrivning av 

valutakursens utveckling under krisåret 1817 finns i Diagram 10 och 11. 
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Diagram 5: Valutakurser 1813 - 1818, Kr/ 100 Reichsmark 
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Källa: Valutakurser i Sverige (2008) 

Anm. De kurser mellan den svenska och tyska valutan, som anges i diagrammet är lägre än de, 

som noteras på andra ställen i detta arbete. Detta beror dels på att kurserna i diagrammet visar 

den beräknade avistakursen och den kurs, som noteras på Stockholms börs för varuväxlar är 

kursen på den sikt, som den överlåtna växeln avsåg, vanligtvis ca 60 dagar. Den ränta, som är 

implicit i börsnoteringen, har dragits av. Dessutom ingår denna statistik i en längre tidsserie för 

utvecklingen av svenska kronor mot Reichsmark och kursen har justerats för senare inträffade 

utbytesförhållande mellan den senare kronan och riksdaler banco. För denna undersökning är 

dock underlaget illustrativt för att bedöma trenderna i valutakursutvecklingen. En mer detaljerad 

valutakursutveckling för 1817 finns i Diagram 10 och 11 och en mer långsiktig i Diagram 1. 

 

Den ekonomiska politiken bedrevs inte med alla de medel, som står till buds idag; inte med 

räntan, inte heller med statens budget. Verktygen för ekonomisk politik var penningpolitiken, 

dvs. sedelutgivning eller – indragning (vilken genomfördes av RSB) å ena sidan och tull och 

importpolitik å den andra, som var ständernas ansvar och slutligen den förda valutapolitiken. 

Ständerna var ansvariga för bevillningen (beskattningen), men denna uppfattades inte som ett 

ekonomisk-politiskt styrmedel vid denna tid. Rikets Ständers Bank var underställd ständerna men 

regeringen hade också ambitioner att styra i finansiella frågor. Här fanns en motsättning mellan 

Kungl. Maj:t och ständerna, som kom att genomsyra det politiska livet under hela 1800-talet. 
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Rexius uttrycker det så här: ”Regeringen står sålunda redan 1810 på vakt gent emot en utveckling 

af riksdagens finansmakt, som kunde blifva vådlig för förvaltningens självständighet.”59  

Översiktsperioden i denna undersökning var illustrativ. Spänningar mellan Kungl. Maj:t och 

ständerna kommer att redovisas i undersökningen och i den sammanfattande diskussionen, 

speciellt vid diskussionen om huvudmannaskap, inspektion och revision. Brisman pekar också på 

att denna spänning hade gamla rötter och direkt berörde Malmö diskont. Kort efter det att 

diskonterna satt igång sin verksamhet [1803], anhöll Malmö diskont om att få ge ut 

treprocentsobligationer med lägsta valör 100 rdr, mot föreskrivet 500 rdr. ”Detta avstyrktes på 

det bestämdaste av bankofullmäktige, men regeringen uppträdde nu liksom många gånger senare 

som diskonternas gynnare. Det framställda kravet bifölls, och minimibeloppet sattes för båda 

diskonterna [Malmö och Göteborg] till 100 rdr.”60 

 

I RSB:s uppgifter ingick att utfärda lagliga betalningsmedel: 

 

”Riksens ständers bank förblifver hädanefter, som den hittills varit, under riksens 

ständers egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmägtige, 

hvarje stånd dertill förordnar, efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka 

redan gjorda äro eller vidare af riksens ständer göras kunna; ägande riksens ständer 

allena rätt att genom banken utgifva sedlar, som för mynt i riket må erkännas.”61  

 

Med lagliga betalningsmedel menades de, som kunde användas även i den statliga uppbörden 

eller för andra betalningar till staten och inte bara som betalningsmedel, accepterade mellan 

enskilda i samhället som god valuta i ekonomiska mellanhavanden. Denna skrivning öppnar för 

andra bankers sedelutgivning – om de bara inte var lagliga betalningsmedel. Riksgäldskontoret 

(”RGK”) gav ut sedlar i mycket stora volymer sedan 1790-talet. Under inledningen av 1800- talet 

var RGK förbjudet att ge ut sedlar, men detta förbud respekterades inte under den stora 

monetära expansionen under artonhundratalets första decennium. (se Diagram 7). 

 

 

 

 

                                                 
59 Rexius (1917), s. 23. 
60 Brisman (1924), s. 19. 
61 Regeringsformen 1809.  
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Förutom RSB och RGK skapade diskonterna betalningsmedel. De utfärdade s.k. 

assignationer, mot sina tillgodohavanden i RSB. Assignationerna kan jämföras med checkar på 

fasta belopp och assignationerna fungerade som betalningsmedel eftersom de var omedelbart 

inlösenbara mot RSB:s sedlar och mynt. Dessutom nyttjades insättningsbevis med tre procents 

ränta i diskonterna, så kallade treprocents obligationer, också som betalningsmedel. De hade 

(vanligtvis) en löptid på tre månader, men inlöstes (oftast) direkt vid anfordran. För Malmö 

diskonts del, såg fördelningen mellan assignationer och treprocentare ut som i Diagram 6. 

Assignationer utgjorde en väsentlig, men inte dominerande del av diskontens betalningsmedel. 

 

Diagram 6: Assignationer och treprocentare 1804 – 1818, Malmö diskont, TRdr 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818

År

TR
dr

Assignationer Treprocentare  
Källa: Brisman (1924), s. 244. 

 

Även andra betalningsmedel cirkulerade. Förfarandet med assignationer var etablerat och utbrett. 

”Den [allmänheten] var van vid sedelsurrogat av skilda slag, och speciellt assignationer på 

riksbanken användes rikligt av bruksföretag, affärsfirmor och enskilda personer, som hade 

folioräkning därstädes.”62 Omfattningen av dessa övriga betalningsmedel är osäker. Den kan ha 

varit stor: ”Den ’sedelcirkulation’ som fick en så oerhörd omfattning, särskilt i bergslagen 1815 – 

1818 faller ju strängt taget utanför privatbanksväsendets historia och beröres blott flyktigt av 

                                                 
62 Brisman (1924), s. 24. 
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Brisman”63 Detta fenomen illustrerar också det faktum att banksystemet inte uppfattades som 

absolut nödvändigt. “At this time banks were not considered absolutely necessary”64 Sandberg 

hade t o m uppfattningen att bankerna var “ombud” för staten: “The act [Banklagen 1863] can 

therefore be viewed as ending a period of 200 years during which the principal functions of the 

formal banking system had been the provision of means of payment and subsidized loans to 

favored industries, firms, and persons.”65 Det stämmer i och för sig att de yngre diskonterna, som 

nämndes i inledningen, skulle verka för regional utveckling och understödja realisationen, men 

deras självständighet var stor, som skall visas i undersökningen.  

 

Diskonternas betalningsmedel utgjorde en ansenlig del av den utestående sedelmängden. I 

Diagram 7 visas den absoluta storleken av samtliga diskonters sedelmängd – assignationer och 

treprocentare – i förhållande till den totala sedelmängden. Denna bestod, förutom diskonternas 

sedlar av RSBs och Riksgäldens sedlar. Riksgäldens sedlar stod ute under hela 

undersökningsperioden. De löstes inte in förrän långt senare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Sommarin (1924), s. 331. 
64 Adamson (1996), s. 164. 
65 Sandberg (1978), s. 657. 



 32

Diagram 7: Utestående sedlar 1803 – 1820, Rikets Ständers Bank, Riksgäldskontoret och 

Diskonterna, MRdr 
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Källa: Grönberg (1936), . 294 (ur Sveriges Riksbank 1668 – 1924, del V, ”Tabellbilagan” (1931)) 

 

Den procentuella fördelningen mellan statliga och privata betalningsmedel visas i Diagram 8 

nedan. I detta diagram framgår att diskonterna under hela sju år under 1810-talet svarade för ca 

20 procent av sedelmängden. Detta är också den relation, som gällde när diskonterna kollapsade 

på hösten 1817. 
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Diagram 8: Sedelmängd: relativ fördelning RSB/ RGK och diskonterna, % 
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Källa: Andreen (1958), s. 614. 

 

De finansiella institutioner som gav krediter var RSB via sitt dotterbolag Riksdiskonten och de 

privata diskonterna, men däremot inte RGK. Ytterligare en diskont, Manufakturdiskonten, gav 

krediter till industrin. Därutöver bedrevs en omfattande kreditrörelse av handelshus, delvis i form 

av leverantörskrediter, men även som vanliga lån. Även privata bankirfirmor deltog i denna ”grå” 

kreditmarknad.  

 

Malmö vid början av 1800 - talet 

Malmö hade vid början av 1800-talet ca 5000 invånare av vilka många var militärer. Malmö var 

vid slutet av 1700-talet en garnisonsstad och var kraftigt befäst. Genom kungligt beslut 1804 

inleddes raseringen av dessa fästningsverk genom det s.k. Raseringsbolaget eller 

Fästningsraseringsbolaget, som också uppträder som låntagare i Malmö diskont. Staden hade en 

hamn och stapelrättigheter. Stranden var långgrund och lastning och lossning i hamnen fick ske 

med småbåtar till och från ankrade fartyg.  Hamnen kunde inte mäta sig i storlek med Göteborg 

på västkusten. Även Ystad och de blekingska hamnarna konkurrerade. Sjöfarten under 

kontinentalblockaden var livlig. Hamnen i Malmö var liten, men under diskontens levnad 
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påbörjades en utbyggnad med stöd av Frans Suell. Detta projekt drog ut på tiden och var inte 

klart förrän långt senare under 1800-talet. Även hamnbolaget var låntagare i diskonten. 

 

Industrin i Malmö var specialiserad. De två stora industrierna var sockerindustrin och 

tobaksindustrin, som år 1816 hade (enligt Clemensson) ett tillverkningsvärde på respektive ca 108 

TRdr och 96 TRdr. Övrig industri hade ett motsvarande tillverkningsvärde på ca 17 TRdr . Om 

man skall döma efter låntagarlistan i Malmö diskont hörde såpfabriker och varv (i Landskrona) 

och sillsalterier till de övriga. Vilhelm af Klinteberg beskrev industristrukturen i Malmö stad: ”… 

två tobaksfabriker, två sammanslagna sockerbruk, ett såpsjuderi, en strump- och en lackfabrik.”66 

Även textilfabriker fanns i Malmötrakten, men inte alltid framgångsrika: ”Majoren och Riddare 

Silfverskjöld på Heckeberga har byggt en klädesfabrik... som dock funnit föga uppmuntrande 

afsättning.”67 Af Klinteberg tycks ha haft en uppfattning om textilindustrins betydelse, som skiljer 

sig från Clemenssons. 

 

Handelsmännen var få under 1700-talet, men ökade enligt Andersson kraftigt i antal under de 

inledande decennierna på 1800-talet från ca 40 till ca 70. De var framträdande intressenter i 

Malmö diskont och det var även handelssocieteten i Malmö som tagit initiativet till grundandet av 

diskonten. Antalet hantverkare i Malmö var stort, långt större än antalet handelsmän. De 

viktigaste skråna var enligt Andersson smeder, bagare, mjölnare, skräddare och skomakare. 

 

Aktörer och sociala nätverk  

Syftet med föreliggande arbete är inte att beskriva Malmö diskonts krasch ur ett aktörsperspektiv, 

men samtidigt är det viktigt att beröra några viktiga aktörer och deras intresse i Skåne i allmänhet, 

diskonterna och Malmö diskont i synnerhet. 

 

När Bernadotte kom till Sverige, var han präglad av den franska revolutionen. Han var 

följaktligen under 1810-talet mycket vaksam på eventuella tecken på opposition. 

Indragningsmakten 1812 och det faktum att han uppmuntrade till angiveriverksamhet var några 

konkreta utslag av denna verksamhet. Det var de gamla gustavianerna, som var hans största oro 

och dessa hittade han bl a i Skåne. ”Över huvud taget var han [kronprinsen] fylld av en stor 

misstro mot skåningarnas lojalitet”68 Jacob de la Gardie (aktieägare i diskonten) var en av dem 

                                                 
66 Weibull(1908-09), s. 312. 
67 Ibid., s. 311 eller 312. 
68 Höjer (1943), s. 96. 
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han misstrodde: “ Han deklamerade med häftighet framför de la Gardie, som var närvarande, 

antingen till följd af den misstanke, han redan vid slutet af Örebro riksdag [1810] – Gud vet af 

hvad sqvaller – började få på honom, eller ock för det de la Gardies landsmän skåningarna icke 

voro rena i prinsens omdöme.” 69 En annan var Johan Christopher Toll, som Falkman kallade 

”erkegustavian” men denne fick upprättelse, när han hanterade upproret i Skåne 1811 på ett 

förtjänstfullt sätt. Även Nordlindhs faux pas inför riksdagen 1815, när han uttalade sig positivt om 

den gustavianska familjen upptogs mycket negativt av kronprinsen. År 1816 företog kronprinsen 

dock en resa till Skåne i sällskap med Lars von Engeström och den negativa inställning 

kronprinsen tidigare haft, sägs ha mattats av. ”Kronprinsens resa till Skåne hade en politisk 

betydelse. Endast på genomresa hade han hittills lärt känna detta landskap och beställsamma 

rapportörer[vilka]hade länge närt hans misstroende till dess innebyggare, särskilt till dess besutna 

adel.”70 

 

Regeringen beskrivs, bl.a. av Andreen, ha varit kraftlös, sedan Wirsén och Järta lämnat den i 

början av 1816. Det var dessa två, som i omsorg om penningväsendet, förhindrat diskonternas 

undergång i november 1815. När de försvann från regeringen, hade åtminstone Järta inte längre 

någon politisk plattform, från vilken han kunde påverka politiken mot diskonterna. Wirsén 

däremot fortsatte att agera. I hans korrespondens finns flertaliga referenser till diskonterna, som 

väl alla vittnar om den ambition han visat redan vid 1815 års riksdag. Denna ambition var att 

koncentrera bankverksamheten till Riksdiskonten, men hans omtanke om penningväsendet syns 

tydligt under åren 1816 och 1817 i flera fall och i hans agerande. Även när Malmö diskont gick 

under, var det Wirsén, som agerade för att inte skadorna skulle bli alltför stora. 

 

Sociala nätverk i Skåne, som jag har studerat, är Amarantherorden, S:t Knutsgillet, aktieägarna i 

Malmö diskont och familjerelationer. Nätverksdiskussionen skulle kunna utvidgas till att gälla 

exempelvis de olika stånden, handelssocieteten, godsägare, skrån mm, men de valda ger ändå en 

bild av hur samma namn återkommer i olika sammanslutningar och, inte minst, att direktörerna i 

Malmö diskont var medlemmar i dem alla. Malmö diskonts verksamhet utgjorde också ett 

nätverk, vilket diskuteras nedan.  

 

                                                 
69 Trolle-Wachtmeister (1889), s. 124. 
70 Von Engeström (1876), s. 249. 
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Amarantherorden i Malmö grundades 1810, med Jacob de la Gardie som primus inter pares. I 

Bilaga 4 visas de ledamöter, som hade en grad av 4 eller högre, på en skala mellan 1 och 7 den 29 

januari 1812. 

Som framgår av denna bilaga, var alla tre diskontdirektörernas familjer ledamöter i de högre 

graderna, med flera familjemedlemmar. Dessutom var Kamreren Mengel representerad, med fru. 

Elva av de trettiotvå ledamöterna med högst rang var på ena eller andra sättet tätt lierade med 

diskonten. De båda tidigare direktörerna Suell och Hegardt var också med . I den fullständiga 

matrikeln, som omfattar 343 namn finns de flesta av de aktieägare, som redovisas i Tabell 2 med. 

Även landshövdingen Vilhelm af Klinteberg var Amarantherledamot, fast i denna matrikel 

titulerad Justitiekansler, eftersom hans först senare under året blev utsedd till landshövding.  

  

Någon liknande matrikel för S:t Knutsgillet har jag inte funnit, men däremot en förteckning på 

”Directeurerna”. De redovisas i Bilaga 1. Även i denna sammanslutning var diskontens direktörer 

Nordlindh och Björkman med. Dessutom kan noteras att de båda handelsmän, som åtföljde 

Nordlindh på den misslyckade resan till Stockholm på våren 1817, Klefberg och Löhr, var 

directeurer i S:t Knutsgillet. Även Centervall, som var svåger och S. J. Björkman71, var directeurer 

i gillet. 

 

Malmö diskont var också navet i ett nätverk. Aktieägarna i diskonten träffades åtminstone en 

gång per år, på bolagsstämman, och alla hade det gemensamt att de tog emot utdelningarna på 

diskontens aktier återfinns i hög utsträckning bland de nämnda nätverken. Även 

utlåningsverksamheten kan ha skapat nätverk: ”Flera forskare har pekat på 

utlåningsverksamheten som ett sätt att skapa och bevara kontakter inte bara mellan ekonomiska 

aktörer, utan också mellan individer på det personliga planet.”72 Ett mer egennyttigt sätt att se på 

utlåningsverksamheten säger sig Ågren finna i grosshandlarutlåningen på 1700-talet: 

”Grosshandlaren kunde också få en inblick i andra handlares ekonomiska situation…”73 Det 

framgår inte av undersökningen att det var ett viktigt inslag i Malmö diskonts affär, även om 

ledningen var handelsmän liksom många av deras kunder. 

  

                                                 
71 Jag är osäker på släktförhållandet med Samuel Christian Björkman, diskontdirektören, men tror att de var 

bröder. Fadern till Samuel Christian Björkman hette Chr. S. Björkman (Memorabilia (1891), s. 42). 
72 Ågren (2007), s. 120. 
73 Ågren (2007), s. 149. 
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Familjeförhållandena var komplicerade i Malmödiskontens sfär, men jag har ingen grund för att 

påstå att det var ett unikt förhållande på den tiden. Tvärtom, så var äktenskap ett sätt för socialt 

avancemang. Att knyta ihop affärer, offentliga positioner och societetsliv med taktiska äktenskap 

var regel snarare än undantag. Som framgår av diskussionen om incitamentsstrukturer fanns det 

gott om potentiella intressekonflikter. Nordlindh var svåger med Jacob Kock, som var den näst 

störste låntagaren i Malmö diskont. Mengel var svåger med landshövdingen af Klinteberg, både 

Nordlindh och Falkman var gifta med döttrar till framstående handelsmän i Malmö, Falkman var 

styvbror med Frans Suell. Exemplen kan mångfaldigas. 

 

Följande beskrivning hur en person kom sig upp i samhället kunde ha varit modellerad på 

Nordlindh: ”När man etablerat sig, fått burskap och kanske gift sig kunde ens kredit ytterligare 

utvecklas och förstärkas med engagemang och förtroendeposter. Förutom officiella uppdrag som 

rådman och förtroendeposter i grosshandelssocieteten var medlemskap i ordnar och sällskap en 

viktig del av nätverksskapande i Stockholm.”74 

 

AVSNITT 7. BESKRIVNING AV MALMÖ DISKONT OCH DESS VERKSAMHET 

 

Inledning 

Malmö diskonts oktroj utfärdades som kunglig förordning den 15 februari 1803 och innehöll 

diskontens reglemente. Dessa verksamhetsregler kompletterades med Bancoutskottets 

föreskrifter i augusti 1815 och Kungl. Maj:ts bestämmelser från januari 1816. Motiven till att 

oktrojen utfärdades var att stötta handel och industri regionalt, vilket också blev fallet. 

Undersökningen har inte visat på aktiviteter utanför reglerna, som t ex spekulationer i diskontens 

namn eller långivning utanför Skåne. Allmänt sett var också Sverige inne i en omdaningsperiod 

för jordbruket i samband med skiftesrörelsen, från sekelskiftet framförallt enskiftet. 

”Nyodlingarna, och än mer nybyggnationen i samband med enskiftet, skapade efterfrågan på 

kapital. På så sätt uppstod krav på statsstöd och på ett fungerande kreditväsende.”75 Det som de 

tre regionala diskonterna lyckades mycket väl med, var att förmedla ett inlåningsöverskott från 

Stockholm till landet i övrigt. Brisman hävdar att: ”… av de totala insättningarna minst tre 

fjärdedelar kommo från Stockholm.”76 Detta förfarande (geografisk omflyttning av 

inlåningsmedel) har förekommit ofta i historien, inte alltid med lyckat resultat: ”While much 
                                                 
74 Nyberg (2007), s. 11. 
75 Pettersson (1989), s. 135. 
76 Brisman (1924), s. 38. Uppskattningen avser perioden 1809 – 1812. 
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praised at the time, 1970s petro-dollar recycling [från de rika oljestaterna till utvecklingsländer] 

ultimately led to the 1980s debt crisis, which in turn placed enormous strain on money center 

banks[ de stora amerikanska bankerna bl a].”77 RSB och Riksdiskonten ägnade sig åt utlåning, 

men inte inlåning.  

 

Diskontens reglemente 

Handelsbalken i 1734 års lag innehåller i kapitel 9 regler för långivning: ”Om förstreckningar i 

penningar, eller vahror, och ränta deraf”, kapitel 10 handlar om regler för tagande av pant och 

pantvård ”Om pant och borgen” och kapitel 11 om regler för lån: ”Om lån”. De regler, som 

stadgas i dessa kapitel, var i stort sett invävda i diskontens reglemente. Reglerna för 

bolagsbildning finns i Kapitel 15. I § 2 stadgas att ”Bolagsmän äga svara alle för en, och en för 

alla, til den handel, som för bolaget slutes.” Detta är en beskrivning av solidarisk ansvarighet. Den 

är också generell och ovillkorlig. 

 

Oktrojen beviljades för 15 år, dvs. t o m 1818. Tio procent av teckningsbeloppet skulle inbetalas 

omedelbart, i silver, mot vilket aktier lämnades ut. Resterande del skulle betalas före den första 

bolagsstämman för Malmö Banco-Disconts Räkning78 . Full likvid för aktierna betalades under 

våren 1804. 2000 aktier å 50 Rdr banco vardera utfärdades och överteckning tilläts inte. Silvret 

deponerades hos RSB. Detta hade betydelse i kraschen, när RSB övertog detta silver, för att täcka 

diskontens skuld till RSB. Diskonten skulle ha tre direktörer, bosatta i Malmö och valda av 

aktieägarna i sluten omröstning. Två av de ursprungliga direktörerna var Frans Suell och 

Cornelius Hegardt. De var bland Malmös ledande personer i kraft av sina förmögenheter och 

sociala ställning. Den tredje var Carl Magnus Nordlindh, nyvald borgmästare i staden.  

 

§ 7 i reglementet medgav ett kreditiv från RSB till diskonten mot ”nöjaktig säkerhet” på lika stort 

belopp, som tecknats av aktieägarna. Denna säkerhet särredovisas inte i de av diskontens 

årsredovisningar som granskats. Utnyttjande av kreditivet kostade tre procent, en räntesats, som 

medgav ett stort räntenetto för diskonterna. Den maximala tillåtna utlåningsräntan var sex 

procent. Överränta vid försenad återbetalning av lån medgavs, med lika hög ränta som på lånet, 

dvs. totalt 12 procent. Efter att överräntan under de första analyserade åren utgjorde en fjärdedel 

till en tredjedel av den ”normala” räntan, steg den under 1816 och 1817 till nästan 40, respektive 

                                                 
77 Reinhart & Rogoff (2008), s. 10. 
78 § 5, Malmö diskonts reglemente, KB.  
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ca 60 procent av den ”normala” räntan.79 Av vinsterna skulle RSB enligt reglementet få en 

tredjedel av den del, som översteg sju procent på aktiekapitalet (7 000 Rdr) som ”garanterades” 

aktieägarna.80 Beträffande upplåning utöver RSBs kreditiv medgavs reversupplåning till ”lindrig 

ränta”81 från enskilda personer. Däremot nämns inte upplåning från juridiska personer, vilket 

förekom ofta, särskilt vid likviditetsbrist i Stockholm, då t ex brandstodsbolag var frekventa 

långivare till diskonten.  

 

§ 9 lyder:  

”Directeurernas skyldighet blifwer, at med redlighet och med yttersta noggranhet 

styra och förwalta detta Werk, till det Allmännas, Riksens Ständers Banques, samt 

Bolagets derå beroende förmon och säkerhet. Alla Inwisningar, Ut- och Inländske 

Wexlar, eller Förskrifningar, som til Discontering blifwa inlemnade, böra af 

Directionen pröfwas, om de med behöriga Accepter, Endossements och Cautioner 

äro försedde: och få ej wara stälde på längre tid, än Sex månader; icke eller antagas, 

med mindre Acceptanten, Endossenten, Cautionisten, eller den, som 

Förskrifningen utgifwit, äger (kunbar)82 förmögenhet, eller allmänt och wäl känd 

credit, eller och at hos Låntagaren sielf finnes säkerhet för lånet. Utom Twå 

Directeurers samtycke må ej något lån utgifwas.”83  

 

Detta är den ”generalklausul”, som direktörerna i rättegången 1817 – 1818 ansågs ha brutit mot. 

De bröt dock upprepade gånger emot denna regel, utan att något ingripande eller åtgärd skedde. 

Begreppet kredit i Sverige vid den här tiden och för grosshandlare och andra handelsmän har 

beskrivits av bl a Nyberg:  

 

”1700-talets och det tidiga 1800-talets kreditrelationer var således uppbyggda kring 

personliga nätverk snarare än kring banker och andra kreditinstitutioner. De 

komplicerade nätverksrelationerna mellan privata aktörer, bankirer, släktingar, 

                                                 
79 Huvudböcker 1813 – 1817, RGK 3207- 11, RA. 
80 Denna regel gav RSB en sammanlagd ersättning på ca 146 000 rdr enligt Bil Lit.b, Mengel (1887). 
81 § 8, Malmö diskonts reglemente, KB 
82 Ordet är satt inom citationstecken även av Falkman (1986) s. 449. Enligt SAOL betyder det om ”sak”: ”som är 

(allmänt) erkänd, veterlig; uppenbar;” Det kan jämföras med ”allmänt och wäl känd”, ett uttryck senare i samma 

paragraf. SAOL anger dock att ”kunbar” används speciellt i fråga om förmögenhet. 
83 § 9, Malmö diskonts reglemente, KB 
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gross- och minuthandlare, och institutioner byggde alla mer eller mindre på 

förtroende mellan människor. Att vara kreditvärdig innebar att andra hade 

förtroende för en som person och ens djupare trovärdighet som företagare 

bottnade i de olika nätverk som man ingick i.”84  

 

Så som jag läser detta och reglementets § 9 genomfördes någon finansiell analys av 

kreditvärdigheten varken beträffande inkomst eller också förmögenhet.  

 

§ 10 lyder:  

”Wid låns bewiljande skal Räntan, En half procent i månaden, för hela låningstiden, 

som ej får öfwerstiga Sex månader, genast afdragas. Enskildte Personer få på deras 

blotta namn ej häfta för större summa på en gång, än Femtusende Riksdaler Specie; 

Börande Direction Wara sorgfällig, at icke denna summa bewiljas till förfång för 

bätre låntagare af mindre summor. Godkände Actier, Publique Werks Obligationer, 

samt i fullkomligen säkert förwar stående Warupanter, ifrån en sådan inskränkning 

likwäl undantagne.”85 

 

Dessa regler överträddes konsekvent under den senare tiden som visas under rubriken 

”Låntagare” nedan. Avsnittet om att stora lån inte skall tränga ut låntagare av mindre summor är 

viktigt. Speciellt under våren 1816 var, som beskrivs av Toll och Stjernswärd nedan, behovet av 

”små” lån stort. Det uppstod, på grund av de stora lånen till Ståhle, Malmros och Kock och den 

av Kungl. Maj:t påtvingade åtstramningen, en utträngning (”Crowding-out”) av mindre låntagare. 

Under rubriken ”Låntagare” senare i detta avsnitt, konstateras att ”discontactier” används som 

säkerhet för lån i diskonten. Beträffande Björkmans lån har jag verifierat att Malmödiskontens 

egna aktier använts. Om Malmödiskontens aktier kunde betraktas som ”Godkände actier” är 

tveksamt. Hur diskonten hanterade panter har jag inte kunnat klargöra.    

 

§§ 11 och 12 innehåller noggranna regler för när lagsökning och indrivning skall ske. De 

årsredovisningar, som har granskats, har nästan inga avskrivna lån, inte ens under 1816 och 1817 

(fram till kollapsen), trots den starka ökningen av försenad återbetalning. Övriga paragrafer berör 

formerna för diskontens bildande och dess administration. 

 
                                                 
84 Nyberg (2007), s. 3. 
85 § 10, Malmö diskonts reglemente, KB 
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Arbetssätt 

Diskonten hade kreditsammanträden varje vecka. Då behandlades både nya lån och 

omsättningar. Omsättningarnas antal ökade mot slutet, vilket i praktiken innebar att de 

föreskrivna löptiderna på maximalt sex månader allt oftare bröts och de kortfristiga lånen blev de 

facto långfristiga. Utbetalning av lån, insättningar, amorteringar och inväxling av reverser kunde 

ske både vid Malmökontoret och också vid kontoret i Stockholm. I både Stockholm och Malmö 

fanns en kassa, där den i Malmö ända till 1817 var helt under direktionens kontroll. Inte ens 

kamreren hade tillgång till kassan i Malmö. Kamreren i Malmö diskont var den, som skötte 

redovisningen, däremot inte dokument och medelshantering(antagligen inte heller pantvård). För 

kassan fanns en ”Cassabok”, som enligt Nordlindh fördes av direktören Björkman och ett 

”Diarium öfver utlåningerne” som fördes av direktören Falkman.86 Stockholm var ett 

likviditetskontor, som skötte relationerna med RSB och såg till att det fanns behållning på RSB:s 

konto för att möta inlösen av reverser och assignationer och samtidigt se till att det fanns 

tillräckligt med medel på kontot för att kunna utfärda assignationer. Andersson kallar det för: ”... 

en mödosam balansgång mellan insättning och uttagning, mellan inlösning av sedlar och 

förbindelser och upptagande av nya lån.”87 

 

Diskontens personal bestod för det första av direktionens tre ledamöter, varav Carl Magnus 

Nordlindh var direktör under hela diskontens existens och direktionens primus inte pares från 1812. 

Frans Suell och Cornelius Hegardt hade avgått ur direktionen 1812 respektive 1813. I deras 

ställen inträdde Samuel Christian Björkman och Henrik Falkman. Björkman var 

spannmålshandlare och ingift i en välbärgad Malmöfamilj och Falkman tillhörde en gammal 

Malmösläkt och var dessutom styvbror (stjufbror) med Frans Suell.88 Därutöver bestod 

personalen av en kamrer, en ombudsman, en bokhållare och en skrivare.89 Kamrer var Carl 

Mengel.  

 

Ersättningen till Mengel utgjordes av en lön och ”commissionairs procent”90. Detta begrepp skall 

uppfattas som bonus på omsättningen. Wollmar betecknar positionen som ” ... en befattning 

ganska indrägtig...”, dvs. inkomstbringande. Bokhållaren, E P Lindstedt: ”... ombesörjde 

                                                 
86 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), s. 23. 
87 Andersson (1985), s. 40. 
88 Källor för denna not är Memorabilia (1891) och Helander (1977). 
89 Sjövall (1940), s. 6. 
90 Memorabilia (1891), not s. 38. 
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uppbörden av låneinbetalningar och omsättningar, förde direktionens protokoll, kontrasignerade 

deras expeditioner samt handhade de kontanta remisserna.”91 Ombudsman var vid kollapsen C P 

Kjellbergh. Ombudsmannens roll är inte klarlagd. Ombudsmannens roll kan ha varit att 

handlägga lagsökningar och delta i förhandlingar med låntagare.  

 

Diskonten var inrymd i Nordlindhs hus vid Stora Torget i Malmö. Huset finns fortfarande kvar, 

mellan residenset och rådhuset. Bokholm kallar huset för ”Generalsgården”92 En vanligare 

benämning, som fortlevat in i modern tid är ”Berghska huset” 

 

Bild 1: Berghska huset  

 
Källa: Malmö Stadsarkiv 

Anm. Det Berghska huset, i mitten, hade under diskontens tid ingång från gatan till vänster. 

Kortet är senast från slutet av 1860-talet, eftersom rådhusets fasad (till höger) renoverades då.  

 

                                                 
91 Sjövall (1940), s. 6. 
92 Bokholm (2004), s. 260. 
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Diskonten hade dessutom ett Stockholmsombud, kanslirådet J. A. Wilhelmsson, som tog emot 

insättningar och löste in assignationer och reverser. Dessutom skötte ombudet hanteringen av 

diskontens konto med RSB. Stockholmskontoret låg på Storkyrkobrinken 3.  

 

Aktieägare 

Aktieboken93 är omfångsrik, med 557 numrerade poster, men antalet aktieägare var bara 202.94 

De 202 ägarna avser betydligt färre aktieägargrupper. Det finns grupper av personer, som 

sannolikt utgör ett hushåll eller är nära släkt, fast de har olika namn och följaktligen kan betraktas 

som en aktieägare.  

Aktieägarna kan också kategoriseras efter yrkestillhörighet: 

 

Tabell 1: Aktieägare efter yrkestillhörighet 

Yrke                
Utan 
yrkestitel 54
Ämbetsman 49
Militär 33
Handelsman 26
Fru/fröken 19
Kyrkoman 10
Hovpersonal 6
Akademiker 4
Företag 3
Hantverkare 2
 
Summa 206
 

Källa: Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RA 

 

Antalet aktieägare skiljer sig marginellt från det antal Andersson kommit fram till, men det kan 

bero på sammanslagningar, där inte motiven för dessa är uppenbara för mig. Att det är samhällets 

högsta skikt, som är aktieägare, kan man utläsa av att bland aktieägarna finns sju grevar, fem 

grevinnor, elva baroner och en friherrinna. Femton aktieägare tituleras ”H.H.” och antalet 

Riddare är 17. Även ämbetsmännen har prestigefyllda titlar. 

                                                 
93 Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RA. Att aktieboken spänner över nio år beror på att den samtidigt var en 

bokföring av verkställda utdelningar. Någon ursprunglig teckningslista, lista på ursprungliga aktieägare eller lista 

på eventuella senare ägare har inte återfunnits. 
94 Andersson (1985), s. 18. 
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Godsägarna var också väl representerade bland aktieägarna vilket framgår av Bilaga 2. Nordlindh 

var den ende av direktörerna, som ge ett gods, nämligen Rönneholm, söder om Malmö. 

Nordlindh, liksom de ursprungliga direktörerna Suell och Hegardt var stora aktieägare. Även 

Björkman ägde aktier, men däremot inte Falkman eller Wilhelmsson. Kamreren Mengel var 

aktieägare, med två poster, vilket kan antyda att han köpt till aktier efter ett inledande köp. Av 

statens representanter figurerar landshövdingen af Klinteberg på bolagsstämman 1816 och 1817, 

där han företrädde aktier. Det är okänt vilket antal och för vems räkning, eftersom han inte finns 

med i aktieboken. Med tre undantag: Leffler et Son, Wetterling & Son och det ursprungliga 

ombudet för Malmö diskont i Stockholm, Ch. Toutin & son är alla aktieägare enskilda personer. 

Först i aktieboken står Johan Christopher Toll, som var en stor vän till diskonten, både genom 

sitt aktieägande och även, vilket framgår av korrespondensen med Mengel, genom insättningar. 

Noteringarna över namn i aktieboken är genomgående odaterade. Däremot är datum för 

utdelningar noga daterade och alla aktier har fått sina utdelningar för alla år, som aktieboken 

omfattar.  
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Tabell 2: De 25 största aktieägarna i Malmö diskont 

 

Titel 

Ev. 
adlig 
titel 

Förnamn/ 
initialer Efternamn 

Assessor  N. Dufva 378
  J.A. Åberg 102
Högwälborna Fröken  W.U. Cedercrantz 60
Kammarherren  M. v(on) (Wedderkop) 50
  J. Reutersköld 46
Advocat Fiscalen  M. Hök 41

Hofmarsk. 
H.H. 
(gr..) C.L. Beckfriis 40

Landshöfdingen  P. v(on) Seth 40
Commerce Rådet  F. Suell 40
Öfversten och 
Riddaren  N. Rosenblad 38
Majoren och Riddaren  C.F. Ducker 36
  G.A. Fabritius 30
H. Handelsman  C. Hegardt 30
  P.H. Kjellstedt 30
Ryttmästaren  H.W. Ljungfelt 30
H. Borgmäst.  C.M. Nordlindh 30
(Kapten) Doctor  C.W. Rohdin 30
  S.M. Kahn 25
H Ex Fältmarskalken 
mm 

HH 
Baron J.C. Toll 25

Majoren och Ridd.  A.C. (Rosenkvist) 24
Majoren och Riddaren, Grefve O. Thott 24
Cap. Lieut. H.H. Grefven J de la Gardie 23
 Grefv G. Hamilton 22
Commerce Rådet   Bergs  20
H.H. Baron C Duvall 20
 

Källa: Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RA 

 

Beträffande de två största aktieägarna har jag gjort vissa preliminära undersökningar. 

Anledningen till detta, är att de tillsammans stod registrerade för nästan 25 procent av 

aktiekapitalet och således kunde ha haft ett bestämmande inflytande på diskontens verksamhet. 

Andersson framför möjligheten att Nils Dufva var ombud för andra aktieägare. Noteringar av 

namn, vid hans namn i aktieboken kan antyda detta. Dufva och Åberg är osynliga i andra 

sammanhang eller nätverk, som denna undersökning redovisar. 

 

Jag har konsulterat biografiska standardverk och andra källor, för att finna ut mer om Nils Dufva. 

Vare sig i biografiverken eller i släktregister kan jag hitta honom. Däremot har jag tipsats om och 
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besökt en stor gravsten på Turinge kyrkogård, som anger ”Nils Dufva, Riddare och Kammarråd 

1770 – 1847”. Med denna som grund har jag haft kontakt med släktforskare, som funnit att en 

Nils Dufva var ägare till Hanstavik utanför Södertälje. Denne var son till Lars Dufva, som var 

kronolänsman i Osby och senare hovrättskommissarie. Samme släktforskare anger att Nils Dufva 

var en av de största jordägarna i landet. Dessutom var han assessor, innan han blev kammarråd. 

Om den Nils Dufva, som jag här har funnit spår efter, kan man konstatera att han var en 

förmögen man och hade anknytning till Skåne enligt dessa overifierade källor. 

 

Beträffande Åbergs identitet, finns det möjliga förklaringar. Om den J. A. Åberg, som jag funnit, 

också via släktforskare, är den, som anges i aktieboken är det inte orimligt att han hade ett direkt 

aktieägarintresse i diskonten. Denne person var Johan Alexis Åberg (1761 – 1826). Trots att han 

inte förekommer i de biografiska standardverken, var han en man med stor förmögenhet och 

efterlämnade vid sin död ca 700 000 Rdr. Hans förmögenhet hade grundlagts genom 

spekulationer i järn. Hans verksamhet var förlagd till Gästrikland, där han ägde och drev bl a 

Ockelboverken. I hans bouppteckning finns ingen notering om aktieinnehav i Malmö diskont en. 

Jag har gått igenom bouppteckningen, vad avser reverser, för att eventuellt finna anknytningar till 

diskonten, men hans omfattande reversutlåning verkar vara i huvudsak inriktad på Stockholm. 

Johan Alexis hade en stark anknytning till Skåne. Han var född i Kristianstad och studerade vid 

Lunds universitet, dit han donerade grundplåten till Joh. Alex. Åbergs stipendiefond, som 

fortfarande är aktiv..  

                                                                                                                                                                               

Min preliminära slutsats är att både den Dufva och den Åberg jag funnit kan ha varit direkta 

ägare av diskontaktier och inte ombud för andra aktieägare. Deras eventuella inblandning i 

diskontens verksamhet är däremot helt ostyrkt. 

 

I princip var diskontens aktieägare solidariskt ansvariga för diskontens alla förpliktelser. I 

reglementet finns trots detta inget föreskrivet om hur aktieöverlåtelser skulle äga rum. 

Aktiebreven var utställda på en namngiven person. Brisman hävdar att de var 

innehavarpapper.(Jämför diskussionen under rubriken ”Slutet för diskonten”)) En solidarisk 

ansvarighet bör vara kopplad till att man kan konstatera hur aktieöverlåtelser skulle äga rum. I 

skotska banker vid denna tid, var aktieöverlåtelser en styrelsefråga. Orsaken är lätt att förstå, om 

man betänker att den nye aktieägaren skulle solidariskt delta i garantin för bankens förpliktelser. 
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Under diskontens tid avled aktieägare och hur en överlåtelse skulle ske fanns alltså inte reglerat.95 

Inte heller finns det några aktiebyten noterade i aktieboken. Men Nygren påstår: ” Efter 1800 

började också en successiv handel med diskontoaktier, vars höga utdelning gjorde dem eftersökta 

som placeringsobjekt.”96 Även Indebetou antyder, genom att använda ordet ”gångbara”, samma 

sak: ”Som våra första mer gångbara bankaktier erbjuda de dock ett visst intresse.”97 Att överlåtna 

eller kanske utlånade aktier faktiskt cirkulerade kan konstateras i de efterlämnade 

räkenskapshandlingarna på Riksarkivet.  

 

Några exempel på detta är: 

- Björkman, lån 760, säkerställt av aktier utställda på Ljungfeldt (Aktiebrev nr 2, 10 st ej 

transporterat), Ljungfeldt (Aktiebrev nr 3, 5 st ej transporterat), Samuel Johan Björkman 

(Aktiebrev nr 162, 5 st, transporterat av denne), m.fl. säkerheter 

- Björkman lån 1244 säkerställt av aktier utställda på honom själv (Aktiebrev nr 61, 2 st), 

Weddekop ( Aktiebrev nr 148, 10 st, transporterade enligt fullmakt till Carl Magnus 

Nordlindh av Weddekop)98 

 

Låntagare 

Det material, som finns tillgängligt angående långivningen är utlåningsböcker, dvs. förteckningar 

över beviljade och utbetalade lån, lånens löptid, avdragen ränta och utbetalat belopp. Dessutom 

anges säkerheten för lånet. Avslutningsvis anges om och i så fall när lånet återbetalades. 

Utlåningsböckerna är inte kompletta. Bl.a. saknas utlåningsböckerna för 1815 och för tiden 

november 1816 till augusti 1817. Det finns också många bevarade lånereverser. Jag har 

stickprovsmässigt stämt av dem mot noteringarna i utlåningsböckerna och funnit att 

informationen på reverserna i vissa fall ger mer information. Någon detaljerad studie har ännu 

inte genomförts.  

 

Dessutom saknas kreditansökningar. Det framgår alltså inte direkt uttalat vad lånen skulle 

användas till. På flera ställen i styrelseprotokollen hänvisas till kreditansökningar, men deras form 

och innehåll är okänt. I diskontens inledningsskede är det dokumenterat att diskonten bidrog till 

finansiering av de investeringar, som hörde ihop med enskiftet. Dessa investeringar var t ex lador, 

                                                 
95 Ett exempel är diskontens tredje största aktieägare Wilhelmina Ulrika Cedercrantz, Vegeholm, som dog 1814. 
96 Nygren (1985), s. 30. 
97 Indebetou (1925), s. 9. 
98 Reverser på avskrivna lån 1813 – 1818, RGK 3588 – 90, RA. 
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byggnader, inhägnader och utdikning. Dessutom är det också klarlagt, se nedan, att diskontens 

lån bidrog till infrastrukturinvesteringar och att finansiera viss företagsamhet. Det finns också 

skäl att anta att de många åbolånen användes till löpande finansiering av jordbruket – lånen var 

små och det tyder på att de kan har använts till köp av utsäde.    

 

De, som fick lånen var sannolikt ofta inte de, som slutligen använde dem: ”De som fick lånen var 

oftast possessionater av lika slag, vilka placerade de upplånade medlen mot högre ränta än de själva 

betalade”99 Att det skedde en omfattande förmedling av lån bekräftas också av följande: 

”Bönderna uppträdde i allmänhet icke såsom låntagare i diskonten, men indirekt kom dennas 

verksamhet likväl allmogen till godo på olika sätt. Både godsägare och köpmän förmedlade i viss 

utsträckning kredit till bönderna.”100  Med tanke på de många direkta åbolånen under den period, 

som mitt utsnitt ur utlåningsboken redovisar, var det åtminstone inte ett fullständigt genomfört 

system under 1816. Å andra sidan är denna förmedling av framförallt köpmän typisk för den 

verksamhet de ägnade sig åt vid denna tid. Malmö diskont hade en stark ställning i Skåne, men de 

var inte helt ensamma. Även Göteborgs diskont agerade där:” Lån gåvos till personer ända nere i 

Ystad och andra skånska städer…”101 

  

I Bilaga 5 visas låntagare, som lånat över 5 000 Rdr (den gräns, som sattes av reglementet) samt 

några övriga lån, som valts ut på grund av att de berör personer med anknytning till diskonten 

eller att de representerar olika låntagarkategorier. Samtliga företagslån under perioden är 

medtagna. Den tid, som utlåningsboken beskriver, infaller efter Bancofullmäktiges föreskrifter 

1815 och de regler, som Kungl. Maj:t ställde upp i början av 1816. Det var en tid av 

kreditåtstramning. Det går att göra flera iakttagelser: 

- Listan fördelar sig på 98 lån på 55 låntagare. Av dessa lån var 24 enskilda lån på belopp 

över 5000 Rdr, vissa var omsättningar av utestående lån. 

- Nio låntagare var handelsmän, varibland både Nordlindh och Björkman uppträder men 

däremot inte Falkman. Jonas Ståhle finns med, men inte Kock eller Malmros.  

- Även kvinnor uppträder som låntagare och borgar för lån. Av de 55 låntagarna var två 

kvinnor och av borgensmännen också två.  

- Företagarinslaget i diskontens verksamhet var begränsat. Lånen till Värdshuset (som 

inrymde Malmö nya teater, vilken revs först 1961), Raseringsbolaget (en av Malmö 

                                                 
99 Pettersson (1989), s. 162. 
100 Andreen (1958), s. 29. 
101 Brisman (1924), s. 29. 
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diskonts bestående insatser i omdaningen av Malmö) liksom Skjutsbolaget och 

Hamnbolaget kan betraktas som finansiering av publika bolag. Skall man söka efter 

finansiering av företagsamhet av ”vanligt” slag kan man finna sockerbruk, sillsalterier, 

såpbruk/sjuderier och varv. Å andra sidan är det troligt att det döljer sig företagsamhet 

bakom enskilda låntagare. 

- Åbolånen var många men små. Samtliga var borgenslån, vanligtvis säkerställda av två 

borgensmän och vanligtvis var också borgensmännen lantbrukare. I början återbetalades 

lånen vid omsättningen, men mot slutet av den aktuella perioden återbetalades inga lån. 

- Säkerheterna var vanligen namnsäkerhet. Exkluderande åbolånen (se ovan) var 37 

säkerställda av borgen och 25 av reverser, dvs. 52 av 98, dvs. över hälften. Detta är ingen 

pålitlig bild av hela lånebilden, men ger ändå en indikation på det frekventa bruket av 

namnsäkerheter.  

- Diskontaktier utgjorde säkerhet för 12 av lånen, om än vanligen med begränsade belopp. 

Som framgår av beskrivningen av Malmö diskonts verksamhet under rubriken 

”Aktieägare” var dessa aktier inte alltid inregistrerade på den, som tog upp lånen. 

Landshövdingen af Klinteberg använde aktier som säkerhet för ett av sina lån. Det 

genomsnittliga belåningsvärdet (om man utgår från 100 % belåningsgrad) varierade 

mellan 21 och 84 Rdr, beräknat som lånebeloppet genom antalet diskontaktier, ställda 

som säkerhet. SC Björkman, direktör i diskonten, kunde tillgodogöra sig belåningsvärden 

på allt från 40 till 84 Rdr. Teckningskursen, när Malmö diskont grundades, var 50 Rdr. 

- Fastigheter utgjorde en mycket begränsad del av säkerhetsmassan. Det är endast 

regementspastorn Santesson (som senare gjorde en beramad konkurs) och Capitain 

Lieutenanten Piper, som ställde fastigheter som säkerhet. Detta stämmer med det som 

anfördes som motiv för Wirséns önskan om att centralisera kreditgivningen: ”Bl.a. skulle 

staten, genom att fungera som kreditförmedlare i stor skala, kompensera för 

penningkapitalisternas ovilja mot inteckningslån.”102  

- I denna låntagarförteckning är det bara tio, som är upptagna i aktieägarförteckningen. Det 

är inte onaturligt, eftersom de, som var kapitalstarka, behövde inte ta upp lån. Å andra 

sidan finns en del undantag. Samtliga av aktieägarna utsedda revisorer 1815 och 1816 var 

låntagare av ansenliga belopp.  

 

 

 
                                                 
102 Pettersson (1989), s. 148 (utan angivande av källa). 
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Balans- och resultaträkningar 1813 – 1817 

Följande räkenskapshandlingar är direkt avskrivna från Malmö diskonts räkenskaper. Redigering 

har därefter gjorts, som redogörs för i kommentarerna till tabellerna. Bokföringsmetoden är inte 

helt klar i alla avseenden103, men jag har ändå ansett mig kunna kommentera siffrorna, delvis med 

nyckeltalsanalys. 

  

Tabell 3: Balansräkningar ultimo 1813 – 1817, Rdr banco 

År 1813 1814 1815 1816 1817 
      
Behållning och Fordring      
      
Cassaräkning 207626 344032 145661 190742 571063 
Utlåningsräkningen 1798016 1842434 2018245 1673847 1438540 
Conto med Tit. Wilhelmsson 567195 689808 869047 1183805 350 
Summa tillgångar 2572837 2876274 3032953 3048394 2009953 
      
Skuld      
Subscriptionsräkningen 100000 100000 100000 100000 100000 
Wäxelbanken No 2 427309 476140 659387 749645 406413 
Uptagne Låns Räkningar/Capital 1957500 2202200 2169750 2062462 1350952 
Dito/ Intresse 29585 33855 40500 70500 70480 
Winsträkningen 58443 64078 63316 65784 82108 
Summa eget kapital & skulder 2572837 2876273 3032953 3048391 2009953 
Summa enligt huvudbok 2572837 2876273 3032953 3048394 2009953 
Differens p gr av utjämning 0 0 0 3 0 
      
EK: Subscr.räkning+Winsträkning 
(A) 158443 164078 163316 165784 182108 
      
Soliditet: (A)/ Balansomslutning % 6,2 5,7 5,4 5,4 9,1 
      
Assignationer/ upplåning % 22 22 30 36 30 
Uptagne Låns Räkningar/Capital 1957500 2202200 2169750 2062462 1350952 
Utestående lån från RSB, ca 0 0 749645 406413 0 
Uptagne lån exkl. RSB 1957500 2202200 1420105 1656049 1350952 
Assignationer/upplåning exkl RSB % 22 22 46 45 30 
 

 

Källor: Huvudböcker 1813 – 1817, RGK 3207 – 3211, RA   

                                                 
103 I reglementen för diskonter under 1700-talet anges att huvudboken skulle föras efter ”Banco-Stil”, men vad 

detta innebär har jag inte kunnat klargöra. 
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Anm. EK = eget kapital. Beloppen är avrundade till närmaste hela Rdr. Skillingar och runstycken 

är ej medtagna. Radrubrikerna är tagna direkt från huvudböckerna. Cassaräkningen är 

behållningen i Malmö diskonts huvudkassa i Malmö. Utlåningsräkningen är utestående lån. Conto 

med Tit.[ulus] Wilhelmson är de nettotillgångar Stockholmskontoret hade, i form av sedlar, 

assignationer och reverser. Subscriptionsräkningen är det inbetalade aktiekapitalet (eget kapital). 

Wäxelbanken No 2 är Malmö diskonts skuld till RSB och jag har antagit104 att det är beloppet av 

utfärdade assignationer.105 Uptagne Låns Räkningar är kontot för upptagna lån, både i form av 

treprocents reverser, institutionell finansiering (från Brandstodsbolag t ex) och lån från staten. 

Dito/ Intresse avser upplupna ej erlagda räntor. Eftersom utlåningsräntan togs ut i förskott finns 

ingen motsvarande post för upplupna, ej influtna intäktsräntor. Winsträkningen betraktar jag som 

eget kapital, utöver aktiekapitalet(subscriptionscapitalet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
104 Jag har stämt av siffrorna för Wexelbankens konto och upplåning med de siffror som Brisman anger. De ger 

stöd för detta antagande, även om de inte stämmer i detalj, vilket kan bero på att Brisman använt andra källor. 

Tyvärr anger han inte vilka dessa är. 
105 Det var mot denna räkning, som Malmö diskont utfärdade sina assignationer. Dessa kan närmast liknas vid 

blancocheckar, som cirkulerade som betalningsmedel. Det sätt, som diskonterna hanterade detta konto hos RSB, är 

även det en förelöpare till kommande banksystem. De enskilda bankerna, senare på 1800-talet, hade som säkerhet för 

de sedlar som de utfärdade en ”Riksmyntkassa”, som inte nödvändigtvis täckte en fullständig inlösen av alla 

utelöpande sedlar. 
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Tabell 4: Winsträkningar 1813 – 1817, Rdr banco 

År 1813 1814 1815 1816 1817 

Kostnader  

Utdelning till RSB för föreg. år 11781 12555 13222 11252 4698 

Dito till Private Intressen 25041 28476 28297 7273 7072 

Gåva(div. välgörenhet) 0 2000 2000 0 0

Löner och omkostnader 13743 12954 13595 15060 15344 

Avskrivning på lån 0 0 0 850 0

Upplåningsränta 45464 52296 0 41326 35132 

Ränta till RSB 21 2 72188 308 10

Balanserat till nästa år 43362 51267 63059 115291 124494 

SUMMA KOSTNADER 139412 159550 192361 191360 186750 

  

Intäkter  

Ing. Balans 76209 88028 97933 103816 136284 

Intäkter av utlåning 87713 89852 100683 79942 49061 

Överräntor 18113 25950 27992 28594 28885 

"Särskildt intresse" 0 0 0 0 603

Ränta på kanaldiskontens 

reverser 1962 2386 6511 0 0 

Inb. På avskrivet lån[Krakau] 83 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 184080 206216 233119 212352 214833 

Intäkter – kostnader 44668 46666 40758 20992 28083 

[REDOVISAD] ÅRETS VINST 

(A) 44665 46666 40757 20993 28094 

Differens p gr av utjämning – 3 0 – 1 1 11 

      

Eget kapital ((A) i Tabell 3) 158443 164078 163316 165784 182108 

      

Avkastning på EK: Årets vinst/ (A) 28,2% 28,4% 25,0% 12,7% 15,4% 

% utd. RSB+Aktieägare/F. årets vinst  92 % 89 % 45 % 56 % 
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Källor: Huvudböcker 1813 – 1817, RGK 3207 – 3211, RA 

Anm. Rubriker och ordningsföljd är samma som i huvudböckerna. Beloppen avrundade till 

närmaste hela Rdr. Skillingar och runstycken är inte medtagna. Denna utjämning medför att 

summeringarna inte alltid stämmer. ”F.” = Förra. 

 

De kommentarer man kan göra om dessa räkenskaper är bl.a. 

- Soliditeten är låg. Den steg aldrig, på grund av den höga utdelningen och trots 

Bankofullmäktiges föreskrifter från 1815 att reserveringar skulle ske. Fördelningen mellan 

utdelningen till aktieägare och RSB visar en förändring över perioden. Detta hänger ihop 

med att utdelningen till RSB utgick med automatik, som 1/3 av vinsten överstigande 7 % 

procent på aktiekapitalet (7000 Rdr). Aktieägarna däremot fick en lägre utdelning, när 

diskonten gick in i svårare tider. Utdelningsprocenten sjönk kraftigt 1815 och 1816. 

- Avkastningen på det egna kapitalet är hög, vilket i och för sig är en spegelbild av det låga 

aktiekapitalet och att uppenbarligen ingen skatt betalades. 

- Man kan möjligen få en grov bild av förhållandet mellan assignationer och treprocentare 

genom att dividera Wexelbankens konto med upplåningen. Denna beräkning störs av att 

upplåningen också omfattar institutionell inlåning, t ex från RSB och diverse 

brandstodsbolag. Speciellt under 1816 -7 var upplåningen från RSB hög. Rensat för 

denna upplåning från RSB, syns hur andelen assignationer ökar. Detta kan illustrera att 

den omfattande användningen av treprocentare som lånevaluta minskar 1816 och 1817.  

- Med tanke på att räntan på Kanaldiskontens reverser utgjorde tre procent, kan man 

baklänges räkna ut att Malmö diskonts innehav av Kanaldiskontens treprocentare uppgick 

till ca 217 000 Rdr (6511/ 0,03). Beloppet är förvånande, eftersom dessa obligationer 

borde ha legat i kassan och den uppgick visserligen till 344 032 Rdr vid ingången av 1815 

men endast till 145 661 vid utgången av året. 

- Inga reserveringar för dåliga lån har gjorts. Inga kreditförluster finns noterade. Den enda 

noteringen om hanteringen av dåliga lån är den lilla inbetalningen, som gjordes på 

Krakaus lån.   
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AVSNITT 8. BESKRIVNING AV HÄNDELSEFÖRLOPPET FRAM TILL MALMÖ 

DISKONTS FALL 

 

Grunden till diskontens dåliga affärer – Ståhles spekulationer 

Jonas Ståhle hade, efter att ha börjat sin verksamhet som handlande i Malmö 1807, redan 1812 

utvecklats till ”... en tredje i ordningen bland stadens skattedragare.”106. År 1813 vände emellertid 

hans lycka. Bakgrunden var det spända läget mellan Sverige och Danmark, som varade till det 

svensk-norska kriget 1814. Under 1813 var kronprinsen och statsrådet angelägna om att känslig 

information från Sverige inte skulle nå Danmark. Ansvaret för att bevaka att så inte skedde från 

Skåne låg på Johan Christopher Toll, som då var generalbefälhavare i Skåne. Ståhle hade köpt 

och i Sverige sålt ett parti danska produkter. Dessa skulle betalas genom utförsel av svenska varor 

till Danmark.107   Detta förhindrade Toll, trots att Ståhle hade licens för denna transaktion: ”All 

slags kommunikation mellan Skåne och Seland [Själland] spärrades på det strängaste, och till och 

med då några köpmän i Skåne förstått skaffa sig Konungens licenser att öfverföra några 

laddningar Svenska produkter till Danmark, lät Toll förhindra de tillämnade expeditionerne.”108 

Denna åtgärd medförde att Ståhle fick avyttra sina varor till underpris i Sverige. Beskrivningen av 

affären är hämtad från Lilliecrona, Sjövall och Bokholm . Ytterligare dåliga affärer gjordes 1814, 

då i samband med svensk-norska kriget. Ståhle hade köpt varor till den svenska armén, men 

innan de hann levereras, hade kriget tagit slut.    

 

”Kasta goda pengar efter dåliga” 

Angående Ståhles ökande engagemang som låntagare i Malmö diskont under 1815 har Sjövall 

skrivit förvånansvärt utförligt och detaljerat med tanke på att utlåningsböckerna från detta år 

saknas på Riksarkivet. Enligt Sjövall grundades diskontens stora engagemang på Ståhle med ett 

lån på 25 000 rdr med tre månaders förfall den 21 februari 1815, med säkerhet i ett 

brännvinsparti. Lånet gavs direkt ur kassan i Malmö, över vilken direktionen ensam hade uppsikt. 

Lånet bokfördes inte heller. Orsaken till att lånet gjordes på detta sätt var, enligt Sjövall, att det 

ansågs säkert att det snabbt skulle återbetalas. Storleken på de lån Ståhle fick var över vad 

reglementet tillät. Å andra sidan hade revisorerna, enligt Falkman, redan vid 1810 års revision 

samt därefter vid 1811 och 1812 års revisioner anmärkt på för stora lån, men ändå beviljat full 

                                                 
106 Sjövall (1940), s. 10. 
107 Ståhle hade importerat sill och utförseln avsåg järn, pottaska och salt enligt Petter Ståhle (1821). 
108 Lilliecrona (1849-50), s. 121. 
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decharge/ ansvarsfrihet.109 Frågan är hur många, som redan före 1815 kände till Malmö diskonts 

besvärliga situation. Adamson hävdar, när han i punktform beskriver läget fram till 1815: ”Weak 

points of the private banks were discovered by insiders.”110 

 

Förutom att de varor, som Ståhle ställde som pant, syntes vara värda långt mer än lånebeloppet 

och dessutom uppfattades som likvida, var Ståhles kredit synbarligen god. ”Emellertid voro alla 

övertygade om Ståhles förmögenhet...”111. Enligt Sjövall fortsatte Ståhles upplåning under 1815 

att öka, med de största lånen i augusti, september och oktober, även om det var i februari man 

började ”kasta goda pengar efter dåliga”. Ståhles lån blev en ”gökunge”, som så småningom 

trängde ut andra låntagare. Detta anser Sjövall är roten till diskontkraschen: ”Ståhle måste 

understödjas för att undvika denna[diskontens undergång], men genom att hjälpa honom drev 

diskonten allt säkrare mot sin undergång.”112 

 

Ståhle var den störste låntagaren, men det fanns två andra, som också hade hamnat i en besvärlig 

lånesituation. De var handelsmännen Jacob Berthold Kock och Haqvin Malmros. Kock var 

svåger till Nordlindh. ”... en svåger till Nordlindh kunde och borde ej lefva som en stackare, 

skulle således bringas i affairer, hvilket och skedde på discontens bekostnad.”113 Kock hade 

borgensförbindelser från och till Ståhle, vilket gjorde att hans affärer kopplades till Ståhles. Till 

detta kom att Kock gjort dåliga fastighetsaffärer och fått svara för borgen till bankrutterade. Hans 

förbindelser med Ståhle blev hans tillfälliga räddning. Diskonten gav honom lån, även dessa 

direkt ur kassan. Malmros blev också indragen i Ståhles och Kocks dåliga affärer.  

 

1815 – ett kritiskt år 

Napoleonkrigen tog slut. Arbetet med att verkställa unionen med Norge pågick. Kungen kallade 

till urtima114 riksdag. Huvudsyftet med riksdagen var att bekräfta unionen med Norge, men beslut 

om diskonternas framtid skulle också fattas, eftersom både Malmö och Göteborgs diskonters 

oktroj gick ut före nästa lagtima riksdag. Inställningen till diskonterna var inte positiv, när 

                                                 
109 Falkman (1986), s. 453. 
110 Adamson (1996), s. 131.  
111 Sjövall (1940), s. 11. 
112 Ibid., s. 12. 
113 Bokholm (2004), s. 266. Bokholm anger ingen källa. 
114 Urtima riksdagar var de, som Kungl. Maj:t kallade till utanför den ordinarie riksdagskalendern, som 

fastställdes i Riksdagsordningen. De ordinarie riksdagarna kallades lagtima riksdagar. 
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riksdagen inleddes. Av detta skäl och av andra skäl, som jag kommer att redovisa, var 1815 ett 

kritiskt år för Malmö diskont. 

 

Riksdagen 1815 och diskonterna 

Riksdagen 1815 blev stormigare än 1812 års riksdag. På denna riksdag hade kronprinsens alla 

förslag inte mött något särskilt motstånd. Ständerna hade dock under de åren, som förflutit, repat 

mod och debatterna, inte minst i ekonomiska frågor, blev mycket livliga. Den största ekonomiska 

frågan som behandlades var den om protektionism eller liberalism i utrikeshandeln. Dessutom 

hade ju Sverige haft en svår ekonomisk kris. Den drabbade i första hand jordbruket eftersom 

handeln fortfarande hade goda tider under kontinentalblockaden. Även om motsättningen i 

huvudsak gällde frihandel eller inte, så fordrade jordbrukarna en specialbehandling och då 

passade fysiokratin in, som hävdade att jordbruket var den enda riktiga näringen och övriga var 

”sterila”. Pettersson skriver: ”Men det är lätt att finna argumentering från 1810- och 1820-talet 

som väl stämmer med ett fysiokratiskt tankeschema.”115  

 

Ständerna ansåg att diskonterna hade bidragit till krisen genom sin tidigare penningskapande 

verksamhet. Dessutom hade Malmö diskont, när, som det sades,  inte hade någon annan utväg, 

återupptagit de tvivelaktiga lånemetoder de tillämpat kort efter det att diskonten grundades. 

Förfarandet gick ut på att ge lån med tre månaders löptid i form av treprocentiga reverser, som 

förföll till betalning efter tre månader. På så sätt skulle återbetalningen av lånen matcha de 

förfallande reverserna och diskonten skulle inkassera en räntedifferens på tre procent 

(utlåningsräntan sex procent minus inlåningsräntan tre procent). I själva verket blev vinsten större 

av två skäl, varav det första var att utlåningsräntan togs ut i förskott, medan kostnadsräntan, för 

reverserna, betalades i efterskott. Det andra skälet uppfattades som stötande. Ett exempel kan 

illustrera affären. Många låntagare behövde lån i form av likvida medel, för att betala för sina 

utgifter och investeringar. De tremånadersreverser som de fick av diskonten godtogs inte som 

betalningsmedel på grund av att de inte var direkt utbytbara till lagliga betalningsmedel. Därför 

fick låntagarna vända sig till så kallade agiotörer116, som köpte dessa reverser till tre procents 

underkurs. Agiotörerna vände sig efter sex veckor till diskonterna, som köpte tillbaka reverserna 

till nominella värdet, men utan upplupen ränta. Låntagarna fick betala tillbaka lånet till fulla 

                                                 
115 Pettersson (1989), not 26, s. 171.  
116 Dessa agiotörer var inte desamma, som kronprinsen var så kraftigt emot. Dessa senare ägnade sig åt 

valutaspekulationer och satte, enligt kronprinsen, käppar i hjulet för hans egen valutastabiliseringspolitik, som 

beskrivs i avsnittet ”Politik och ekonomi”. 
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värdet efter tre månader. Detta innebar en snabb vinst för diskonten och agiotörerna, men en 

hög kostnad för låntagarna. Därför kunde Malmö diskont visa upp goda vinster trots de dåliga 

tiderna. Förfarandet upplevdes som extra stötande på grund av att de låntagare, som tog upp 

dessa lån var små, med liten makt och inga lånealternativ. Praxis utvecklades från september 1812 

efter ett särskilt stort uttag av medel från allmänheten enligt Falkman. Alternativen till att ge ut 

tremånaders treprocentsreverser var antingen att ställa ut assignationer överstigande deras 

behållning hos RSB eller att dra ned på lånen. Det förstnämnda hade redan gjorts, men i liten 

omfattning. Det sistnämnda borde ha varit ett alternativ, men inte på kort sikt. De motiv, som 

direktionen anförde godtogs vid revisionen 1813. 

 

Egentligen var detta förfarande ett konstaterande av den väsentligt högre marknadsmässiga 

räntan än den officiella, men den satte låntagarna i knipan. Vid riksdagen uppfattades det som att 

diskonten hade begränsat denna typ av utlåning efter 1814 och ville därför inte ta i med för hårda 

medel mot diskonten. Ständerna hade dessutom förståelse för att diskonten saknade verkliga 

alternativ. Malmö diskont var den enda av diskonterna som använde tremånaders reverser i 

utlåningen. Utgivande av lån i tremånaders treprocentiga reverser förbjöds från den 2 maj 1815, 

men avvecklingen skulle ske med varsamhet.  

 

En relevant fråga är hur diskonten över huvud taget kunde få inlåning i dessa tider av 

penningknapphet och höga marknadsräntor. Andersson förklarar: ” För den enskilde insättaren 

var sannolikt den förmodade säkerheten hos den till vissa delar av staten kontrollerade 

institutionen av avgörande betydelse.”117   

 

Riksdagen 1815 blev överlag stormig. Motsättningarna mellan frihandlare och protektionister var 

stora. En plötsligt införd protektionism skulle slå mot både Göteborgs och Malmös diskonter. 

Båda dessa diskonter hade stora lån till handeln. vilket kan förklara att de rykten, som skapade 

diskontkrisen under hösten samma år hade så lätt att få fäste och spridas. Höjer118 beskriver ett 

annat inslag i riksdagens förhandlingar om diskonterna; riksdagen ifrågasatte vidare anslag till 

kanalbygget. Det resulterade omedelbart i en rusning till kanaldiskonten för att ta ut medel, som 

sedan flyttades till de båda andra diskonterna. När fortsatta anslag beviljades Göta kanalprojektet 

flöt dessa medel tillbaka, men då var redan skadan skedd, nämligen den att påminna allmänheten 

                                                 
117 Andersson (1985), s. 34. 
118 Höjer (1943), s. 409. 
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om att rusningar kan förekomma och att man inte skulle tveka att flytta sina insättningar om nya 

oroligheter inträffade. 

 

Brisman119 anser att kunskapen om för stora lån i Malmödiskonten var utbredd på 1815 års 

riksdag. Vid 1815 års revision hade ingen rättelse gjorts annat än delvis. Enligt den av staten efter 

kraschen 1817 tillförordnade direktionen hade stora lån förts om ”... på digtade eller lånta namn, 

hvilka uti Discontens Böcker till större delen fick titel af Jordbrukare.” 120 De verkliga låntagarna 

påstås ha skrivit på dessa reverser som borgensmän och framträdde därför inte i bokföringen.121 

Detta stämmer inte med min genomgång av utlåningsböckerna, där både gäldenär och 

borgensmän är noga införda. Att detta förfarande inte upptäcktes vid revisionen 1816 av 1815 års 

verksamhet var dessutom enligt Nordlindh förvånande: ”... som alldeles utesluter ända till skenet 

af rimlighet, att diktade namn skulle undgå uppmärksamhet, då, utom Bankens Ombud, alla de 

andra Revisorerne äro boende i orten;”122 De stora lånen var givna i strid med diskontens 

reglemente och riksbankens ombud anmälde detta till bankofullmäktige, för vidare befordran till 

bankoutskottet och riksdagen. Rapporten ”... väckte här stor uppmärksamhet;”123 men ärendet 

remitterades vidare till regeringen och så småningom till justitiekanslern. Denne beordrades i brev 

från Kungl. Maj:t den 3 juli 1816 att inte verkställa rättsliga åtgärder mot diskonten: ”Directionen 

har visserligen överträtt sina instruktioner, men som den af vederbörande auctoriteter erhållit 

behörig decharge för Discont-Werkets förvaltning och räkenskaper för åren 1813 och 1814 och 

ständerna vidtagit anstalter att dylika anmärkningar för framtiden kan förekommas, skall något 

tilltal mot disconten ej äga rum”124 

 

Riksdagen begränsar diskontens verksamhet 

Slutdokumentet från riksdagen den 8 augusti 1815, som formulerades av Bankofullmäktige, 

avseende diskonterna medgav förlängning av oktrojerna för Göteborgs och Malmö diskont till 

och med 1820.125 Då skulle Göteborgsdiskonten fusioneras med kanaldiskonten. Beträffande 

Malmödiskonten var avsikten att den också skulle avvecklas, men förfarandet var inte lika fastlagt 
                                                 
119 Brisman (1924), s. 54. 
120 Berättelse till extra bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
121 T ex i Sjövall (1940), ss. 24 – 25. 
122 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), s. 12. 
123 Brisman (1924), s. 54. 
124 Brev 3 juli 1816, Kungl. Maj:t till Justitiekanslern, Handels och Finansexpeditionen, RA, Helanders 

excerpter, MSA. 
125 Transumt af BancoUtskottets reglemente, 8 augusti 1815, Revisioner 1818 – 1820, RGK 2535, RA. 
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som för Göteborgsdiskonten. Tanken var att Malmö diskont trots allt skulle svara för en viss 

konkurrens mellan diskonterna. Wirsén, den starke medlemmen av regeringen, ville att 

privatdiskonterna skulle underordnas Riksgäldskontoret i en stor centralisering av 

bankverksamheten under statlig kontroll. Detta kom till uttryck i det s.k. Wirsén-Påhlmanska 

memorialet, som var Statskontorets inlägg i bankdebatten.126  En indragning av privatdiskonterna 

skulle medföra en minskning av den utelöpande sedelmängden och det ville inte riksdagen gå 

med på. Wirsén ansåg för sin del att en sedelindragning skulle höja penningvärdet.  Motståndarna, 

under ledning av ledamoten av prästeståndet, Fredrik Bogislaus von Schwerin, ansåg att en 

sedelindragning skulle förvärra en redan skriande kreditbrist. Denna åsikt segrade och därmed 

fick diskonterna fortleva om än med andra förutsättningar.  

 

I Bancoutskottets villkor för förlängningen av Malmödiskontens oktroj stadgades först att av 

”revenüen” över 7 procent på aktiekapitalet för de två åren 1819 och 1820 skulle 2/3 tillfalla 

RSB. Detta var en skärpning mot det ursprungliga reglementet, som begränsade RSB:s andel till 

en tredjedel. Det andra villkoret var generöst, men med villkor. Det stadgar att utöver det 

ursprungliga kreditivet på 100 000 rdr med 3 procents ränta och det vid 1815 års riksdag beviljade 

kreditivet på 100 000 Rdr med 6 procents ränta, skulle Malmö diskont få ta över 100 000 Rdr 

kreditiv efter 18 månader från Göta Kanaldiskonten till 3 procents ränta, med villkoret att en 

tredjedel av det totala kreditivet skulle utgöra reservfond och således inte ingå i den allmänna 

rörelsen. Det andra villkoret för förlängningen av oktrojen var att höja lägsta valör både på 

inlåningsreverserna och också assignationerna till ettusen respektive 10 Rdr. En sådan åtgärd, 

som tillgripits tidigare i andra länder avsåg dels att minska privatbankernas roll i 

penningmarknaden och stärka RSB:s ställning och dels gå dem till mötes, som hävdade att 

diskonternas penningskapande var skulden till Sveriges aktuella problem.127För det fjärde 

begränsades diskontens totala utlåning till det belopp den utgjorde vid utgången av 1814128. 

Avslutningsvis stadgades att de treprocentsreverser, med tre månaders löptid, som Malmö 

diskont använt som lånevaluta under en likviditetsmässigt pressande tid 1814 skulle dras in. 

                                                 
126 Wirsén kunde inte själv, som regeringsmedlem, sitta i Statsutskottet. Det betänkande, som brukar kallas det 

Wirsén-Påhlmanska memorialet anses dock ha präglats av Wirséns inflytande och åsikter. 
127 De skotska bankernas kamp för att få behålla sina ”one-pound notes”, i motsats till England, där lägsta valör 

på privata sedlar var fem pund är ett exempel. Även under bankkrisen i Sverige 1879, var frågan om de enskilda 

banksedlarnas lägsta valör ett hett debattämne mellan regering och riksdag. 
128 1,842,433 Rdr, 26 Sk. och 8 Runstycken. Enligt Mengel (1887) var utlåningen redan under denna nivå under 

sommaren 1815. 
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Tidsperspektivet är satt på ett hovsamt: sätt: ”... böra med nödig varsamhet så fort möjligt blifver, 

indragas...”129, vilket vittnar om att Bancoutskottet trots allt inte ville störa penningmarknadens 

funktion. Andreen hävdar att ständerna inte vågade ta ansvar för en ”... politik, som kunde tvinga 

vare sig kanaldiskonten eller någon av de mindre diskonterna till betalningsinställelse.”130 

Andersson har i sin undersökning konstaterat att förbudet mot användningen av 

tremånadersreverser inte följdes. ”Tremånaders-papperen återkom i hanteringen i slutet av 

september samma år, och fram till den 23 november utställdes obligationer för ett sammanlagt 

belopp av 109 000 rdr,”131 

 

Novemberkrisen 1815 

I november accelererade den ekonomiska krisen, framför allt för handeln. Kontinentalkrigens 

upphörande medförde att både Göteborg och Malmö förlorade Englands handel med 

kontinenten. Denna, som tidigare delvis gått via nederlag i Göteborg och hamnar i Skåne gick nu 

direkt. Denna nya situation gav upphov till fallissemang för handelshus och rykten om andra. 

”Handlandecorpsen, som vågade alt för att vinna mycket, bedömde af en flerårig lyckad 

speculation ett lika förmånligt framtida resultat, och, då dess ansträngte krafter icke kunde 

uthärda conjuncturens förändring, förföll den i en vanmagt, som förde en stor del till 

undergång.”132 Denna kris var allvarlig. Schinkel skriver: ”… inställde i November 1815 sjutton 

större och mindre handelshus i Stockholm, med en sammanräknad skuld af omkring 9 millioner 

Rdr Rgs, sina betalningar, samtidigt och än mer under följande år följde i Göteborg ett större 

antal konkurser tätt på hvarandra,…”133 En annan samtida skribent hävdar ett större belopp: 

”Dessa[den föregående riksdagens okloka finansiella åtgärder] hade bland annat framkallat 

fallissemanger under åren 1815 och 1816, endast i Stockholm och Göteborg till det den tiden 

oerhörda beloppet af 15 – 16 millioner riksdaler.”134 

Om Malmö finns en namngiven konkurs vid denna tid, nämligen den Bååthska, som finns intaget 

i styrelseprotokollet i Malmö diskont från den 7 november 1815.135 Eftersom diskonterna i 

Göteborg och Malmö uppfattades vara kraftigt engagerade i handeln, drabbades de av en massiv 
                                                 
129 Transumt af BancoUtskottets reglemente, 8 augusti 1815, Revisioner 1818 – 1820, RGK 2535, RA 
130 Andreen (1958), s. 270. 
131 Andersson (1985), s. 37. 
132 Vilhelm af Klintebergs landshövdingerapport den 30 december 1815, Weibull (1908 – 1909), s. 314, LLA. 
133 Schinkel (1868), ss. 75-6. Beloppen är mycket stora, men kan förklaras om de avser bruttoskulden, före 

avräkning mot tillgångarna i handelshusen. 
134 Några anteckningar… (1874), not 1, s. 33. 
135 Halling (1880), s. 146. 



 61

uttagsrusning, vilket omedelbart försatte dem i likviditetsproblem. Regeringen, företrädd av 

statssekreteraren för Handels- och finansexpeditionen, Hans Järta, ställde dock som beskrivs 

nedan kraftfullt och beslutsamt upp med stöd till de båda pressade diskonterna. Sammanlagt 

700 000 Rdr ställdes till Malmö diskonts förfogande för att möta krisen. 

 

Den 17 november 1815 skrev Wilhelmson till direktionen i Malmö att han nödgades: ”... vidtaga 

den obehagliga utvägen, at med begagnandet af (...) stoppa utbetalningarna.”136 Detta var i och 

för sig ingen exceptionell åtgärd.137 Men i grunden låg: ”... det höga och allmänt yttrade 

misstroende, till alla Disconterne men i synnerhet till denna[Malmö diskont]...”138 Lördagen den 

18 november 1815 accelererade krisen. Wilhelmson skrev på kvällen till direktionen i Malmö att 

han hade uppskjutit inlösen av reverser och assignationer till på måndag. Beloppet var stort – 

324 850 Rdr. Samma dag uppvaktade han regeringen och fick löfte om understöd. Den 21 

november 1815, dvs. följande tisdag skrev Wilhelmson och meddelade direktionen i Malmö att 

han under de tre dagarna, som krisen varat, fått reverser till ett sammanlagt belopp av 670 400 

Rdr presenterade till inlösen. Av dessa hade han löst in en betydande del, nästan 250 000 Rdr. 

Detta hade han gjort genom att dra 500 000 Rdr på regeringens kreditiv, varav 300 000 anslogs 

till lösen av reverser och resten sattes in på räkningen i Banken. I klara ordalag meddelade han 

sedan regeringens önskemål att den direktionsmedlem som omedelbart måste komma till 

Stockholm skulle för det första ha fullmakt att agera självständigt, för det andra medföra 

säkerheter för understödet. Rusningen mot diskonten fortsatte trots understödet och ännu 

fredagen den 24 november 1815 meddelade Wilhelmson att: ”Stormen med alla dess obehagliga 

följder fortfar ännu.”139 

 

Lördagen den 25 november 1815 beslutade diskontdirektionen att bokföra Ståhles lån i 

utlåningsböckerna istället för direkt ur kassan. Det sammanlagda beloppet var 282 350 Rdr, 

uppdelat på ett lån på 140 000 Rdr och fyra lån på sammanlagt 142 350 Rdr. Detta lånepaket kom 

att kallas ”Det stora lånet”. I styrelseprotokollet från den 7 november i vilket beslutet om 

omföringen fanns, sades att detta lån skulle hållas hemligt så länge som möjligt. Därför signerades 

                                                 
136 Wilhelmson, Brev från Stockholmskontoret, RGK 3195, RA. Ordet inom parentes har inte kunnat tydas, men 

det är av mindre betydelse hur inställningen av betalningar skedde. Det viktiga var att det skedde. 
137 Så sent som 1797 hade de skotska bankerna stängt sina kassor för sedelinlösen, när det ryktades om en fransk 

trupplandstigning i Skottland. Under 1700-talet var denna procedur inte ovanlig. 
138 Wilhelmson, Brev från Stockholmskontoret, RGK 3195, RA. 
139 Ibid. 
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detta protokoll av de tre direktörerna, sedan av Notarius Publicus och lades i kassan, till vilken 

bara direktionen hade tillgång. Halling återger protokollet i sin helhet och formuleringen om 

säkerheten för det stora Lånet var: ”Efter de underrättelser direktionen inhämtat om Ståhles 

förmögenhetsomständigheter, äro dessa av den beskaffenhet, att tillgångarne betydligen 

öfverstiga skulderne;”140.  

 

Sjövall, baserad på Halling, spekulerar i att styrelseprotokollet var antedaterat och att orsaken till 

att lånet bokfördes var att det väntades en inspektion. Landshövdingen af Klinteberg fick den 25 

november 1815 regeringens uppdrag att undersöka diskontens tillstånd; ”... och att på utgången 

deraf skulle bero, huruvida konungen skulle finna omständigheterne böra påkalla, att verket 

särskildt understöddes för att kunna upprätthållas.”141 Det stora lånet bokfördes den 25 

november men daterades den 23 november 1815. I och med det stora lånet, vidgades kretsen av 

dem, som kände till Ståhles dåliga affärer. Direktionen, Notarius Publicus, låntagarna och Carl 

Mengel kände nu till förhållandet. Frågan är om af Klinteberg kände till det. Af Klinteberg och 

Mengel hade i Toll en förtrogen: ”Baronen Klinteberg har benägit meddelt mig 

Protocollsutdraget, hvaruti man finner tillståndet med största tillfredsstellelse uptagit. Men kan 

och vill Herr Kamereraren säga mig, under fullkomlig försäkran att det aldrig skall blifva yppat, 

1mo huru stort Lån som var beviljat Ståhlen 2mo om han hadde fådt lyfta nogodt deraf, och 3io 

om det nu mera lemnas.”142 Detta bekräftar att Klinteberg var klar med sin undersökning redan 

den 28 november och att Toll kände till Ståhles lån. Eftersom Klintebergs rapport till Kungl. 

Maj:t var ett villkor för att bistå Malmö diskont med kapital, måste den också ha genomförts 

ganska omgående. Hela beloppet, 700 000 Rdr hade betalats ut den 1 december. Uppenbarligen 

kände Toll inte till alla detaljer ännu, men det dröjde inte länge, förrän hans frågor till Mengel 

blev mer initierade. Men Helander hävdade att ”Det verkliga läget var alltså ännu ett för 

utomstående förborgat faktum.”143 Den tidpunkt han avsåg ligger efter novemberkrisen, men 

före direktiven i januari.   

 

Hanteringen av krisen under hösten 1815 kom att ge effekter. Tolls korrespondens är informativ. 

Den 20 februari 1816 skrev han: ”Så att Banco Herrarna äfven gräla, kan man inte Remittera dem 

                                                 
140 Halling (1880), s. 146. 
141 Ibid., s. 145. 
142 Brev från Toll till Mengel den 28 november 1815, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
143 Helander (1977), s. 446. 
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till uplysningars ärhollande hos Kongl:Majestet dit alt hvad önskas kan har ingådt.”144 Med andra 

ord: ”Säg till RSB:s representanter att fråga regeringen hur det står till!” Den 1 mars 1816 skrev 

han till Mengel: ”Banco Herrarnas sträfhet kan hafva 2ne Skjäl, det ena nogon förtrytsamhet der 

öfver, att de icke hade nogon befatning vid den svåra Stormen[jag tolkar det som krisen hösten 

1815], eller att deras intervention söktes; det andra att de befara de bifvande Banco Revisorernas 

anmärkningar, (om) nogon den minsta formalitet voro underlåten; ty Ständernas valda Revisorer 

äro de största grälmakare i Riket, och alla Disconters fiender en stor del af dem; Befaras kan att 

de fästa nogon besvärlig upmärksamhet vid Ståhles Lån.”145 ”Baron Cederström som är 

Banquens ombud är en stor Criticus, och det envisaste man nogonsin set, så att den får 

Directionen besvär med.” 146 Den 1 december 1815 meddelade Wilhelmson att 830 550 Rdr i 

reverser och assignationer presenterats varav 637 100 inlösts. Den 5 december 1815 äntligen 

verkade stormen ha bedarrat: ” Förtroendet synes (liksom) villja återkomma och insättningarne 

åter begynna.”147 Samma dag anlände Henrik Falkman, en av de tre diskontdirektörerna till 

Stockholm. Han medförde Klintebergs första rapport om läget för diskonten.  

 

Statens hjälp till Malmö diskont - förberedelser 

Så här skrev Hans Järta till Lars von Engeström kort efter det att krisen bröt ut:  

 

”Underrättelsen om anloppet på Malmö härwarande Discont Contor, samt om de 

rykten, hwilka dertil gifwit anledning, har wäl i Malmö wäckt mycken förundran, 

men allmänna upmärksamheten som förnämligast der riktad at uptäcka utspridarna 

af berörde falska rykten och deras intentioner. DiscontWerkets credit på stället 

syntes ej lida deraf, sedan allmänheten med glädje och erkänsla erfarit regeringens 

werksamma anstalter at uprätthålla denna här skakade credit. Inga Bankruter af 

någon betydenhet, eller hwarigenom Disconten gjort förluster, hafwa i Malmö 

inträffat. Man anser sig äfwen allmännt förwissad at inga sådana äro at befara.”148  

 

Därför trodde Järta på konspirationer. Sjövall citerar statsrådsprotokollet: ” Lämnande t.f. 

statssekreteraren därhän, huruvida och för vilka avlägsne avsikter sådana rykten först blivit satte i 

                                                 
144 Brev från Toll till Mengel den 20 februari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
145 Brev från Toll till Mengel den 1 mars 1816, nr 268-9, Ericsberg, RA. 
146 Brev från Toll till Mengel den 17 maj 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
147 Wilhelmson, Brev från Stockholmskontoret, RGK 3195, RA. 
148 Odaterat brev nr 291 från Hans Järta till Lars von Engeström, Engeströmska saml., Ep. E 10:17 (1815), KB 
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omlopp med det bestämda och närmaste syftemål att bringa Malmö och Göteborgs diskonter på 

fall samt att därigenom åstadkomma en allmännare oreda än den bankrutterna härstädes 

förklarat.”149 Helander uttrycker det så här: ”Hans Järta, som särskilt agerande synes ha haft som 

främsta bevekelsegrund att man misstänkte farliga oppositionella krafters spel för att bringa 

allmän oreda i landets ekonomi.”150. Denna opposition skulle i så fall ha varit de kvarvarande 

gustavianerna, som var tillräckligt organiserade för att iscensätta en sådan manipulation. 

Kronprinsen var dock, enligt Höjer151 inledningsvis mycket tveksam till en statlig intervention i, 

som han beskrev det, en så skakig grupp av enskilda inrättningar. När krisen fortsatte och när 

Järta fick möjlighet att resonera med kronprinsen ändrade han dock uppfattning, om än bara för 

att avhjälpa den akuta krisen. Det brev, som kronprinsen skrev till utrikesministern Lars von 

Engeström den 19 november inledde han med att fråga om diskonterna överträtt sina ramar. I så 

fall blev en eventuell statlig hjälp bara tillfällig. Å andra sidan kunde han tänka sig en hjälp, om 

den kunde bli framgångsrik. I så fall ansåg han att upp till en miljon riksdaler finns att tillgå. Och, 

som han konstaterade, fördelen var att den hjälpen skulle stanna i Sverige: ”...que ce million 

restera en Suède puisqu’au moyen de l’amortissement annuel, que j’établierai, la totalité de ce 

Capital sera remboursé dans huit ans./ att denna miljon kommer att stanna i Sverige, därför att 

genom årliga återbetalningar, som jag kommer att stipulera, kommer hela kapitalet att vara 

återbetalt inom åtta år.” 152. Men i detta brev, som skrevs i krisens inledning fanns också roten till 

Järtas konspirationsteori: ” ... car il est à craindre que les malveillants qui ont discréditée les deux 

Caisses dont il est question ne s’attachent à discréditer aussi celle de Gotha et c’est ce qui nous 

devons empecher”/ ty det kan fruktas att de illvilliga som har diskrediterat de två 

[diskont]kassorna som de är fråga om känner sig oförhindrade att diskreditera också Gotha[Göta 

Kanaldiskonten] och det är det vi bör förhindra...” 153 Toll hade en annan misstanke: ”... äfven af 

det skjäl att Canal Disconten torde vara vår hemliga och största fiende; den hadde säkerligen 

ingen ringa del i den stormen som war; jag tror mig känna underliga manigencer [knep, fuffens, 

intriger].” 154 I Carl Johans brev är också avsikten att kanaldiskonten skulle skyddas och om 

kanaldiskonten låg bakom ryktena hade deras konspiration alltså lyckats. Denna teori finner stöd i 

ett senare brev från Toll till Mengel.  

                                                 
149 Sjövall (1940), s. 18. Statsrådet sammanträdde den 10 januari 1816. 
150 Helander (1977), s. 445. 
151 Höjer (1943), s. 409. 
152 ES, 32, KB. Egen översättning. 
153 Ibid. Egen översättning. 
154 Brev från Toll till Mengel 17 maj 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA.  
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Innan den formella proceduren att säkerställa hjälpen till diskonterna i Göteborg och Malmö och 

vilka villkor, som skulle häfta vid detta understöd drogs i statsrådet hade vissa dokument 

avseende Malmö diskont presenterats:  

 

“1mo F.d: 155Malmö DiscontDirecteurerne C.M. Nordlindhs, Christ. Björkmans 

och H. Falkmans Originalförskrifning af den 21 December 1815, att en för alla och 

alla för en med all deras egendom wara Kongl. Maj:t och Kronan answarige för 

återbetalning af Statswerkets år 1815 berörde DiscontWerk meddeldte Lånebiträde 

stort 700,000 Rdr Bco. 2do H. Falkman på Discontwerkets i Malmö wägnar; enligt 

fullmagt gifne Skrifteliga försäkran af den 15 Januarii 1816; om nyssnämnde 

LåneSummas Successive återbetalning å de Terminer och på Sätt Kongl. Majt i 

Nåder kunde täckas bestämma, jemte Förbindelse att erlägga Ränta efter 5 för 

hundrade om året å Lånemedlen. 3tio Den uti nästföregående punkt åberopade 

Fullmagt af den 27 November 1815”156157 

 

Förutom kommentarerna efter nästa dokument, kan noteras att räntan på lånet sattes till fem 

procent, vilket var en ränta, som låg högre än RSB:s.  

 

Utöver af Klintebergs utredning om diskonterna som beordrades direkt när krisen bröt ut158, 

tillsattes en hemlig utredning, som förutom af Klinteberg innehöll Landshövding Edelcreutz och 

Kammarrådet Fägersten. De skulle undersöka både Malmö och Göteborgs diskonter, men 

däremot nämns inget om kanaldiskonten.159 Däremot påpekar Mengel att ingen av utredningarna 

kontrollerat kassan, vare sig i Malmö eller i Stockholm.  

 

 

 

 

                                                 
155 Det är svårt att tolka de bokstäver, som föregår ”... Malmö DiscontDirecteurerne...” som annat än ”F.d.”. Det 

finns dock inget stöd för att inte direktörerna satt säkert även under den svåra krisen. 
156 Denna fullmakt är Nordlindhs och Björkmans för Falkman att agera i direktionens namn. 
157 Övriga räkenskaps- och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RA. 
158 Denna rapport avlämnades den 5 december 1815 när Falkman anlände till Stockholm från Malmö. 
159 Falkman (1986) skriver på s. 463 att utredningarnas: ”... detaljer alldrig blefvo allmänt bekanta,”. 
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I sammanträde den 10 januari 1816 fastställdes villkoren för regeringens understöd på 700 000 

Rdr: 

 

”Tillförordnade Stats Secreteraren [Järta] anmälte i anledning häraf underdånigst, att, 

utom den behållning som Malmö Discont Werk, efter räkenskaperne ägde hade 

följande särskilda säkerheter för det af Statswerket till berörde Discont Werks 

oprätthållande försträckte lånet, hvarföre den (tillreste) Directeuren Falkman vore af 

Directionen befullmäktigad att afgifva förskrivning å Discont Werkets vägnar, blifvit 

anskaffade, mm 1o DiscontDirecteurernas förbindelse, såsom enskilde personer, att 

med all sin egendom vara Kongl. Maj:t och kronan, en för alla och alla för en, 

ansvarige för återbetalningen af hela lånesumman Riksdaler 700,000 Bco, å de 

terminer som Kongl. Maj:t, med nådigt afseende på Discont Werkets tillstånd, kunde 

i nåder bestämma. 

2o Hypothek af i Discont Werket belånte Actier samt inteknade och ointeknade 

Reverser, hvarå förtekningar vid detta Protocoll bifogas, till ett sammanräknadt 

belopp af Riksdaler 290,180:18 skillingar: 8 runstycken Bco. 3o Särskildte 

löftesföreskrifter för bestämda summor af det Discont werket i nåder beviljade 

Låneunderstödet till ett belopp af Riksdaler 200,000 Bco, nemligen af 

CommerceRådet Suell för 50,000 Riksdaler Bco, af Majoren Silfverskjöld för Rdr 

100,000 Bco och af Majoren Friherre Stjernblad för Rdr 50,000 Bco”160 

 

Dessa föreskrifter innebar att direktörerna – solidariskt - i stället för aktieägarna – solidariskt – 

skulle ansvara för statens lån. Dessutom används ett förfarande, som är komplicerat. Detta 

inryms under punkten 2 ovan.  Detta förfarande – återpantsättning - som används i vissa fall i 

modern bankverksamhet innebär i praktiken att den, som ursprungligen ställt säkerheten, 

möjligen inte får tillbaka sin säkerhet. Det verkar rimligt att en låntagare, som pantsätter tillgångar 

också skall få tillbaka denna säkerhet, vid återbetalning av sitt lån. Detta kan dock ha varit ett 

inslag i den tidens banksed. Att det ändå var ett ovanligt inslag i bankverksamheten tyder Tolls 

anmärkning på: ”Det voro Considerabla Hypothequer som Falkman deponerat; men huru gjör 

man om låntagare som hypoticerat actier, betala sina skulder, och således böra återfå 

Hypotequerna.”161  De tre personer, Frans Suell, F. Stjernblad och PD Silfverskjöld, som ställde 

                                                 
160 Statsrådsprotokoll den 10 januari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
161 Brev från Toll till Mengel den 13 februari 1816, nr 266-7, Ericsberg, RA. 
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borgen för diskonten var samtliga aktieägare. De båda senare blev utsedda till revisorer på den 

efterföljande bolagsstämman i juni 1816.  

 

Amorteringarna på statens lån var snabba enligt noteringar funna i Wirséns efterlämnade papper: 

 

”Af Malmö Discont gjorde afbetalningar på det Disconten af Statswerkets medel försträckte lån 

700,000(rdr) 

Mars 11 Genom Herr ExpeditionsSecreteraren Wilhelmsson   5,800 

21 Dito     100,000 

April 18 Dito     100,000 

Maji 16 Dito       50,000 

Junii 26 Dito     · 50,000 

                = 305,800”162 

 

Mengel anger att: ”Af Allmänna medels Diskonten lämnad Låneförsträckning (rdr) 700,000 voro 

255,800 återbetalte före 1sta Junii 1816.” Detta bekräftas av det ovanstående. Han skriver också 

att skulden blev slutligen likviderad den 2 juni 1817.163 Huruvida direktörerna därmed blev 

likställda med andra aktieägare, panterna återgick eller borgen upphävdes framgår inte. 

 

Regeringens bestämmelser den 31 januari 1816 

Den 31 januari utfärdade Kronprinsen och Järta direktiv till af Klinteberg. Där utsades klart vem 

som bestämmer: ” Sedan WI, i anledning af förekomne skäl och omständigheter, den 18 

November sistlidit år, beslutit att ställa Malmö Discontwerk under tillsyn af Wår styrande 

makt,...”164. Brevet innehöll följande punkter: Av återbetalningar på utestående lån fick bara en 

tredjedel återutlånas, lånen skulle över huvud taget begränsas och ingen fick låna mer än 1000 

Rdr, vari även räknades borgensåtaganden. Alla lån mot pant skulle ovillkorligen återbetalas vid 

förfall, även om en frist på sex månader kunde medges, varefter panten skulle övertas och säljas. 

Lån mot ”godkände” aktier och ”Publike Werks” obligationer fick beviljas och omsättas upp till 

ett belopp av 5 000 Rdr. För dem, som hade lån till högre belopp än vad som stadgades i det 

föregående, skulle ovillkorligen lånesumman inklusive garantier nedbringas under stadgat belopp 

och nya lån skulle inte beviljas. Dessutom skulle amortering ske på lån, som översteg 5 000 Rdr. 

                                                 
162 Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
163 En fullständig tablå över återbetalningarna finns som bilaga till Nordlindhs försvarsskrift den 25 maj 1818. 
164 Instruktion från Kronprinsen/ Järta till af Klinteberg den 31 januari 1816, Revisioner 1818, RGK 2535, RA.  
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Vidare innehöll direktiven stränga föreskrifter om tiden fram till och med 1818 och därefter, för 

de två år, som oktrojen löpte. Dessutom skulle skulden till Statsverket regleras och upplåningen 

hos RSB hållas igen. Vidare skulle diskonten till statssekreteraren för Handels- och 

finansexpeditionen inlämna en månatlig rapport om tillståndet i diskonten. Avslutningsvis 

avkrävdes diskonten en utförlig lista på låntagare. 

 

Amorteringen blev snabb eftersom insättningarna återvände till Malmödiskonten. Dessutom 

drogs kreditgivningen ned. Under resten av sin existens hade Malmö diskont en negativ 

nettoutlåning, vilket framgår av nedanstående Diagram 9.  

 

Diagram 9: Utlåning och återbetalning månadsvis, 1813 – 1817, TRdr 
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Källor: Huvudböcker för Malmö Diskont 1813 – 1817, RGK 3297 – 11, RA. 

 

Amorteringarna var som synes av diagrammet större än nyutlåningen. Men reglerna från den 31 

januari följdes inte.  

 

1816 års kreditåtstramning 

I mars 1816 lyckades Kronprinsen, efter flera försök, att avlägsna Gustaf Fredrik Wirsén från 

statsrådet, i det att han utnämndes till president i Statskontoret. I denna befattning kom han ändå 
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att vara viktig för diskonternas utveckling. Samtidigt med Wirséns avgång avgick Hans Järta från 

sin tillförordnade post som statssekreterare i Handels- och Finansexpeditionen. Höjer kopplar 

ihop deras avgångar. Järta, som hade stöttat diskonterna i deras värsta kris, var tillsammans med 

Wirsén en motvikt till dem, som ogillade diskonterna. Egentligen var de inga vänner till eller 

förespråkare för diskonterna, men de insåg deras stora betydelse för stabiliteten i 

penningsystemet. 

 

Våren 1816 var besvärlig när utlåningen begränsades. Om detta vittnar Majoren Carl Georg 

Stjernswärd på Engeltofta:  

 

”At Discont-rörelsen, förut felagtigt extenderad, nu än mera felagtigt inställes på en 

gång, och indrages aldeles, genom anbefalta fonderade inbetalningar i en tid då 

penningen icke finnas, hvilka således komma at utgiöra slut Capitlet bland 

åtgärderna at mörda allmänna välfärden.”, och angående botemedlen: ” Om man 

en gång ville inse och föllja grundsanning, at om Banquens och Discontens papper 

utelöpa längre, så är därmed intet förloradt, och at intet annat än allmänna och 

enskilda olyckor kan värkas däraf, at i behofvets mest krossande stunder, ännu öka 

villerwallan, med föreskrifter om kraftiga medel at mångdubbla behofven.” 165  

 

Även Toll skriver den 2 januari 1816 om effekterna av åtstramningen: ”Önskeligt vore att det 

Publica förskottet, finge nogon längre tid på löpande räkning innestå emot lindrig ränta, så att 

utlåningar i orten kunde lemnas, och inte alla insättningar behöfva användas till afbetalningar på 

(förutnemnde).”166 Han återkommer den 8 mars 1816: ”Utan tvifvel komma monga i stor 

förlägenhet, och utsökningsmål lära blifva flerfaldige.”167 och än en gång den 16 april: ” Det är 

värkeligen oroande att lånesökande afvisas det sätter utan tvifvel monga i yttersta förlägenhet.”168 

 

En annan händelse påverkade diskontens vidare öden. På våren 1816, troligen i april eller maj 

meddelade Ståhle, Kock och Malmros direktionen att de inte kunde klara sina affärer och tänkte 

                                                 
165 PM från Engeltofta, avskrift den 16 mars (maj enligt förteckningen) Denna PM har ingen adressat: ”= Afskrift 

af P:M angående orsakerna till den klagan öfver näringsbrist som i Skåne allmänt låtit sig höra” 1816, D 4, a:2, 

Tollska samlingen, LUB.  
166 Brev från Toll till Mengel den 2 januari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA . 
167 Brev från Toll till Mengel den 8 mars 1816, nr 270, Ericsberg, RA. 
168 Brev från Toll till Mengel den 16 april 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
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gå i konkurs.169 Beträffande Ståhle berättade Sjövall att Nordlindh hindrade honom och ställde i 

utsikt att regeringen skulle ge ytterligare hjälp. Vad han grundade detta på är osäkert. Kanske låg 

grunden till hans optimism i att diskonten visat goda resultat både beträffande neddragningen av 

lån och också amortering av skulden till staten. Ståhle hade dock blivit, med modernt språkbruk, 

”too big to fail”. Ståhles konkurs skulle stjälpa diskonten. Detta förändrade Ståhles inställning: 

”Nu förändrades förhållanderne, Ståhle blef ej mera den sökande och om hjelp bedjande, han 

föreskref Directionen, för att ej af andra Borgenärer till Cession tvingas;”170 

 

Djupare in i låneträsket 

I berättelsen till den extra bolagsstämman 1818 anges att de tre stora låntagarnas kredit på 

marknaden våren 1816 också började försvagas och att de inte kunde få förnyade 

borgensförbindelser för sina åtaganden ”... som de dittills erhållit af åtskillige säkre Personer, och 

derföre utbyttes desse med Directeurernes minne, emot antingen Handlare Ståhles, Kocks eller 

Malmros namn.”171 Nordlindh hävdade att detta redan skett före krisen i november 1815, vilket 

strider mot Helanders uppfattning att läget inte var allmänt känt:  

 

”Utan att bestämdt kunna uppgiva summan, blef allmänt kändt att Ståhle fått 

ett ganska stort Lån, och uppmärksamheten härpå ökades af händelsen i 

Stockholm, samt den i anledning deraf ankomna Courier till Landshöfdingen. 

Ståhles credit i det Allmänna stördes härigenom på så sätt att endast ganska 

få personer, som ej voro med honom, om än inte genom slägtskap, dock 

andra förhållanden, närmare lierade, ville för honom ikläda sig borgen, utan 

deremot, af fruktan att störa egen credit, ansågs nödigt försäkra sig om egna 

fordringar, och hvaraf alltså utbyte samt återfordrande af gifna säkerheter, 

jemte iklädande af andras skulder, uppkom; men det oaktadt ansågs mannen 

[Ståhle] ännu allmänneligen för behållen, det han också sjelf uppgaf, samt att 

kunna väl reda sig; om tid och rådrum lemnades.”172 

 

                                                 
169 Berättelse till extra bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
170 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), s. 17. 
171 Berättelse till extra bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
172 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), ss. 15 ff. 
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Falkman har i en not173 en redogörelse angående de stora bytena av borgensmän under våren. 

Falkman hävdade, och försvarade därmed sin far, att alla byten gjordes av Nordlindh och 

Björkman när Henrik Falkman var i Stockholm december 1815 till februari 1816 för att förhandla 

om villkoren för understödet på 700 000 Rdr. I noten redovisas sjutton borgensmän, som drog in 

sitt stöd till Ståhle, Kock och Malmros, varefter dessa tre ställde borgen för varandra. Det 

sammanlagda borgensbeloppet var 220 020 Rdr. Detta kan ha varit en överlagd åtgärd: ” För att 

förekomma detta [att en lång rad borgensmän skulle konkursa på dåliga affärer av S, K och M] 

och emedan Ståhle Kock samt Malmros ansåges omöjliga att rädda från undergång, vidtogs den 

ifrågavarande åtgärden.”174 Direktörerna hade redan bestämt att redovisa sitt prekära läge för 

regeringen men den resa, som Nordlindh avsåg att göra i detta ärende ägde inte rum förrän 

nästan ett år efter Ståhles propå och då med helt motsatt resultat. Genom att ”isolera” de tre 

största låntagarna skulle diskontens övriga verksamhet kunna skyddas. Detta resonemang skulle i 

så fall ha grundats på: ”Det var dessa förluster, [på Ståhle, Kock och Malmros] som avgjorde 

diskontens öde. För övrigt synes dess utlåning vara ganska sund.”175 

 

Bolagsstämman 1816 

Revisionen för Malmö diskont utfördes av de på föregående bolagsstämma utsedda revisorerna. 

Jacob Cederström var RSB:s representant och aktieägarnas O. Thott, F. Stjernblad och Adolph 

Coijet. Inför bolagsstämman 1816 hade RSB och regeringen kunskap om diskontens dåliga 

affärer. På stämman den 14 juni 1816 deltog 33 aktieägare, representerande 987 aktier, dvs. 

ungefär halva antalet utestående aktier. Direktionen representerades av Björkman och Falkman. 

Nordlindh var anmäld sjuk. Revisorerna deltog också.  

 

Landshövdingen Wilhelm af Klinteberg, sannolikt som representant för aktieägarna, ville fästa 

Bolagets uppmärksamhet: ”... å den osparda möda hvarmed Herrar Revisorer verkstält den dem 

updragne befattning och den oförtrutna rådighet Directionens Ledamöter ådagalagt äfven i den 

brydsamma belägenhet Directionen vid flere tillfällen under den sedan sista Revision förflutna tid 

iråkat.” samt ”... förklara Directionens Ledamöter sin erkänsla för det, för Verkets bestånd 

förmånliga sätt, hvarpå Directionen bestritt Verkets förvaltning samt anmoda Herrar Revisorerne 

att för (sistlidit) år meddela Directionen vanlig decharge.”176 

                                                 
173 Falkman (1986) not 97, s. 497.  
174 Falkman (1986) not 97, s. 497. 
175 Brisman (1924), s. 56. 
176 Bolagsstämmoprotokoll den 14 juni 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
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Cederström skrev dock ett memorial till Bancofullmäktige177, där han förklarade att Malmö 

diskonts direktion: ”... ej förtjänade minsta förtroende i fråga om föreskrifters efterlevande.”178 

Han föreslog att banken skulle tillsätta ett ombud i direktionen, som såg till att Kungl. Maj:ts och 

Bancoutskottets regler följdes, men förslaget genomfördes inte. Inför bolagsstämman hade han 

enligt Mengel anfört att direktionen visserligen hade gjort fel, men att de noggrant sett till att 

komma tillbaka till den rätta vägen och detta motiverade full ansvarsfrihet för den period 

revisionen avsåg. Protokollet innehåller revisorernas berättelse, där endast en del smärre 

transaktioner reglerades. 

 

Det är trots diskontens bekymmer rätt lugnt under resten av sommaren och hösten, men 

myndigheternas avsikter finns i ett brev den 26 augusti 1816 från Statskontoret till Kungl. Maj:t: 

”Det nya Bancodiscont Werket har börjat sin utlåning varför Malmö och Göteborgs diskonter 

efterhand böra indraga deras operationer för att i sinom tid låta den alldeles upphöra.”179 Den 16 

oktober 1816 bifaller Kungl. Maj:t Bankofullmäktiges begäran om att få kopior eller ta del av de 

månatliga rapporterna från Malmö diskont. Fram till dess hade alltså ständernas insyn begränsats 

till ombudets rapporter till styrelsen för RSB. 

 

Fortsatt likviditetsbrist 

Den 15 december 1816 skrev Nordlindh ett vädjande, men samtidigt öppet brev till Wirsén, som 

då var President i Statskontoret:  

 

”Den svåra belägenhet hvari Malmö Discont war mot slutet af 

förlidet år, låter frukta ett förnyande, om uttagningerne i Banken 

fortfara så strängt som de en tid warit, och hvilket ofelbart har 

sammanhang med de allmänna messures som tagas till Coursens 

fallande; faran är emedlertid hotande och de vådeligaste följder att 

vänta, om ej samma hjelpsamma händer nu som sist gifva räddning, 

samt dermed ny rätt till hela provincens välsignelse och tacksamhet.” 

”Jag tror mig känna att Herr Baron, Statssecreteraren och 

                                                 
177 Sjövalls källhänvisningar är knapphändiga och det framgår inte när brevet skickades. Eftersom han föreslår 

åtgärder, som skall beslutas på bolagsstämman, bör det ha skickats före densamma. 
178 Sjövall (1940), s. 28. 
179 Statskontoret till Kungl. Maj:t, RA Helanders excerpter, MSA. Bancodisconten hade då ersatt Riksdiskonten. 
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Commendeuren (icke) anser Disconterna i allmänhet gagnelige, och 

jag skulle blifva ganska willrådig om jag hade att lemna ett eget 

omdöme, grundat på den lilla erfarenhet jag har om huru mycket 

både godt och ondt desse inrättningar kunna åstadkomma, så mycket 

är dock wisst, att Skåne icke warit hwad det är utom Disconten, och 

denna tröst har Styrelsen af werket, hvad och med mer och mindre 

fog kan läggas den till last – Undsättningen till Ståhle kan ej rättwist 

bedömmas utan kännedom af motiverna, men hade denne man då 

gått under, skulle Disconten omöjeligen kunnat upprätthållas så 

altererad opinionen då war, och att förekomma en lika crisis, måste 

förtroendet för werket och dess Styrelse icke störas;” 180 

 

Även kanaldiskonten hade likviditetsproblem. Den 30 december 1816 skriver Carl David 

Skogman, som var direktör på kanaldiskontens Stockholmskontor, till Wirsén: ”[Skulden i 

Wexelbanken har] ... idag stigit till nära 1,400,000: Riksdaler och då med årets slut 100 000 [Rdr] 

afgå på creditivet, så återstå endast 100 000 [Rdr] att assignera på, så framt icke min Nådigaste 

Baron lemnar Werket snar hjelp, hwarom jag på det wördsammaste anhåller. Det är af högsta 

nöden, att någon betydlig insättning sker i morgon, för att ha tillgång att draga uppå den 2 

Januarii ty penningarna måste wara helt ständne i Banken, innan de få begagnas.”181 Detta citat är 

intressant av ett speciellt skäl, nämligen att det tyder på att det inte gick att överassignera, dvs. att 

utfärda assignationer på större belopp än det, som för tillfället fanns innestående på diskontens 

konto i RSB eller outnyttjat på kreditivet. Brisman182 hävdar motsatsen, nämligen att diskonterna 

kunde överassignera, dvs. att utfärda assignationer på ett högre belopp än det aktuella 

tillgodohavandet på riksbankskontot. De båda ståndpunkterna kan förenas, på det sätt att 

Skogman endast diskuterar överassignering vid ett visst tillfälle, medan Brisman resonerar om den 

assigneringen över en längre tid. Reglementet talar i § 7 om att assignationer skall kunna utfärdas 

till ett belopp som motsvarar aktiekapitalet och kreditivet i RSB. Min uppfattning är sammantaget 

att överassignering faktiskt var ett normalt beteende i diskonterna. Däremot har jag inte funnit 

stöd i regler och bestämmelser att det var formellt tillåtet.  

 

                                                 
180 Brev från Nordlindh till Wirsén den 15 december 1816, E 6053, Wirsénska samlingen, RA. 
181 Brev från Skogman till Wirsén den 30 december 1816, E 6059, Wirsénska samlingen, RA. 
182 Brisman (1924), ss. 24 ff. 
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Den 2 januari 1817 skriver Nordlindh igen till Wirsén och tackar för hans skrivelse. Brevet 

antyder att Wirsén svarat positivt, men ställt som villkor att göra en utredning om 

kassabehållningen: ”... emedlertid har jag tillsagt om den fordrade förklaringen öfver 

Cassabehollningen, så att ett fullständigt utredande kan lemnas wid nästa förslags afgifwande;”183 

Det stora problemet i kollapsen var att en mycket stor del av kassan visade sig bestå av värdelösa 

invisningar, framför allt utställda av Ståhle, Malmros och Kock.  

Wirsén hade tydligen redan onda aningar. I ett brev till Baltzar von Platen den 2 januari 1817 

skrev han:  

”Alla Disconterna uppdrefvo sig i kapp till maximum af deras rörelse; nu utlånar 

ingen mera; nu igenkräfvas på alla håll. Detta går i progression på samma scala som 

utlåningerne i deras tid: hvad komma ej Disconten att förlora i Concourser och 

Rättegångsomkostnader?”  ... ”Men jag föreser för min del (gifve Gud jag bedrog 

mig) att alla Disconterne detta år komma på det critiska fallet att inte kunna för 

dagen honorera sina förbindelser, och då är Banquen den förnämsta Creditorn, 

Staten dernäst och sen vidare samtelige de öfrige; ...” 184  

 

Exakt vad Wirsén avser med denna formulering är oklart. Jag tolkar det som en omskrivning för 

att staten hade ett ansvar, men att RSB skulle ta den första stöten. 

 

Wirsén skrev att diskonterna inte skulle kunna honorera sina förbindelser och vill ha en utredning 

om kassan. Diskontens kassaställning verkar inte vara förbehållen en trång krets. Toll skrev den 

24 januari 1817 till Mengel: ” De stora Cassa-behollningarna, under Rubriquen af Contant, så väl 

vid värket, som hos ombudet, kitlar min nyfikenhet; och jag funderar starkt på, om de värkeligen 

äro så contanta, ty i det fallet synes mig det voro rättast låta dessa gå in i Banquen, monne det inte 

kan vara diverse assignationer som vänta på infriande och således ett slags vexlar.”185 När kassan i 

mars uppgick till ca 660 000 Rdr186, uppmanades inte heller Stockholmskontoret av Banken (eller 

Bankofullmäktige) att sätta in behållningen på diskontens konto i RSB, för att kunna öka 

assigneringsmöjligheten. 

 

                                                 
183 Brev från Nordlindh till Wirsén den 2 januari 1817, E 6053, Wirsénska samlingen, RA. 
184 Brev från Wirsén till von Platen den 2 januari 1817, B. von Platen; Brevsamling 2, brev från svenska och 

utländska brevskrivare, Ep.P.6:2, KB. 
185 Brev från Toll till Mengel den 24 januari 1817, Riksarkivets ämnessamlingar, RA  
186 Mengel (1887). 
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Rapporter om diskontens ställning sändes månatligen till regeringen och Bancofullmäktige, vilket 

framgår av styrelseprotokollen.187 Den planerade uppvaktningen hos regeringen gjordes med både 

representanter för banken och dess kunder. Det hjälpte inte, vilket framgår av följande: ”I April 

[1817] afreste Commerce Rådet Nordlindh, åtföljd af Handlarne A.G. Löhr och C. Klefberg till 

Stockholm, för at efter hvad sedan blifvit bekant, söka utvägar för Diskontens bestånd och 

återkommo de i Junii utan at märkas kunde, det afsigten blifvit vunnen.”188 Enligt Sjövall blev 

effekten i själva verket den motsatta till den avsedda. Utrikesminister Lars von Engeström, som 

de båda handelsmännen fick träffa, uppges ha blivit chockad över det stora belopp, som 

fordrades för att stödja diskonten. I maj underrättade regeringen bankofullmäktige att Malmö 

diskont kunde vara på obestånd och att vid revisionen borde:”... den största försiktighet 

tillämpas, emedan ett omedelbart röjande av verkets tillstånd kunde väntas ha fördärvliga följder 

för hela rikets penningrörelse.”189 Denna information läckte uppenbarligen inte, vilket kunde ha 

resulterat i en rusning på Malmö diskont redan i maj. 

 

Bolagsstämman 1817 och den ”rena” revisionsrapporten 

Inställningen till banksystemet hade nog förvärrats. Därom vittnar pressen: ”Så snart man blott 

nämner dessa landsplågor: Lån, Rentor, Ocker, Låne-Banker, Diskonter, Kassor och 

Lombarder… då tystas nästan alla andra känslor af förtrytsamhet öfwer andra och enskilda 

oordningar. Det är i synnerhet Låne-Banksinrättningen som förstört Swerige, om det kan kallas 

förstörelse, att största delen af Nationen är skuldsatt, nedslagen och owillig till arbete, flit, slöjder 

och jordbruk; men deremot den öfriga delen begifwen på ocker och enlefnad, på rentor, på 

sysslolöshet…”190 Om denna inställning var representativ, kan jag inte uttala mig, men den är 

hämtad ur en av de få pressröster, som existerade vid denna tid. 

 

Af Klinteberg och RSB:s ombud Kruse beordrades i maj 1817 att göra ytterligare en 

undersökning. Om ”förhållandet befinnes vådligt” fick ”något allmänt kungörande därom vid 

Bolagsstämman icke äga rum.”191 Förslaget var att revisorerna i så fall skulle uttrycka sig otydligt 

om stora lån och få saken hänskjuten till Bancofullmäktige. Klinteberg inledde då, för tredje 

gången, en undersökning av diskontens tillstånd. I denna undersökning deltog även bolagets, av 

                                                 
187 Protocoll 1817, RGK 3176, RA. 
188 Mengel (1887). 
189 Sjövall (1940), s. 28. 
190 Anmärkaren No 6, 14 juni 1817, KB 
191  Statsrådsprotokollet den 21 maj 1817, Handels och Finans, RA, Helanders excerpter, MSA. 
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aktieägarna utsedda, revisorer, dvs. Stjernblad, Tornerhielm och Silfverskjöld. Den 2 juni 

redovisas, i ett ”enskilt protokoll”, underskrivet av Wilhelm af Klinteberg och Nils Rudolf Kruse 

en lång rad felaktigheter i Malmö diskonts skötsel. Protokollet är också undertecknat ”På 

Directionens wägnar” av Björkman och Falkman. Protokollet avslutas: ”Så en stor del af hwad 

wid denna Revision förekommit är af den beskaffenhet att det icke utan wåda för Werket skulle 

kunna lämnas till den lägre Betjäningens kännedom eller intagas i det allmänna Protocollet,...”192 

Det som detta utdrag egentligen säger, är: ”Låt bolagsstämman tro att allt är som det skall vara.” 

På bolagsstämman den 14 juni 1817 deltog 30 aktieägare (inklusive direktionens tre ledamöter), 

Kruse, och aktieägarnas tre revisorer (också aktieägare). Aktieägare representerande 940 aktier av 

2000 deltog. Inledningsvis lämnades en ren revisionsrapport, som gillades och godtogs av 

aktieägarna. Därefter godkände bolagsstämman den hemställan som direktionen gjort, att 

Bankofullmäktige skulle medges att insätta en person, som skulle: ”... deltaga i werkets styrelse, 

hälst sådant anses lända till förstärkande af werkets Credit, utom de öfrige fördelar, som 

derigenom skulle beredas.”193 

 

Revisorernas ”rena” revisionsrapport har utsatts för många frågor och mycket kritik. Så här 

uttryckte sig revisorerna: ”Under åberopande af hwad här ofvan är wordet anfört angående 

werkets ställning och de resultater, Räkenskaperna framwisa såsom närmaste följden af 

Directionens bemödanden at rigta sina åtgärder till wärkets bästa, fullgöra Revisorerna nu den 

sluteliga plikt, dem åligger att till Herrar Actieägare, som i en längd af år haft det nöjet 

offenteligen förklara Directionen till tacksamhet och erkänsla hemställa att Directionens Herrar 

Ledamöter måtte undfå den Decharge för nästa år, som revisorerna med grundad öfwertygelse 

anse sig kunna meddela.”194 Rapporten var underskriven den 14 juni. Dagen före hade 

direktionens i Malmö diskont tre ledamöter skrivit under ett tvåsidigt dokument, som uttryckligen 

förbjöd dem att hävda sin friskrivning (decharge), som revisorerna skulle meddela på 

bolagsstämman dagen efter emot någon publik eller privat person, som ville föra talan mot 

direktionen för deras förseelser. Revisorerna anför följande skäl: ”... men likväl til förekommande 

af det menliga infytande på Wärkets Credit och den allmänna penningeStällningen i Riket, som et 

offenteligt kundgjörande vid BolagsStämman af Herrar Revisorers omförmäldte öfvertygelse [att 

direktionen inte borde få beviljas ansvarsfrihet] skulle medföra,...”195 Wollmar antydde fula motiv: 

                                                 
192 “Enskilt protokoll” den 2 juni 1817, RGK 2535, RA. 
193 Bolagsstämmoprotokoll den 14 juni 1817, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
194 Revisionsberättelse 1817, RGK 2535, RA. 
195 Friskrivningsbrev den 13 juni 1817, Övr. räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RA. 
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” Discontens precaira ställning insågs vid de årliga revisionerna af bankens ombud, som matades, 

feterades och af bolaget med silferpjäser honorerades, men den doldes för bolaget, bland hvars 

actieegare Nordlindh dock fruktade en eller annans möjliga djerfhet och öppenhjertighet.”196  

G. A. Brakel försvarade sin tystnad mot aktieägarna med att: ” ... han icke varit bolagets utan 

Rikets Ständers banks ombud, att han sålunda endast haft förbindelse mot sin principal...”197. I 

denna ”förbindelse” kan ha ingått att bevaka RSB:s fordran. RSB:s förmånsrätt hade reglerats 

redan 1804:  

 

”Banquen för alla de Lån à 3 p.c., hwarned Banquen i följe af (7 §) uti Wårt för detta 

Discont Werk den 15 Februari 1803 utfärdade Nådiga Reglemente understödjer 

samma Werk, skall uti Malmö Discont Werks alla tillgångar äga och njuta förmånsrätt 

till full betalning så för Capital som ränta (icke) allenast framför samtelige Actieägare 

för deras i Werket insatte Capitaler, utan ock framför Malmö Discont Werks alla 

öfrige fordrings Ägare af hvad namn de wara måge.”198 

 

Clemensson fäster dock uppmärksamheten på de av aktieägarna utsedda revisorernas medverkan: 

”Rent av brottsligt synes det emellertid ha varit, att de av aktieägarne utsedda revisorerna lämnade 

sin medverkan till att på detta sätt föra såväl diskontdelägare som allmänheten bakom ljuset 

endast för att upprätthålla förtroendet för en penningeinrättning, som på intet sätt förtjänade 

det.” 199 Mengel var också indignerad: ”Bankens ombud vid Revisionen [1817] AdvokatFiskalen 

N.R. Kruse hade affordrat Direktionen en skriftlig förbindelse att icke göra bruk af den decharge 

som, mot sådant wilkohr, skulle blifva Direktionen meddelt, och med detta Dokument på fickan 

framträder Kruse inför det bolag, hvilket med sin Enskilte Förmögenhet grundlagt Diskonten 

och, i egenskap af Ordförande, högtideligen witsordar Direktionens åtgärd för Verkets bästa, 

hvilket af öfriga Revisorer med tystnad bestyrktes.”200 

 

Slutet för diskonten 

Därmed hade i realiteten Malmödiskontens öde definitivt bestämts.  Att revisorerna skulle 

återkomma till aktieägarna för att korrigera sin positiva rapport vore omöjligt. Den 17 juni blev 

                                                 
196 Memorabilia (1891), s. 38. 
197 Memorabilia (1891),s. 39. 
198 Brev från Kungl. Maj:t till Bancofullmäktige den 31 januari 1804, Revisioner 1818 – 1820, RGK 2535, RA. 
199 Clemensson (1914), s. 131. 
200 Mengel (1887). 
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Kruse insatt i diskonten som RSB:s representant för att delta i bankens ledning. Han tillträdde 

den 24 juni och deltog också i alla direktionens möten. Den 14 augusti utsågs G. A.. Brakel att 

ersätta Nils Rudolf Kruse som Bankens representant i diskontens direktion. Mengel: ”Den 

2.September blef AdvokatFiskalen Kruse aflöst från sin mödosamma wandring i Malmö, utaf 

Banco Commissarie G.A. Brakel,...”201 Kruse återkommer bara en månad senare i en ny skepnad, 

som Bankens åklagare i rättegången mot diskontdirektörerna.    

 

Den 27 september 1817 lade af Klinteberg fram sin utredning för statsrådet och samma dag 

utfärdades en Kunglig förordning, som anmälde att Bankofullmäktige och RSB:s revisorer 

hemställt om att direktionen i Malmö diskont skulle entledigas. I inledningen klargörs att ”... 

ehuru berörde Werk är genom Actier sammansatt af enskilde personer, hwilka följakteligen 

komma att i laglig ordning för ingångne förbindelser answara,”202. Detta är ett sätt att beskriva 

solidarisk ansvarighet för aktieägarna. Detta stämmer illa med statsrådsprotokollet, som 

konstaterar att något sådant ansvar inte kommer att utkrävas. Mot detta talade nämligen:  

 

”… dels at dessa actier ej blifvit stälde på vis man utan på innehafvaren, hvilken då 

fråga upstår om förlust i stället för vinst, säkerligen skall uphöra att synas, dels att 

det ofelbart innefattade en uppenbar orättvisa, om skyldiga personer skulle 

blottställas för oundvikligt lidande genom det att de anförtrott sin egendom åt ett 

penninge Werk, hvilket oaktadt felagtigheter af dess inrättning, likväl kunnat göra 

sig anspråk på allmänt förtroende, sedan Werkets Creditiv på Banken blifvit 

utsträckt och en del af vinsten densamma förbehållen, samt Bankens Fullmägtige 

äfven deltagit i granskningen af Discont Werkets förvaltning och serskilda 

understöd till dess uprätthållande blifvit af Stats Werket i Nåder beviljade.”203  

 

Detta protokoll säger i klartext att ”vi kan ändå inte hitta aktieägarna, eftersom aktiebreven är 

ställda till innehavaren.” Detta är felaktigt. Dels fanns det en aktiebok, som fördes noggrant 

mellan 1809 och 1818, dels var aktiebreven utställda på viss man och överlåtelser finns noterade 

på aktiebreven. I vissa fall kan de vara överlåtna i blanco och då blir de i praktiken innehavarbrev, 

men det är osannolikt att detta gällde för hela aktiestocken och med ledning av utdelningarna 

fanns det sannolikt en möjlighet att lokalisera aktieägarna. Dessutom konstaterar de att: ” Vi har 

                                                 
201 Ibid. 
202 Kungl. Förordning den 27 september 1817, MSA. 
203 Statsrådsprotokollet den 27 september 1817, RA. 
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invaggat allmänheten i tron att vi skall hjälpa till” och ”Vi har faktiskt granskat räkenskaperna”. 

Protokollet kan läsas som att statsrådet tar på sig en del av skulden. 

 

I övrigt stadgar kungörelsen att regeringen (”Oss i Nåder”) skall utse ny direktion, vari skall ingå 

RSB:s ombud i direktionen, GA Brakel. Stockholmskontoret skall stängas. Regeringens roll för 

att axla statens ansvar är tydligt formulerad: ”... funnit Oss af Wår Konungsliga pligt förbundne 

att, till tryggande af allmän säkerhet, och Wåre trogne Undersåtares dermed förenade wälfärd, 

widtaga sådane anstalter, hwarigenom allmänna crediten och ett behörigt upfyllande af nämnde 

Discont-Werks förbindelser må i ostördt lopp bibehållas;...”204 Det är i detta skede regeringen 

som axlar ansvaret, även om det senare uppdrogs åt RGK att administrera och RSB att finansiera 

avvecklingen. Anledningen angavs av Skogman: ”Staten hade väl inte garanterat de enskilta 

diskonterna: billighet och allmänna intresset påkallade likväl Statens mellankomst.”205 

Inledningsvis beviljades ett kreditiv på 200 000 rdr. Enligt statsrådsprotokollet var statsrådet 

bemyndigat av ständerna att medge hjälp upp till 500 000 Rdr. Det framgår inte vilka, som 

påverkade beslutet att endast utsträcka hjälp med 200 000 istället för 500 000.  

 

Den 1 oktober 1817 kom ytterligare en kungörelse.206 Den tidigare hade inte lugnat allmänheten. 

Rusningen för att ta ut pengar i Malmödiskonten var massiv. Kreditivet räckte inte och 

bemyndigandet att öka insatsen utnyttjades inte. Den nya kungörelsen var kärv och kort. Den 

konstaterar att räddningsaktionen inte fungerat. Därför kallades till en urtima riksdag där 

ständerna skulle bestämma vad som skulle göras åt diskonterna. Samtidigt meddelades att kronan 

inte skulle lämna ytterligare bidrag till Malmö diskont. Den 4 oktober avsattes också ledningen 

genom af Klinteberg och diskontens skötsel övertogs av staten och RSB i förening. Direktörernas 

egendom belades med kvarstad. Inga åtgärder mot övriga aktieägare tillkännagavs trots den 

solidariska ansvarigheten. 

 

 AVSNITT 9. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

I denna sammanfattande diskussion redovisas den institutionella struktur under översiktsperioden 

som kunnat identifieras. Kvalitativa aspekter på institutionerna skall beröras. För varje institution 

skall dess eventuella samband med diskontledningens handlande beröras. Beträffande 
                                                 
204 Kungl. Förordning den 27 september 1817, MSA. 
205 Skogman (1846), s. 86. 
206 Kungl. Förordning den 1 oktober 1817, MSA. 
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valutapolitiken diskuteras denna i slutet av denna sammanfattande diskussion. Med tanke på den 

vikt, som kronprinsen lade vid valutapolitiken under hela 1810-talet förtjänar detta ämne en 

speciell behandling. De institutioner som tas upp är: 

 

Formella institutioner: 

- Legal struktur 

- Reglemente 

- Bancoutskottets regler 1815 och Kungl. Maj:ts regler 1816 

- Huvudmannaskap, tillsyn och revision  

- Statens roll i bankkriser 

 

Informella institutioner: 

- Banksed och bankpraxis 

- Incitamentsstruktur 

- Sociala nätverk 

- Rykte, förtroende och öppenhet 

 

Legal struktur  

I affärsmässigt avseende, var 1734 års lagregler integrerade i reglementet för diskonten. 

Bestämmelserna om solidarisk ansvarighet fanns i Handelsbalken, och gällde därmed för 

diskonten. Detta solidariska ansvar sattes dock ur spel i samband med statens understöd efter 

novemberkrisen 1815. De tre direktörerna fick gå i borgen för diskonten, förutom att avsevärda 

panter ställdes. Upphävdes aktieägarnas ansvar vid detta tillfälle? Det finns inte heller 

dokumenterat att det solidariska ansvaret återgick till hela aktieägargruppen i samband med att 

statens lån slutligen likviderades den 2 juni 1817.207 Om så hade skett, borde ju också direktörerna 

ha blivit likställda med andra aktieägare ur ansvarighetssynpunkt och det solidariska ansvaret 

återställts. Det fanns en då aktuell förebild hur utkrävande av solidariskt ansvar i kollapsade 

banker kunde ske. I Skottland gick 1772 den skotska banken Ayr Bank under. Efter trettio år 

hade bankens förpliktelser infriats och allt hade skett med medel från aktieägarna.208 I Malmö 

diskont fick de tre direktörerna ensamma ställa upp med sitt hela kapital även efter kraschen. De 

samlade resurserna hos diskontens samtliga ägare hade sannolikt kunnat täcka diskontens 

förluster.  
                                                 
207 En fullständig tablå över återbetalningarna finns som bilaga till Nordlindhs försvarsskrift den 25 maj 1818. 
208 Kärrlander (2005).  
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Orsaken kan vara enkel och redovisas i avsnittet ”Slutet för diskonten”, där statsrådsprotokollet 

beskriver praktiska svårigheter med att utkräva ansvar.  Malmö diskonts kollaps kunde ha 

motiverat en konkurs med återkrav mot aktieägarna men i stället valde man en annan väg. Frågan 

om konkurs väcktes i Stats- och Bankoutskotten den 3 februari 1818, men bordlades.209 Den 

gällande konkurslagen var från 1798. En ny konkurslag kom den 13 juli 1818. Det finns grund att 

påstå att behandlingen av solidariskt ansvar 1815-16 skapade osäkerhet om rättstillämpningen. 

Diskontledningen visste, efter novemberkrisen, att det solidariska ansvaret kunde upphävas. 

Hotbilden för sanktioner blev i och med detta mer uttalad. Hur detta påverkade 

diskontledningens agerande är oklart. Malmödiskontens avveckling hade blivit annorlunda med 

en strikt tillämpning av den solidariska ansvarigheten, men det är inte meningsfullt att producera 

ett kontrafaktiskt scenario. Den solidariska ansvarigheten blev dock klart inskriven i 1824 års 

banklag.  

 

Reglemente 

Diskontens reglemente var klart och entydigt endast vad avser administrationen av diskonten.  

Texten i Malmö diskonts reglemente öppnade för möjligheten av vanskötsel. Jag har observerat 

att i kritiska skeden, gav detta olyckliga resultat. Särskilt § 9 innehåller formuleringar, som tillåter 

godtycke eller subjektivitet i utlåningen. Där talas om att låntagaren skall ha ”... allmänt och wäl 

känd credit...”. Ståhles kredit var synbarligen god. ”Emellertid voro alla övertygade om Ståhles 

förmögenhet...”210 En förklaring till otydligheten kan vara att det uppfattades att den etablerade 

bankseden var så stark, att hårdare regler inte behövdes.   

 

§ 10 aktualiserar ett annat problem. Där föreskrivs att stora lån inte medges: ”... till förfång för 

bättre låntagare af mindre summor.” Efter direktiven den 31 januari 1816 var denna regel i 

praktiken helt omöjlig att följa, vilket Toll och Stjernswärd vittnar om. Det uppstod, på grund av 

de stora lånen till Ståhle, Malmros och Kock (som de inte kunde få tillbaka)och det samtidigt 

påtvingade kravet att strama åt utlåningen, en utträngning (”Crowding-out”) av mindre låntagare.  

 

Reglementet skapade alltså vida ramar för att åtminstone i vissa olyckliga beslutssituationer agera 

på ett vidlyftigt sätt som kunde vara katastrofalt på lång sikt och i andra situationer begränsa 

utrymmet, så att brott mot reglementet var en förståelig men oförsvarbar följd.  
                                                 
209 Andreen (1958), s. 399. 
210 Sjövall (1940), s. 11. 
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Bancoutskottets regler 1815 och Kungl. Maj:ts regler 1816 

De ytterligare regler, utöver reglementet, som Bancoutskottet och Kungl. Maj:t utfärdade 1815 

och 1816 var stränga och tydliga i sin utformning. Genom dessa regler inskränktes diskontens 

handlingsfrihet drastiskt. Bancoutskottets föreskrifter 1815 syftade till en önskad ny inriktning 

och karaktär av diskonternas verksamhet. Genom att reglera villkoren för kreditiv från RSB 

hoppades man åstadkomma en försiktig kontraktion av utlåningsverksamheten och en 

konsolidering av diskontens finansiella ställning. Räntan på det 1815 beviljade kreditivet sattes 

högt, vilket bör ha hämmat lusten att expandera kreditgivningen. Föreskriften om reservfond var 

avsedd att stärka diskontens motståndskraft i kriser. I praktiken beskar det diskontens möjlighet 

att fritt disponera sina medel och att styra sin verksamhet. 

 

Villkoren för lånet från staten efter novemberkrisen 1815, som de fastställs i dokumentet från 

den 31 januari 1816 är också stränga. Regeringen går längre än Bankoutskottet. I dokumentet 

föreskrivs i klartext att Malmö diskont skall minska sin utlåning till en tredjedel av den då 

gällande, ca 2 miljoner rdr vid årsskiftet 1815/ 16, dvs. till ca 650 000 Rdr. Om detta kombineras 

med det faktum att Ståhle vid den tiden hade lån på nästan 300 000 Rdr och hade ställt borgen 

för ungefär hälften så mycket därutöver, innebar detta en omöjlig situation för Malmö diskont att 

hantera. Reglerna följdes inte heller.  

 

Huvudmannaskap, tillsyn och revision 

Eftersom Rikets Ständers Bank var underställd ständerna och penningväsendets tillstånd var en 

väsentlig angelägenhet för Handels- och finansexpeditionen i statsrådet, fanns här en latent 

konflikt, som berördes i bakgrundsbeskrivningen. Denna kom till uttryck upprepade gånger 

under översiktsperioden. Det mest flagranta tillfället var under novemberkrisen 1815, när Kungl. 

Maj:t agerade kraftfullt och självständigt för att stödja diskonterna. Därefter föreskrev de 

drakoniska villkor för Malmödiskontens fortsatta verksamhet utan synbart hänsynstagande till 

Bankoutskottets färska regler. 

 

Huvudmannaskapet var inte reglerat. Diskonten hade visserligen tillkommit enligt en kunglig 

kungörelse. Däremot satte vid olika tidpunkter både riksdagen, via bankofullmäktige (augusti 

1815) och regeringen (januari 1816) regler för deras verksamhet. Det kan invändas att regeringen 

enbart föreskrev regler för sitt stöd, men uttryckssättet, som det refereras i undersökningen 

lämnar ingen i tvivel om att regeringen uppfattade sig som huvudman. Det faktum att regeringen 
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tar tillsynskontrollen är konfrontatoriskt mot ständerna och RSB, som även i framtiden skulle 

revidera diskonten. Det framkommer, av Tolls brev från den 20 februari 1816 att RSB, som 

fortsatt hade ansvar för revisionen att inställningen hos RSB:s revisorer mot Kungl. Maj:t inte var 

den bästa: ”Så att Banco Herrarna äfven gräla, kan man inte Remittera dem till uplysningars 

ärhollande hos Kongl: Majestet dit alt hvad önskas kan har ingådt.”211 Inte nog med att 

regeringen hanterat diskontkrisen utan tydligt mandat, de har dessutom vare sig bett RSB eller 

ständerna om hjälp eller informerat dem. Även i samband med undersökningar av diskonten, vid 

tre tillfällen, vid de två sista bolagsstämmorna och inledningsvis i samband med kollapsen var det 

regeringen som höll i tyglarna. Än mer uppenbart blir spelet mellan regering och riksdag, när hela 

problemet vältras över i riksdagens knä efter kraschen, genom inkallande av en urtima riksdag. 

 

Någon designerad inspektör av diskonterna fanns inte. Det blev snarast fråga om en ad hoc 

inspektion, framförallt genom de tre utredningarna, som beordrades av Kungl. Maj:t. Jag har inte 

utrett hur vanligt det var med inspektion av bankerna i andra länder vad den här tiden. En 

löpande inspektion kan sägas ha skett genom de rapporter, som skickades in månatligen till 

regeringen från våren 1816, men de var återigen av ad hoc karaktär och de gav inte resultat i några 

konkreta ingripanden.   

 

Revisionen var formellt reglerad i reglementets § 15, där det föreskrivs att Banken skall ha ett 

ombud bland revisorerna, som förutom RSB:s ombud skulle omfatta tre av stämmans i diskonten 

valda revisorer.  

Revisorernas agerande har föranlett anmärkningar. Till och med åklagarna konstaterade att 

revisionerna inte hade varit tillräckligt noggranna, även om revisorernas ton skärptes mot slutet. 

Mengel beskriver det så här:  

 

”Af revisionen öfwer 1812 års Räkenskaper, finner man att Direktörerna redan då 

öfwerskridit Reglementet, men detta oaktadt gjorde Revisorerna samma år god 

början att lemna dem fullkomlig decharge. För 1813 fick Direktionen efter 

Wanligheten också Revisorernas decharge med åtföljande beröm. Ehuru 

Revisionen öfwer 1814 års förwaltning fann styrelsen ganska betydligt hafwa 

afwikit ifrån Instruktionen, meddelades dem ändå en riktig decharge och man 

underlät icke heller denna gång, ’att witsorda Direktionens förtjenst’.” 212 
                                                 
211 Brev från Toll till Mengel den 20 februari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RA. 
212 Mengel (1887). 
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Även pressen, om än med facit i hand konstaterar, kanske med ironi, samma sak: ”Detta oaktadt 

lemnade Riksens Ständer Diskonten ett ytterligare kreditif på 100 000 R:dr och flere års 

prolongation på oktrojen. Direktörerna behöfde naturligtwis mera både medel och tid, för att 

genom deraf följande större förtroende kunna bringa allt i skick.”213 

 

Sammanfattningsvis var varken huvudmannaskap, inspektion eller revision väl definierade eller 

konsekvent utförda för Malmö diskont. Det är sannolikt att detta skapade osäkerhet i ledningen 

för diskonten; att inte veta vem eller vilka som bestämmer och vilka kontrollinstanser som finns. 

Jag kommer att beröra detta både i diskussionen om bankseden och också incitamentsstrukturen.  

 

Statens roll i bankkriser 

Både RSB och Kungl. Maj:t hade kommit till de yngre diskonternas undsättning i deras kriser. 

RSB agerade i första hand i tillfälliga likviditetskriser, medan Kungl. Maj:t agerade, när problemen 

var mer djupgående. Exakt hur ansvarsfördelningen var utformad är inte klart: ”However, in 

crises they [RSB eller ständerna] helped the government on somewhat diffuse conditions.”214 

Stödet till de yngre diskonterna illustreras i nedanstående Tabell 5, som konstruerats efter 

beskrivningar i litteraturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
213 En insändare, Anmärkaren no 11 20/ 12 1817, KB. 
214 Adamson (1996), s. 153. 
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Tabell 5: Stödet till de yngre diskonterna 1805 - 1817 

 

Kris Berörda 

diskonter 

Orsak Åtgärd/ 

Beslutande 

Medel från Belopp (lån) 

1805 MD, GD Uttagsrusning RSB/ BF RD MD – 30 tRdr 

GD – 100 tRdr 

1807 GD För stor 

utgivning av 

assignationer till 

sillfiskare 

RSB RD Små belopp + 

institutionella 

krediter + 

utländska lån 

1808 – 1809 ÅD (se not), 

GD, MD 

Uttagsrusning (i 

flera vågor) p. 

gr. av svensk-

finska kriget 

RSB/ BF RD ÅD – 232 

tRdr/ MD – 

410 tRdr/ GD 

– 0 (se Anm.) 

1809 MD, GD Statskuppen i 

mars 

? ? Det rörde sig 

om små belopp

1813 MD, GD Räntedifferenser 

mellan öppna 

marknaden och 

diskonterna 

RS RD (?) MD – 100 tRdr 

GD – 200 tRdr 

(se Anm.) 

1815 (våren) GKD Uttagsrusning p. 

gr. av osäkerhet 

om fortsatt stöd 

till kanalbygget 

RS RSB Fördubbling av 

kreditiv med 

800 tRdr 

1815 (hösten) MD, GD Uttagsrusning p. 

gr. av osäkerhet 

om kundkvalitet

Kmt RSB (?) MD - 700 tRdr  

GD – 400 tRdr  

 

1817 MD, GD, 

GKD 

Uttagsrusning 

p.gr. av MD:s 

svåra ställning 

Kmt RD (?) MD – 200 tRdr

1817 

(avveckling) 

MD, GD, 

GKD 

Uttagsrusning 

Diskonternas 

kollaps 

RS RGK Fullständigt 

täckande av 

borgenärernas 

fordringar 

 

Källor: Brisman(1924), Andreen (1958) mfl 
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Anm.  

- MD = Malmö diskont, GD = Göteborgs diskont, GKD = Göta Kanaldiskonten, ÅD – 

Åbo diskont, RSB = Rikets Ständers Bank, BF = Bankofullmäktige, RD = 

Riksdiskontverket, RGK = Riksgäldskontoret, RST = Rikets Ständer, Kmt = regeringen 

- Åbo diskont fick stänga efter krisen 1808 – 09 

- Göteborgs diskont hann inte in med sin rapport om sin ställning innan krisen 1808- 09 

var över. Men GD:s ombud klarade likviditeten genom lån i RGK och diverse privat 

inlåning   

- Under 1813 års kris låg diskonternas inlånings- och utlåningsräntor kvar vid 3 resp. 6 %, 

vilket skall jämföras med marknadens utlåningsräntor på 12 – 18 %. 

- Ständerna medgav höjningar av kreditiven 1815, men med förbehåll att de skulle 

användas ” ’ vid oförmodade och för berörda inrättningar äventyrliga tillfälligheter’ ”215 

 

Bidragen återbetalades sannolikt. Ett exempel är 1808-09 års kris: ”Denna [Malmö diskont] hade 

sålunda helt och hållet riksbanken att tacka för sin räddning; förtroendet till densamma återvände 

emellertid snart, och den kunde före årets slut fullt återbetala hela förskottet.”216  Även för det 

bistånd de fick 1815 i november anser jag det styrkt att det återbetaldes. I inget fall har jag funnit 

att inte lånen betalades tillbaka. Detta anser jag vara ett viktigt faktum för att diskutera 

direktionens i Malmö diskonts inställning till och förhoppning om fortsatt stöd 1816 – 17. 

 

 Det offentligas insats under och efter novemberkrisen 1815 är kraftfull. Den insats som staten 

gjorde då, var reservationslös och till synes obegränsad. Det är intressant att notera att den insats, 

som den svenska staten gjorde under 1990-talets bankkris var i karaktären mycket lik den som 

ägde rum u n d e r novemberkrisen 1815, med den betydelsefulla skillnaden att staten på 1990-

talet gick mildare fram e f t e r krisen än 1815.  

 

Däremot var ingripandet inledningsvis mindre resolut 1817. Stödbeloppet var då satt till 200 000 

Rdr (med fullmakt att öka till 500 000) men redan efter en vecka drogs detta stöd in och 

lösningen av krisen remitterades till ständerna. Den slutliga lösningen efter diskontkraschen blev 

att insättarna och andra fordringsägare på diskonten skulle hållas skadeslösa, även om de, som 

hade ännu inte förfallna fordringar fick betalt med viss eftersläpning. Den stora skillnaden mellan 

1815 och 1817 var att staten i den förra krisen var av den uppfattningen att Malmödiskonten 
                                                 
215 Brisman (1924), s. 43. 
216 Ibid., s. 33. 
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hade en solid ställning. I den sista krisen var staten medveten om diskontens dåliga lån. Trots 

denna skillnad blev slutresultatet detsamma, nämligen att fordringsägare hölls skadeslösa, vilket 

innebär att ett statligt ansvar för banksystemet verkligen existerade. 

 

Jag frågar mig hur denna funktion var kommunicerad. Diskonterna hade fått understöd i samtliga 

kriser. Betraktade ledningen sin situation som en likviditetskris är deras passivitet förståelig. De 

kunde dröja med att avslöja sin ställning. Dessutom hade diskontens ledning en uppfattning, som 

många delade, nämligen att diskonten var ”too big to fail”. Detta gäller inte bara banker och inte 

bara förr i tiden. Så här resonerades det i samband med Saléninvests konkurs på 1980-talet: 

”Företagsledningen hade flera argument för statens deltagande. Ett var att om det blev en 

konkurs skulle följden bli en okontrollerad avveckling av tillgångarna, med förluster som var 

större än vid en rekonstruktion.” och ”Organisationen [Saléngruppen] hade vidare alltid levt upp 

till sina förpliktelser mot staten och inte skapat några förluster (för staten). Lånet från 1978 på 20 

msek var ännu inte utnyttjat. Salén hade även amorterat omfattande belopp till staten, 885 

msek.”217  ”Tjänstemännen (Andrén och Ebbö) ansåg att det blev en konkurs därför att bankerna 

och företagsledningen hade för stora förhoppningar på statens ekonomiska deltagande i den 

frivilliga rekonstruktionen.”218 Det kan hävdas att diskontens direktion, liksom bankerna och 

ledningen i Saléninvest litade alltför mycket på att deras demonstrerade goda vilja att betala av på 

stöd och att rätta till problem samt följderna av en konkurs skulle vara tillräckliga skäl för statligt 

stöd. 

 

Sammanfattningsvis påstår jag att statens ansvar för penningsystemet existerade. Det var en stark 

institution. Detta är i så fall en intressant ny kunskap, eftersom statens ansvar brukar påvisas först 

långt senare under 1800-talet. Vidare kan det antas att ledningen i diskonten hade bildat sig en 

erfarenhetsmässigt begriplig uppfattning att de skulle få hjälp i sin kris. Detta skulle i så fall kunna 

ha påverkat deras beteende i riktning mot att ha dröjt med att agera i samarbete med staten.   

 

Banksed och bankpraxis 

Bland de informella institutionerna intar utvecklingen av bankseden (-praxis) en huvudställning.  

Skillnaden mellan formella regler och praxis för bankverksamheten var stor. Formellt fanns de 

föreskrifter, som reglementet innehöll. Till detta kommer Bancoutskottets 1815 och Kungl. 

Maj:ts regler 1816.  
                                                 
217 Olofsson (2000), s. 70. 
218 Ibid., s. 143. 
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Bankseden eller bankpraxis, i likhet med många informella institutioner, utformades över tiden. 

Handlingsutrymmet vidgades ofta. Exempelvis, som framgått av undersökningen, agerade 

direktionen oftast efter gällande formella bestämmelser, men när de överträtt bestämmelserna, 

skedde detta med öppet eller tyst medgivande. Ett konkret exempel är användningen från 

september 1812 av treprocents tremånaders obligationer som valuta i långivningen utan 

motsvarande insättningar, när inte andra medel stod till buds. De motiv, som direktionen anförde 

godtogs vid revisionen 1813. Ständerna hade förståelse för att diskonten saknade verkliga 

alternativ och sanktionerade agerandet – och utvecklade på så sätt bankpraxis. 

 

Ett annat exempel är alla de villkorslösa decharger/ ansvarsfrihet på bolagsstämmorna, som 

direktionen fick, trots uppenbara och kända brott mot reglementet. Storleken på diskontens lån 

var ofta över vad reglementet tillät. Men revisorerna hade, enligt Falkman, redan vid 1810 års 

revision samt därefter vid 1811 och 1812 års revisioner anmärkt på för stora lån, men ändå 

beviljat full decharge/ ansvarsfrihet219 Till bolagsstämman 1816 hade revisorerna enligt Mengel 

anfört att direktionen visserligen hade gjort fel, men att de noggrant sett till att komma tillbaka till 

den rätta vägen och detta motiverade full ansvarsfrihet för den period revisionen avsåg. Med 

andra ord, om direktionen bara återvände till den rätta vägen, skulle det godtas.   

   

Ett annat exempel på förändring av bankseden utgår från de strikta reglerna 1815 och 1816. Det 

gick inte att driva in lån från låntagarna i den takt reglerna föreskrev. Inför alternativet att lagsöka 

sina låntagare, valde diskonten istället att bevilja otillåtna omsättningar av lånen. Lutade de sig 

mot precedensen med godkännande av felaktiga åtgärder i efterhand om blott direktionen visade 

att de försökte rätta till situationen? Kungl. Maj:ts instruktion 1816 till justitiekanslern att inte 

inleda någon rättslig prövning av direktionen tyder på att detta faktiskt var fallet. Kungl. Maj:t 

agerade då starkt och tydligt.  

 

När det gäller bankseden, får man inte heller glömma låntagarpraxis: “Även om gäldenären inte 

var en bedragare – vilket i sig också förekom och kanske till och med var vanligt – finns mycket 

som tyder på att ett begynnande obestånd pressade en handlare in i ett allt mer hänsynslöst 

beteende i förhållande till sina fordringsägare.”220  och ”Risken med köpmannaandans utbredande 

var att alltfler levde efter devisen att det inte var fult att ’för vinnings skull’ bryta en lag.”221 

                                                 
219 Falkman (1986), s. 453. 
220 Nyberg (2007), s. 11. 
221 Edgren (2005), s. 131. 
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Denna praxis kan begripliggöra beteendet hos handelsmännen Ståhle, Kock och Malmros och 

även varför direktionen, som samtliga var handelsmän, också kunde förstå och spela med i 

låntagarnas allt vildare beteende. 

 

Den bild som framträder vad avser bankseden, tyder på att otydligheten i upprätthållandet av de 

regler som gällde var påtaglig. Denna skillnad i regler och deras tillämpning blev betydligt större 

efter 1815. Det kan tolkas som att diskontens handlingsutrymme blev allt vidare fram till 1815, 

men att det därefter blev allt snävare. Detta skapade en målkonflikt, eftersom allmänhetens 

behov av medel synes ha ökat kontinuerligt efter 1812.  

 

Incitamentsstruktur  

I resonemanget om incitamentsstrukturen, använder jag begreppet Moral Hazard. Detta är en 

regel (bestämmelse, struktur el dyl.)som, när man agerar efter den, ger oönskade resultat. Regeln 

fungerar dåligt som styrinstrument.  

 

Den interna institutionella ramen för Malmö diskont var full av Moral Hazards. I både 

Stockholm och Malmö fanns en kassa, där den i Malmö ända till 1817 var helt under direktionens 

kontroll. Inte ens kamreren, Carl Mengel, hade tillgång till kassan i Malmö. De lån till Ståhle 

direkt ur kassan, som inledde lånekarusellen, hade inte kunnat äga rum om de hade bokförts 

direkt i böckerna.   

 

Ett annat exempel på vad som befrämjade missförhållanden är den luddiga formuleringen i § 10 i 

reglementet om möjligheten till större lån mot säkerhet i:”... fullkomligen säkert förwar stående 

Warupanter,”. Jag har observerat att pantbeskrivningen ofta var otydlig och ospecificerad.  

 

Dessutom är förfarandet med att utnyttja sina kunders panter för säkerställande av diskontens 

eller direktörernas upplåning - återpantsättning - diskutabel. Denna metod gav diskontens ledning 

större möjligheter att finansiera sina låntagare än deras resurser egentligen medgav. 

Återpantsättning är ett krångligt förfarande, som i besvärliga tider kan leda till en osäker 

ägarsituation och diskussion om rätt till panten. Ett avslutande exempel på interna Moral Hazards 

är incitamentssystemet till Mengel, som premierade affärsvolym, utan begränsande regler 

beträffande kvalitet på lånen. Denna ”bonus” verkade i samma riktning som RSB:s införsel på 
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vinsten (se nedan) även om Mengels inflytande var begränsat. Halling påpekar detta: ”I hans 

[Mengels] högsta intresse låg således, att verket [Malmö diskont] i det aldra längsta uppehölls.”222 

 

Bland externa tvivelaktiga incitament finns t ex reglementets regel om RSB:s del i vinsten. Denna 

regel, som inte kopplas till motprestationer av lika storlek är grumligt motiverad. Den 

administrativa hjälpen med assignationshantering var visserligen betydande, men regeln kan skapa 

intrycket att del i vinsten är den ersättning, som RSB får, för att stå bakom diskonten. Dessutom 

gynnades RSB av en kreditexpansion i diskonten, trots att en kreditåtstramning skulle vara mer 

lämplig eller till och med föreskriven – t ex av Kungl. Maj:t januari 1816. 

 

Intressekonflikter påverkade också incitamentsstrukturen. Befattningshavare och aktörer i 

diskonthändelserna satt ofta på två eller flera stolar. Jäv eller intressekonflikter var vanliga. 

Aktieägare var låntagare. Revisorerna var aktieägare.  Låntagare var släkt med direktionen. Af 

Klintebergs roll är oklar. Hur skall följande tolkas: ”Private Revisorer ansågo nödigt anmoda 

Landshöfdingen (ny resa) till Stockholm, för at med där warande Autoriteter upgöra bästa sättets 

till Verkets uprätthållande, hvilken resa också företogs i Julii månad, på Verkets bekostnad.”223?  

Af Klinteberg var låntagare i diskonten och svåger med dess kamrer. Samtidigt hade han uppträtt 

som aktieägare på stämmor, även om hans namn inte förekommer i aktieboken. Men samtidigt 

var han den, som på regeringens uppdrag skulle göra en förnyad utredning av diskontens 

ställning. Dessutom var han konungens befallningshavare för Skåne och således angelägen om 

landskapets väl. Det måste ha varit svårt att förena dessa roller. Exemplen kan flerfaldigas. I 

undersökningen redovisas personer, som på samma gång var aktieägare, låntagare och revisorer.  

 

Sociala nätverk 

Som framgår av bakgrundsteckningen ovan, var ledningen inblandad i det sociala livet i Malmö; 

ordenssällskap, förvaltningen och affärsverksamheten. Det är rimligt att anta att de hör ihop. 

Ågren, som har undersökt handelsmän i Stockholm under 1700-talet har gjort reflexioner om 

detta: ”En persons nätverk kan påverka vilken typ av handling en individ utför. Eftersom 

nätverket bygger på förtroende kan inte individen handla på ett sätt som bryter detta förtroende. 

                                                 
222 Halling (1880), s. 145. 
223 Mengel (1887). 
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Mellan individerna finns oskrivna normer som påverkar möjligheten att agera.”224 ”I det 

traditionella ekonomiska beteendet är den sociala dimensionen högst närvarande.”225 

 

De tre direktörerna var framstående och högt ansedda medborgare. Detta var för direktörerna ett 

positivt incitament. Det ekonomiska och sociala livet hängde ihop. Institutionen sociala nätverk 

hade alltså en påverkan på diskontledningens agerande. Påverkan som styrmedel var 

dubbelriktad. På samma sätt som en framgångsrik diskont a priori ställde höga poster både i 

sällskapslivet och i Malmös förvaltning i utsikt, skulle problem för diskonten ex post förstöra 

direktörernas sociala position. 

 

Även om hoten för dessa ”collective sanctions” inte var uttalade, var de troliga. Risken med att 

avslöja diskontens prekära läge var hög. Öppenheten fick vika. 

 

Rykte, förtroende och öppenhet 

Institutionerna rykte(reputation) och förtroende(trust) hör ihop. Finanssektorn är särskilt sårbar 

för förändringar i förtroendet, eftersom finansieringen är kortfristig och ett försämrat rykte som 

leder till ett minskat förtroende kan få stora effekter för kapitalförsörjningen. Det finns flera 

exempel på uttagsrusningar, när förtroendet har sviktat. Effekterna är ofta generella i branschen 

och sällan begränsad till ett enda företag. Medvetenheten om detta fanns hos de yngre 

diskonterna. I samband med 1808 års kris yttrade Per Falck, Göteborgs diskonts ombud i 

Stockholm: ” ’Uti nödens stund äger ingen jalousie rum(…) och därför agere vi och Malmö 

diskonts ombud nu i concert med varandra; och detta är även ganska nödigt, ty om något vådeligt 

skulle drabba ettdera verket, så kommer turen snart till det andra, emedan allmänheten då 

misstror detsamma.’ ”226 Förtroende skapas delvis genom öppenhet. I avseende på förtroende 

visar Malmö diskont exempel på både gott och bristande rykte och förtroende. Vad avser 

öppenhet, är det huvudintrycket att hemlighetsmakeriet eller ovilja att dela med sig av 

information var stor. (Beträffande motiven, se under föregående rubrik) 

 

Beträffande förtroendet hos allmänheten rubbades det vid flera tillfällen under diskontens 

existens. Detta ledde till tillfälliga uttagsrusningar mot diskonten men insättningarna återvände 

alltid. Ända in i det sista var förtroendet stort och chocken vid kraschen enorm för Malmöborna. 

                                                 
224 Ågren (2007), s. 35. 
225 Ibid., s. 119. 
226 Brisman (1924), s. 32. 
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Däremot var myndigheternas misstroende desto större. Om detta vittnar kronprinsens misstro 

mot Skåne och diskonterna. Wirséns citerade brev talar samma språk. Att RSB under 1817 fick 

ett ombud i direktionen för diskonten vittnar om att staten så småningom insåg betydelsen av 

förtroende. Detta ombud skulle:”... deltaga i werkets styrelse, hälst sådant anses lända till 

förstärkande af werkets Credit, utom de öfrige fördelar, som derigenom skulle beredas.”227 

 

Informationen om tillståndet i diskonten var bristfällig och gick till fel mottagare. Inte förrän i 

oktober 1816 fick Bancofullmäktige tillgång till månadsrapporterna från diskonten.228 Riksdagen, 

via Bancofullmäktige, fick alltså först på ett sent stadium fortlöpande insyn i diskontens 

verksamhet. RSB, riksdagens bank, hade ju revisionsansvar sedan diskonten grundades. Det är av 

betydelse av flera skäl vart rapporterna gick. För det första innebar en spridning av information 

om diskontens tillstånd en ökad risk för att en rusning skulle uppstå. För det andra hade 

riksdagen och regeringen olika prioriteringar. I riksdagen fanns starka krafter, som ville hålla 

penningtillgången uppe och därför inte ville att diskonternas verksamhet skulle inskränkas. 

Wirsén ville, som beskrivits i undersökningen, centralisera bankväsendet.  

 

Bristande öppenhet och till och med hemlighetsmakeri och ryckigt förtroende är genomgående 

drag under hela översiktsperioden. Det ryckiga förtroendet hade indirekt ett avgörande inflytande 

på diskontens slutliga utveckling, men det är svårt att argumentera för att det hade någon stark 

påverkan på ledningens agerande i den löpande bankverksamheten, annat än att det begränsade 

den information ledningen kunde eller ville lämna om diskontens ställning. 

 

Valutapolitiken 

Med tanke på kronprinsens engagemang i valutapolitiken och för att få ett underlag till en 

diskussion, visar jag här ett valutakursdiagram dels över hela året 1817 och dels för det andra 

halvåret, baserat på något olika källor: 

 

 

 

 

 

 
                                                 
227 Bolagsstämmoprotokoll, Riksarkivets ämnessamlingar, RA 
228 Kungl. Maj:t till Bancofullmäktige, 16 oktober 1816, Handels och Finans, Reg,, RA 
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Diagram 10: Valutakursen januari till december 1817, Skilling banco mot Hamburger banco 
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Källa: Manuskript till Sveriges Riksbank 1668 – 1924, Bankens tillkomst och verksamhet, del V 

”Tabellbilagan”, 1931 

Anm. Handeln ägde enligt denna statistik rum fyra gånger per månad. Har flera avslut noterats, 

har genomsnittsvärdet använts. Noteringarna är avrundade till närmaste 0,25 skilling banco (3, 6 

och 9 runstycken). Ett lägre värde i diagrammet betyder en starkare kurs på riksdalern. 
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Diagram 11: Valutakursen juni till december 1817, Skilling banco mot Hamburger banco 
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Källor: Manuskript till Sveriges Riksbank 1668 – 1924, Bankens tillkomst och verksamhet, del V 

”Tabellbilagan”, 1931 samt Stockholms Post-Tidningar 1817, KB 

Anm. Noteringarna hänför sig till två källor, med skilda noteringsdatum för valutan och är 

således, i jämförelse med Diagram 10 ”tätare”. Har flera avslut noterats, har genomsnittsvärdet 

använts. Noteringarna är avrundade till närmaste 0,25 skilling banco (0, 3, 6 och runstycken). Ett 

lägre värde i diagrammet betyder en starkare kurs på riksdalern. 

 

Dessa båda ovanstående diagram ger anledning till några kommentarer: 

- Kursfluktuationerna var stora under året. Mellan högsta och lägsta notering är den 

procentuella skillnaden över 20 %. Sammanfattningsvis kan utvecklingen beskrivas som 

att kronan blev kontinuerligt starkare under första tertialet, försvagades snabbt under april 

och maj, låg stabil fram till hösten, då den kraftigt förstärktes alldeles efter 

diskontkraschen och försvagades sedan kontinuerligt under resten av året. 

- Den kraftiga försvagningen i april-maj inträffar före de statsrådssammanträden, då 

diskontens öde avgjordes. Vid dessa tillfällen hade alltså kronprinsen en ogynnsam 

valutakursutveckling, som en del av sitt beslutsunderlag. 

- Efter diskontkraschen stärktes valutan betydligt. Logiskt skulle man ha kunnat dra 

slutsatsen att det var positivt att låta diskonten gå över styr. 



 95

 

Som underlag för att påstå att det finns en kausal koppling mellan den valutavårdande politiken 

och det eventuella stödet till diskonten ger inte mitt källmaterial någon definitiv ledning i ena eller 

andra riktningen. Det finns dock anledning att i den fortsatta forskningen granska 

statsrådsprotokollen under sommaren 1817 noga, för att om möjligt finna motiv varför 

regeringen skulle frångå sin tidigare diskontstödjande politik. I de statsrådsprotokoll där Malmö 

diskont behandlas som studerats229 hänvisas omväxlande till den ”allmänna crediten” och ”rikets 

penningväsende i allmänhet” (23 juli) och ”Allmänna och enskildta crediten samt Rikets 

penningerörelse i det hela” (27 september) förutom omsorgen om de övriga diskonterna. Jag har 

inte påträffat någon uttrycklig referens till ”penningvärdet” eller ”valutakursen”.   

 

Sammanfattande slutsatser  

Undersökningen har blottlagt och kategoriserat en rad institutioner, vars existens och framväxt 

sammanfaller med diskontens nedgång och fall. Fram träder bilden av ett allt mer kringskuret 

bankväsen, med otydliga och ibland motstridiga styrsignaler. Jag hävdar att detta bidrog till 

kraschen mer än vad som tidigare insetts. Den förändrade institutionella ramen föregick den 

vanskötsel, som orsakade fallet även om kreditproblemen grundlades tidigare. 

  

Bland de mer påtagliga exemplen på institutioner, som ledde diskonten fel, är att staten, genom 

sitt agerande ända sedan 1803, ställt upp för att hjälpa diskonterna i krissituationer. Ledningen i 

Malmö diskont hade anledning att vänta sig hjälp även under de sista åren – att statens ansvar var 

en stark institution. Ett annat exempel är att det formella regelverket var begränsande, otydligt 

och ofullständigt. Ett regelverk är definitionsmässigt begränsande, men vissa regler var så 

begränsande att det inte fanns någon teknisk möjlighet att följa reglerna och då förlorar de sin 

mening. Då blir den institutionella ramen inte ”fasta spelregler”, som kan hjälpa företag, utan en 

boja. Myndigheterna lämnade inte någon frihet för bankerna att lösa sina egna problem. 

Olyckligtvis var bankseden också alltför grund, för att lyckas undvika de största problemen. Ett 

lyckat ”frihetsstadium”, som de yngre diskonternas bankväsen skilde sig från, fanns i Skottland 

mellan 1695 och 1845. Detta system präglades av självreglering och väl definierad banksed, som 

byggde på tradition och erfarenhet. De formella spelreglerna var få och anpassade sig efter den 

aktuella situationen. De kriser, som de skotska bankerna gick igenom, löstes av dem själva. Den 

solidariska ansvarigheten bland aktieägarna för banksystemet var fast förankrad. Det var den 

främsta garantin för banksystemet att dess ägare solidariskt svarade för banksystemets 
                                                 
229 23 juli och 27 september 1817. 
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förpliktelser. Genom att solidariskt ansvar inte fungerade i samband med diskonten fanns inte 

den spärr, som ett uttalat personligt ansvar för diskontens förpliktelser kunde ha utövat. 

 

Lite spekulativt går det att påstå att med den institutionella ram inom vilken Malmö diskont 

verkade, var diskontens kollaps bestämd redan 1815 - 16. Om detta var ett medvetet beslut om 

en långsam (och plågsam) avveckling eller inte, går inte att avgöra. Beslutssituationen för 

diskontdirektionen komplicerades drastiskt från denna tid, som låg före huvuddelen av de brott, 

som direktörerna så småningom fälldes för.  

Hur kunde då diskonten fungera två år med den nya institutionella ramen? Det finns skäl att anta 

att det var i första hand genom den banksed och incitamentsstruktur som existerade och som 

skapade en felaktig verklighetsuppfattning i diskontledningen. Dit räknar jag inte bara de 

accepterade beteenden, som redovisas under avsnittet om banksed utan också den passivitet från 

myndigheterna, som möjligen orsakades av att RSB och staten ville ha tillbaka sina pengar, samt i 

RSB:s fall att de fortfarande tjänade bra på att diskonten fortlevde. Det otydliga 

huvudmannaskapet för diskonterna försvårade för Malmö diskonts direktörer att bedöma 

myndigheternas signaler. Den viktigaste förutsättningen för överlevnaden var ändå att 

förtroendet hos allmänheten, ända till kraschen, fortfarande var högt, vilket visar sig i den chock, 

som diskontens fall utlöste.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag: 

att Malmö diskont verkade i ett komplicerat nät av institutioner – regler, sedvänjor och nätverk 

att kvaliteten på dessa institutioner ofta var låg och gav otydliga styrsignaler eller signaler i fel 

riktning 

att diskontdirektionen påverkades av dessa institutioner i sina beslut 

 

I den fortsatta forskningen skall jag föröka knyta skeendet till den ekonomisk-historiska 

forskningen om finansiella kriser. Går det att generalisera om institutionernas roll i bankkriser? 

Den institutionella strukturen kan vara avgörande för om en kris uppstår och utvecklas. 

Diskussionen om regelverk är lika viktig som den om de informella institutionerna. Malmö 

diskonts fall erbjuder en provkarta på oberoende variabler, som det finns skäl att anta kan bidra 

till uppkomsten av en finansiell kris. Det är påfallande hur dagens finansiella kriser har inslag, 

som i många avseenden påminner om skeendet före Malmö diskonts fall.  
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AVSNITT 10. EPILOG 

 

Tiden efter diskontens fall var dramatisk. Rättegången, som ägde rum under 1817 och 1818 ledde 

till att de tre åtalade fick fängelsestraff, men slapp straffarbete, skampåle och framförallt 

dödsstraff. Den, som kom mildast undan var Falkman, vars bror, Hans Aron, kort efter kraschen 

blev utsedd till borgmästare i Malmö. Både Nordlindh och Björkman dog på 1820-talet, medan 

Ståhle överlevde till 1850-talet, men hans skulder avskrevs först på 1840-talet. 

 

Beträffande den ekonomiska utvecklingen beskriver Clemensson att ekonomisk depression 

egentligen rådde från 1814 in på 1830-talet. En bidragande orsak var bristen på krediter. Ett 

Bancodiskontkontor öppnades i Malmö 1824 och Malmö Sparbank 1827. Men Clemensson 

hävdar att det inte räckte för att möta kreditefterfrågan.230 Åmark pekar på bristen på 

betalningsmedel:”En ny svårighet, som påkallade hjälp från magasinsinrättningens sida, inträffade 

genom de s.k. filialdiskonternas (i Malmö och Göteborg) fall. Särskilt i Skåne samt Öster- och 

Västergötland, där skörden lämnat en fördelaktigare avkastning, blev den enskilda handeln i brist 

på gångbart mynt så gott som avstannad, och en allmän förlägenhet utbredde sig bland 

jordbrukarne.”231 Inte förrän på 1830-talet kom en affärsbanksrörelse igång, när Skånska 

Privatbanken grundades.  ”Att det var Ystad och inte som man först skulle ha trott Malmö, som 

var först framme[med att grunda enskilda banker], är mindre överraskande än det kan förefalla. 

Fortfarande hade Ystad en framträdande ställning i provinsens ekonomiska liv. Vidare låg 

diskontkraschen och dess verkningar alltför nära i tiden för att det skulle gå att skapa någon 

opinion för en bankgrundning.”232 

 

PERSONREGISTER 

 

Detta register omfattar alla de personer, som omnämns i avhandlingstexten, med undantag för 

författare, om de inte var släkt med upptagna personer eller aktiva under perioden. De personer, 

som endast uppträder i uppställningar i text eller bilagor kommenteras inte. Om vissa av 

personerna är uppgifterna osäkra eller ofullständiga. 

 

                                                 
230 Clemensson (1914), ss. 134-5. 
231 Åmark (1915), s. 275. 
232 Fridlizius (1981), s. 434. 
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Huvudkällor: Svenskt Biografiskt Lexikon, Svenska män och kvinnor, personregister i Andreen 

(1958), Nordisk Familjebok (Uggleupplagan) Wollmars Memorabilia och Elgenstierna, Gustaf, 

Den introducerade adelns ättartavlor (1925 – 1936). 

 

Statsrådet och politiker 

KRONPRINSEN, (1763 – 1844) Jean Baptiste Bernadotte, kronprins under hela 
översiktsperioden. Konung 1818. 
VON ENGESTRÖM, LARS (1751 – 1826), Greve, diplomat, kanslipresident, 
utrikesstatsminister 1809 - 1824, en av rikets herrar. 
JÄRTA, HANS (1774 – 1847), Statssekreterare finansärenden 1809 till 1811. Landshövding 
Dalarna 1812 – 1815. Tf Statssekreterare i finansen nov 1815 till mars 1816. Vän till Wirsén. 
Radikal, sen liberal. 
VON SCHWERIN, FREDRIC BOGISLAUS (1764 – 1834), Greve, kontraktsprost, 
riksdagsman. Som ordförande i det Särskilda utskott, som bildades vid 1815 års riksdag, kämpade 
han bland annat mot Wirséns tankar om penningindragning. 
SKOGMAN, CARL DAVID (1786 – 1856) Expeditionssekreterare, statssekreterare, president i 
Kommersekollegiet. Finlandssvensk. Fransktalande. Berest. Intresserad av bankfrågor. 
AF WETTERSTEDT, GUSTAF (1776 – 1837), Greve, hovkansler från 1809, 
utrikesstatsminister från 1824, en av rikets herrar. 
AF WIRSÉN, GUSTAF FREDRIK (1779 – 1827), Finlandssvensk. T.f. statssekreterare Handels 
och Finans efter Hans Järta 1811 - 12. Chef Krigsexpeditionen 1812, inflytelserikt statsråd till 
1816 då han flyttades till Statskontoret, där han blev president. Vän till Järta. Stridbar, liberal. 
 
Ämbetsmän 
BRAKEL, GA (1782 – 1853), Bankokommissarie,  RSB s ombud bland diskontens revisorer 
1814 och 1815(avseende räkenskaperna för1813 och 1814) Medlem i direktionen från september 
1817 och RSBs ombud bland revisorerna, som på extra bolagsstämma i januari 1818 lade fram en 
rapport. 
CEDERSTRÖM, JACOB (1782 – 1857), Statsrevisor 1815 – 1817, RSB s ombud bland 
diskontens revisorer 1816, (avseende räkenskaperna 1815) sedermera landshövding på Gotland. 
CENTERVALL, ANDREAS FREDRIK (1772 - 1850), Rådman och magistratssekreterare i 
Malmö. Svåger till SC Björkman. Denne person finns dokumenterad i de verk, som anges före 
detta personregister. Däremot skriver Wollmar att personen i fråga heter ”Birger”. Om denne 
person har jag funnit uppgifter i Memorabilia: (1767 – 1841), landssekreterare. 
EDELCREUTZ, DANIEL (1761 – 1828), Landshövding, utredare av diskontens affärer efter 
novemberkrisen 1815, tillsammans med V. af Klinteberg. 
FÄGERSTEN, Kammarråd, utredare av diskontens affärer efter novemberkrisen 1815, 
tillsammans med V. af Klinteberg. 
HALLING, CARL CHRISTIAN (1791 – 1851), 1791 – 7 november 1851 Död när han skrev på 
sina Minnen och när han satt i sin ämbetsstol som borgmästare. Han var under översiktsperioden 
landssecreterare till n.h.o.v (namn, heder och värdighet).  Protokollsförare på stämmorna i 
Malmö diskont 1812 till 1817. Deltog i utredningen av diskontens affärer efter kraschen.  
AF KLINTEBERG, VILHELM (1759 – 1829), Utredde Fersenska morden och 
omständigheterna kring Karl Augusts död på Kvidinge hed som chef för justitiekanslersämbetet. 
Landshövding i Malmöhus län från 1812. 
KRUSE, NILS RUDOLF, Advocat-Fiscal, åklagare i rättegången 1818 för RSB, medlem i 
direktionen i Malmö diskont från bolagsstämman från juni 1817 till september 1817, RSBs 
ombud bland revisorerna 1817(avseende räkenskaperna för 1816). 
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LAURIN, ERIK PETER (1766 – 1828) Advokatfiskal i Svea Hovrätt, Åklagare för “det 
allmänna”, i rättegången 1818. 
TOLL, JOHAN CHRISTOPHER (1743 – 1817), Militär och ämbetsman. 1801 generalguvernör i 
Skåne. 1810 generalbefälhavare i Skåne och mötte Bernadotte, när han steg iland i Hälsingborg. 
Dog på Bäckaskogs slott, nära Kristianstad. 
WOLLMAR, JOHAN JAKOB (1755 – 1806), Stadnotarie, rådman i Malmö. Far till Anders W. 
Rival till Nordlindh om borgmästareämbetet. 
 
Personal i Malmö diskont 
BJÖRKMAN, SAMUEL CHRISTIAN (1773 – 1829), Direktör i Malmö diskont 1812 - 1817 
efter Cornelius Hegardt . Låntagare och aktieägare i diskonten. Handelsman och Commerceråd. 
Handlade i spannmål och samarbetade med magasinsinrättningen. Svåger till Centervall, svärson 
till Olof Pettersson, stor och förmögen handelsman i Malmö. 
FALKMAN, HENRIK (III) (1774 – 1839), Direktör 1812 - 1817 i Malmö diskont efter Frans 
Suell. Falkmans far, Henrik II Falkman var gift med änkan till Nicolaus Suell och därför var HF 
styvbror med Frans Suell. Bror till Hans Aron Falkman, som var svärson till Frans Suell och blev 
borgmästare i Malmö 1820. 
HEGARDT, CORNELIUS (1753 – 1834), Direktör 1803 till (1812) och aktieägare i diskonten. 
Handelsman i Malmö. Ägde vid sin död Stadt Hamburg, som förutom värdshus inrymde Malmö 
nya Theater, vilket bygge finansierades av Malmö diskont. 
KJELLBERG, C. P. Ombudsman i Malmö diskont. 
LINDSTEDT, E.P. Bokhållare i Malmö diskont. 
MENGEL, CARL, Kamrer i Malmö diskont 1803 – 1817 och aktieägare. Före anställningen i 
Malmödiskonten var Mengel stadskassör i Kristianstad. Efter diskontkraschen blev han 
domkyrkokamrer i Lund. Dog förmögen. Gift med landshövding Vilhelm af Klintebergs syster. 
NORDLINDH, CARL MAGNUS (1768 – 1825), Direktör, aktieägare och låntagare i diskonten. 
G.m. Brita Jacobsson, dotter till en av de främsta handelsmännen, Hans Thomas Jacobson, i 
Malmö. CMN var son utom äktenskapet. Från Söderköping. Lärling hos Peter Bager. Burskap 
som handelsman 1791, spannmålshandlare. Delägare i sillsalterier och trankokerier. Borgmästare i 
Malmö 1805. Commerceråd.  
WILHELMSSON, J.A., Kansliråd. Ombud för Åbo diskont i Stockholm 1803 – 1809. 1809-1817 
ombud i Stockholm för Malmö diskont. 
SUELL, FRANS (1744 – 15 november 1817), Direktör 1803 – 1812 i Malmö diskont, aktieägare 
och låntagare i diskonten. Handelsman och Commerceråd. RVO. Hade tobaksfabriker och ägde 
Limhamns kalkbruk och Lomma tegelbruk. Grundade textil och sockerfabrik. Grundläggare av 
Malmö utvidgade hamn. Ägde Annetorp. Styvbror med Henrik Falkman. Svärfar till Henrik 
Falkmans bror Hans Aron Falkman. 
 
Låntagare i Malmö diskont 
KOCK, JACOB BERTHOLD (1772 – 1832) 
Näst störste låntagare i Malmö diskont. Handelsman i Malmö. Svåger till Carl Magnus Nordlindh.  
MALMROS, HAQVIN (1782 – 1851), Tredje största låntagare i Malmö diskont. Handelsman i 
Malmö. Häktades efter kraschen, men var den ende av de åtalade som slapp straff. 
STÅHLE, JONAS (1786 – 1852), Störste låntagaren i Malmö diskont. Handelsman i Malmö. 
Jonas Ståhle inledde sin bana som bodbiträde, men arbetade sig under några år upp till en av 
Malmös förmögnaste män i början av 1810-talet. Han ägde då ett av Malmös finaste hus och var 
gift med dottern till en av Malmös rikaste män. 
 
Övriga diskontintressenter 
BJÖRKMAN, SAMUEL JOHAN, Aktieägare och låntagare i Malmö diskont. Ägare till 
Katrinetorps gods. 
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CEDERCRANTZ, WILHELMINA ULRIKA (- 1814), Tredje största ägaren i diskonten. Ägde 
tillsammans med två systrar slottet Vegeholm utanför Ängelholm. Sista överlevande av systrarna.  
COIJET/ COYET, ADOLPH (1781 – 1844), Aktieägare, låntagare och revisor i Malmö diskont. 
Major och garverifabrikör. 
DUFVA, NILS Störste aktieägaren i diskonten., se avsnittet om ”Aktieägare”.  
DE LA GARDIE, JACOB (1768 – 1842), Aktieägare i Malmö diskont. Greve, militär, 
ämbetsman, diplomat, lantmarskalk 1834 – 35 en av Rikets herrar. Ägare till Löberöd. 
KLEFBERG, C.,Låntagare i diskonten. Directeur i S:t Knutsgillet. Handelsman. Medföljde 
Nordlindh på misslyckad resa till Stockholm 1817 för att utverka bistånd till Malmö diskont. 
LJUNGFELDT, H. W. Aktieägare i Malmö diskont. 
LÖHR, A. G., Låntagare i diskonten. Directeur i S:t Knutsgillet. Handelsman. Medföljde 
Nordlindh på misslyckad resa till Stockholm 1817 för att utverka bistånd till Malmö diskont. 
PIPER, CARL CLAES (1770 – 1850), Låntagare i diskonten. Capitain Lieutenant. Pantsatte 
inteckningar i Karsholms gård. En av rikets herrar. Svärson till Erik Ruuth på Marsvinsholm, 
också låntagare i diskonten. 
SANTESSON, B.H., Stor låntagare i Malmö diskont. Regementspastor i Kristianstad. Gjorde 
stor konkurs efter diskontkraschen. 
SILFVERSKJÖLD, PETER DIDRIK (1764 – 1836), Aktieägare, revisor och låntagare i Malmö 
diskont. Ägare till Häckeberga slott till 1826, då det såldes till Anders Wollmar.  
STJERNBLAD, FREDRIK GUSTAF (1764 – 9 november 1817, kort efter kraschen), 
Aktieägare, revisor och låntagare i diskonten. Hovmarskalk 1815. Bodde på Stora Markie från 
1815. 
STJERNSWÄRD, CARL GEORG (1767 – 1825), Låntagare i Malmö diskont. Major, RSO. 
Stjernswärd var starkt influerad av Rutger McLeans modernisering av jordbruket på Svaneholm. 
På sin egen egendom Engeltofta, norr om Ängelholm, införde Stjernswärd under inledningen av 
1800-talet en rad moderniseringar, delvis med hjälp av inhyrd skotsk arbetskraft. Löstes ut från 
sina lån av Carl Johan, till vilken han sålde Engeltofta 1819. 
THOTT, O. (1768 – 1826), Greve, överstelöjtnant. Aktieägare, revisor och låntagare i Malmö 
diskont. Ägare till Skabersjö. 
ÅBERG, J.A., Näst störste ägaren i diskonten, se avsnittet om ”Aktieägare”.   
WEDDERKOP, Aktieägare i Malmö diskont. 
 
Övriga 
CEDERBORGH, FREDRIK (1784 – 1836), Redaktör under 1810-talet för tidskriften 
Anmärkaren, liberal och oppositionell.  
FALCK, PER, Ombud för Göteborgs diskont i Stockholm. 
FALKMAN, LUDVIG BERCHAN (1808 – 1891), Son till Henrik Falkman. Generaldirektör 
och chef för Lantmäteristyrelsen. Skrev Minnen från Malmö bland annat om Malmö diskont. 
VON SCHWERIN, CARL G. (1769 – 1855). Kontakt till SC Björkman. Kammarherre. Ägare till 
(gamla) Hjularöds slott. 
WALLMARK, PETER ADAM (PA) (1777 – 1858), Publicist under tidiga 1800-talet.  
WOLLMAR, JOHAN ANDERS (1783 – 1861), Auditeur. Son till JJ Wollmar. Skrev Mamorabilia. 
Köpte efter kraschen Häckeberga slott.  
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: Directeurer i S:t Knutsgillet 

 

Namn Titel 

Nordlindh, Carl 
Magnus Commerceråd 

Morman, H 
Major och 
Riddare 

Cronsioe Kammarrättsråd 
Centerwall Lagman 
Segebaden Löjtnant 
Kiellander Rådman 
Möller Rådman 
Quensel Länsbokhållare 
Faxe, C Handelsman 
Björkman, S.C. Handelsman 
Wiedberg, I Handelsman 
Klefberg, S.J. Handelsman 
Björkman, S.J. Handelsman 
Löhr, A.T. Handelsman 
Münter, A.J. Handelsman 
Kockum, L. Handelsman 
Källa: Kruse (1989), ss. 83 ff. 

Bilaga 2: Några godsägare och aktieägare i Malmö diskont233 

 

Namn   Gods 

Ljungfelt, Henrik Wilhelm  Dybeck, Simontorp 
Silfverskiöld, Peter Didrik  Häckeberga 
Hamilton, Axel  Kronovall 
Trolle, Nils   Klågerup 
Ehrenborg   Hjelmshult, Hovdala 
Dücker, Carl Fredrick  Ellinge, Brönneslöv 
Dücker, Johan Henrik  Örtofta 
Von Schwerin, Carl Gustaf  Hjularöd 
Björkman, Samuel Johan  Katrinetorp 
Kockums   Bulltofta 
Coyet, Gustaf Julius  Torup 
von Seth, Peter (f d Hultgren) Ousbyholm 
Cronsioe, Carl Axel (adlad Sjöcrona) Brodda, Skönabäck, Rosengård (1804-05), Skillinge 

(1829) 

                                                 
233 För att sammanställa denna tabell är jag mycket tacksam för den hjälp jag fått av Docent Mats Olsson, 

Ekonomisk-Historiska institutionen, Lunds universitet, som har hänfört aktieägarna till respektive gods. 
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Duvall, Carl Henrik  Sörbytorp, Sinclairsholm 
Thott, Tage   Skabersjö, Toppeladugård, Assartorp, Kåseholm 
Cedercrantz, Vilhelmina Ulrika Vegeholm 
Bager, Peter   Petersborg 
Beck-Friis, Corfitz Ludvig  Börringekloster, Norra Lindved, Skeinge-Björkeberga 
Bennet, Carl Fredrik  Videröra 
Stjernblad, Fredrik Gustaf  Hildesborg, Stora Markie 
Suell, Frans   Annetorp 
Karström, Svedin  Rosengård (köpt 1811) 
de la Gardie, Jacob Gustaf  Löberöd 
 
 

Bilaga 3: Aktieägare i Malmö diskont, efter storlek på innehav 

Titel Adelstitel Förnamn Familjenamn 
Antal 
aktier 

     
Assessor  N. Dufva 267 
  J.A. Åberg 102 
Assessor  F.F. Dufva 71 
Högwälborna Fröken  W.U. Cedercrantz 60 
Kammarherren  M. v(on) Wedderkop 50 
Advocat Fiscalen  M. Hök 41 
Commerce Rådet  F. Suell 40 
Landshöfdingen  P. v(on) Seth 40 
  J. Reutersköld 40 
Assessor  N. Dufva 40 
Hofmarsk. H.H. (gr..) C.L. Beckfriis 40 
Öfversten och Riddaren  E. Rosenblad 30 
(Kapten) Doctor  C.W. Rohdin 30 
H. Borgmäst.  C.M. Nordlindh 30 
Ryttmästaren  H.W. Ljungfelt 30 
H. Handelsman  C. Hegardt 30 
Hans Exellence Fältmarskalken 
mm 

H.H. 
Baron J.C. Toll 25 

Majoren och Ridd.  A.C. (Rosenkvist) 24 
  S.M. Kahn 21 
Landshöfdingen H.H. (...) T. Thott 20 
  J.G. Nettelbladt 20 
  P.H. Kjellstedt 20 
  Mart. Hagbohm 20 
  G.A. Fabritius 20 

 
H.H. 
Baron C Duvall 20 

Commerce Rådet   Bergs  20 
Majoren och Ridd. H.H. (G..) C.F. Ducker 15 
Cap. Lieut. (gr..) J. de la Gardie 15 
  C. Lovén 12 

 
H.H. 
Grefven G. Hamilton 12 

Gen. Majoren mm H.H. Bn A. Friesendorff 12 
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Handelsman  P. Bager 12 
  Steph. Westerstråhle 10 
Professoren  L. Tengvall 10 

 
H.H. 
Baron F. Stjernblad 10 

KammarRådet   Segerström 10 
Handelsman  A. Pettersson 10 

 
H.H. 
Baron A. Leijonhufvud 10 

Rådman  H. Kockum 10 
  P.H. Kjellstedt 10 
(Stads) Majoren  A. Keijser 10 
Kammereraren  P. Hultberg 10 
Professorn m m Doctor   Hellman 10 
 H.H. A Hamilton 10 
  H. Frodell 10 
  C.F. Fabritius 10 
  D. Engström 10 
(Archiatorn) och Ridd.  C.D. Engelhart 10 
Grosshandlaren  C.G. Ekholm 10 
Majoren och Riddaren, Herr  C.F. Ducker 10 
GeneralLieut och Comend.  J.G. Coijet 10 
Handelsman  S.J. Björkman 10 
Kongl. Räntemäst.  P. Berg 10 
  C v(on) Aken 10 
   (Pulenau V.C.) 10 
Kammereraren  C. Mengel 9 
Öfver: Lieut. Ridd. H.H. Bn G. Leijonhufvud 9 
Majoren och Riddaren  C.F. Jägerhjelm 9 
Öfversten Riddaren  N.P Björnmarck 9 

   
Wetterling & 
Son 8 

Handelsman  D Tönningh 8 
Professor  P. Tegman 8 
  Ulrica Scharp 8 
Öfversten och Riddaren  N. Rosenblad 8 
Cap. Lieut. Grefven J de la Gardie 8 
Controlleur  A. Borg 8 
  Alex. Björck 8 
Majoren och Riddaren  P.D. Silfversköld 7 
Enke Fru  H.C. Schinberg 6 
  A.D. Reutersköld 6 
Assessor   Ohdelius 6 
Majoren och Ridd.  A. Lindekrona 6 
Handelsman  A. Krumlinde 6 
Handelsman  C. Klefberg 6 
  P.A. Kjellstedt 6 
  Diverse Hasselström 6 
Högwälborna Fröken  L. Frölich 6 
Handelsman  (C.) (E) Faxe 6 
Höwälborna  Gref na  Ducker 6 
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(Tull...ör..altaren)  W. Borg 6 
Majoren och Ridd. H.H. Bn C.F. Bennet 6 
DomProsten Doctor   (Hesslen) 6 
  Ch. Toutin & Son 5 

Öfver. Lieut och Riddare 
H.H. 
Baron A. Stjernblad 5 

(Dito?)  C.J. Sjövall 5 
(...) Fru  Grefvinnan  Mörner 5 
Högwälborna (Gref na)  Mörner 5 
Landshöfd. Com. H.H. (...)  Mörner 5 
Öfverste Lieutenant  C Lode 5 
Öfversten och Ridd.  N. Lindekrona 5 
Landskamrer  J. Kröger 5 
Handelsman  J.B. Kock 5 
Handelsman  J.W. Jacobsson 5 
Majoren  E. Hederstjerna 5 
(Enke) Fru Generalskan   Gustafsköld 5 
Handelsman  P.M. Ekebergh 5 
Auditeuren  P. Edström 5 
Majoren  N. Eckerman 5 
(Kammereraren)  C.A. Cronsioe 5 
  J.C. Bruun 5 
Enke Fru   Bauer 5 
Lagmanskan   Wedegren 4 
Kammarherren  N Trolle 4 
Majoren och Riddaren,  Grefve O. Thott 4 
Handelsman  (Nilas) Thomasson 4 
  A. (Thimaeus) 4 
Lagman   Testrup 4 
  Diverse Sederholm 4 

(...)  Baron 
S. Ph. 
v(on) Schwerin 4 

Regementspastorn  B.P. Santesson 4 
Häradshöfding  M. Rydeberg 4 

Högwälb. Fru 
(Friher 
nan) v(on) Noleken 4 

Landshöfd. 
H.H. 
Baron v(on) Noleken 4 

Cammerer  C. Mengel 4 
  Sam. Karström 4 
  M.S. Kahn 4 
Lagman  J. Ingman 4 

Öfv. Lieut. Och Ridd. 
H.H. 
(Gnna) H. Gyllenborg 4 

Med. Doctor   Feuk 4 
  P. Falck 4 
Fröken  v(on) Engeström 4 
Ryttmästaren  Grefven J.H.  Ducker 4 
Handelsman  M. Dahl 4 
Borgmästaren  C.G. Cronsioe 4 
  Diverse Busch 4 
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  Diverse Bruhn 4 
Handelsman  S.C Björkman 4 
Majoren och Riddaren  C. Adlerbjelke 4 
Professoren   (Frendilenburg) 4 
(Kapten) Doctor  J.B. Wollf 3 
Handelsman  Th. Thomasson 3 
Handelsman  J.G. Tamm 3 

Kammarherren Baron 
C.G. 
V(on) Schwerin 3 

  F. Reimer 3 
Majoren  C. Odencrantz 3 
Handels Bokhål.  J. Myrman 3 
  Sv. Lundberg 3 
Assessor  A.G. Krook 3 
Assessorskan   Cronsioe 3 
Handelsman  P. Andersson 3 
   (Leffler et Son) 3 
Handelsman  S. Åkerman 2 
  Conrad Tidman 2 
  S. Testrup 2 
  S.M.o.J.U. Söderman 2 
  J.  Strangh 2 
Provisorn   Sjöqvist 2 
  Thomas Silov 2 
(H...)  C. Scheutz 2 
Lagman  O. Rönström 2 
Kongl. (Räntemäst.)  A.J. Möller 2 
Handels Bokh.   Myrman 2 
  B.N. Malmstedt 2 
(StadsFiscalen)   Malmborg 2 
Inspector  C.G. Lundberg 2 
Conducteuren  C. Lundberg 2 
Kongl. Secreteraren  S. Lovén 2 
  J Lovén 2 
(Prosten)   Lovén 2 
  A. Ljungberg 2 
Tull Inspector   Lindman 2 
Härads (Skrifv)  C. Krook 2 
Factoren  Chr. Kockum 2 
Cantor   Kock 2 
Apothequaren   Kjellström 2 
Handelsmannen  S.  Karström 2 
HäradsSkrifvaren  K. Hein 2 
Inspector  C.F. Grönvall 2 
Handelsman  G. Gram 2 
Prostinnan   Cryger 2 
Domkyrko Inspector  S. Cronsioe 2 
Borgmästaren  C.G. Cronsioe 2 
Regementspastorn   Cavallin 2 
Prosten  C.D. Bundt 2 
Kyrkoherden   Bildstein 2 
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  Frans Bergstedt 2 
(Murmästaren)  J.  Beckström 2 
Enke Fru   Bauer 2 
Prosten  S. Aulin 2 
Borgmästaren  C. v(on) Aken 2 
(Tullförvaltaren)  J. (Schaar) 2 
(…)    2 
   Österberg 1 
  Ulla Wernander 1 
Inspector  J Söderberg 1 
Lagman   Ståhle 1 
  H.H. Sjövall 1 
Acad. Räntm.  O. Nenzelius 1 
Handelsman  A.J. Munter 1 
Handlanden  A.J. Munter 1 
(Tullförvaltaren)   Krook 1 
Häradshöfding  G. Gram 1 
(...)  v(on) Feilitzen 1 
  O. V.(on) Feilitzen 1 
Capitaine  J.D. Ehrenborg 1 
Lieutenanten  G.D. Ehrenborg 1 
Fröken  E.W. Ehrenborg 1 
  C.W. Ehrenborg 1 
Fröken  C.G. Ehrenborg 1 
Fröken  Beata U Ehrenborg 1 
Fru   Ehrenborg 1 
Fröken  Grefvinnan J.B. Ducker 1 
Rådman  N. de la Rose 1 
Ryttmästaren   Cronsioe 1 
Landssecreteraren   Centervall 1 
Pastor   Brandt 1 
  P. Attesson 1 
    2000 
 
Källa: Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RA. 
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Bilaga 4: Ledamöter i Amarantherorden, med grad 4 eller högre (skala 1-7) 

Grad Namn Titel 

7 Delagardie 
Capitain Lieutenanten m.m. 
Gref 

7 Thott Landshöfdingskan Grefwinnan 
7 Hjärne Fru Öfwerste Lieutenantskan 
7 Hjärne Öfwerste Lieutenant 
6 Nordlindh Commerce Rådet 
6 Thott Landshöfdingen Grefwe 
5 Hamilton f. Bonde Grefwinnan 
5 Falkman f. Gadd Fru Öfwerste Lieutenantskan 
5 Nordlindh Fru Commerce Rådinnan 
5 Kock f. Nordlindh Fru 
5 Björkman     Handelsman 
4 Mörner f. Silfwerschöld Grefwinnan 
4 Suel Fru Commerce Rådinnan 
4 Falkman   Borgmästerinnan 
4 Gyllenborg f. Delvig Grefwinnan 
4 Hegardt Fru 
4 Cronsiö f. (Viedberg) Fru 

4 
Kjellander f. 
Schierfbeck Fru 

4 Mengel f. Klinteberg Fru 
4 Rosen Landshöfdingen Grefwe 
4 Nordlindh Mademoiselle Charlotte 
4 Thott Grefwinnan O. 
4 Thott Friherrinnan Ch. 
4 Gyllenkrok f. Fock Friherrinnan    
4 Silfwerschöld f. Löwen Fru 
4 Björkman f. Petterson Fru 
4 Engelhardt Fru 
4 Engelhardt Archiator 
4 Coijet Major Ad. 
4 Mörner    General Lieut. Grefwe H. 
4 Faxe Biskopen Doktor 
4 Wrangel Landshöfdingen Friherre A. 
 
Källa: Malmö Amarantheloge 1810 – 1835, De la Gardieska samlingen, 8., nr 416, LUB. 
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Bilaga 5: Lista över vissa låntagare i Malmö diskont 1816 (Lån över 5 000 Rdr eller i övrigt 

lierade med diskonten + alla företagslånekunder)  

Datum   Låntagare                   Belopp och säkerhet     

160213 Beijer, Comissarien M  5600 R (Didens) Revers på 6666 2/3 Rdr 
160716 Björkman, Com.Rådet S C  1220 DA 24 discontaktier 
160716 Björkman, Com.Rådet S C  6900 R Diverse reverser 
160716 Björkman, Com.Rådet S C  4900 R Handl Ekebergs revers på 5000 
160716 Björkman, Com.Rådet S C  900 R Handl Ekebergs revers på 1050 
160723 Björkman, Com.Rådet S C  6480 R (...) G Petterssons revers på 8000 
160827 Björkman, Com.Rådet S C  3240 DA 49 discontaktier 
160116 Björkman, Commercerådet SC  7650 R Div. reverser på tillhopa 7666/9/4 

160116 Björkman, Commercerådet SC  5400
R Hr Ekebergh revers 5000 + (Dahl) do 
438/40/7 

160116 Björkman, Commercerådet SC  1000 R Ekeberghs revers 1050 
160123 Björkman, Commercerådet SC  7200 R Hr G Pettersson Revers 8000 
160227 Björkman, Commercerådet SC  3600 DA 43 discontaktier 
160528 Borg, (Landt...) P  5000 B (...) Hypotheque och borgen 
160702 Borgstedt, Landtbr. L  2430 DA 41 discontaktier 
160206 Coijet, Major A.  4000 B Generalskan Hamilton 
160514 Directionen för Landskrona Warf 1800 B Handl Suell & Edelberg 
160409 Fästningsraseringsbolaget 2800 O Ingen nämnd säkerhet 
160430 Fästningsraseringsbolaget 2050 O Ingen nämnd säkerhet 
160709 Fästningsraseringsbolaget 1710 O Ingen nämnd säkerhet 
160716 Fästningsraseringsbolaget 3510 O Ingen nämnd säkerhet 
160514 Gyllenborg, Landshöfd. H  4400 B Krigsrådet Palm 
160806 Hamndirectionen 900 B Com.Rådet Suell  
160618 Handl H Thomson Jr 8000 R 4 lån med diverse borgen 
160206 Heurlin, Adjunct CJ  283 B Professorer Tegnér & Engeström 
160507 Horn, Öfer. Lieut. H R  5000 B (Comiss) Westrup 
160514 Humble, Capit. (C)  2900 B Landshöfd. Baron Klinteberg 
160702 Intressenterne i Gamla Såpebruket 700 O Ingen nämnd säkerhet 
160521 Intressenterne i Nya Såpbruket 4850 RA Grefve Gyllenborgs reverser tills 3750 

160730 
Intressenterne i Sockerbruket 
Patrioten 4000 B Com.Rådet Suell Handl H F Jacobsson 

160910 
Intressenterne i Sockerbruket 
Patrioten 1600 B Com. Rådet Suell 

160227 Jönsson, (Landshöfding)  6300 B Rev på 8333 1/3 och borgen Bar. G Coijet 

160903 Jönsson, Arrendator J  4670
R Rev på 8333 1/3 rdr och borgen af Baron 
Coijet 

160604 
Klinteberg, Justitie Cancellier Bar. W 
af  2333 B Öfer. Lieut. Gegerfelt 

160409 Klinteberg, Justitie Cancellier W af  900 B Lagman Hoffman 
160618 Klinteberg, Landshöfd. Bar. W af  333 DA 6 discontactier 
160709 Kock, Handl H L  6890 R Curatorernes förbindelse 

160528 Lagström, Handl. P J  5000
R Handl. J B Kocks accept: anwisning på 5000 
rdr 

160521 Lindh, Herr CM  4050 R Major Stjernsvärds rev 5000 
160416 Lindstedt, (Bokh.) E (P)  400 DA 2nne rev 250 och 2 discontaktier 
160507 Lindstedt, (Bokh.) E (P)  400 B Handl. J. Ståhle 
160213 Lindstedt, Handl. HM  4850 B Handl JB Kock, H Malmros & J. Ståhle 
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160903 Lovén, (Professor) P M  200 DA 4 discontaktier 
160820 Lundberg, Brukspat. S  250 DA 5 discontaktier 
160423 Malmö Stads Skjuttsinrättning 2500 O Ingen nämnd säkerhet 

160116 Nilsson, Handl: N. 3975
R Santesson rev 1000/Kock 2000/Gyllensköld 
978 

160409 Nordlindh, Handl CM  2700 R Handl JB Kocks revers på 3866/32 
161126 Nyman, Jordbruk. N  5000 R Ryttm.  Rosens revers 2000 + JB Kock 3000 
160806 Pettersson, Handl. G  3200 R Commerce Rådet Björkmans revers på 3200 
160716 Piper, Cap.Lieut. (...) C C  16200 F Inteckningar i Karsholms Gård 
160102 Rosen, Grefvinnan MJ von  9100 R Enka och PupillCassans förb. på 10600 Rdr 
160723 Rosen, Grefvinnan MJ von  5000 B Svårlästa Borgen: R von Rosen, C Hambré 
160521 Rosenblad, (Fru) C M  83 DA 4 discontaktier 
160917 Rosenblad, General E  700 DA 10 discontaktier 
160416 Santesson, Pastor BP  35000 F Inteckning Mariaebergs (Ägendom) 
160416 Santesson, Pastor BP  12220 F Inteckning i Snapparps (Ägendom) 
160702 Silfversköld, Major PD  1800 B Handl L Kockum, J Ståhle 
160702 Silfversköld, Major PD  4050 B Baronerna AG Gyllenkrok & C J Bennet 
160130 Sockerbruket Patrioten 4500 B Com.Rådet Suell Handl H F Jacobsson 
160305 Sockerbruket Patrioten 2000 B Com.Rådet Suell Handl H F Jacobsson 
160528 Sondell, Handl. N J (Sandell?) 5000 R HofMarsk Baron v. Platens Rev å 5000 rdr 
161126 Sondell, Jordbruk. J  5000 R HofMarsk Baron v. Platens Rev å 5000 rdr 
160423 Stjernbladh, Baron F  4950 R A Bohmans Rev 6000 
160528 Stjernbladh, Major Bar. F  4050 B Oläslig, men möjl Gen Delvig 
160528 Stjernbladh, Major Bar. F  2433 B Lagman Ståhle 
160514 Stjernsvärdska Sillsalteriet 2850 R Wieslander/Wennerberg förb./ tills. 3500 rdr 
160702 Stjernsvärdska Sillsalteriet 800 R Wennerberg/ Wieslanders Förb. å 1000 rdr 
160123 Ståhle, Handl P.  3850 B Handl J Ståhle, H Malmros 
160123 Ståhle, Handl P.  4050 B Handl J Ståhle, H Malmros 
160402 Ståhle, Handl. J. 6475 B Handl. JB Kock, H Malmros 
160528 Ståhle, Handl. J. 100000 VP Hypotheque i Diverse Varor och Actier 

160130 Ståhle, Handl. J.  126000
VP Hypotheque i WaruPanter och 
Förskrifningar 

160227 Ståhle, Handl. J.  27000
VP Hypotheque i WaruPanter och 
Förskrifningar 

160227 Ståhle, Handl. J.  37575
VP Hypotheque i WaruPanter och 
Förskrifningar 

160227 Ståhle, Handl. J.  32400
VP Hypotheque i WaruPanter och 
Förskrifningar 

160227 Ståhle, Handl. J.  31150
VP Hypotheque i WaruPanter och 
Förskrifningar 

160528 Ståhle, Handl. J.  81500 VP Hypotheque i Diverse Actier och Reverser 
160409 Suell, Com. Rådet F  250 A 2 act i Nya Såpbruket 
160625 Suell, Com. Rådet F  800 A 7 Såpebruksaktier 
160709 Thomson Jr, Handl. H  9200 B Div borgen bl a J Ståhle 
160116 Thomson Jr, Handl. H (?) 1350 DA 30 discontaktier 
160109 Thomson Jr, Handl. H.  3500 B Handl. L Kockum, J. Ståhle 
160806 Thott, ÖfersLieut. (...) O  4000 B Grefve C Barnekow 
160806 Thott, ÖfersLieut. (...) O  2700 B (...) Cautionist 
160402 Toll, (Kamarh.?) G  2766 B Lieutenant G Lilljecrona 

160130 
Tornerhjelm, (Höglof.) Jägmästaren 
G  3283 B Ryttmästare Adlerstråhle 
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160528 Tornerhjelm, (Landt...) J  5000
R (...) Revers 10000 borgen Över. Lieut 
Tornerhjelm 

160528 Trolle, Handl. H af  4700 B (Landt...) P. Jacobsson 

160528 Trolle, Handl. H af  2650
B Kongl. (Räntemäst.) Cronsioe, Handl 
Sånesson 

160528 Trolle, Handl. H af  3250 R (…) (Anwisning) på 3250 
160528 Trolle, Handl. H af  4516 B Handl. J W Jacobsson 
160528 Wollmar, Auditeur A  483 DA 12 discontaktier 
160618 Wollmar, Auditeur A  1033 B Handl. Richter, J Ståhle 
160326 Wrangel v Brehmer, Hofmarskalk W 2800 B Grefvinnan Beck-Friis 
160227 Wärdshusbyggnaden, Directionen för 5000 O Ingen nämnd säkerhet 
160116 Wärdshusbyggnaden, Directionen för 4500 O Ingen nämnd säkerhet 
160130 Wärdshusbyggnaden, Directionen för 4200 O Ingen nämnd säkerhet 
160716 Wärdshusbyggnaden, Directionen för 9500 O Ingen nämnd säkerhet 
160730 Wärdshusbyggnaden, Directionen för 3780 O Ingen nämnd säkerhet 
160827 Wärdshusbyggnaden, Directionen för 4500 O Ingen nämnd säkerhet 
160716 Åberg, Handl. (A) N  5800 B Pastor Santesson, Handl JB Kock, J Ståhle 
160806 Åbor, 15 st  B Borgen [inget återbetalt] 
160730 Åbor, 19 st  B Borgen [inget återbetalt] 
160625 Åbor, 21 st  B Borgen, [de flesta återbetalda.] 
160702 Åbor, 26 st  B Borgen, [de flesta inte återbetalda]. 
160709 Åbor, 26 st  B Borgen, [inget återbetalt]  
160716 Åbor, 35 st  B Borgen, [inget återbetalt]  
160723 Åbor, 41 st  B Borgen [inget återbetalt] 
 

Källa: Utlåningsbok 1816, RGK 3285, RA. 

Anm.  

-  Tabellen omfattar 98 lån, exklusive åbolånen. Motiven till vilka lån som är medtagna 

redovisas under rubriken ”Låntagare”. 

- Låntagarnas namn och titel är exakt återgivna från utlåningsboken.  

- Utlåningsbeloppen är utjämnade till hela Rdr. Även omsättningslån är medtagna. Så 

lånesummorna kan inte adderas. 

- Säkerheterna är ibland sammansatta av olika säkerhetsslag. Bokstaven före säkerheten 

anger dominerande typ av säkerhet: R=revers; B=borgen; D=diskontaktier; O=ingen; 

VP=varupant; A=övriga aktier; F=fastigheter. Reverser är en form av namnsäkerhet, men 

de har särskilts från borgen, eftersom borgen förutsätter en större grad av delaktighet än 

att en revers lämnas som säkerhet. Utställaren av reversen måste inte nödvändigtvis vara 

medveten om att hans namn används som säkerhet, även om det oftast var fallet. 

- Originaldokumentet anger, utöver det, som återgetts i tabellen ovan: uttagen ränta, 

huruvida lånet blivit återbetalt och när. 

- Vissa låntagares återkomst i tabellen avser omsättning av lån, vilket var vanligt vid denna 

tid. 


